








تقديم

تقديم ت ت

—يى ه— 

أمسناسرور من باممه وثعود وثنتغفزه، وسمنه ثحمدْ ف، الحمد إل 
وأشهدله، هادي قلا يملل ومن له، ممل محلا افه ثنيه من أعإلنا، سيئات، ؤمن 

افأرسله ورسوله، عبده محمدا أف وأشهد له، مريلئ، لا وحده اممه إلا إله لا أن 
حىاش ق وحاثي الأمة، وثصح الأمانه، وأدى الرسالة، محبلإ الحي؛ ودين بالهدى 
ومنوأصحابه، آله وعل عليه، وسلامه الله فصلوات الشن، أتا0 حش جهاد0 
بنيتأما الدين، يوم إل باحان ثبعهم 

بنمحمد الوالد شيخنا العلامة \ذ1إ2ويرؤ لصاحب، الحليلة العلمك الأ■مال( فمذ 
جامعهق يعقدها كال التي الهي الفاءات تللثط تعال" اممه ~رحمه العثيمين صالح 
—تعال اض —رحمه يفتح كال إل الراؤيح، صلاة بعد رمقال قهر ي عنيره، بمدينة 

وأحكامالمارك، رمقاف قهر ومحضانل حمائص حولط بكلمة اللهاءامتج تللث، 
الشهر،ذلك، ق أحرى مائل من عنه الئؤاJ( يكثر وما والزكاة، والقيام الصيام 

وقائعامتدت ومحي عايها، ومحسن، تحال— اممه —رحمه فضيلته عل الأسئلة تعرض 
ه(، ١٤١٦)عام رمما)1( قهر إل ه(،  ١٤١٠)عام رمضال قهر من اللقاءات، تللئج 

لقاء.وئلأيو)؛، ئلأُث، صوتيا منها مجل ما وبلح 
ورهاالتي والتوجيهات، والصوايط للمواعد ؤإنفادا ؟ا، التمع لتعميم ومعتا 



الر*ض1نيالآال،قاءات 

منها،صوتيا تجل ما إعداد تم العلس؛ محراثه لإحراج تعال افّ رحمه شيحنا 
للنشر.وثقديمها للطباعة لتجهيزها 

لعباده،نافعا الكريم؛ لوجهه حالصا العمل هذا نحمحل أف تعال اممه محسال 
المثوثهله ؤيقاعف ا-اثزاء، نحر والمسالمان الإسلام عن شيخنا ئضيله بجزي وأل 

محبمريب نجح إيه المهدمحتذ، ل ذرجثه ويغل والأجر، 
ا،لتقار|،ؤإمام السين، حائم ورسوبه، ءبدْ عل ومحارك وملم الله وصل 

بإحسانلهم واائابعيرط وأصحابه آله وعل محمد، نبيثا والأحرين، الأولذ وسه 
الدين•يوم إل 

الخممحةصاغ محن محمد الئيخ ؤثثة مل 
^١٤٣٧رمضان ١٨





اوه1ءاتاا>«ثادة

الكبارطلته من ُ اثنيزر رئب وقد بعنيزة، الكبير الحامح ق والعربثة الشرعثة 
العزيزعبد بن محمد الشيح حلمة إل الشنح فانضم الطلبة، من الميتدس لثدريس 

أدرك.ما والنحوس والفقه، التوحيد، —ق العلم من أدرك حى الله" ~رخمه ا،لْلوع 
اممه،ربه التندي ناصر بن الرحمن عبد العلامة منحه حلقة ق حلس ثم 

والأصول،،والفقه، والتوحيد، النبوية، والشره وا.اثديثا، التفسير، ق عليه فدرس 
العلوم.هده ق التون محتصرات وحفظ والنحو، والمرامحن، 

هواف~ ~رحمه التعدي ناصي بن الرحمن عبد العلامة الشح فضيلة ؤيعد 
وثأيرعثرْ، عن أحد مما أكثر ~ وطريقه —نعرفه العلم عنه أحن. إل الأوله؛ شيحه 

للدليل.وايباعه ثدريسه، وطريقة وثأصيله، بمنهجه 

ققاصا اممه- -زحمه عوداف بن علإ بن الرحمن عد الشح كاف وعندما 
عقيقيالزراقه عي. الشح عل ئرأ كا الثرائضن، علم ِفي عليه فزأ عينة 

الل.ينة.تللث، ق مدرتا وجوده أثناء والتلاعة النحو ق — اه —رحمه 
بؤ،يلثجمه أف ٠ إحوايه؛ بعم، عليه أساو الرياض ال?نيي,في المنهي قح ولثا 
له،فاذو افه— —رحمه التعي.ي ناصر بن اوحمن عبد العلامة ثيحه فاستادو 

والتخقصءاش)\^ا-طاه(.
التلميي"الرياض معهد 3، فيها انتظم اللي السنتير,ا خلاو — انتفع ولمد 

الشحالمتر العلامة ومنهمت حينذاك، فيه يدراس_ول كانوا الدين ^١؛ ١١؛
والشحرشبي.، بن ناصر بن العزيز عند المقيه والشح الثنقيطئ، الأمين محمن. 

ثعال-.اممه -رحمهم الإهرقئر الرحمن عد. الحدرث، 
•ئعال اش رحمهإ الصالخي حمد بن وعل الطؤخ، العزيز عتد بن محمد الئنخان هما ( ١ 

معالاف رحمث الصالخي حمد بن عل الئيح هو ( ٢) 



بازبن اف عبد بن العزيز عبد العلامة الشيخ بنإحة امل دلك أثناء ؤق 
شخزسائل ؤمن الثخارى، صحيح من المجد؛ ل عليه فقرأ اف~، ~رحمه 

اآلاه_افقهاء آراء ل والثظر الخديث، علم ل به وانشر ينبنه؛ ابن الإسلام 
هوثنحهالله— ~رخمه باز بن العزيز عبد السيخ سياحة ويعد بيتها، والمقارنة 

•بي والئأير شحصيل اي 
العلامةثلمخه عل يدرس وصار ه(،  ١٣٧٤)عام عنيرة إل عاد ئم 

أصحتاش الشريعة، كلته انتشابال، دراسته ؤيتابع التندي، ناصر بن الرحمن عبد 
الحالته.الشهادة نال، حض الإنلامتة، سعود بن محمد الإمام جامعة من جرءا 

صبيا،نان:
التدريسعل فشجعه العلمل التحميل ومنعه الجابه شتخه فيه ثوثم 

بعنيزة.التكبم الخائعر اه(ِو،  ٠٣٧ ) عام التدريس فبدأ حلقته، طالتاِو، زال، وهوما 

العلميالمنهي ِفي مدرسا عهث الرياض 3، العلمي المنهي ِو، نحرغ ولثا 
^.١٣٧٤^)بعنيرْ 

التعديناصر بن، الرحمن عبد العلامة سيخه يوق ه( ١٣٧٦سنة)وق 
فيها،العيدين ؤإمامه عنيزة، الكأارِو، الخايع إمامه بعده فتول دعال~ الله ~رحمه 

شيخهاثنها التي، ومح، بلجابع؛ الئابعؤ الوٌلمّيؤ عنيرْ مكتتؤ ِز، والئد'ريّرا 
ه(.١  ٣٥عام)٩ اف- -زحمه 

افه--زحمه الشيخ يقبله بدأ ثكفيهم؛ لا المكتبه وصازُت، الطلبه، كثز ولثا 
المملكةمن وثواهدوا الطلاب إلته واجتمع مسه، الحابع المجد ل، يدرس 

دراسهيدرسول وهؤلاء الدرومي،، بعفى ِفي ابّاُيؤ يبموف كانوا حر وغرها؛ 





نثمبآااءلأةسلابجطلخاس«تي 

اضتيف مره-ا اش والأوجيهات والئواط للمواعد ؤإنفادا 
ولقاءاته؛وئتاواه، وحهلبه، ومحاصراته، ودروبه، ووسائله، مؤلفاته، لثئر دعال~ 
—وثوفيقه الله —يعون ا-لآمثة الاقمين صالح بن محمد الشح ة موثثقوم 

-يا.والعناية العالمثة آثار0 كامة لإحراج المسووث ومرق بواج—، 
شتكهعل خاص موسر له أنمئ دعال~ الله —رحمة يوجيهاته عل وبناء 
ويقديم—، ثعال اممه —يعون الرجوة الفائدة ثعمتم أجل ثن ، الدوؤ المعلومات 

الصوث.واشجيلأت \.ؤخ\ج مس العنمثة آثارْ حمح 
وجنوذذالأخرى:أناين 

عْأُُ  والإمامةوالئالب الثدرس محالات ل المثمرة الجهوب تلك جايب إل 
أعإوالشح لثضيلة ، jl5^وثعال— سبحانه — اممه إل والدعوة والإناء وا-ثهلادة 

تمنها مومحثة ممره 

ه(١ ٤ ٠ )٧ عام من الئحودية، العريثة المالكة ق العلياء تمار هيئة ضواِفي ع ٠
وفاته.حش 

قالإمحلامثة، سعود بن محمي. الإمام بجامعة العلمي الجلس ق ضوا ع ٠
٥١٤٠-  ١٣٩٨)١^^ العام  ٠.);

بنمحمد الإمام جامعة بهمع الدين، وأصول المريعة كلية محلى ل ضوا ع ٠
فيها.العقيدة لقنم ونئيتا المصيم، ِو، الإسلامية معود 

والتاهجالخطط لخنه عضوية ق مارك العلمل يدرسه؛العهي. ئمة آحر ق و ٠
فيها.الممثرة ، الغتسمن عددا وألث العالمثة، للمعاهي. 

www.binotliaimeen.com ( ١ل 



الوضاضتا1اقاءات لم، 

وفاتهحر ه(  ١٣٩٢)عام من ا-اج، موسم ق التوع؛ة بؤ ِفي عفوا 
والمشاعر،ماكة ق ومحاصراُت، دروتا يلقي لكل حنث دعال~، الله ~رحمة 
د١لآءكامانام j دئض 
عامثاسسها مند عنيرْ ق ا-مثه الكريم القنآن محفيظ حمعيه ثرأص 

وفاته.حر ه(  ١٤٠٥)
^۴'فئات٠ عل الئعودثة العرية المملكة داخل عديدة محاصراي، ألمى 

jإسلامثة وتراكز محلمعاج عل \ف\ي ي محاصراي ألمى كإ الناس، ثن 
الُالم•ثى محتلمة جهاب 

أحكامحول انتنيين أمثلة عل تحنوف الذين الؤاو ايطكة ضء من 
المملكهj، الإذاعك اا-؛رامج عبت وذلك وشريعة، عقيدة وأصوله؛ الدين 

•الدرب( عل )يور برنامج وأشهرها الئعودية، العرسة 
ومناثهه.ومكاسه مهامه الئايلين؛ أسئلة عل للاحاثة ثمنه ئدر 

ومنوية.ومهرية أموعية ءتلوله، علميه لماءاب ركسج 

الثعودية.العربثة المالكة ءقاودت<تي الى الوممرات مى العديد ل شارك 
ؤإرشادهمالطلاب اعتزبتوجيه الوعظل والخاتسج الربوي غتإبالئلوك ولأنه 

امتمطاىعل وعمل ومحصيلمه، العلم طنؤ ل ا-إقاد المئهج ملوك إل 
بأمورهم.والاهتإم المتعددة، أمثلتهم ومحمل ثعليمهم عل والمز 
ومحالأبالإ وأبواب اُلئر ميادين عديادْتي أعإل افه~ ~رخمه وللشيخ 

ببمهم،والعموب الويامح، وكتابة حوائجهم والثعيِو، الناس، إل الإحسان 
ؤإحلاص.ق يصن. لهم النصيحة ؤإمداء 



نمآارض؛تي هالح بن سد اسلامت الثيخ عذيسلت سمرة نهذة 

«كادمماضنم:

اممهومهم الذين العلم الئايخ؛نفي من ثعال" الu، —وحمة الشيح يقيله يند 
الأحكاموامتنتاط واتباعه الديل معرقة ق عظيمه ومالكه ثاصيلأ — وكزمه —يث 

وتلاعه.ؤإعراتا مناذا العربي اللعة وتزأعوار والئق، الكتايت، من والموائد 
ثئوا-اثئع ا-اثميدة، وأحلا٥؛؛؛ ا-لثليلة، العياء صفات من به محل نتإ 

اضوروثه التقدير، كل ا-اثمح وقدره عظيمه، محته الناس أحثه والعمل؛ العلم 
وآثارهوئتاواه يرومه عل وأملوا الفمهثة، لإحتياراته واطنائوا لذيز، المثوو 

ومواعظه.نصحه من ؤستفيدول علمه، جبا من ينهالول العالمثي، 
عامالإسلام لخدمة النالته سال— افه ~رحمه ثمل البك جاتزة منح وقد 

اق:U الحائزة لنحه الاختيار لخنه أندما اش الحيات ل وجاة ه(، ١ ٤ ١ )٤ 
الصد.ر،ورحاJة ١^^-؛، أبرزهات من اني ^١ص1ة ١١ااعل،اء ياحلأق تحله ولأت أ ا

وعامتهم.لخاصتهم والنصح المسلمخن، لملحة والنمل الحق، وقول 
وثايما١ؤإفتاء واو.ريتا بعلمه؛ \ذكياأدا' انتماع ايا• ث "
المملكة.مناطق محتلف الناiعهتي العامه الحاصرات إلقاؤه التات ث "
ممره.إملامثة موممرات ق المفيدة مشاركته ابئات ر "
الخسة،والزعنلة بالخكنة افه إل الدعوة ق متمقزا أسلوبا ايباعه امئا: ح ■

ومّلوكا.٥^١ الصاني؛ الثلم.v لمنهج حتا مثلا وومي.يمه 
ُم َ

٠همه 

الرحمن،وعبد افه، عبد هم• وبنوه البنات، من وثلاث التن\ن، من خمثة له 
الرجم•وعبد العزيز، وعبد ؤإبرامحم، 



|رإاقاءات|رو،ضانية

وم1ومح:

عثرالخامس الأربعا؛، يوم معرب محل حده، مدث لط اش~ ~رخمئ تؤو 
عصرصلاة بعد الحرام الجد و عليه وصل ه(، ١٤٢١)عام شوال، فهر من 
مشاهدو العظيمة وا-اتشود الصلن من \لآلأف تللئ، شيعته ثم الخميس، يوم 

اأsكثمة.م\5ه ز ودفن مورة، 

مدنحمح ِفي الغان_ا صلاة عليه صل الئال اليوم مى الحمعة صلاة وبعد 
الئعوديؤ.العرسة المالكة 

بمغفنت_هعليه ومي •جنانه، ئسخ وأسكنه الأبرار، رحمه شنحنا اممه رحم 
نحرا.والمسلمين للأنلأم قدم عثا وحزام ورصوانه، 

الشيالشتم 
ا-ؤوهالعثتمين صالح بن محمد المح لأشي' ِفي 

••ؤمؤ(••



ءام*ا،اه)اسءالآول(لقاءات( 

ج)لقاءاتع1م*اإاه( 

ونتوكلبه ولؤمن إله، ونتوب ونستغفره ونتيينه نحمده لله؛ الحمد إل 

له،مقل فلا الله يهده من أعإلتا، محمسات ومن أنفثا مرور من يافه ونعوذ عليه، 
أفوأشهد له، شرك لا وحده افه إلا إله لا أف وأشهد له، هادي فلا بملل ومن 

فبلغكله، الدين عل ليظهرْ الحق ودين ياقدى تعال اممه أرسله ورسوله، عيده محمدا 
وأظهرهجهاده، ص افه ق وجاهد الأمه، ونصح الأمانة، وأدى الرماله، س الٌ؛ي 

منوهذا ومغاريا، الأرخى مشارق الأمة هده ملكش حتى سواه، ما عل تعال اممه 
بعهمومن وأصحابه، آله وعل محمد، عل وسلامه الله فصلوات ■مؤيل، الله نعمة 

الدين•يوم إل بإحان 

علدسها وأظهز الأمة، هده أول نفز الذي قاف الكرام؛ الإحوه فاتها بعدت اما 
أفعل ~ءابر الغمر أ.يمؤ مذ وغثرهم وقبمر كنرى صروخ به ودك الأديان، حمح 

أصاعواإذا الناس ولكن واحده، عباده ق تعال اممه تنة لأف الأمة؛ هذه ينصزآحز 
إلحقيما رجوعا فلورجعنا ؤإلأ اممه، نسيهم اممه ؤإذاثرا افه، أصاعهم اممه أمز 
مذممرا أن الشديد الأمم( ْع ولكذ والعزة، والكرامة الكز لوجدنا عغجل ربنا 

ظ.اللهُ فاصاع4لم افب أص أضاعوا اسذ 
فهويمي، ولذ يعمر، لذ الدئيا الحياة هذه ق اذ الأنإف الكرام؛ الإحوه أتيا 

الدئياهده ق بالإنسان م التي الساعات( ؤإف العدم، إل وصائز العدم، مذ موجود 



ئمح

اثمقاءادايريايةنمآ 

إلالإنسان يمحل أف إل وهكذا لحظة، تتلوها لحظة لهظامت<ت هي بل لحظات، كاغ|ا 
منا.واحد كل به أمريثعر وهدا مايته، آخر 

بعدت يحني يرمضاف، شهرا عثز اثنا الماضي العام رممان عل مضى لقد 
كائناماعه، عثر ألحد فكاعا ذللئح ومع مضت،، كلمها شهرا عثر أحد رمقاف 
هيوما ه( ١ ٤ ١ ٠ ) عام ثتنل والأو ه(،  ١٤٠٩)عام رمضاف يمحل القرست، بالأمس 

السرعة.؟رذْ يزول سوف أءإينا من بقى ما أيمحا وهكذا زالثج، لحفنات إلا 

فرصهستهز أف الفرصة، هذه ثنتهر أل الإخوة" ~أير-ا علمينا فالواجب، إدذت 
الدساينال للأخر؛ يعمل الذي أف والعجبج للاخرة، نعمل حتى الدئيا ل ّددا 

شي،عند من ذللمثج أقولم، لا والأحره، الدئيا عسر للدنيا يعمل والدي والأخره، 
آوأنىديقر تن صنلحا عمل من ءؤ ع،ةلت اممه قال اممه، ُكتاُت، ذللثؤ أقول ولكني 

ينموثء=قااوأ ما هثي تنمهم وتنههن ثثه ->؛وأ قثنقث• مؤمن وهو 
قه يعملوه محقامأ ما يلمن أ-درهم ؤوتح-زمهن الدنيا القليبة الحياة [ ٩٧]النحلت

الأخر؛.

صل^؛0 أتلا الأ-ئؤا هل'نىر ُؤهز ءمق؛جل* اممه فقال ذللت، عكي أما 
ربهمدثابت أنكش ؤ؟ ثنعا بمسوث أمم عنسؤذ ؤبم '١لثتا أفوء ف مم 

.[ ١ • ٥ — ١ • ]اصف;٣ ه ئا آكمو زم 

وهما:الحقشي، م عبما إذا الكرام! الإخوة أيا 

افالإنيأل حتى أحرى، بعل لحفله نحى وأعا وزوالها، الدئيا ثمرعه أولا• 
الموت.



لق1ءاتئم*ا؛امراسءالأول(

ييكذ لم نن وأة ص هو والراح اوكابت أة أيصا ئلما 
فهوحامئ.يالصالحات عاملا 

فرصهثتتهر أل بنا جدير فإل عغتجل، اممب وبكتاُبا يالوائع لذلك استدللنا 
١^كاظكثضننا، لالإ لادأذنكقو، ^١ الدنيا؛ هالْ ي ثيودنا 

وأصبحوانخبمر، ومحرولكإ نتحدث، كإ يتحدثول كانوا وأدركناهلم، قبلنا من كانوا 
الأخبار.من حة! الأن 

محر،الأوو هول الأحاو، من حثرا يرى حتى ي؛ فتهأ الإنسال يرى ينا 
الحقيقه.هى هذه )يموإلأ\ظ فلاق عنه! محيمث ■^١ ؤيكول 

الحراتمواسم المواسم، ق سثإ لا المنصه هدْ إحواف~ ~يا ملننتهر إلف• 
1\ئث\آون ؤكلإ،ا حققه: التجارة هي بل التجارية، كالأمواي لعباده افه جعلها التي 

\توةلآ؛ؤّهفيآم ف، قممحءهدة أم محمحن و أبر عدالإ ثن كثبم؛ؤ ؛نتؤ ءث< ئزآدذؤ 

الثاق،رمضان يدركه أذ قيل الإنسان يموت ربإ الفرصه، هده ينتهر أف عليتا 
مرت٠نول٥^^٥^٢ ق هم الأف المامحي العام ق معكم كانوا أناما هناك أف تعلموف فكا 

من)تسئاِ،شئه ينقصوا أف ولا حسناتبملم، ق حسنه يزيدوا أن يملكول لا بأعالهم، 
علكيئؤ ئ؟ا لكذ عليك، سبمئ قْلخا بل عليك، % ربا عايهم > الذي هذا 
رمضان.إليلث، يعود أل مبل 

صرعهانفلروا رمضاف، من اكاكة الليلة ل اللميله ونحن الفرصها مانّهز إدن• 
فلنتتهزمريعا، ومسمر اكالثة، الليلة ق ونحن كاملان، يومان منه مفى يعني• دهائه، 

الفرصة.هذه 





ستئم.س)اءاق1ءالآول(

الصلاة.وهي الإملأم فرائض من فريقه يودي اله الأول؛ الوجه 
النيلأل عباده؛ فهي أجر، فتها الإمام ومتابثة الإمام، يتابع ايه الثاق؛ الوجه 

قانجدوالأن.نجد ثإذا ^١، ١٥زثغ ثإذا فكووا، ثي »إذا قال: :بما، ^١^ 
أمرةالن.ى الإمام واشاغ الإسلام، فريقه عباديمر: فثودي عبادة، ذكوف إدذ: 

زوجان،فاكهة كل من فيها إ يانعة روصة من قتالها الصلاة، إل ظندا إذا أما 
التعظيم.عن تٌبئ طها متعددْ هيئات دعاء، تسبح، قرآن، ض، تكبثر 

قتقول ولهذا فب، تعظها وتركع طب، تعفليتا التكبير عند يديلئ، ترفع فأنث، 
ؤإذاالفحئ، والتعثلم القوئ التعفليم j؛j، لتجمع الحفليم؛ رئا بحاف ت ركوعك 

أحابيعني؛ حميم، لمن اممه نجع حميم، لمن محيب لأيه عَيقل؛ افب عل يني، رمنث، 
عنؤتجل.اطه ومحمد حمل.ه، لمن 

وهوالتين ق ما أذثى ساول الأعضاء هذْ السبعة، الأعضاء عل سجد ئإ 
تعظتناإلإ-اامك؛ هامك من نجدكلك، وهوالوجه. البدن ق ما وأعل القدمان 

ظطب 

لوواطه! الأرض، ق النامن مداس ل فتل—، ما وأشرفن فيكر ما أعل فتضع 
لكنكالإباء، أشد وأئيش إمحللأما، وافقث، ما له تسجي. أف الدليا ق مللث، أكثر أمرك 
راجعانئرقال; الني. لأل أيصا؛ وتتلدذ:بمدا سهولة، وبكل تنقاد الحمد" ~ولأب 

كابوسلم: (، ٧٣٣رقم)الصلاة، وافتاح الذكر إيجاب باب الأذان، كاب المخارى: (أ-محرحه 
ننحؤنبمتق.ماللئ، بن أنس حدبن، - من (، ٤١١رمم)بالإمام، الآموم امام باب الصلاة، 



ادهاءاتام*هطذ؛ة

الصلأة((رُز عش 

قاوتالرمول. لأف الدعاء؛ ق نجتهد عيججل، افب إل ثثهل سجودك وق 
ا.ث5ما،ر ينتجاب أو شى الدعاء، الئجودماجتهدوال، رروأما 

وتعيدوالهدايه، والرحمة الغفره اطه أل تالجديم، بين وتحلز رفع تم 
ثانيه.مثْ السجود 

حضوعاأشد الجود لأل مرس؛ والجود واحدة مث؟ \لثكوع أكثرا اممه 
ماأشرف تضع تضع ؤإف ونناده، تنحني بل فقط، تنحني لث لأيك وحشوعا؛ 

عرالركوغفياسإلأفيمخةالأرض؛ عل فيك 
عيججل.تعظهاممه فلهياووفيهاالركؤغ؛ خوذإورهبه، لأماصلاه التكسوف؛ 
سلممالشي.، عل وباللام بالتحيات، افب عل محي الصلاة حتام ند عم 

ويالامتعاذةج^، الني عل وبالصلاة الصالحين، الله عباد وعل عليك وباللام عليه، 
الدجال.المسح وفتنة والمعان، المحيا وقتتة القثر، وعذامحتإ جهنم عدامحتج من بالله 

فتيم،المغرين،؛ صلاة هي أديناها الش والصلاة الليل، أول ق الأف زلنا وما 
وتتعشىوراجعا، ذاما افه عل اتحتثثه حيث ممشاك لك راجعا،ت5تن، الست، إل 

بأكلناألا هلوبثا- أذيوقظ اممه -نسأل لما سغي ووولك اممه، طاعة عل 
به:سوى دل التشهي، م؟ وئزبنا 

عن(، ٣٩٣٩)رقم التاء، >_، باب، اء، التعثرة كتاب والنماثي; (، ١٢٨)م أسو أخرجه )١( 
رمح.بمه.مالك، بن أنس حد.يث، 

(،)٩^١٤رنم والجود، الركؤع ل القرآن قراءة عن الهي باب الصلاة، كتاب ت لم مأحرجه )٢( 
•يجبمائا هماس ابن حدبنا من 



}ت1ءادئم>س)ال1ت1ءامل(

تعال!قوله ق والثزر—ا بالأكل أمند1 اف، لأة عغتثل؛ الق، أنر ا،سال أولأت 
نموأنلآهممأهلالأماف:اص.

تعالاف ائتمنك عندك، أمانة ؛، JljJbلأة ١^١^١؛ حقظ بذلك، ننوى ثانيات 
اللسi،الأماده هذه لاكم;م;ا■[ ه ثارا وأندؤ أثث؛ؤ رأ ثائرا ألأين ^^١ عيه: 

ؤنلأتتيأ1ظيأههلالأء:ا<مل[ ولاثثوأ1ستمحأه اللن؛ويه: الدنيه والأماة 
لاوترة:ها،ا[.

الثزنقيه عندك، أمانه اممه جعله الذي البدن هذا حمظ بالأكل فننوي إدن؛ 
والأجرؤ•لدئيا اق 

عليدل لأيه قن؟؛ افه بنعم والتنعم افه، بنعم التنعم ننوى؛ذلك، ثالثات 
اعترافالتر ذى ثيول، أل ومعلوم عليكه، افه لتر هبوللث، عليلثإ، اض لنعمة مبولك، 
ررإنالخدين،! ق جاء ولهذا ينعمه، وتتمع اش، تعترف؛فضل فآنث، عغتجل، بمصله 

أذمحن، آلكريم لأف شه؛ عيادْ يتثط أف محب ^ji؛ رحصةاارُ يوز أ0 محث، ، ٥١١
بكزمه.الناس ينتنع 

قس3لأم':البئ قال ولهذا اكiاءة، عل ؛، ٣١-نيي؛ذللث، رابئا: 
الصيام،عل التموي أجل مى باشحور أمننا ٠ بزئءر اشحور ق هإف ®سحروا 

النه.ءلاءة عل القوى، وثزبك، بآكللث، تتوى فأنتج 

غؤهبم؛تي.عمر ابن حديث من (، ١ ٠ ٨ آ/ ر أخمد أحرجه ( ١ ) 
ومساامت١(،  ٩٢٣)رنم إمحاب، غم من المحور بركة باب الصوم، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 

مالكبن أنس حدين، مجن (، ١٠٩٥)رقم *، استحيائه** وتأكيد الحور كل باب الصيام، كتاب 
هثئ.



امرضانيةايئءات 

عبادة،انقلست، ثثهيا الناس أكثر حا سمسع التي العمة هدْ انقليت ادن؛ 
عادات(،عباداثئ تكوو والعاقل عياداته، عاداثه ينم( ألئ( الموئق الإنسان( فبامكان 

أ)!(لمة مغر أحرى بيثة ق عاش إذا ؤيمكى العادة، يتوصأعل العادة، عل يصل 
ءثادات(.عاداته س الومحقمحعل لكن عادة، عليه هم ما عل يمثي 

علانته وهنا الوضوء، وسح الثيت، ق تتوصأ المسجد، إل ندهب هدا يعد 
وهوتجؤج أل لأجل المسجد؛ س أحي بيته ق يتوصأ أل اي( للأنن يئاثه 

إلالا؛محرجه المجد إل حرج ئم الوضوء، فأمغ يته ق توصأ س فال متطهئ، 
وصلفإذا خهليته، -يا عنه وحط درجه، -بما له اممه ريع إلا حملوه ينط لم الصلاة، 
له،اغفر اللهم تقول؛ مصلاه، ق دام ما عليه يصل الملائكه فإف وصل المسجد 

الصلاة.انتقلن ما صلاة ق يزال ولا ارحمه، اللهم 

رمقا)؛،،قيام الراؤيح لأل رمفال؛ قيام ل تدحل العناء، مجلاة ل وتدحل 
تماما.رمضال( هوقيام رمضال، نقم لم رمضاف قيام ايه نعتقد اثنا لولا 

الذيرمضان، هوقيام لكن هوصلاه، شل، محرده صلاه ائه ظن فلا وانتبه! 
ولهذا٠ ذنبه٠٠ر مى مدم ما له افه عم واحتثاثا إيإثا رمصال قام ررش فيه.؛ قال 
كانتاكيف، مئلت،؛ لأت.بمهالثا عائشة قالت، الصلاة، فيه ء^يء؛ليل النمول كان 

إحدىعل غ؛ره ولا رمماف ق يزيد كان ما قالت(؛ رمضان؟ الني.ق صلأْ 
حنمنهىعن سأل فلا أربعا، يمل بصلاته— الماس أعلم مذ ~وهي ركعة عئزة 

كتاباومسلم، رقم)٧٣(، الإيإن،، من رمضان قيام تطهمع باب، الإيان، كتاب-( الخاري; أحرجه (' 
حديثامن ٧(،  ٥٩رنم)الراويح، وهر رمضان قيام ق الرغيس( ياب، وضرها، المسافرين صلاة 

ظقبمقهريرة أف 



رمِائم<ا،\دراسءالأول( لقاءات 

ثلاثارا؛.يصل م وطوبهن، حننهن عن سأل فلا أريعا، بمل يم وطولهن، 
يصاتهاأن محتمل قد أربعا،١ ®يصل قولهات لكن ركعه، عئره إحدى فالجمؤع 

تشللكن محمل، وهذا واحدة، اليمة تل أربعا يصل يم واجدة، تسليمه ل جيعا 
يمنح،ثم ركش، ثم ركش بمل ض• بمليمش، أريعا بمل أيه آحر، وجها 

أمران:هذا عل والدليل 

منمهد ولم ُ ةشا<ر مش الليل ررصلأة ه؛ الخ فول الأيون الأمر 
أوبخس يوتئ كان الؤئر، ق إلا تش من أكثر صل اية ءثوآدثلأْؤئمُ الرص—ول 

يتلم،ولا ؤيتثهد الثامنة، ق وبجلس يسع أو آخرها، ق إلا يجلى ولا بع 
منأكثر صل ايه عنه عهد ما الؤُر غثر ل لكن ؤنتلم، ؤيتثهد التاصحه، يصن، ثم 

.مش١١ مش الليل ررصلأة هوءقوألصلأْأئ؛أت قال وقد ركعتم، 
بتنفبمل وامحiة،  V^-JUJوهي قالت،)نأ( أما هذا يوثد محا القاف: الأم 

صدرل الناس فصار العمل، هذا الناس أحد ولهذا المهلة، من سيئا والأرع الأرع 
تراؤيحئميت، ولهذا أربعا، يصلموف ثم يسربموف، نم أربعا، يصلوف ألأمة هذه 
طويلهصلاة يصلوف ١^١->^! س لكن الثزعة، بمعنى تراؤيح ليست، ١^١-^، من 
ثلاثا.يصل م ؤيسح، أربعا ؤيصل وسسح، أربعا يصل يزمجول، ثم 

بثلاثأوتر ؤإذا وئر، لأيه الثلاث؛ هذه ل يسلم لا ايه قويا وظاثر 

(،١١٤٧رنم)وغمْ، رمضان ل بالليل الض. نيام باب التهجد، كتاب الخاري• أحرجه آ ١ ر 
(،٧١٠٨رنم)النيه، ركعات وعيد اللل صلاة باب، ونمرها، سافرين الصلاة كتاب، وملم، 

ة.بمتا•عاسة حالي.ث، من 
السافرينصلاة ممابه ومسالم؛ (، ٩٩٠رقم)الوتر، ق ياحاء باب، الوتر، كتاب الخارى؛ أحرجه )٢( 

ءمرق.بمثمحا.ابن حارين، من ٧(، ٤ رقم)٩ ركعة، والوتر مش مش الليل صلاة باب ونحرها، 



ارات1ءاواامداست

فإنا، ؤيأق الرىُتين، ق يملمم أثن عمر ابن عن صح ند لكن ينردها، 
واحد.يتيم سردا تكون الثلاث أف أر-ءح لكني جائز، يكنه أوهدا هذا فعلت 

الفجر؟أحرإل للإنسان يكتب هل ذلكت بعد الليل؛ أول صلاة س وانتهينا 

لوملثااض! رّوو U فقالوا: ،، JUثلاث الض.بآصحام »آعام الخراب: 
فلوأؤلثنانحن أثا العاليه، الهثه انفر اليلة. شه الم لوزذث بمي: لثناء شة 

فقالالليلهء مه »ئلنا لومرل قالوا الصحاف م ^;١، عن الماز لبمث 
يلكتامولإءرم^سساالنئ.: 

^١^^،الض قال هكذا نائأ، وى ليلة قيام تيَ، نائأ؟اا وأنت ليلة قيام 
اف.مى نعمة وهدم 

بهأمز محر، كله والثزب الأكل وهذا وثئزب، تأكل الليل آخر ل تقوم ثم 
 :Jأاهنلئتثاوثآنصاموقال: ٠٢اضورقئ٠رالنيهفقا

هباءصيامهلم لكن بموموو، والنصارى اليهود القحودءا؛؛ أكلة الكتايت، أهل 
(.٩٩١رنم)الوتر، ق جاء ما باب، الور، كتاب اJخاريت )١(أحرجه 

(، ١٣٧٥رنم)رمضان، شهر نام ل باب الصلاة، كتاب وأبوداويت ١(،  ٠٩أحد)ْ/ أحرجه )٢( 
السهو،محاب واكابيأ ٨(، ٠ رقم)٦ شهررمضان، نام ق جاء ما باب الصوم، كاب والرم؛ل.ى؛ 

الصلاة،إتامة كتاب محاجه؛ وابن (، ١٣٦٤رقم)يتصرف،، حش الإمام *ع صل من ثواب باب 
تالرمح.صن. ذر أبى حديث، من (،  ١٣٢٧رقم)رمضان، شهر نام ق جاء ما باب نها، والسنة 

صحح.حسن حديثؤ هدا الارمديت 
توملم ١(،  ٩٢٣رقم)إمحاب، ضر من الحور بركة باب الصوم، كتاب اJخ١رىت أحرجه )٣( 

ماللثحبن أس حديث من (، ١٠٩٥رقم)استحبابه...، واكبي الحور تضل باب المسام، كتاب 

من١(، * ٩٦رقم)استحبابه...، واكيد الحور يمل باب الصيام، كتاب ملم؛ أحرجه )٤( 
ر.بمتء.العاص عمروبن حديثا 



0——— لت1ءاتمج>س)القاءامو(

]ألءمران;هخ[.ه يئه يمل ظى ألإنلميئنا غ؛و يبج وش ؤ ٠نهمت مبل ولا بثي؛، 
والنصارى؟اليهود سحر ومتى 

الليل.نصف يبدأمن مارهم لأف الليل؛ نمق ق الخواب! 
الصح،وبدأ النهار بدأ إذا مارهم يدا للواؤع، الوافقول هم ايلمن لكن 

اللتل•ل ؤمطرول النهار ل بموموف الميول، هم للمواؤع يكول نن فأويى 
3وائد؛فيه والئحور 

ررشموا«.: لأنثilJامتثاُل١^١^٠،.؛ أولا: 

وُانثحور٠ ين يكن ولم يتنحئ، كان لأيه ه، ؛الؤ>امول الأةتداء ثاث: 
الثغور.فكاف،ر ١^١٠ من مقدائ إلا ملأنه 

كفاةتنحن إذا الاتساق لأو افه؛ طاقة عل ممونه الأكله هده ق أف ثالثا: 
كنتإذا لكن كثثرا، صائنا~ تكن لم ~إذا اليوم ل تثرب فأنت اليوم، كل ذلك 

النيقال بركته، مجن هدا ^! ١١سحان يكفيك. الحور ق الذي فالثرب، صاتئا 
٢•الثئوربنئ*ا و ٠ئنحئوايإو ه: 

لم.وم(، ١٩٢١رنم)الفجر، وصلاة الحور يثن كم قدر باب الصوم، كتاب ت البخاري أحرجه )١( 
ثابتبن نيئ حديث من (، ١ ٠ رنم)^١٩ استحبابه...، وتأكيد الحور فضل باب الصيام، كتاب 

خ.ءثن.
لم:وم(، ١  ٩٢٣)رنم إبماب، غم من الحور بركة باب الصوم، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 

ماللثابن أس حديث من (، ١٠٩٥رقم)استحبابه...، الحوروتآكيل. فضل باب الصيام، كتاب 
ن.تء.



القا«ااتام،ةطذ؛ةجَ 
ننار— 

بينناما هومحفل اشحور هذا لأف والصاوي؛ لليهود المخالفة اؤلهاو رابئات 
يمربثما والمارى اليهود إظهارمحالمة أن شك ولا والصارى، اليهود صيام وبتن 

إلاش،إلاضأ»_ئثكبقوممحهومتهلما<أا؛بلإغاظهاليهودوالمارى^١
بجي^٠١ ثلثوث ؤ;لأ اشُتحال: قال ١^، إل %>L مما كاذز كل إغاظئ بر 

[١٢٠]١^:صنبحه له-ريبءعمت إلأَمحب مأد عدؤ يى ثالوث ولا آلخئار 
،ؤوعيى(أآقاره]اص:آآلممحال! معه ءونن الرسول وصب ق تعال اش وقال 

يغيظهلم،ما كل نفعل ولكنا يصانموثنا، لا الخمار لأو الخمار؛ لائصاغ 
وصفوهدا أجئ، فيه لل هذا لأف لل؛ محزنه هذا أو ونعلم افه، إل بذلك نممرب 

وأصحابه.محمد.ؤ 

 Iوغينافه، أمر امتثال الدن، حمظ اف، بنعم السعم فيه أكل الئحور حامتا
ذك.

أفالإنسان من تحتاج الأموو هذْ كل لكن أجر، إحواف~ ~يا ثتحئدا إد0أ 
نيبه بم؛ أنة لأ تزتحا؛دنتا، به حثي الأكل يأكل تدكئ، لأ الاس فأك؛ئ قدكن، 
انتخ.واستحضر الإنسان اّمتيمظ إذا اض، شاء مذ إلا عباديا، 

هذهميزان الثمى، غرونم، إل الفجر طلؤع من عياذة ق فأنت، النهار ق أما 
الفجرطلمؤع مذ به تقوم الإسلام، أركان من ركن أما الإسلام ل ومرتثها العبادة 

معأوتتحد>ثج أوتشري، تبح ولوكنت، ناثتا، ولوكنت، الثمى، غرويتج إل 
الإملأم.أنتإلئشمذأركان أصحابك، 

من٤(،  ٠٣)١ ريم الشهرة، لبس ق باب اللباس، كتاب وأبوداود; ٥(، ٠ )Y/ أحد أحرجه )١( 
عمربن عبداض حديث، 



رمَ؛لق1ءاتس>اإامرالاقاءالآود( 

الإسلأم،أركان من ركن لكنه وثنطثن، نحؤغ أف أجل مذ فقط ايه يظن لا 
الشهرهذا ق ءِة؛جل افه من نعمة ذهذْ الوقت، حنب أكثر أو اعة ٌعثر اثنا 

المارك.

ابنقال حسنات؛ عثز فيه القرآن حروف، مى حرف وكل القرآل، وتقرأ 
أيقنومحن حرف، ال( أئول؛ ررلأ الشذه-ت عن مرفوعا -ؤيزوى هقمحلمحن عود م

١٠٠٠■^يميم حرف، ولأم حرف،  حسنه،ثلاثئن ئنتمث ^J؛_V، ثلاثه يعنىت ا ٥ 
ءغ؛جل،العالمن رب كلام منا لأيك هذا كل عِؤجل، افه إلا عدده يدرك لا أمر وهذا 

رمالهحاءيك، لو فأنت! إليلث،• حسن، أحب هو الذي والأرض، السإوايث، ■حايؤ، 
أوصديئلن تواجه كاثإ وتقرأها، ساعة كل حبك، من ئمحرجها لك، صديق من 

قيءأحث، لأف الممغليم؛ جهة من مزؤْ فأسث، افه كلام قرأيت، إذا فأنت، حييك،، 
القرآززرضاف.قراءة من لإهكان؛ء 

نوئ،التي نه الإلا مث0، منة كل ق يقرأ وكان القرآف، يدارسه حمّيل وكان 
الامتثباتء.أجل من عليه قرأه فائه ه، افب رسول فيها 

،ول الؤ<ءحياة آخر فإل محفوظ، — الحمد —وقب والقرآن 

وهومنه حنمحا أنكز من نيءهانثذI العناء قال ولهذا برياذة، ولا بنقص، لا يتغثر، لم 
فبتكذب لأJك، كافنا، تكون تعلم وأنت، تنكزْ واحد حرف كافر، فهو عالإبه 

الأجر،من له ما القرآن من حرفا ثرأ نمن جاء ما ؛اب، القرآن، فقائل كتاب الرطى: أحرجه )١( 
خ.بمن.عود مابن حديث من ٢(، ٩ ١ رقم)٠ 

رقم)٦(،اش^؟، رسول، إل، الوحي بدء كان كف، باب الوحي، بدء كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 
(،٠٢٣ رقم)٨ ا،لرماة، الريح من بالحر الناس أجود الني. كان باب المقاتل، كتاب لم: وم

ة.بمنمح.عباس ابن حديثؤ مجن 



^^بمض،تيتس_ عآ ^
^٣،^عقم تطى ت فينول تعال  ٠٠٥١أما السلم-يرا، ؤاحملع ورسوله 

منعحئ ؤثرء آنثجارق ألثرى؛ث> يف آني ؛< ١٧^عغهل• يئقول تا-بمست؛هآ[ 
اضإأمحربهعنسكلام هذا تمة:ا■[ ه مآلإأش 

تعال!قال بلعهم؛ ربٍا، كلام هدا وقال؛ أمته، بلغ فمد الرمول. وأما 
لالأوده;ماآ'[.فيصالتدره ؛يئن تآسق لتّ محإن رغك ين أ؛يلإتاك> تآ ج ؤ؛تأبماألرمول 

إلفاتحته من أيدينا ب؛ن الذي القرآف هدا أف عل كلهم فآجعوا لموف الموأما 
هومحفوظبل نقص، فيه وليس زيادْ، فيه ليس وأيه •محفوظ، واله افب، كلام حاممته 
فالحمدف.لالخجر:ا،[ لت.صؤاه ؤا اياخن ؤ افه؛ بحفظ 

هذاق ميا لا تلاؤته، من يكثر أف للمؤمن تنغي ع،؛ل اممب كتاب، أف الهم 
عليه،محافظ القرآن يى معينا شيئا لنفيه الإنسان عبعل أف "مج ولا البارلت•، الشهر 
نمحقأو حزءا يوم كل اجعل بدعه، هذا مل• لا ضرْ، ل أو رمقال ل سواء 
لوأمحط أحثي يقول،• الأمر، عليه يئثة الناس بعص لأف أوثلاثه؛ أوجركن جزة، 

هذابدعه، ليس هدا بدعه، هذا يكون أن القرآن مى معينا شيئا اليوم ل جحلت، 
أريدلكذ أوجزي" ~جزء المعي العالد بذا عكتجل افب إل أتقرب لت أنا تتنليم، 

يمئعندما القرآن فراءء لوجعل الإنسان لأن للقرآن؛ قراءق وانفلم أحفظ أن 
—جزءامعينا شيئا له جعل إذا لكن يقرا، وما أوالشهرابآ الشهر عليه يمر أف فيمكن 

البئرقال وقد عاليه، وسهل عليه، حائظ ثلاثه— أو جركن أو جزء نصم، أو 
حرضنL؛ الإنسان ظوأن 3ل«ااا نإن أذوهة الهِ إل الأغإل ارأخ4 قيدأبممُ: 

تلم وم(، ٦٤٦٤رقم)انمل،، عل والداومة القصد باب الرئاتق، كتاب الخاوي؛ أحرجه )١( 
(،٧٨٣)رقم وغير0، الليل ثيام من الداهم العمل ضيلة باب ونمرمحا، ااس١همدن صلاة كتاب 

نيههققك*عائثة حديث، من 



نجآستءام>ا،صرالأتاءالآدل( 

غمل يوم كل ل ممنا وشث رمضاف، ل يوم كو ل معينا شنئا له بجعل أف عل 
•يبدعه وليس حما، هدا ~كال القران لقراءة ه نفينظم حتى رمضان، 

لامتغلأو^ إذا أخزى، إل طام مذ ام هدا ق الإتسان ;قك ^١ 
الفرصةواستغلال ع،جل، اش يتقوى الشهر هدا ق ونقمي أوصيكلم فأنا الفرصة، 

أفعلينا— بجب —بل لنا ينبغي ولهدا سبماةثوةناث؛ا، يافب الامتعاثة مع الستهلاع، بقدر 
عثاذة.فالاصتعاثة عيججل، باق بالامتعاثة أفعالنا نقرف 

ذللئجومع اطه، أعايلثج باض مستعينا العبادات! من شيئا فعنت! إذا أنث، إدؤرت 
عبادة.الامتعاثه لأف إليه؛ ربلث، 

وشكرهذكره عل ضرْ وق الشهر يدا ق ؤإياكم يأيسي أل تعال اشن أسأل 
كريم،جواد إيه عنا؛ راض وهو نلقاْ أل إل الحق عل يثيتسا وأل عبادته، وحنن 

وأصحامحهآله وعل محمد بينا عل واللام والصلاة العالجث، رب للب والحمد 
أخمعاذ.

••)محساى••



اله1ءاتاام«ض1دة

الأضخ

وأنتمعام كل أوت مبمروك، ت بقوله الشهر أول ق التهمة حكم ما لسؤالت ا ١
لا؟أم الثق ْن هي فهل يخم، 

آلهوعل محمد نبتا عل والسلام والصلاة العاين، رب طب الحمد الحراب! 
أحعين.وأصحابه 

يتخذوجاالناس، عند معروفة عادة وهى ، ١٠٢بأس لا رمضال بشهر التهنئة 
العلمأهل بعض ذكر وقد به، بأس ولا تهدا، لعض يدعوبعضهم الدعاع، باب من 
به.لهم مبشرا ؛ رمفاد٠®١ ءرآتاكم يقول(! برمضاف، أصحابه يبشر كان اليي. أف 

بمي:بهيا، الدعاء يريدوو أنهم يفليئل بخر( وأنتم عام كلمه؛)كل لكن 
أذمثل وأحص، هذا من أحس كلمة قال لو لكن بخر، عام كل ق افه ححللث، 
هذا-لآكاو ذلك، أشبة وما ؤناعتي، عل فيه وأعاناك الشهر، ق لك، اطه بارك يقول: 

بخثر®•وأنتم عام رركل من؛ أحس 
••)محيى•*

ِضحونأبم ئابي خت ممن الماس من م عل ^ الثوال: ٢- 
لأحظلا فائتا رمضان حاءهلم إذا ولكنهم يةالو>إم، له ؤيستحدول رمضاف، بمجيء 
وأناةالصلاة وبعد الصلاة قبل وقلوبمم ازاح، فيه يكو فكلام تم، أي عليهم 

تتصمم؟فثإذا ذللث،، آحر إل تتغثر، لا واحدة الصلاة 
٢(،١ ٠ )٦ رقم رمضان، شهر قفل باب الصيام، كتاب ت ا5ي والن(، ٢٣* )؟/ أحد أحرجه ( )١ 

خهبمئ.هريرة أي حديث، من 



اص(اتقاء ) د ١٤١٠ئ،؛ تقاءات 

وجهيا''عل برمفال يفرحول JL،1_ أل الوال الخواب! 
ؤيكثئالعبادة، عل رمضاف ق ينشط لأيه برمضا)؛،؛ بمرح ض الأول؛ الوجه 

وهوالقب.وهواكصود، هوالأصل، ثالث، لا وهذا العبادة، مى 
عغتجلوعقؤ0اممه نعم وكثرة خيراته، لكثرة برمضال بمرح مذ الثاف• الوجه 

مثلا.كالصيام للإنسان تبا افه يعفر اش الكثثرْ الأمباتح، من فيه ولما عبادْ، عل 
ينشطلأيه فيفرح جيعا، للأمرين برمضال بمرح أف للإنسان يسني والذي 

مذفيه لما أبما به ؤيفرح يستملح، ما عكتجلبمدر الاه ؤيعبد منها، ؤيآقثر العبادة عل 
سهر.ألم، من نم هي المدرالتي ليله فيه قاف عغ؛هل، افه ؤنعم والركامت، الخثراُت، 

يتحديث،ولا أصحائه ْع يمزح ولا يصحلث، لا رمقاف ق الإنسان كون وأما 
الرووعلاف الإنيدجل أف المادة مذ يكوف فربا مقصودا، ليس فهذا إليهم، 

والمزاح.الصحالث، مذ يكثر ألا له يشغي فإثه ذللئ، وْع إخوانه• 
••هيى••

هلالبطلؤع يحلم لم ثعبال مذ يوم م ل رجل ل رأبجم ما الثوال؛ ٣" 
ستيلفهل رمضاف، مذ يوم أول مذ الفجر ْللؤع بعد إلا يستيقظ ولم رمضاف، 
هلا لهاار بثام محلا اللمتل مذ الصثام يثت، لم ارمذ الثي قال وقذ صومه، 

(،١٢٤٠٤)رقم الصام، j الب اب، الصوم، كاب، داود: وأم (، ١٢٨٧>أ/أحد أخرجه )١( 
اني:والن(، ٧٣رنم)٠ الليل، من يعزم لم لن صيام لا جاء ما باب الصوم، كتاب ت والترمذي 

لج1ء باب،.ا الصيام، كاب، ماجه: وابن (، ٦٢٣٣٤رنم)الصيام، ق الين باب، الصيام، كاب، 
ة؛قمحءه-حممة المومنتن أم حديثإ من (، ٠١٧ رنم)٠ الليل، من الصوم فرض 

ناير،عن روى وقد الوجه، هدا من إلا مرفوعا نعرفه لا حدسث، حفصة ارحديث، الترمذي: قال 
•أصح" وهو نوله، عص ابن عن 



الأت1ءاءااو«ف1دةتهآ

اشُحةا.جزاكم أفلو0 القضاة؟ ,طزئة 
فهوصائمرمقاذ مذ غد كان إذ او< عل ناما الإنسان هدا كان إذا الخواب! 

يالئثات،الأغهأو *إما ه: الشل لموو الصوم؛ بما ؤيصح صحيحة، نه فهدم 

أيةتهئ؛ فإذا صائم، فآئا رمضاذ مذ غد كان إن ت نفسه ق يمول الرجل فهذا 
صحيحه.نة نوى فمد رمقاذ من 

ضتمثثائمناشلأصامل4«رىالذي الحديث وأثا 
أيةورجحوا العلم، أهل مذ كثير وضعمه فيه، نجماثن العلماء تكلم حديثر فهذا 

دليل.فيه فليس موهوها كان ؤإذا موقوف، 

■قب؛؛مذ بذللث، الراد إف ؛؛ سمة ابن الإسلام شيح قال ك،ا نمول يم 
أنيعلو الذي الإنسان فيكون نيي؟ا فكيف يعلو لم فذ العلو، ثئع الئة لأف 

محاوض:جسم؛لآُه>لإ،بللأ;ث
يعلو.لم الذي ءالما،وكلأمحافيالثسى أذ.زيملأذ:مام،إذاكان 

(،رنم)١ ه، اف رسول إل الوحي بدء لكن كتف باب الوحي، بدء كتاب اJخارىت احرجه )١( 
منوصرم الغزو ب يدحل وانه بالن؛اُت،، الأمال اإن،ا ه! قوله باب الإمارة، كتاب لم• وم

تمنبمتئ.الخطاب بن عمر حديث من (، ١ ٩ ٠ )٧ رقم الأعمال، 
(،١٢٤٥٤)رنم الصيام، j الشه باب الصوم، محاب داود: وأبو (، ٢٨٧)n/أحد أخرجه )٢( 

واكاتي:(، ٧١٢لنم)* الليل، من يعزم لم لن صيام لا جاء ما باب الصوم، كتاب والترمذي: 
jجاء ما باب الصيام، كاب ماجه: وابن (، ٢٦٢٦٢٤رنم)الصيام، j المان باب الصيام، كاب 
قهه.حفصة الزمنتن حديثاأم من (، ١ ٧ ٠ رنم)٠ الليل، من الصوم رض 

نانع،عن روى وقد الوجه، عدا لأسرفهءرفوءاإلأءن حديث، حفصة اجديثا الترمذي: قال 
•وعواصح• عمرنوله، ابن عن 

)'؟(صوعالفاوى)هآ/"؛-ا،ا(.





اوق1ءاتام«ض1ثة

القولهو شك لا وهذا صحح، صومة قال! الأول، الئيه تكفي قال• وض 
غدا،يصوم أن نيته اليوم، عصر يعد نام الذي النائم هذا لأن الصحيح؛ الراجح 

أذد فلا العدئ يزول ئأ ١^، أتحاء و ِثدئ محاك كان إلا^١ ذلك،، ق إشكال لا 
نحدذالن1ه.

أذثد لأ نقولت يلده، إل ذؤح يم مقرة، ق وأمطر الرجل سامر لو مثلات 
والرأ0الن_ثه، تحدد أو من ثد فلا أهطنُتح، انقهلع٠ت^، الأول الن-ثه لأف الئ1ة؛ تحدد 

الن_ة.تحدد حاص٠تv إذا 

لينامول إمم حنث الئحور؛ ل يتهاونوف الناس يعفى هناك الن«ؤال،ت ~ ٥ 
فإذللاج، ؤيكفي ماء، ونثرب، الفجر قبل نقوم ويقولولت صباحا، الثالثة الساعة 

يذللاج؟قضجمخأ رأي 

اشمحونئهفيمس؛
الئحوراا.الفطروأحروا عجلوا ما بحم الئاس ررلايرال 

الثانيهوأئا الصححتن، ل ءابته فهي الفطز((راا #غيلوا الأول: ابمله أثا 
منصح فقد قوله من مخ لم إف وهدا آ. الث٠ّول عن مرؤيه فهي 
اشحوز.يوحر كان اثة فعله 

الصيام،ىارِح الم; وع(، ١  ٩٥٧)رنم الإفطار، تعجيل بامه الصوم، كتاب، البخاري: أحرجه )١( 
رة.بم؛نا.معد بن صهل حدينا من (، ١ • )٨٩ رنم اصتحثابه...، وتأكيد الحور قفل بابا 

نيقؤققنن.الغفاري ذر أبي( حديث، )ه/يأ؛(،من أحمد أ-حر-حا< )٢( 





الأتا*اءامدادات

المجد،يحول ق ولا سلئ، ق لا الوتر، بعد نحل لا ثلمنات ؛^_، بعد تصلوا لا 
اثنحدآحدكم لحل *إدا وحديث• الخدين، هدا ي؛ن تعارض مناك يكون بل 

ئلأممز.شبمقمح.''ا.
اكذللث،ت ومعنى وئرا'؛ باللهل صلابمم آحر *اجعلوا قال؛ الرسول. لكن 

دنت،ما ^٤ مخآ ذلك نحوبعد أذ لك ثدز فإذا أنتن، اللمل صلاة محت إذا 
حتج.فلا يعده صللمت، إذا فايلث، ذللث،، بعد ضل لى ايلئ، ثظى كنت، أوتنر«تح حثن 

لإيمضمحلأبج،لإمحلخفيماكلي
الثموللأف محور؛ ~فإده فصل بالصلاة، الليل آخر أنثغل أف أحب، وقال؛ فقام، 
وأناوئرارا اللمثل ق صلاهم آخن *اجعلوا قال؛ بل البئر• بعد تحلوا لا مل؛ م ل. 
ركعت؛ن،أصل أقوم أل ل مدر لكن وأوترت؛، ورا، بالليل صلاق آخر جعلت، قد 

مش.مش الليل صلاة 
قأوترت، فمثلا؛ وأب؛ن؛ أب؛ن فهذا الؤُر بعد للصلاة سبب، وجد إذا أما 
وصل،معهم فاذحل يصلمول، الناس ووجدت، مجدآخر، إل ذمت، لم مسجدك، 

قبل.ص أورت، قد ، iAjS[شفعا؛ ليكوي( ركعة؛ وأن، ١^؛^، بعد فقم أوتروا فإل 
قال؛الئ. لأف المجد؛ تحيه ركعتم؛ فصل المجد دحلث، إذا وكدللث، 

زكعمن®.حريصل ملأتحيز المتحد أحدثم يحل *إدا 
'•هصى•*

كتابت لم وم(، ١١رقم)"١٦ عس، *ثى اكلؤع ماجاءف، ؛اب، التهجد، كتاب الخارك،• أحرجه ، ر١ 
حديثمن (، ٧١)٤ رنم برىٌتين•••، السجد تحية استحاب باب وهصرها، السافرين صلاة 

رمح.بمتإ.ثادة أي 



صاءس>س)الأت1ءامو(

منعسريوما بسة ثقاء وعليه سنه، عئرْ ثلاث عمره شخص التاؤال! ٨— 
الخالءدْ وق شعياو؛، وعترين اثت؛ن يوم ل إلا بقضائها يدأ ولم القانت، رمضال 
الأيام؟باقي اكان رمضاو بعد مخي فهل الأيام، إكال نل رمقاو يأق سوف 
محرا.اف حزاكم الحال؟ هده ق البايغ وغير البائ قرى؛؛ن هناك وهل 

الذيالرجل هذا كان إذا وهوأقه وغثرْ، انائ بتن قرى هناك تحم، ابواب• 
يفض؛لم شاء ؤإن قني، ثاء إن حر، هو عليه، ء مما فلا يبغ لم سئه عئره ثلامث، له 

صو>محاكوم،فلأ:ياكضاء/لأزالذي 
رمقافبعد ما إل يؤ-؛مْ أذ محوز ولا القضاء، يلزمه فإثه بالعا كان إذ وأما 

اكاف.

،^iiالاحو_؛ هذا j، مثئطا كث، إذ \ذشخصأ لهذا نقول فإثنا هذا وعلي 
فأكملرمضان ائثهى ؤإذا اممه، فانتعفر ثعياذ، من وعشرين اثت؛ن بعد إلا لمثدأ 

وعترين-تسعة إل وعشرين ثلاثة —من أيام سعه صام لأنه آثام، ستة ؛،: JIJLpالباش 
منه.حصل مما والاستغفار التوتة مع هذا رمضاذ. بعد يقضيها أيام متة عليه يبقى 

'•محمى•*

أفمنه مهم فهل الليل، ل كاننن، ا للشنر.ر جمّيل مدارسه ااثؤالت ٩- 
ةراطالقرآنهأفضإ،ينالهار؟

قحضورا أشد تكوذ الغالس، j، ، ٣١ق القرآن ثراءْ أف شالئ، لا الخوارن،ت 
رقم)٦(،اش.؟، رسول إل الوحي بدء كان كيف باب الوحي، بدء كتاب البخارىت أحرجه '( 

(،٢٣ ٠٨رنم)ا،لرسلة، الريح من الناسيالخثر الني.أحول كان باب الفضام،، مماب وسالم: 
رءجيبم١ن١.ماس ابن حديثؤ من 



uU_l اضد1نية

ؤإلت تعال اش قال النوم، بعد تكون الكب وهي ناشئه، كانت إن سثإ ولا المال_ا، 
لأنناافب.، لرسول مثعم غ؛ئ هذا لكي ]^•^،;٦[ يلاه ؤأمم ونقأ أند ي ١^٠٠ ثاثتئ 
مشغولالنهاو وهوؤب ومثولأمووها، الأمة، هوإمام اطب. رسول أف ■معا نطم 

 ،j اثهذلك، ؤب فاجتمع أمغ، اية شك، لا اللل وق وتدمأمورهم، ا-ظق، شأن
لالقال_إ.أحضز الغالت، ؤ؟ وايه أفؤخ، 

قلتث،يشتغل الليل ول لقلبه، أحفر النهار ل كان إذا الأف الناس فدراسه 
للملت،،أحضؤ الليل ؤ؟ ايه فالغالمت، الغالت، إل ظزثا ؤإل الهار، ؤ؟ يقرا فاثه 

١^.ق وأقرب، 

فضلهللقرآزرا؛ ه لكت حجل ئدازنة من توخي هل - ١ ٠ 
قراءته؟3، الاشتراك 

علالاشتراك مقل لا ولهدا الاشتراك، فضيلة منه يوحد لا هدا الجواب• 
القراءةضعيف الإنسائ كان فإذا مطلقا، الاشتراك عل الانفراد ولا مطلقا، ١^ 

؟كثلكاو ؤإذا قراء5ه. يموي أف أجل مذ أحن؛ منه أقرأ شخص ْع فالاشتراك 
أذنه،قرص النعاس جاءه إذا اثه أجل س أحن؛ غمه مع فاشتراكه النعاس أويأتيه 
عباسبن افث عد مع يفعل الزمول مثل،اكان النعاس، لاياتيه حتى 
ه،الرسول، •ع فصل قام ملجب قام و. النس أف أحس هماس بذ اطه فعد 

رقم)٦(،اش.؟، رسول إل الوحي بدء كأن كيف باب الوحي، بدء محاب الخاري: أحرجه :١( 
(،٢٣٠٨رنم)الرملأ، الريح من بالحر الأس أحوي ١^،^ لكن باب الفضائل، محاب وسلم: 

خ.بممحأ.عباص ابن حديث من 



يتآوق1»اتس<ا1ام)اس«الأول( 

٠.إذاداثسُ يأخذبأدنه التي فلكن فلكنبجس، 
الانفراد؛الأصلح كان ئذا أقفل. ظلأثزاك مملحئ محاك كان إذا إذذ: 

الانفرادصار ياستإعه، لا بلفظه كله الكلام يقرأ ولأثة التدبر، عل أقوى لأثه 
أفضل•

ؤإىحاو، بكل اكاق عل أحدمحا بمقل لا الاشتراك أو الانفراد أف \جإ: 
ي1ظئللمصلحة.

••ؤصق(•*

»ىاخثخضم...«المن فته قال الذي الفضل ^ا-اضش:هلمحل 
القرآن؟قرم عل أوالإ أواوزقة الم، ل الاجتاع ل نحتل هل آ الخدث١٢

منست، ل اجتمعوا إذا إلا نحتل لا أنة الحل.دث، ظاهئ اشُأءلي، ^١^،: 
القرآن،وشرق، ا،لكان ، شرفذللئ، ق محتمع لأيه المساجد؛ ق وذللئج اممه، ييومت، 

هذا.لهم نحتل لا أنة الحديث، فظاهئ م -كان ل كانوا إذا أثا 
•*ؤصى••

لثيءلا الملم، أخه محي الإفظاز أراذ سغإ؛;يل قول ما الثؤاُل: - ١ ٢ 
ضأذنيصامفضJمام؟

تلم وم(،  ١٨٣)رثم وغي،، ^، J^lيعاو القرآن قراءة باب، الوضوء، كتاب، الخارىت أحرجه ( ١ ) 
حاديث،من )٣٦^١(، رقم وقيامه، الليل صلاة ل الدياء بابه وضرعا، السافرين صلاة كتاب، 

ئهقبممحا.عاص ابن 
رقمالوكر، وعل القرآن تلاوة عل الاجتلع قفل بابه والدعاء، الذكر كتاب، لم: مأحرجه )٢( 

جهبمتد.هريرة أف حديث، من (، ٢٦٩٩)



اسءادااضد1داأا

والطرإئ ائت لأحيه؛ يقوو أل منه محر لكن شك، لا جيد هذا ابواب• 
ورثاثق، عليه للاحر يكوف أف من ؤبملم الصائم، هوأجرظي ينال لكي مص، 

ولمصتق ل أحوه يكوف رثا عندك، سأفطر الليله قال؛ فلو الأحر• عل يصيمحا 
الأوللكن ؤإذا هووأهله. بمطر أل ويب أحد، معه بمطر أف تجب، لا أو له، يتعد 

عندي.مصل فلازأ يا يقول؛ أل له فأول هدا تجب 
مالأحيه تجئ، حص شأج ُلأبجين :٠ الني نال الأخ؛ هدا بمول، وقد 

بمطزأل لأحي أجب فأنا الصائمول عندي بمطر أل أحب كاف ؤإذا تجث،لنيهُ 
الصاJمول؟عنده 

ذلك.أحب نعم، يقول• الصائموف؟ عندك بمطر أف تحب أتت ألست ت نقوله 
عئي؛جلاممه أمثا العبادات ائل مففي لا، الحواب: غثرك؟ بخترك مدم هل مول،؛ 

ممغووهؤوماببموأإل ه ألء؛ثت ؤئل1أؤغاو\ قال؛ إليها، بالأم—تياق 
ءمران:"ا*اا[.]آل 

انللأنمحرم العناء قال ولهدا أبدا، المريايت، ل غثرك يويز فلا 
تؤثنلا طاعة فغل هو. ؤيتأحئ الأول بالمس غيره يوتر فلا بالطاعة، يوترغثرْ أف 

مثلو مئا لا الطاعة، j زعثه قلة عل دليل هذا لأف ذءس' قالوا فيها■ غثرك 
وعساءافهلورا ءنال.ه تأكل '؛أق أيلث،تسأله يذهب مسألتنا، 

والإيثارحرام، الإيثار؛الواحمت، موو،ث أل الإيثار مسألة ل والصحيح 
حلال.بالباح والإيثاث كلحة، إلا الأزل حلاف بالتحي 

(،١٣)رنم لف، تب ما لأحيه بمب أن الإي،ان من باب الإبجان، كتاب ال٩ءاركc• أحرجه  ٢١١
لفبمب ما السلم لأخيه بمب أن الإي،ان حمال من أن عل ال"ليل باب الإمحان، مماب وملم• 

ماللث،بن أنس حديث، من ٤(، )٥ رنم الخثر، من 



ء1،|،سراثهاءالآوو(لقاءات 

ثلائ:أناتها فالإيثاراث 

حرام.وهدا بالواجسا، إيثار ~ ١ 

الأزلإلأكالحة.حلاف وهدا بالمتحئ، ؤإيثائ ٢- 

وُالامحدعاوهالإوائ:٣-
حاتع؛ن،ولوكانوا ليأكلوا غيرهم بملوف بالأكل، يوثروف حصامةهلالخثرت٩[ ي؛م 
الماج.هدا 

ؤإذكفاه، به توصآ إذ ثليل، ماء إلا معه ليس رجل بالواجب• الإيثار مثال 
بلغوة، يزنن أذ بجور لا فهذا سم، أل يريد هو وبص عنه، نقص مرْ به آر 

وحويا.به هو يتوصأ 

إلاصاحه ينطيه أذ يمكن ولا عريان، وأحوه ثوب، إلا عليه ليس ن ا إنأو 
تر.وهو 

بهصل ت نمول لأينا مثالا؛ يصح لا قد الثويت، أله مأف مع يتم، لا ت نقول 
صحيح.والثال، مماتا، منطثه الاء أثه ملكن صاحبالئ،، أغطه ثم أولا 

مذفقمث، الأول، الصفح ق وأك إساثا لورأيث، ت يالتحب والإيثار ومثال 
مكروه،ايه يصرا والفقهاء الأول، حلاف فهدا فلازا يا مصل وقالث،ت مكانالئ، 

تأحزث،كآذ بأس، فلا مصالحه وجدث، إذا وأيه ١^^،، حلاف ايه الصحح لكن 
رغبهازداد أوخ*وئث الناص رأى إذا الناس بعصي لأف التآليمح؛ باب ص الرجل لهذا 

فهدايرعلمه، حتى تؤلمه أن لأحل هذا تفعل فآست، الخإعة، مع والصلاة لخر اق 
آًٌ

صط.



اوق1ءاتالهمس1دةنقآ 

سوفالخال هده ق أباك لأف طيب؛ أيصا هدا له، وتآحر أبوْ جاء أوإنساف 
,رائلك،وكيام>ك.

لكنستهيه، وأنت التلعام ضوك يعطي أف مثل معروف، فهو الماح أما 
طثب.هذا دؤثرْ، 

المجد،ق الخإعة مع التراؤخ أصل الحمد~ ~وش ثاب أنا ت القوال —  ١٣
محواسالأتمسس،ملفيس؟

م3، بمل، لا بجرن حتى الإمام مع قام مذ أف يظهرل الذي ابواب؛ 
فقال:وتهز، شه مم أف ف المذ من طلوا أنفتم الصحاثه لأف الليل؛ 

اممب-حمد -والعللم هذا ول لثأوه«را؛ تام له محب بصرف حم الإمام ح محام ررمذ 
ملاتهاكتفى فإذا الإمام، يصلاته»ع ؤيكتفي نمه، عل الإنسان يس ألا إل إثارة 

هكذا،ذوح،لهمل قاس أنتم، اوني.لم:لك:ءوْوا لأف ممى؛ الإمام مع 
مخنى:مفكقيا؛ووه«.

ثثختوويض ءاما، الصلأة يودوف نتق ف،ا الأئمه أف نعلم~ ~كا لكذ 
ينغي،الذي الوجه عل القرآن قراءة ومذ الرحمة، موال ومذ الدعاء، مذ الناس 

سرءوراؤإياهم— •<ردي؛ا —افه اليوم منهم فكثثر اليوم، الأئمة مذ كم بخلاف 

(، ١٣٧٥رنم)رمضان، شهر قيام ق باب الصلاة، كتاب وأبوداويت (، ١  ٥٩احد)ه/ أحرجه )١( 
السهو،كتاب والمافي: ٨(، • رنم)٦ رعفان، شهر نام ل جاء ما باب الصوم، كتاب والرمديت 

الصلاة،إقامة كتاب ماجه: وابن (، ١  ٣٦رنم)٤ سصرف،، حتى الإمام مع صل من ثياب باب 
نال،ذر أي حديث، من (،  ١٣٢٧رقم)رمضان، شهر نام 3، جاء ما باب نها، والسنة 

صحح.حن حدينا عدا الترمذي؛ 



لق1ءاهمج>اإس)اىقاءالآدو(

اجيهم،مالناس يملأ أف محبوف لأمم يدعو؛ ولا الإنسان، يطمس لا عظع، إمراعا 
هذا.يفعل الناس من فكمر العجله، تحب الناس وغابب افّ، شاء ض إلا 

زمانل مجدا دحلت، ل! يقول عليه" افه —رحمة ثقة ان إنحدتتى وقال 

ْعوصل لحل يقول• الصلاة، ق عقلينا إسراعا يسرعوف أناما فادركت مفى 
أهشفوجدت المجد ^ا دخلت كاق يةولت الليل، ق نام وئا الراؤح، الحعاعة 

قائده.فيها ليس لعب، كاما صارت رؤياْ ق كا-4م 
يهكن!لا الذي للرجل قال اممه. رسول، لأف صحح؛ هذا أف ثالث، ولا 

نللث،النافق، صلاه راتلال2، ءليأصْؤمحمت وقال ٢ دصل«ل ذإ يإنك مصل ءازى 
اقطانرو ئ ثانت إذا خش ش :زلت، اقامح، ضلأة بم، اث١فق، ضلأة 

لأمالهَبجابجمح<رى.-أي:ءثدالخئود،ِفيمام- 
••ؤسؤ(•*

الإبرةوهذ0 الحم، ق إبزة اليوم هذا ق أحدث، امرأة هناك الثوال: - ١ ٤ 
أحذلت،وقد الإبرة، هذْ أحنؤ ونجسإ ملوثة، إشاعة لأخذ موعله عل وهى صروردة، 

اليوم؟هذا تقفى فهل بالقليل، ليس دم إثرها عل وحزج الإزْ، 
حاكانيظل ^١ إلا كا؛ث،، مه،ا لأتحوأ؛دا الإز أو الصحح \إذب: 

الأكلإل بماج لا تحين المريض 3، ثوصع كانت إذا يعني؛ والنربخ، الأكل عن 
رنمكلها...، اكلوان، ل والمأموم للإمام القراءة وجوب باب الأذان، محاب البخاري; (أحرجه )١ 

من(، ٣٩٧)رقم ركعة..؟، كل ق الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب لم; وم(، ٧٥٧)
ة؛ؤقبمن•عريرة أب,، حدبث، 

بنأس حديث، من (، ٦٢٢رنم)بالعصر، التبكير استحباب باب الماجد، كاب لم; مأحرجه )٢( 
;؛هفيئتن.ماللث،



اسءاءام،ة|ادة

محيإلا اف الأنيتناولها لا ثموة، فتكوف والثزُت،، الأكل يمض فهذْ والئرُب 
ف.والحمد وأئطز، تناوثا اصطزإليها ؤإذا ^^، ١١

قداذ الأنلأف لنا؛ يثقن افاءأل نأل ونحن هذا نقول بمراحؤ• لكم وأقول 
فيهثئصل والثزب محالأكل الفاوق! مع قياس والسرُت، الأكل عل قيانها يقول• 

أفمحدز -إذ والثزب الأكل يقع كا ابشم تنفع فهده هذْ، بخلاف ومتعه لدْ 
صسذفيالأكليوضوِل

فيهئ -مْأاش؛ والثزب الأكل يكوف أذ فيمكن الإبر، 7أذْ بممل لا لمتدؤ ال 
والتغذية,اللذة من 

والثزب،للأكل عظقا ثويا نفسه ق تجد ا،لريثى المصاب إو يقولوذت ولهذا 
الأثر.ببمذْ يثعدى ولوكان 

إليهااحتاج إذا اذ الإئؤإة شي، إما نقول: نحن لكن نقص، فيها إذذ: 
ؤيقفي.مطز أذ له تحل فإنه مريقا كان ؤإذا مزمحن، ل إلا إليها بمتاغ لا فإلا 

الدم.لأجل هذا تأخذ ولم حجامه، لست، لأما بمر؛ فلا الدم أما 
فء.وحالصا صالحا ع٠Lنا محعل وأذ خ؛را، وإياكم يدا>منا اث'أذ ونسأل، 



الهاءالثاني(^) ٤١٠ j،uلقاءاء

افايرائ 
اشآسُءد

ؤإمامالني، حاتم محمد تسا عل وأسلم وأصل العابين، رب فب الحمد 
الدين•يوم إل بإحسان تبعهم ومن وأصحابه آله وعل الشن، 

لأفللأهمثة؛ وذلك به، يتعلى وما الصيام عن الليلة هذه ل فنتكلم بعد؛ أما 
مسائله.من ممن! ومحهل الصوم، لحكمه بجهل الناس من مموا 

الصوم!حكمة بذكر أولا فتبدأ 
أحدحعاله بل الصوم، عباده عل لرض عَ!<؛جل الثه أف من الحكمة هي فإ 

النفس،وعل الحم عل ثعبا فيه أف مع ببما، إلا الإسلام يقوم لا اش الإسلام، أركان 
الضعم،من ؤيلحقه والنكاح، والئزمت، الأكل مى مشتهيايه فيه الإنسان يتجنب، 
مىيلحهة ما الحارة الهلويلة الأيام ي سي،ا ولا البدن~ وضعف—، القس، ~صعم، 
المثئه؟

سبماهدؤهتأقاممه أن ثيء كل قيل نحلم أف بجب، الوال! هذاجواباعل فنقول 
يضعالذي هوذوالحكمة، والحكيم ممرا، القرآن 3، تكرر وقد الحكيم، سائه أس 

أسأقس ءؤ ٠[. ٠ ه بجيأول نسي ثكثا - مىأس تصن مواضعها! ي الأشياء 
1ت|ِآصقه]ض:ين.

•ءغ؛ْلاممه أن وهي لم، مكل يعتمدها أن بجب الي الحقيدة هذه عل وبناء 
عكقل،اللب ويسلم؛سرع اللم يرصى ذللث، عل ~بناء وقدرْ شرعه ق الحكمه له 





0(رالقاء ^ ١٤١٠طء لقاءات 
ث

الترفلأف واكس؛ الشقان نحمل عل الإنسان تعويد ااصيامت حكم وس 
المثاى.تحمل عل نمته الإنسال فيعود يدوم، لذ والسرمب الأكل وت؛ئر والنعيم 

مننمنها، لها كئل إذا القز لأة القس؛ حدة كز الصوم: حكم وس 
الإنسانوأصح الغم، ونيان والبهلر الأثر عل ذلك حملها ونكاح، وشريت، أكل 

تحثلعل وءئذها نفسه حماخ كح فإذا ^■٩،،، يقه إلا لهّهم ليس كالبهيمة، 
تربيةهازا ق —صار الكاح احتنايت، وتحمل الظمأ، وتحمل الحؤع، وتحمل المشاى، 
لها.عقليمه 

الأكليتيم عغئثل، اممب نمه به يدكر الإناف أف الصوم: حكم وس 
ثتيقنوضدها فيل: ك،ا الثيءإلابضدء، لايعرف اف الإنلأف والكاح؛ والثزيت، 
الأشياة.

لوأفقرتا: مثالا الأذ وانفر فقدئ، إذا إلا العمة قدن يدرى لا فالإنساذ 
ْعالعظيمة، المسقة لوحد يتنمس أن ستهلع لا الإنسان صار أي• حبس، الئفس 

ونحننممز نثرب، ونحذ نتنفس ناكل، وتحذ ثممز نتكلم، ونحن سمس أثنا 
العفليمة.العمة •بيه نشم ولا المنام، ق ونحن ثممى لمغلة، اق 

المة!ق الشهر، ق النوم، ل الساعة، ق الدقيقة، ق الإناف يممل مزة وكم 
التمسبضيق الإنسان اصبت، إذا ولهدا فقدما، إذا إلا العمة هده قدر ، تعرفولا 
بثزُتجولا بأكل ولا بّوم يلتئ لا العافيه~ ولكم لآ افه ~نألا العفليم الحؤج بجد 
أحد.يمخاطه ولا 

اممبنعمة قدر عزنثر والمحاح والئزمت، الأكل عن وامتنعأتإ صمت، إذا إدن: 
اه.نعمة يكر ففيه وامحاح، ^^، 



ااه،ءاتام«ة>است

مصاُار(له إحوة او الإنيدكر أف الصوم: إءبامت>* ل عغتجل افي حكمة وس 
عَفتقل؛افه أعهلاْ مما ؤبمطيهم ويئثوعليهم المحاح، وقد والعطش بالجؤع 
يتفقر رمقاف ق يكون ما أحوي وكاJا الناس، أحوي س اف رمول كان ولهذا 

سصم'.

تتميىأن عل تحملك ١،^^؛؛— إحوانالث، —أي؛ الذكرى وهذه 
إلتهم•محس وأف لهم، تنئ وأف عليهم، 

ؤئومصومهم يوم أل تجد اليوم التاس مذ ممر لكن الصوم، ق ممرة والحكم 
السبتحب ولا الوقار، ولا الصوم، مكيته الإنسان عند تحد لا مواء، 

مصوهذا عنادْ، سواء صومه ؤيوم فطرْ يوم أبدا، والخيالة، والكذمت، والشتم 
الصوم•ل عظيم 

اكاق:ئصالأشياةهمضمعنها؟الحث، 
أواكراتر، خفيأقث: ماة العاليسميها التي محي عنها يصام التي الأشياء 

الدموحروج والملء، والمحاح، والثزب، الأكل، وهي• الصوم، داُت، مف
ليتمقيثة أشياء وهناك عاليها، منصوصن هذه والنفاك،؛ والحيفس بالحجامة 

تبجئقص ممال: ؛ J^iق ي موص والمحاخ وص ذ،لآم 
ألأعئأ0 آلأيق تته تق ن!محيأ قهرأ تقأ أق ًققث ت، وثي! 

)٦(،رقم ه؟، اف رسول إل الوحي بدء لكن كفا باب الوحي، بدء كتاب اJخارى؛ أحرجه ( ١ ) 
(،٢٣٠٨رقم)ارملأ، الريح س الأسبالختر الني.أحوي لكن باب الفضائل، محاب وملم: 

ققؤبمئبجا.حماس ابن ديث، حس 



لق1ءات؛(ام'ا،\هرالأت1ءاثني(

iأقز أتي؛امه محألثووأمحإ 

النيعن رواه الذي ;.محن هريرْ أي حدث ل عليه متصوص والضء 
انتماء®ومن غلة يمي: ذرعه علتهء محاء قلا السء درعه ®من >ه'قوط: 

ئئافلإض((م.

الخاجم®أقهنر قوبه ق أيما عليه منصوص إالح_جامة الدم وخروج 
ثادتجوم«رى
حاضتإدا ®أليس س: توله ل عليه منصوص والتماس الحيض دم وخروج 

وال٠تMررب،الأقل بمعسمط كان ما منها. علها، منصسوصّا لمسحا اممياء بقى 
تازقاإذا الأفاق أف يض: والئزب. ١^ عن ١^،ينتش الغذثه الإبئ وهى: 
ةيانا.وَابي نمق والئزُب، الأم عن حا اكتز 

فانهيقو.الإنسان، من بفض بثهؤة الؤ حروج ومنها: 
(،٢٣٨٠رنم)عمدا، ستقيء الصاتم باب، الصوم، كتاب، وأبوداويت ٤(،  ٩٨أخمد)أ/ أحرجه ر١( 

الصيام،كتاب، ماجه؛ وابن (، ٧٢رنم)"عمدا، اممماء فيمن جاء ما بابا الصوم، كتاب، والرمدي؛ 
١(. ٦٧٦رنم)يقيء، الصائم ل جاء ما ؛اب، 
غرينا.حن حديث، الارمدىت قال، 

أحم،.ووصاله؛ (، ٣٣)T/ والقيء الحجامة ياب، الصوم، كتاب، معالقا؛ البخاري أحرجه )٢( 
من(، ١٦٧٩)رقم لنمانم، الحجامة ق جاء ما باب، الصيام، كتاب، uجه: وابن (، ٣٦٤)أ/ 

خ؛هبمئ.يره عر أي حديثا 
صعيدأي حل.يثا من ٣(، ٠ رقم)٤ الصوم، الحائض ترك بابه الحيض، كتابؤ البخاري: أحرجه )٣( 

لأه؛تن.الخيري 
(.٢٣٣/ الإحماع)١ ائل مj الإناع ٤(، • )ص: صاتِ، انثلر: )٤( 



اىق1ءاتام«ضادة

فكانالعنل، يوجب منهإ كلأ لأو با"يماع؛ ملحي إثئ قال؛ مذ الُاا:ء مذ 
للصوم.ممسيا مهإ كل 

أعلهو بشهوة المى حروغ أل وذلك عليه، منصوص إنه قال: مذ ومنهم 
الحديثق تعال لقوله والشهوة؛ والشزُت، الأكل عن صوم والصوم الشهوة، أنولع 

'•أخل٠٠رمذ وثهوته وثزاثه طعامه ارينغ القدمى: 
الأئمةعليه ما هدا الصوم يفسد الصائم مذ فعل بشهوة التي فخروج 

قذ4اقئ.نأحمدرْ؛ ٢٤والثافصر٠٢مالكر٢؛وأبوطةر١^: 
لأةبالى؛ يلحق أذ يمكن ولا الصوم، يمسد فلأ بشهوة المدي حروج وأما 

أفغثر من الإنسان مذ نحرج ولهدا هوالشهوة؛ وليس العنل، يوجب لا الملي 
الصومبقاء والأصل بالني، إلحاهه يصح فلا هذا وعل المى، بخلاف، به، يشم 

قنال؛.عل دليل يقوم حش وصحت 
فائهبالشنع سث، ما راكل نحمثلها: أذ العلم لطالت، ينبغي قاعده وهده 

فإذاثرة بدلي إلا يثم، لا قرعئ بدلل محت ما ض؛ بالمع؛؛ إلا يقص لا 
المديأف عف يليق ولا الثزع، من ض آلا بمدة أن لأنمذ الزL؛ بش 

وهو، ثيميه ابن الإسلام شيح اختيار هو وهدا للصوم، وشد ناقص 
ألصيام،كتاب ومسلم: (، ١٨٩٤)رقم الصوم، قفل ياب الصوم، كتاب اليخاري! احرجه )١( 

نمحهنبمئ.مريرة أيٍر حديث، من (، ١١٥١رقم)الصيام، فغل باب 
ّونت)ا/'لأ'ا(.)آآ(الو

(.٩٤الصنائع)Y/ ودائع (، ٣٨٥الرئق)'آ/ ا،لحيط )٣(انظر: 
•( ٣٦١)؛(انفز:ردءةالطالمن)آ/

(.١٢٨/٣اكي))٥(انثلر:
(.٢٦٥/٢٥(،وصرعالختاوى)٢٩٤/١^كاوىاهمى)



يمآلقاءاتئ،ا>ا،\هراوق1ءاثض( 

صحح.وهو الظاهرثة مذهب أيقا 

مماو0؟فيها هل اكطزات وهذ.ه 

بشرطكماوْ ففيه الخعلع، وهو فمط واحدا إلا كماره، فيها ليس لا، الحراب! 
—مثلرمضان نر-ار غثر ل كان قاف الصوم، عليه نجب ممذ رمضان مار ق يكون أن 
-وحصليقضيها رمضان من أيام عليه كان بان قضاء يقفي ان الأنيكوف أف 

كمارة.فيه ليس فإثه انجعلغ، 
كماز0،فيه ليس فكاولك، الصوم، عليه نحث، لا ممن رمضان مار ل كان فإذا 

النهارأناء ل زكن هووأهله، صام وقد أهله، ومعه ئنافنا، الأنان يكون أن مثل 
ثيءبأي بمطر أف له محور المسافر لأن عليه؛ إثم ولا كمار0 عليه ليس فإثه أهله، أتى 

كان،مماأخلهُاشُوي.

أئزللو حتى كمار0، فيه ليي ١-^؛؛ عدا وما ايطز. لاثه القضاء؛ عليه إدن؛ 
القضاء.وعليه الإثم فعليه واجبا صومه كان إذا لكن عليه• كمارة لا فإثه الإنسان 

قاصدا:ذاكزا ئء الإنسان تازلقا إذا قوإلا لا المفواث، ُدْ لإ 
الحاهل.وضيم عاي؛ 

النامي.وصده ذاكئا؛ 

القاصد.غبر وضده قاصدا: 

عليهفليس طائ اثه شؤ؛ بمدي لم المجر أف بملن وثرب أكل الإنسان فلوأن 
(.٢٠٣حزم)ا■/لأبن المحل انظر: 



ااه1ءاهالو«ثادة

ولوأكلصحيح، فصومه ناسيا ولوأكل جاهل• لأية صحتح؛ صومة بل قضاء، 
ءقفا فلا أكل حتى يوله، بضرب أو بالقتل أو بالحس وهدده إنسان أتام يأل مكنها 
قصدبدون جوفه إل الماء فيحل ممصمص لو وكدللث، صحح، وصومه عاليه، 

قاصد.غو لأمه صحيح؛ قصومه 

يمطر؟لا القاصد وغثر والنابي الجاهل أف عل هوالدليل وما 
حاصه.وأدله عامه أدله هناك أي! وحصوص، عموم الدليل 
أيمنها ؛مج فلا عمومها، عل إيماوها محنا العامة الأدله لكم؛ وأئول، 

ثيءإلأبدول؛لأنكلأمأي:طبججمنهاأي سموأ\ّ 
علباق فائه الدلالة نحث، داخلا كان فإ العرق، باللغة جاء مخكإ، ه رسوله 

ئدوءاوهاسهبدليل.
\_1iو ئثآ وذنآ؛ن لأ وو تحال: قوله العاثة الأدلإ فمن 

معلتا،ارئد افه! ررهال، أوننياثا؛ حهلآ منا يقع ثيء أي ل تواحديا لا 
قلنامنها حاوج شيقا أف إنسان ادعى ءغ؛؛هلإذا الله مذ العفليمه العامة القاعده هذه 

له;ءليكالألل.

ماوم يف، ثطاثم -أمآ جنلح عن==ظلم ؤوإيس القرآزت مذ آحر دليل 
ثثتش^هلالأتماب:ه[.

علينافليس قصد بغير منا وقع ما فيه، جناح علينا فليس مصيه لا ما إذن: 

(.١٢٦رقم)ما؛طاق،، إلا يكلف لم نبماةزق\ق أنه ياي، ب1ب الإبجان، كتاب ملم: )؛(أحرجه 



نمآ( اسء^) ١٤١٠ئ،أ لقاءات 

ناثأو جاهلا الأم مالأ ق حائ أدلا وهاك 
~يعنىتعمالي ونادته تحت فجعل يصوم، أف ظقبمئئ حاتم بى عدي أراد 

والأمحص،الأموي القالي هلرإل ؤننرب يأكل وجعز امح~ حه،بمقلحا 
يبثن■حم، ُأئربج-أ ^^١ تعالت قوله أف منه ظنا أمك؛ الأسض مى الأّّوذ تغ؛( فالثا 

فاءاجل، بالخط الراد لءآص 
ولماللتل® ونواي اكبمار بماض ®داك ه؛ الني له فقال الني. أخثر أصح 
ياكلموف، والأييض الأموي العقال يمبة؛ حتى يأكل الذي أل ~مع بالإعادة يامرْ 
الأية.معنى هذا أف يظن بالتكم، جاهل لأنّ بالإعادة؛ يأمرْ لم المجرب ارتفع وقد 

كذك،وليس أكل، ، lijإفطار، زيت، الزهثخ أو بالزفت،ظن الخاهل أيضا 
علعيم يوم ق ®ايطزتا فالت،ت رْ.بمه بكر أي ينتح أمإء عن التخاري روا0 ما 

أ0منهم فث غنم؛ يوم ل وأفطروا أكلوا ٠ الشساار طألمت، يم ه اللمي عهي 
•المس ، طلع، دللوبعد عربح، قد المس 

الشسأف يعلموا فلم بالزفتح، جهلا منهم، جهلا لكن الثهار، ؤ، أكلوا إذذ• 
ك،ابه، لأتزئب وا-.تا القضاة كان ولو بالقضاء. و.  ٢١يأئزئز ولم ، C^^Jلم 

٠.ئصل*ر لم هإيلثف شل ®ازخ له• وقال صلاته ل أماء الذي أمر 
ألأيل...ه،0ؤألتق- تثس مق ؤأئتيوأ ^^١ تعال؛ اف نول باب الصوم، كت1ب \بخ\وي.' أ-محرحبم ( ١ ) 

المجر...،يئللؤع بممل الصوم ق الد.حول أن يان باب الصيام، محاب ت لم وم(، ١٩١٦)رنم 
حاتمبن عدى حدبث، من (، ١ ٠ ٩ ٠ ) رقم 

(١٠  ٩٥رنم)٩ الشص، ؤللمتح ثم رمضان ق أفطر إذا باب الصوم، محاب الخاري; أحرجه )٢( 
رقمالصلواتكلها...، ل والآموم للأمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب الخارىت أحرجه ر"آ( 

من(، ٣٩١)^رنم ركعة...، كل ق الفانحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب ت لم وم^١(، ٥٧)
نههبمتدّهريرة أبج حديث، 



Lum^I ijULaUIنية 

لأبم5نألمحك،، ^jlUبه ولوأسئلم لأزي واي القضاة فلولكن 
كإالأمة، آحر إل يصل أف بد لا محفوظ، والشنغ الننع، من للكف به أمز لو لاثه 

جمإلأوم؛إذذموو:لأكاة.
أل٠ انماثة: الأدلإ ئمحى أيضا فهو الحدث، دلالة محقي هدا أف وكا 

الحديث،:به صح ما عل القياس مقتقى وهوكدللث، ه لثثأئا \ؤ مجنا إن دؤا-غاوذا 
او>ثماه«ر اف أطعمه محإيإ صنمه، هكم نرب أد مأكل يهوصائم ثجي ارمن 

عنهعفي بالنيان، الإنسان عن عفى فإذا قرينان، يعنى: صنوان، والنسيان والحهل 

لالحم،ولأفزق.
بمنيإيعننهءإلاين إلثه ًًًقثر س ُؤ تعال• قويه من فيوحد القصد عدم أما 

غصبثثهر يالمحر»^،jb ثج س وؤأى إأىتيأ ثءلعإُا وهته' تًكرء مى 
١[.• لاوحاى;آ■ ه عظيث عاواب> ولهنر أش نث 

عليه،أكره عقن الغمر -محر نقع تعال اينه أف الأية هال0 من الأحد ووجه 
الني.ءالتأف أيما الحديث، ق حاء كإ أول، باب، من معاص من الغمر يوف فإ 

ءوه«رُانتقرهوا نلك ذ\خم الخطأ أض عن ^ ١٥٤افَ ررإن 
افالإنأف نعلم أف نجب لم، بافهرامتح، يتعلق فيا مريعة وحيزه لمحه هده 

أمرين،؛ض، بالئوم مأمور 

وسلم:١(،  ٩٣٣)رنم 0سا، أوشرب أكل إذا الصائم باب الصوم، كتاب الخاوي: أخرجه )١( 
هريرةأي حدث من (، ١١٥٥)رنم يفطر، لا وحماعه وشربه النامحي أكل باب الصيام، كتاب 

ن.س.
ذرأبير حدت من ٢(، ٠  ٤٣)رقم الكره طلاق باب الطلاق، كتاب ماجه؛ ابن أحرجه )٢( 

ئْتغلأءتئ.الغفارى 



افاني(الثء ^١ u١٤١٠،| تءات 

م
؟ُ الفطزاشهده وهى حئية أموو عن 

سم

والجهل•به، الروروالعمل قول وهي وعنأموو 
محرجفلا به، نرض وحتى مورا، نافعا يكوف حتى صيامنا يحمظ أذ فعلينا 

الصوم.حذا وقد إلا رمقان 

عنايته.وحنن وشكره ذكره عل ؤإياكم يعيثا أف افه أل ن





ا•س)الق1ء!٥^  fiUصرات 

نهلأوثق أيه نرى من ادف فإذا الفجر، أذان ل ا،لوذنوف يتفاوت ٢— 
محتاطأو للئودن محور وهل بمهي؟ حش يأكل أف لنا أم أذانه، أول عل شك 
كلالقويم، ذللت، ل يع إيا الفجر، يرى وهولا ظي عل الوين، أول ق ^3^ 

الوقت؟مل الناس تصويم احتإل مع الناس، صيام عل حوما ذللئ، 
فاززنشكلأ، الحاصر ونما ل الفم أذان سأله أو الوائع الحزاب: 

قيعتمدوو فهم بعيدا، كان س إلا الإضاءة، بوامطة الفجز يزوا أف يمكن لا 
اليوس،التوقيت بحتب بالحايت، نعمل صرثا وهنا شك، بلا الحانم، عل الحقيقة 

ممللا اثنا أله م—أي؛ حن وهذا الشهري، التوقستج بحنسسؤ نعمل؛الحانم، ولا 
و\إثوأؤ.'الحكم علن ه الني لأف حئ~ هذا الشهري التوقنب يختب بالحابج 

ءآءطئوا((را'.زأنتئوة ^٥١ هصومو( زيئوْ ارإدا 
اضقال أيمحا معلن التومي الإفطار أو اليومي الإمساك وكذلك 

•بالرؤية الأبيص الخيط ويتب؛ن ]او؛رْ:َ\ها[ ألأ.بصه لةثآأأتئ ؤ-مت تعال؛ 

ساهده.لا ؤإلأ بالحايح، لما يمن حش الحابج، عل نمثى نحن الأل لكن 

يثنىالحساب لأن ال3وية؛ من أذى فالحاب الحساب، عل نمثي ذمنا وما 
اختلاف،فيه الأف الحساب ختلائا-حتى ا فيه تحد ولهذا معينة، درجات تقدير عل 

البعيداذ الإنكاو إذ حربنا ما ونحن روية~ عل لا معينة درجان، عل فهويمثى 
أذاذأف يعني الناس، أذان وبتن الئح تهن ب؛ذ العظيم المرى نجد الأضواء عن 

١٩٠رقم)رعضان، أوشهر رمضان مال هل باب الصوم، كتاب اJخارىت حرجه أا  توملم (، ٠
س(، ١٠٨٠رنم)الهلال، لرؤية والفهلر الهلال لرؤية رمضان صوم وجوب باب الصيام، كتاب 

ة.بممحا.عمر ابن حديث 



الاتا1اتال،«ضاة،ة

ع—لمحا 

قدبدرجات، الأفق عن النمس يبعد مثير هذا لأل الصح؛ نبئ يسبق الناس 
يرى•لا ويد الصبح يرى 

إذالائه عليه؛ حرام هذا مثدم، محتاط أذ للمودن محوز لا إثه مول،ت ولهذا 
ولنعدهاتمحاذين، ق وقع ذلك فعل 

الناسوأمسك أدن إذا لأيه لهم؛ افه أباح مما المسلمير؛( حرمان الأول،ت ايحذور 
وهذاالمجر، إل والثزُت، الأكل مى الناس حن؛ أيه معناه الفجر، يطي أل قل 

الأذان،سبع لكن ماء، يئزبج أف يريد لتوه، جاء اف الأنيكون ربا عغلثم، ثيء 
مشكله.هذه فتوص. 

يكونثخص أي؛ الأذان. عل الفجر الإنسان يصل قد ايه الثاز(ت الحذور 
اليت،ل والمرض اليت، 3، كالمرأة ؤيصل،، يقوم حتى يولف؛ متى ئتوصئا، 

عفلير.حقلت وهذا الوقت، دحوو قبل صل هذا فيكون 
كزنل الاحياط وأين افُلهم؟ا أباغ ئ اللمز بمع اف الإنبماط كتف 

اسنظوليالنف،؟ا

بذمته.الناص فا،لؤدنيتعلق للدمة، حقيقةإشغال هذا 
النقي،دحوو بعد محوزإلا لا لافجر الأذان بأن ئلنا إذا أنا الثالث،: الحذوث 

اموأذان الزفت،، دحوو مد إلا لأ:طح الفم أذان يض: الأذاناي،، كسائر 
الؤفؤاَ،دحوو بعد إلا بملح لا المزُب وأذاق الزفت،، لحوو بعد إلا يمنهأ لا 

الزقب.َيحول بعد إلا بملح لا العشاء وأذان 
يعدإلا بملح لا قال: من منهم العلياء، لن حلاف ففيه الفجر أذان أما 



(الهاء>\،اهر u،، لقاءات 

زمنق لكذ الوقت، يدحل أف مو ولو بملح ش ومنهم الوقت، ذحوو 
هم؛بسمالوب•

\إوليقبل ا،لؤدو وأدو الوقت،، دحوو بعد إلا بمح لا اثه  iJiiإذا لكذت 
صحح.غبمو أذانه ~يكون 

وقخاصة، الفجر أذان ق محاط وأف عغجل، اممه يممي أف له يبغي فالأسأن 
غر٥منالأذانات،.

أرعاتثدم ٠يةولت محطئ، وهو محهد الناس يعفى أف الاذ المشكل لكن 
الضم.تغ؛، إذا يكون الإمساك إمساك، هناك ليس الاس، يمسلئ، أف أجل من دقا.يد، 

اللهأنزل ما —هاوا الضم ثم دهائي، خمس قبل إمساك الاست بعض قول أما 
الضم.ثنى أو إل واقنب، كل سلطان، مى به 

وءل.ماكال وعل اعته، حمصط عل حربمى الويل أل وعلم الوين أدل فإذا 
الوين،أدف إذا يمساك، أف الاحتياط— باب، ~من له ينبغى اف الإنفإف النزعة، 

دلأتأم■
التمرةلكنت ؤإذا أذنفزب، تيْ ق الإناء إذالكن له العلياءيزحص ويعص 

الملمندق نَمهآلئق أخمد الإمام أخرجه لحل.ي.ث.، يأكل؛ أف يد0 ق اللممه أو ده، يق 
يصنةقلا يد؛ ق والإثاء الأداف أحدثم نح ®إدا قالت ه الني أل جيب، ني ب

يثرمنر،١حص ® ل! ها أو  ٠٠منه مبمنه يشفى حص 

علوالإناء النداء يسمع الرجل ل باب الصوم، كتاب داويت وأبو (، ٥١)X/■ أحمد أحرجه )١( 
ئمحعثفيتن.ة مرير أنى حديث من (، ٢٣٥رغم)٠ يلْ، 



اره1ءاءام4ث1سات

أفأما ثئزب. أف رأس فلا يدك ق والإناء ادف إذا اثه عل دليل هذا قالوات 
وأحاو0.فلا الفجر طلؤع عل أدف ئد وهر الأذان بعد الأرض ئ ثأحد 

صيا»تهلميمصوا وألا أنقشهم هيئوا قد يكونوا أف إحوايّا به أنصح والدي 
للحطر.

*•ؤمى•*

أذأراد مم الصوم— يطع —يعن_يت بمطر أف نوى مافر، رجل الثوال؛ ٣" 
لا؟أم هذا يصح فهل قريب، المغرب أف رأى لثا جديد، مذ الصوم يعودإل 

يأكللم ؤإذ حتى انمطع، الصوم قطع ثوى لثا لأية يصح؛ لا الجواب،• 
لأليصح؛ لم الصوم اسانف ولب ينقهير، فائه الصوم عهي نوى دام فإ ويئربج، 

الفجر.طلؤع قبل من يكول أل بد لا الفريضة صوم 
••)قسإى••

أتهالعالم مع قبلة، ركع وقد الور، ل ثث، بعدما ركع رجل القوال• ~ ٤ 
يفعل؟فإذا هوالإمام، 

زيادةينكر الركؤغ هدا فإف المنون بعد الوئر ل المانث، ركع إذا الجواب،• 
يعدمجوده ؤيكون الهي، سجود ذللث، ق فالواحس، نيادة كانت، ؤإذا لصلاة، ال 

يئنولا اللام، يعد فمحله الزيادة بسبك، كان إذا الهي مجود لأف اللام؛ 
الإمامعته يتحمل الصلاة من ميء بمته لم إذاكان المأموم لكن وغثرالإمام، الإمام 

السهو.سجود 



الثاني(•اإس)1وه1ء  f،uمماءاه 
 0^——

ثمقام مجدوا الماس رأى وثا ثزكة، الذي هو الآموم أف فرض لو بمي؛ 
الإمام،مع ملم ثيء بمنك لم لكذلثا ركوعا، زدت المأموم ايا أنت نقول• تجد• 

علكبجن، فإنه ^ ه قد كان ؤإذ الإئ؛، محالث، بمثل ،،، LUبموذ ولا 
هي.للسجد أف ، 101$ما قضيث، إذا 

المقودإحراج محزئ فهل الصوم، سمملح لا مريص ير رجل ^ ٥١٣١
محاهد؟ضي بمي فيا دمحا أذ ذللث، عن نحزئ وهل الإْلعام؟ عن بدلا 

بالقفلعغئقل الثه يكنه ما أل وهي• مهئه قاعدة نعلم أل علينا نجب الجواب• 
بيخذالصوم: ق تعال اممه قال وقد هلعاتا، يكوف أف وجب أوالهلعام الإحلعام 

]اوقرة:؛خا[.مت1كيرنه طنثام فدية أكث>تحيممم 

هلمموىما أوسط مى نبمتي عثرؤ ام إلمؤقةترتحآ الممتن• كفارة ق وقال 
لالائد0:هح[.ه رثبن محنير آن آوكسوتهر آنليكم 

٠.ءلحامر من صاعا المهن زكاة المى. يرض الفطرة ومح، 
وعلالدراهلم، محه نحزئ لا فإثه أوالإمحلعام العلعام بلفظ المصوص ل يكز فا 

لوأخزجدراهب، عنه بدلا نحرج أذ كاف الذي قالين هدا 
•المعس به حاء عثإ عدول لأيه بجريه؛ لم مرات عئز العلحام قتمة بقدر 

عننحزئ لم الدم، من صاعا لوأحرج الماس• بعص قال الفطزْ: كذللث، 

الزكاة،كتاب ت لم وم(، ١٥رنم)٣• الفطر، صدقة نرض باب الزكاة، كتاب اوخأريت أحرجه )١( 
ج.بممحا.عمر ابن حديث من (، ٩٨٤رنم)والثمر، التمر من السامين عل الفطر زكاة باب 



اداظءاتام،فطن؛ة

وقدعليها، فمنصوص الخنطه أما عليه، منصوص غثئ الدهب لأو الحنطة؛ من صّلع 
محظطمحشأمامنتذ«را؛.^^^: ٠٢١قال

نصهل أصل! مص أنا قال؛ القول،، هدا يقولوا أل الناس بعص خمل فالذي 
طعام(.)_ لا الحراب! والدرهم؟ الدينار عل الرمول، 

يومكل عن اطعم لكمْث الصوم يتهليع لا الذي للأخ فنقول هذا وعل 
صفتان!الإطعام ق ولك مكينا. 

منصاع محل نمله واحي. كل ل عليهم تورغ أف الأول؛ المحمه 
يردمه.ما معه ونحعل الأرز، 

أفنجب الذين اين انعيد إليه وثدعو طعاما، نصع أذ الئانيه! الصمه 
منودل.عوعشزه عشاء، طعام ثصع أف أيام عثزة مفى إذا المكن فمي تطتمهم* 

4UUبن أنز كان كإ الثالثة، والنثر الثانية، النثر j وكذلك اكلوف، الفقراء 
منيوم آخر ق شنا ثلاثتن -يطعم الصوم يتهلح لا وصار كم حان 
ح'

ؤإذانمطزْ، حتى ءناو.نا ليس فالجاهد •محاهن.، بتفهلر ينش لعا مجزفه وأما 
لابملووثا أوثلاثة، بعديومض وبجايصل إ إله؟ يمل ض النوم ذئثنامابمئرْ 

الوصول.سهيل وحتب الواصلات، نم. حننا أعلم، قافه العيد، بعد إلا 

ريمعردود، نالمالح حور صالح عل اصطلحوا إذا باب المالح، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
رنمالأمور، محدثات ورد الباءلالة الأحكام نقض باب الأنضية، كتاب لم؛ وم(، ٢٦٩٧)

كعغتؤترعاتثة حديث من (، ١٧١)٨ 
٢(.ه )أ/ الخاري صمح اظرت ( ٢ ) 



 fluنأم( اثاني راص ^ ١٤١٠هام ت

لوصوله عل مطمث تكوو حتى بلدك، ق اجعله منك طلب شيئا لكن 
ونه•

أفحتى الأنث، كان مها بمدك ل ]لا محرخقا لا ١^>؛: أث ذلك ومي 
ببلد؛ليس كان فإف غربمده، ل فطرية برج أف الإنسان عل بئرم قالوات العلإء 
الفقراة.فيها ام البلاد من إليه البلاد أقرب ل أ-مجها فقراة 

قالولهدا ببدنه، تتعلى الشخص، من مهللوبه والأمحاحئر والمهلزه 
وأحرجهوفيه، الذي البلد ق فيرثه احتج بلد ل وماله بلد ل الإنسان لوكان 

الماوفيه الذي اللي ي ١^ زكاة 

وا،لكانالملأئ الكان إل تذهب والأصحيه الفطرة حتى نجعل وكوما 
مقصودةعبادات هذْ لأن حطأ؛ —هذا الفلائن والناس الفلأني\رر والناس الفلأنا، 

.١^

نقيمفلا أصحية، فيها ليت بيوتنا بقيت ما مكان إل دفعناها إذا فالأصحية 
بقيمةلوثصدى العلهاء! قال ولهذا الشعائر؛ مى والأصحيه شعائرالإسلام، فيها 

ئؤمهاأئه ينال، أن ؤ ت يقول، الق، لأل الأصحية، عن أحزأت ما أك الأصحيه 
تالخج:يمأ;ا.يآلإه آلمئ ق بما ؤماؤهالأتكا  ٠٤^

الملمقىبلاد من غرها ل أو أفغانسال ل المجاهدين اعده مأل أرك، وأنا 
سبيلق للجهاد نصيبا أموالهم مذ يجعلوا حتى التمع، عل الناس يجئ أف سغي، 

لومقروصة— حال كل عل حارحه يي ~التي الواجه الركوات يجعل أف أما الله، 
مماالخهاد صريبه دمعنا اثنا ذللث، فمعتى للجهاد، حاصه أموال، ( JjIjولا الخهاد، 
الحهاد.3، نشارك لم فكانتا الزكاة، مى علينا افد أوحمت، 



اىت1ءاتام*داسةزمَإ 

وزلكةأموابيم زلكة تبعلوا أف للناس البايت، هذا وفتح منا، مطلوبة فالزلكة 
الإنسانبأمل أف محب، اله عندي أنا أوغيرها، أغغانستال ق الحهاد ق تصنف أيدامحم 

أموابهم•بركواُي أموابهم وهماي؛ للناس مثح لا حتى فته، 
لزلكثلث، يل أن أما محاهدا، تكوف حتى للجهاد مالك، ق احتل نقول! 

الحهادكفهاوا؟أ

أصنان،،سعة المجاهدين غير لكن الزلكة، ق حن لهم الجاهدين أف صحيح 
زكاتكمذ واجعل ماللئ،، من للجهاد التئ فاجعل أيقا، الزكاة ل حث، لهم 

نصلجإ.الأصناف، لبقك واجعل للجهاد، 
غيرؤ، كمج أف محوز لا الفهرس —زلكة الزلكة مسالة ؤ، أفوله أف أؤيد والذي 

ظلأصحLالإنسان، بلد ق إلا نمنم، محوزأذ لا الأصحيه وكدا الإنسان، بلد 
للحجاججعل كإ أوطانإ-لم، ق للمقيمئ اه جعلها الإسلام، سعاير مذ شعيره 
الفلأئ،والمكان الفلأئ للمكان دراهم مبمرثها أذ أما حك؛لم. واف مقه، ق هدايا 

—ئلأ.للأولاد بالنتة —مثلا— العقيقة أومى الأضاحي، من معطله بيوتنا وتبقى 
الجهادعديل بالاJ الجهاد لأة اموالهب؛ للجهاد التئ لسن افتغ 

ايهادؤيمدم بالمس، والجهاد بالمال الجهاد القرآن؛؛ذ ق يمرن ودائنا بالمس، 
بالمس.الجهاد عل بالمال 

يراهماوص الخهاد، 3، علينا افُ أوجب اض، والأشياة زكواتنا نجز أف أثا 
النظر.من ثيء فيه ~فهذا الجهاد ل نشارك ولا محفوظه 

لأغيممكان؛ كل ق للمجاهدين نتمغ أذ ينغي بل يتئ! لا أئوو: ولث، 
أموالنا،ق ءاJنا اف أوجّت، التي واجباتنا نجعل كوننا لكذ نصرُبمم، وعلينا إحوتثا 



جَلقاءاهءام>س)ساثض( 
ءلمحا—

وشإلأيمينا فنصرنيا بيوسا، ق لتكوف الإسلام؛ شعائر من شعثرة اممه أوجبها أو 
نظن.فيه -هذا 

*•هصى•*

يكونوكيف له؟ التنييه حكم فإ أويئزب ياكل صائنا وائت إذا الثؤالت ٦" 
تبيثة؟

وقعلأيه ثنبهة؛ أف وهوصائم أويئرب يأكل مذ رأيث ^١ بجب الخواب1 
ناُتاشخصا لورأيث ولهذا بعصا؛ يعضه يشد كالبنيان للمؤمن والمؤمن هؤ، مل 

أوتوقظه؟اوئظة فلا الملم عنه مرفؤغ النائم إف تقول• هل العثلأة، ونغ 
قبلالصلاة وهت يدحول النائم إعلام بجب قالوات والعلماء يوقظه. الخواب! 

دن'قئوقااُاا.#إداسيث التبئر وقال الصلاة، ونغ عمج أف 
أليعلم لأيه بمعذور؛ ليس العالإ؛ه لكن معذور، ناميا يأكل الذي فالصائم 

ئلثتثهه.بذلك كان ؤإذا العير، لولا لصرمه منسيا ينعل هذا 

أوناسا رمقال نبار ق امراته جاح فيمن الصحيح هو ما الثؤال! ٧" 
لا؟أم كمازة عليه هل جاهلا؟ 

أوجاهلا الإنسان كان إذا ا"بم،اغ~ "ومنها الصوم ممهرامته جيع الجواب• 
لم؛وم(، ٤٠١)رنم لكن، حيث القبلة نحو التوجه باب الصلاة، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 

حديثمن (، ٥٧٢)رنم له، والسجود الصلاة ل السهو باب الصلاة، ومواصع اناجد كتاب 
ة.قن•مسعود ابن 



ااداءاتالر>ضاسة

عليهفليس نامتا زوجته جانغ فمذ هدا وعل مطز، لا قاما قاصد، غتر أو نامتا 
جاهلا-لا يطلع لم اشم أو يظن كال جاهلا، جامعها ومذ صحيح، وصومه ثيء، 

كلحرام، الصائم جاع أف كبهل المث المبتن عاش أحدا أف لاص لأف بامحم؛ 
وليسصحيح، صومه موو1 فحينئذ طائ، أنه ~بثيرخ حرام اله يعلمول الناس 

يننغ،أذ عليه نجب فائه الفجر، فائق أهلة محابع لوكان ذللت، ومثل كماوْ• عليه 
كمار0.عليه وليس صحيح، وصومه 

هيج•• ٠٠

كانسسه؟وإذا محئج أف ئل يمطن أف القز نوى محوولمذ هل الئؤال،ت ٨- 
^مولالخروج،لإلمهزلهاسن؟الأكلمنياتروى فا ذللث، محوزله 

لأفوذللث، الملي؛ مذ تجرغ حتى محر أف مر الوى محن بحور لا الجواب؛ 
ؤئتتم ؤل، ؤ ت يقول، تعال اممه لأ0 فعلا؛ السفر بحصول منوطه الفر رحمن 

أردتمإذا يقل! ولم ث/ببمه ؤإدا ؤ [ ١ * ١ اء؛ ]النألملووه مى شمهمأ آين خح علإ^د يوف 
أرادلمذ بحور فلا الملي، مذ الخروج ق إلا يكوف لا فالضرب، الأرض، 3، الضرب، 

فعلا.نام لذ إلا الفزأذيمطز، 

—القصيم ق يلد س ال2لائزة ق ينافز أف أراد إذا وهي• مسألة هاهنا لكذ 
الرس،ل ولا محزم، ل وليس دردْ، ل ليس اللي•، هن>ْ ل لمس الطار أف ومعلوم 

لذبحور ~فهل هومممل إثا القصيم، مدن ص مدينة أي ل ولا البهمنة، 3، ولا 
يمطن؟أف ر ١^١١ ل وهو الطائرة 3، افر يأل أراد 

لأيهالصلاة؛ يمصز أل أيصا ومحور عنثلدْ، حرغ لأثة بحور؛ تحم • الجواب 



الثاني(القاء ا >ا،\م عام لقاءات 

فيجوزالمفر، ل نتغ فقد البلد عامر عن حرغ ض قالوا: والعلمائ ثلمي؛، عن حرغ 
فر.الوحص له 

الإفطار؟عذ ه الشن عن الما/ئ هوالدعاة ما الثواو: - ٩ 

ولاالخحيحي j ليت الإفطار ق ه البن عن الوارزة الأدعية الخناب; 
 jأهطنث«ااا؛رزئك نعل س لك م مها: الم، ي لكثها محا، هل

مؤجل.شكئفه هدا ررئكآءطنتاا ®وعل إخلاص ط؛ صنت،،ا ٠راللهمللئ، 
الترويوانتلت، الظمأ رردهب الصائلم: وأفهلر الخر اشتد إذا فيإ أمبما وورد 

إفهلارءّحن ذلالئ، قال أثه ه المن عن زوي فقد اط4<ارآُ ثاء إذ الأجئ وبش 
والغلمأياسة، العروى لأل الحر؛ شديد يوم ق كان اثه واضح الحديث وهدا 

أجرأي: الأجر٠' وبن التروي وابملت الفلئأ ®ذهب قال: قرب فإذا حصل، 
الظمأ.مشمة والحر الصوم، 

وصامت،الت، فاغتالليل، ل الطهر علامه رأيت، حائض امرأْ القوال: — ١ ٠ 
لاصتوقت بأي عي الدم، مذ ثر ير قي. منها حرج النهاو أثناء ول الخد، مذ 

بنمعاذ حدث من (، ٢٣٥٨رنم)الإفطار، عند القول باب الصوم، كتاب أبوداود: أحرجه )١( 
يلاغا.زهرة 

عمرابن حديث، من (، ٢٣٥٧رنم)الإفطار، عند القول باب الصوم، كتاب داويت أبو أحرجه )٢( 



الو|دادةالهاءات( 

الدمهدا كان ؤإذا حيض؟ دم ذلك( أل أم ونحل تصوم هل المنادم، المدة حيصتها 
اءكلم؟ا-فإ أياما ؤيتمز ثوا ي

فإفوصامن(، الليل آخر ق الطهر سمنتا قد المرأة هده كانت، إذا الخوابرت 
صيام،من ولا صسلأة مذ لا كح لا بثيء، ت، ليالطهر بعد واشلتم، القطه 

لوحاءحتى علميها، قضاء ولا صحيح، المرأة هذه فصوم وعلميه وال٤در٥، كالصمزة 
بثيء.فليس مطتال1ا أو مطه والرابع والثالث، الثاق ليوم ال 

صفدترمضان حاء ®إدا معناهI فيا قوله بتن نجمع كيف النؤال،ت — ١ ١ 
وني«رةوينططهممئسالش؛امحلأظكونهطكازا 

بعضبترك لهم، الثيaلاj( إغواء من الكريم، الشهر هذا ل المعاصي مى الناس 
المعاصى؟مى أوغيرها الصلوات( 

والثغالكتتات( ق بث، ررما وهي؛ مهمه، قاعده نحلم أف أولا نجب الجواب■ 
عنالمإايه ءلاهئْ ما المعلوم المحوس الواؤع ل وجد فإف أبدا* الواؤع نجالفن قلى 

الكتان،والئك،ءاذامج؟
حطأ،حينثد يكون دهمنا لأف والث-ك؛ الكتاب، تأودل نجب حينئذ نقول،• 

ئهنثا.الذي هذا أراد س اوموو ولا ^٤، الذي هذا أراد اممه يكن لم 
ثهمناويكون يؤول، والثق الكتام( ظاهر عنالف—، ما الواؤع 3، حصل فإذا 

يناقصأف يمكن لا ورسوله افه كلام لأف حطأ؛ ثه، الغلاهر حالم، ما به المراد أف 
الوائإطلأدا.

هقؤؤبقنئ.هريرة أبٍ( من"حدبث، (، ٢٩٢أحد)أ/أحرجه ، ١١



0(الاهء )  ٠١٤١٠ f،uهاءات 
ح

ماإل قنلصول ولا اكياط؛را، ذي4 يصمد رمضاف أف السائل ذكزه الذي فهذا 
فسقهميزداد المتمة مى أناس يوجد هال؛ ك،ا والواؤع غثيإ، ل إلته تغلصوف كانوا 

فيهم,مصمدء أعلم— واه — الأف فالشياشن مفاف، رق 
مزيةاتصمد الحدث؛ هذا روايات يعفى ل إف قالوا؛ بجهإثذ والعلياء 

عل١^ عتث نملا ذلك عل وباء' محئد، كتحا النياطئ وليت الئتاط؛نء 
مائع.ولا المتمة، هؤلاء 

شفيلا الألفاظ بعض ل الردة وذكر كلها، الشياطن يصمد قال؛ وبعضهلم 
للعاممْلابق بحكم العام أفراد بعض ذكر أف لص' قاعدْ لديثا لأف التخصيص؛ 

نحصيصا.ذلك يكوف لا 

_؟نحل كيف إذن: 

إلثنلصوو فلا ^؛^، الشيامحبين نحمد والإي،اف الحي لأهل بالئسي يةال<ت 
علياءلهإ، الث_اليط تإيراد من نتخلص وحينئذ رمضال، ضر ق إليه محلصول ما 

الثز.هذا ق المتمة 

••©صى•*

إلحاجة 3، بجعلهم ئ وأولاده زوجته عل بمر رجل الثؤال،ت ~ ١ ٢ 
فأبأهلك س شيئا أحذت إن فقال؛ حلاف، بينهم ثثب وقد ضرهم، مساعدة 

يجوروهل يفعل؟ فاذا عنه، يرجع أف ليرين كلاثؤ عل موحرا وقدثدم عل، حرام 
ماله؟زكاة من أحوها لها يدخ أل 

يرإذا •ءغ؛ءل فه عاص آثم بائه الثر الرجل هذا انصح أنا أولا؛ الجواب• 



الأق1ءاتالو«ض1نية

وعلونجته عل الإنفايى عليه أوجب تعال اف، لأف وأولاده؛ لروجته عليه يجب فيإ 
همباشحل يوصف فالذي مرض، والنحل ءغت؛ل، افه عمى فقد بخل فإذا أولادْ، 
أبدا،لليهود؟ مثانتا تكوف أن لنفسك ترصي فهل البحل، أصحاب ؛هم اليهود' 

منكونه ~ْع والبحل أيدا. لليهود مشاتنا يكول أل يرصى اللم؛ن مى أحد لا 
ورسوله.ض معميه اليهود— أحلاق 

ابه؟ بخل إذا المال هدا يعود فلمن دينه، ل ناقمى عقله ق منيه الرجل وهدا 

الوجودوفالأولاد وهؤلاء زوجته بينهم من يكون وقد ورثته، يعوذإل فإنه مات إذا 
علبالمال فيبحل البعيدول، بنوعمه يرئص أولاد ولا زوجة له يكذ لم فإف الأف، 
عمبنو له يكن لم فإن البعيدين، عمه لبني ليكول إليه؛ الناس أقرب وعل دذجّي 

وأبعد.أبعلل وهو المال فاوست، 

الموجودول،وزوجته أولادْ إما يرثه به ينحل الذي الال، هذا مكن، فهذا 
المال.بيتا وهو هوأبعد من ؤإما البعيدول، بنوعمه ؤإما 

البخيلهازا يماب ربإ تفننه، آفة عليه سل3ل ربا اثه مع المال، بني إف هذا 
حي•وهو أمواله فتغش كثترْ أموال إل معها يمتاج بأمراض 

له:ونقول العقل، محمية الإيان، ناقص الأن أنت الرجل• لهذا نقول فنحن 
منفماأغط اللهم يمولت أحدمحتا ننلكان، فيه يترل، الئس فيه يطالإ يوم كل *إف 

هذاولحل الثلم،؟ أم ا-فلم، يجب فهل يلناء ممسكا أعط اللهم الئانج،• ويقول حلثا، 
الألة1،.محئ أن لأبم5ن ^،، ٠١يجئ إنسان كل ؤإنا ١^،، يجئ، الثخل 

نهزحتيرعثيمأر نهز نن ؤرثآأذشر عَوجل؛ اممه تول اقرأ نقول،ت ثم 
إذاعندك الذي المليوف أف تظن لا عئقجل، افه هو يزريلث، الذي [ ]^٩٣ه ١^^ 



رمَ؛صاتئ،،*^اهراأإقاءاثض( 

أمسروزياد0ث الليول يم أكو، سيصبح بل تماما، يعد لم ريالات عشزة مص 
ه.عثلمه• ئهو ثئء نن 

حتىوأولاده؛ لزوجته الواجت، ؤيقوم اضَ ^٥؛، أل اوجل لهذا فصيحتي 
اليهوؤ*مثاثثؤ مذ ويثحئس ماله، ل له اممه ياؤك 

بهتنوم ما علبه بغثر ماله من تأحد أل شرعا فلها والأولاد؛ الزوجة أما 
ألابشرط تريد ما وتاخد اكاح، تعرف كانت إذ الصندوق عل تسهلو كفايتها، 
سرق،ألا بشرط حاجتها، منه احد الثوب علق ؤإذا )المخباة( مذ احد سرق، 

يعطيهالا ؛1^ . اوسوو إل زوجها شكت عثته نث، هند لأف شرعا؛ ذللث، فلها 
قالتأو ولدك« ؤيكمي يآكفياك ما ماله من ررحدي ،: ؛lJوولدهاتكفيها ما 

اربالموف،ااراا.

هذايكوف كاف ستطيعي، لم فاذ لأحدي، أذ الحي  kiUحرة أنت ت نقول فاذذ 
ثيء،لها أوحصل ق)الجباة(، شيئا يجعل ولا معه، الصندوق مفتاح يجمل الرجل 

تحمل؟ماذا 

لأحدأذ عليها حرم ؤإذا وأولادها، هي تموت ولا أقارثرا، من لأحد الخواب! 
ليتحلصيشت، وهوالذي لأحد، أن لها ذللث،، ق تطيعه أذ يلرمها لم أفاوتيا من 
التحريم.هازا مذ 

أئيهفان البمل، إل أعود لذ اشُ شاة إذ يقول: حاضزا ١^ هانا كان ؤإذا 
يكفيهاما علمه يغر تاحد أن فلامرأة الرحل يتفق لم إذا باب النفقات، كتاب البخاري! أحرحه ( ١ ) 

من(، ١٧١٤)رقم هند، قضية باب لأقضيه، ١ كتاب ت لم وم(، ٥٣٦٤)رقم بالعروق، وولدها 
رهتعقئبمه\.عائنة حديث 



اسءاتااض*د1ضت

اين،معنزة يطعم التحريم، ؤيئحل التحريم، هذا عن يمين كماره يكفن أن 
ماله•من ص ينطيها ذللث،َأف من ومحو تريد، ما تأحد وتركها 

*•هصى••

ليصليها المسجل•، ضر ل لكن كثها الأوقات يصل زوجي، السؤاو،ت —  ١٣
-بمم،والاستهزاء والمتديتينر الدين عن الكلام يكثر لكن أيما، وهويصوم المنزل، 

اذيخأ؟ وما نصيحمحر، فا امتطامحي، ز،ذلكجءلقلر أناصخة ول 
أفاف، ولعل ووجها، نصيحة ق سثمؤ أف السائلمه المرأة أحاطّث، أنا الخوابت 

هادئكان إذا \ذأثض بل يضجئ0، وجه عل نصيحته ق تتمث لا لكن ثيد-يه، 
صلقالت،ت يحل كي مجزه أو أما تحديه، راصنا، مطمئنا، القاوسا، طثن، الباو، 

ُعصل ءالث،• سعئى، الخاعة، مع صل قالتإت يتعدى يأكل حلل إذ الحاعة، مع 
وئت،كل دضجئْ الخاعة، مع صل قالت،1 القهوة ليثرب، جأنس ؤإن الخاعة، 

لاثدوي•وهو الدين، تئرجةمن شثئا رمحاينصسث،ؤيقول 
تخرإذ عندها! الوقوف محن، هامة نقهله فهده الدين، بأهل ينحر كونه وأما 

همجممن فهدا اف- لدين كراهه -يض الدين من علميه هم ما أحل من اش بأهل 
إقماتنوني متثألته> ولن ؤ يقول،• تعال افه لأف وصام؛ ولوصل الملمة، 'م، 

تع)/]'لأ ه ثمثوى كئ' و٠اي٢محء آيأئه هن، ويدب جئ يظنا 
وآياتهيافب لأمتهزائهلم ليانإم بعد اممه كمرهم لاكوة؛ها"-اُآ"[ ه مدواذ>ؤ 

ورسويي*

حطاأحهلآ لئ تهمئ لا فهذا عليه، هم الذي للمدين لا كان إذا أما 
ورسوله.افه محب من محه علنا الواجن، لأن عقلينا؛ 



ربصَالقاءاتءام.ا1ك)الأق1ءاثذي( 

علبالدين باثمئكع( ينتهزئ من مري.yu كتف قط•' ل يقول ئد لكن 
القرى؟\خمف لا الإناو: يقوو قد بالدين؟ اك متملأية أويستهزئ ثخمي وجه 

لأا؛وخاصهلم،هؤلاء كرة ؤإمحإ الدين يكرم لم اله نطم ُهذا كرهه، وما الملتزمول، 
ممزا-ثيءرفع -^١ لم:كز;أ ؤبمكة، تجثة ص واحد لوئذلة لكذ 
اقل.به حشخيوه بعينه شخصا اسمي أن أجب ولا 

مثلالماس- محي الخاء محل هم -الدين العمين عل،اتنا عاومن لووجد لكن 
به،يستهزئ ولا منه، ينحر الرجل هدا يد لم الملتزمول، الإحوْ هولا؛ معل مثلما 
مهم.نخز هزلأء فعله إذا لم، 

لأشخاصهم؟أم الدش من عليه هم ل، هنا الاحتقار إدن؛ 
مايجثه آحز إسّاو لومعله أثه بدليل لأشخا^م أيه واضح هدا الخواب؛ 

هوالمنى.فهدا اصتهزا، 

الخاعة،ْع الصلاة مى عليه اممه أوجمن، با يقوم أل الرجل لهدا ونصيحتي 
بالطاعةيزيد الإياف لأف أيمحا؛ دينه وق صيامه ل نقم، للمجاعة تزكه أف وليعلم 

معميه.انه سلئ، لا اجد المق الحاعة وثنك بالمعصية، ؤينقص 

••هصى••

بتنالمرى وما محصل؟ وباذا التقوى اف الأنيستشعر كيث الثؤال،ت — ١ ٤ 
والورع؟المموى 

فهومشكلثما، الإنسان يكون كيث منكل، موال الحميمة ق هدا ابواب،• 



اوهاءاتا|ردادات

كووU وأهم نواهيه، واجتناب افب أوامر بفعل تقيا يكوف مهل، جوابه لكن 
الخواطرمى او الإنتممب التي المشاكل وكل فيها، القلب وحفور الصلاة 

ألصثؤأتثاعإ حف بميم ين ثق ؤ الصلأةت إصاهة ___، والتهاون والوصاوس 
يأبي؛٢^٢١٠^^، إثقا رَى ة أند ؤ لص؛متا'ها محأيمأ 

٤[.لانمكوت:ه و!لتمه أكثكآء ي ثخ ألكطزة 

يمنتعال افه أف تجد صلاتك، ق القين، مستحضز دائنا تكول أن فحاول، 
الإنسان.يه يتداوى دواء أهم فهذا سهولة، بتكل بالمموى عايك، 

الونغ؛تعريم، لأل الخميقة؛ ل سهكا يرثم، فلا والونع، المموتم، بع، المرثم، وأما 
الأوامرفذل المموى لأف الأحزة؛ ق يصؤ ما رك والتقوى: الأحزة، ق يصؤ ما رك 

قال-ك،ا والويغ بالأحزة، بمؤ الواهي أوفنل الأوامر ورك الواهي، واجتناب، 
اس،اة-وكظ:لإفيالآحزة.

المنيى؟ما ويغ وثلأن زاهد فلأن وتقول،: والرهد؟ الونع بع، المرى ما لكن 
الأجنة،ق لا:قع ما رك فالزند: النزع، من مقائا أنل الزند إف قالوا: 

الوئيفعلة صار، ولا بناؤع ليس ما وهو مرحله، وبينه،ا بمر، ما رك والوتغ• 
يقع.ما إلا معل لا الزاهد لأف الزاهد؛ بمعلمه ولا 

٠٠••©^©



(٥٥١ايقاء •١،^١ عام لقاءات 

ا)أف1ناثدق

سمسأصءُ
نثاالشن ؤإمام البيئن حاتم عل واللام والملأْ العالمتذ، رب ض الحمل 

أحمعين.وأصحاُه آله وعل محمد، 

وأذمأثتثد عثتؤأ ؤ-رمث عغ؛ثلت اف قوو  IjjIjالليلة هذه ذ فائنا بعدت أما 
آعثومآ وأمم،؛ه والثريد و١ل٠تتيؤد؛ وآل1ئحنمه يدء كيدأممي ^ ٥١ومآ آنزر و-ثلم 

تالأىلة:"آ[i مق ذ;لم فسزأألأزم ثأن آي هل ذِؤ نئا ديخ أينحإلاتا 

حرمما قثزمحر يقووت سءاةئوثاق واش المفصل، المخرم مى وهدا 
لالأنمام:ها١[.إوو4 تاآضمنقن إلا ثوق؛ 

فجعلعلينا؛ حزمه مما أكثز لما اض أحثه ما لأن الحزم؛ ق التفصيل كان ؤإيإ 
حلال.فهو ذلك سوى وما أي• معيته، مفصله محصورة الحرمات 

منثيء ق لوثككنا ه عو؛م حرم ما محر ثثل الأية؛ هن"ْ عل وبناء 
هوحلالهل فيه لوشكمحا مستعملا، أم ملبونا أم مأكولا أم كان مهلعوما الأشياء، 

فصلقد الآتعال فإف لما؛ اش لفصله حراما لوكان لأي حلال؛ إية لملنات حرام؟ أم 
عالينا.حزم ما لما 

هذافهوحلال، حرام؟ أم هوحلال هل عليه وأشكل محيرا، الإنسان فلوصاد 
هوالأصل.



اله1»اتاام*هطدات

عليهوأشكو الأرض، و الهمة الحيوانات مى الأرض ل زاحما ولووجد 
ئبماةلآن\قاممه لأف التحريم؛ عل دليل يقوم حتى فهوحلأو؛ حرام؟ أم أحلاو 

عالثا.حث؛ ما لنا فصل 

حلالا،صارت إليها الإنسال اصطز إذا المفصالة المحرمات هذه قاف ذلك ومع 
منإليه الضرورة دعت فإ [ ١ ١ زالأنمام:؟ ه إنه أصهمزهن نا ولا تعال: قال ولهذا 

لنا،حلالا يكون فائه الحثماتا~■ مى يكون ما أحسث، من كان ~ولو الحرمات، 
إنه4.تا ؤإلأ ع،؟لقال: افه لأف ثيء؛ هدا ْن ولانمى 
تعال!اممه ينول تثن— يإ عليها الكلام بمدد نحن —التي المائدة آية ول 

حثمها؟الذي فمن تالأئدْت"اأ[ ه آنيته عصقأ ؤ-رمئا 

اللهإلا التحري؛ أو التحليل يتول لا لاثئ عغعل؛ اطه هو حثمها الذي ا-لجواب.' 
رثياثكل bندا \لكنب ألمثثظإ نجم، موأ,^١ و(لآ ؤ تعالت اش قال كا عيججل، 

وآئهأر 3؛^ ءآقث ولقولهت [، ١ ١ تاكحل:ا■ آلكوم<ه آئم عل كئسأ حرإم 
ليونس:ا،ه[.ه مممى 

ءغي؟ل.افه هو والإباحه والإيجاب والتحريم التحليل محب؛ فالذي 

ماتحيوان كل ر؛ءهرآقه—ث العلياء قال ~ك،ا دم اؤ؟، علينا الله حزم فمد 
شرعثة.ذكاة بغم ذم أو ألمه، حمم، 

وثزعا.لعه ميثة هذا أنفه• حتف، مات الذي فالأول 

الدمأمز يكون فقد ؤإلأ مزعا؛ ميثه هذا شرعي• وجه غتر عل ذكي والذي 
شرح.ءلمريق عر دك لم لأنه نته؛ هو لكن فيه؛ 



الثالث(اره1« ^ هاءات 

قطعة،يعكر ما كل وةْلإ حادة~ بئن ~يعنيت بحاد شاة دكي رجلا أف فلو 
وجهعل يوك لم لأما ميته؛ تكون حراما، تكون قاما عليها، افب اسم يدكر لم ولكنت 

نزعت•

فإليطعه نجب ما وقْلإ اقلب، بامم وقال• شام، ذبح مرتدا أو وثنيا ولوأف 
نزعا.نيته الشاة هده 

نجبما وقطع اهله، باسم وقال؛ شاة، ذكى يصل لا رجلا خلوأل هنءا وعل 
ذبيحته.محل لا كافت، مزثد يصل لا الذي لأف ثمل؛ لا الشاة هذه قاف هطثه 

غيرأوين>كاة سس، بدون تمومتج يعني؛ انفها• حف تموت الش هي؛ المثة إذن؛ 
ثرعثة.

والحراد؛الثملث، وهو؛ ٤^٥١^^٠^^٢ الرسول اسثناْ ما ذللثؤ؛ من يستش 
فهوالبحرميتا ساحل عل لووجدثه يصده، لم ؤإل حتى حلال،، متثه ملق، الفإل 

يكوفأذ إلا اللهم تآكله؛ فهوحلال ميتا وجدثه لو الخراد وكدللث، تاكله. حلال 
أجلمن لا صزرْ؛ أجل من يوكل لا فهدا الصنو، منها نحشى كياؤية، بمواد ءتل قد 
ويمان؛مسان لتا ®أحثث، رْ.بمئعا~ث عمن ابن "فيارواء ه النص قال ميثؤ، اتئ 

قاليواشال«را؛.نأى^Uj,؛ هالخناذوانولم،، 
شرعثه،ذكاه يكل مما الدم يكوف ألا بشرط لكن دم؛ كل يشمل فعام الدم وأما 

وماتت،شرعيه ذبيحه شاة ذ؛حث، فلوائك حلال، فإمحه شرعة ذكا؟ ذكي مما كان فإف 

 Iمن(، ٣٣ ١٤)رقم والطحال، الكبد باب الأحلعمة، كتاب ماجه؛ وابن (، ٩٧)"آ/أحمد حرجه أ
هتؤهبمتمحا•عمر ابن حديث 



ام،ضاذ؛ةاىق1ءات 

منحرج لأيه حلال؛ ذلك فإف كثثرا، ولولكن دم منها وظئر تسلخها، وبدأت 
شرعة.ذلكْ تدكي 

وانقطعاموا ّإذا الخاهلثة ق ولكنوا فهوحرام، حئ حيوان من حرج ما أما 
هداالدم، يشرب وتمصه، ناقته من عرها الإنسان يقصد طعامهم وثقي الثفؤ، -يم 
محور•لا الضرورة لغثر لكذ به؛ باس لا الضرورة عند 

حرام.معروف حسئ وهوحيواو مميره ؤد-ثت؛ تطل■' قاو ثم 
فايد ؤءدلأ بفويي• الخنزير ولهم والدم اثثه محريم عيججل اش علل وقد 

نحمأو مسقرحا دما أو تسه ظك أن إلا طاعً يمق محزنا إلأ 1وؤ تآ 
هدهلأل طينا؛ وحيث شرعا حيسث، حييث، ت أي [ ١٤لالأنعام;ه ه يحثُذ ءإنهُ حآز؛ي 

أحيائالكن بالعا؛ تأثثرا الإنسان صحة عل يور الخزير ولحم والدم، المته، الثلأثهت 
تناحر.وأحياثا سرعة، التام هذا أعراضي تظهر 

اف،غم اسم علمه ذكز ما أي; ]الأممة:'آ[ دثر\شوعءه أيلر ؤوئ\ تعال؛ قال ثم 
باسمأو يح، الباسم أو ق^، محمد اوسول باسم عند يقول، أن مثل 

تحل،لا حراما يكون فإثه ذلك،، أشبة أوما المنكظ، يامم أو ا،للكه، باسم أو الرئيس، 
قال!لو يدكن، لم أم اممه اسب معه يكز سواء فهوحرام، اض غم اسم عليه يكز ما كل 

يمكنولا بحلال، حرام احتلهن لأته حراما؛ صاو دح، ثم اومول، واسم اممب باسم 
>اتا.فصاز الحلال باحتاص، إلا الحرام تزك 

أربعهدْ لالأتدْ:'أ[ ه وأكفحه والثسديه والمؤمل؛ ؤوال1ئحنمه تعال! قال ثم 
مناوة،إلأألءاءلٍفةع.



رالاهءالثاله(^ ٤١٠هام لقاءات 

رنتهاق حبل رط يأذ با-اثل حنئا سواء حقا، تموت التي هي ذ\كقبذ4.' 
أسبابمن مبب أوباي عنها، الهواء بحبس أوحنئا بدخان، أوحنئا خنت، حتى 

المتات.مى نؤغ لكن الميتة، من وهي حراما، تكون قاما ا"قنق، 
حتىشديد قوي أوبحل تموت، حتى بعصا لقرب التي هي والمومد٥ت 

موةوذ0.لأما حرام؛ أيصا هذه تموت، 
ماتث،حتى الحبل من تدحرجن العال، الثيء من الساقطه هي والمرديةت 

ذللئ،.أشبة ما أو جدار، من سقْلتا أو 
أوتتاطحثا، شاتان يعني! أختها، نطحتها التي المنهلوحة هي والنطٍحةت 

نطيحة.لأما حرام؛ أيصا هده الأخرى، إحداهما فقتلن ثعاركتا، 
النى:ظو^سصلإمني:ثمذال،تحال: 

ولاعئهجل: اشُ وقول شيئا؛ ويقي شنئا منها فيأكل أوغثرها، الغنم مذ امسة عل 
واقنقوية،المئحنقة، من فدكلمتموه ذكائه أدركم ما إلا يعني! لالأثدة:٣[ ه لكم ما 

حلالا.وكوف ندبمئ،  LjUأدركناةحثا ف،ا ، ٤٣١أم وما والنمة، والوئئة 
الأفوهي بطثها، الذب قرى قد شاة إل جثنا لو حي؟ اله نعلم كتف لكذ• 

حياة؟فيها أف نعرف كيف وذبحناها، فتمينا تموت، أذ تكاد محتصزة، 

أورجز،يد، منهات ميء نحرك بأذ ذلك نعرف لآذهإنثهأ العلمإء بعص قال 
يتُحركلم فإل فثجل، حياة فيها أف عل دليل فيها يتحرك ثيء أي ذبر، أو أدن، أو 

^ذبمثاها إذا وقالوا: الحركه، الحياة علامة فجعلوا محل، لا فإما ثى؛ منها 
ولأتتالإدليلعلأي-أأث،مذالأ;ح، حلألأ؛لأل>كثها فاماتكوئ حزء منهاأي 

حية.أما عل دليل أيصا فدللث، عيثها فتحت أو عيثها أعنصنن، ولو حياة، وفيها إلا 



اا،تاءاتاايويايات

لمولو الحار، الأحمر الدم سلان العلامه بل العلإءت بعض وقال 
أومنالتناؤي، أومى الدف، أكل —من أصابما الذي ام شدة *ع تكون قد لأما 

لكذإذاانطث،، توس لأو تخزك؛ لا الانخاق- أوِس اودي، أومن النقد، 
حلالا.^ حأ، أنها عل دليل فهدا الحان الأ> الدم منها مال 

عشافب انم وذكز الدم م ررما المن. مول هدا عل والدليل مالوا: 
فخزجلوذبحناها أما الأحمئ، الحار الدم حرغ الدم؛' هورُأمر الدبح وهذا مكل® 

ماست،.مد أما عل دليل فهذا يسيل، بارد أموي دم منها 
سميهابن الإسلام شخ احتارْ الذي الراجح القول هو القول وهذا 
الحارالأحمر الدم ميلان هوت الدئيحه هذه ق الحياة علامة فتكون هن.ا وعل 

ءاذةّ ٥٠١من محتج الذي 
فهوللأصنام مايبح يعني: ]الأتاوة:"ا[ ه ألعتس فأ ديح ولا، تعال: قال ثم 

حراما.فيكون اض، لغثر ذبح لأيه شسا؛ منه اش يستثن ولم حال، بكل حرام 

1لائ،تجة] ذيح وما فهوحرام، لأصحا-تا تقزبا للقثور يبح فإ هذا وعل 
اللبلغثر أيل لأنه حرام؛ فإله تكرمحأ" لا ~تحظءا الروّا؛ ثى أورم اللوك، من 
أحدلا لاثع اممب؛ إل يتوب، أل صاحبه عل نجب ا1لة، عن ثئرج شرك وهوأبما به، 

ودث$،»ثلأق، إن ^؛j لامر;أ[ نأ-تن,4 بيلئ، قثز ؤ عيججل: اشُ إلا بالدح ئطأ 
[.١٦٢يىِشتن،آصنهلالأنمام:

الأضاحي،كتاب وملم؛ ٢(،  ٤٨٨رنم)الخم، نمة باب الئركت، كتاب اوخارىأ أحرجه ر١( 
ظ^بمئ.حليج بن رائع حدث من (، ١  ٩٦٨رنم)الدم، أنم ما بكل الذبح جواز باب 

(,٢٣٧_٢٣٦/٣٠)٢(م;سمعاكاوى)



——^0—ء1م>ا،مم>القاءاثلث(هاءات 
صيافه،ليأكتئ تكرياله؛ لويبح أما لاتكربجا® تعظ؛ءا رامايبح • ١٠^!وانلمة 

محكومالآم؛■ واليوم يؤبى؛الألب 'كاف *_ ءدوألثة!ْقئثمت المز قال به، باس لا فهذا 
ربالأ أبدا يكوة لأ فهنَا ١^، سمد نمك بمي: »تحفلإاأ< م صثة«راا 

•عيججل العالمتن 

حواثيمة، ؤؤ\' اقن وءلعام ألثلسق و؛ؤأ أحل ^٢^؛ جل' تحال؛*د قال ثم 
لالاممة:ه[.ه قم حل نظت\ئلإ دؤ 

ج-،كل الهلمات، لنا احل الأية هذْ نزول ويث أي• ه أنوم ؤ تعال؛ قوله 
علينا،محرم حبيب ُكل الخبيث، ذللئج وصل مصله، من وهذا عِوْل، افه أباحه 
جهول؛فللوم صعيف بثر الإسماف لأف يفزمحا؛ مما منتنا أن لنا اض خماثة من وهذا 
خبيث.كل عليه فم؛ يصوم، مما حماه •مؤجل اش لكن 

اليهود٥-^؛ الكتاب أوتوا الذين ه آتكئب  ١٨١أله ؤدءل؛نام تعال؛ قوله 
نلثاين عق ألكثب ^ij إق«آ مولوأ ^١^ اطه قال ك،ا واشبمارى، 

والنصارى.اليهود هم' الكتامت، فاهل [ ١ لالأزعام؛آ"ه ه كغليك در١ستإم عن وإزكئا 
أشبهة؟وما والأرر، والمر، الخز، هو هل ءلعامهلم؟ هو فا لما، حل هلعامهلم 
عباسبن افه عبد ذللث، قال ك،ا ذبائحهم، يهلعامهم: الراد إث،ا لا، الخواب! 

يلزمنالا أي: أل، نولا ٠؛ لناُ حلال، فهو ذبحوه ما أي: القرآن: ترخمان نمحهبمعأ، 

رنمجاره، يؤذ نلأ الأحر واليوم باض يؤمن كان من باب الأدب، كتاب اJخارى؛ أحرجه )١( 
عنإلا الصمت ولزوم والضم، الحار إكرام عل الحث، باب الإي،ان، كتاب الم؛ وع(، ٦٠١)٨ 

أبٍرمريرةحدين، من (، ٤ رنم)٧ الإي،ان، من كله ذللث، وكون حم 
ؤلعامهم؛بلمثل؛ ( ٩٢معلما)U/ الخاري عند ومو بنحوْ؛ (، )a/ب"آا تفره ق اممري أحرجه )٢( 

ذبائحهم.



الأق1ءاتالو،ضادة

•سؤالنا بل ذبحوه، كيف، ال نان لنا المسرؤع من ولا حمنا من ولى تال، ان 
مرائأو ت٠ودي ذبيحه وجدت فإذا افء، دين ق التنطع باب من ذبحوهء راكيفا 
حلافهذا فسؤالك، علها؟! ح هل ولاقل: ذحها؟إ كيف ولأتم: ذكلها، 
.ih\

ولما، منهار فأكل شاة حمثر ق المرأه إليه أهدلم، الووعين؛ ث ه قاليي 
ييوديغلام دعاه وكذللث، إ عليها؟ اممه تش، هل مل: ولم إ ذبحيها؟ كيم، مل: 

يسأل.ولم فاكل ا، سحي؛ حزؤإهالة طعام؛ إل 
بهمح، حيثر، وغزمحْ شحم، فته جرابا مغئل بن اممه عبد مع ورأى 

وأحدهائب عبد ممز حنن يصحلث، اليي فإذا فالتنثا، معمل، بن افه عيد فأحده 
عقوأي برقة، 

اسمأدكزوا ندري لا بلحم، يأتونا هوما إف اطب! رسول يا فمالوا: قوم وحاءه 
وحدينربقمر، عهي. حديثي وكانوا آ وكثوااال أنتم ررنئوا فقال: لا؟ أم عليه اممه 

وقوئوا« ٣ ررنثوا فمال: الإسلام، أعام مذ ممث عليه محقي بالغن الي 
هال:ه لأ((؟ا أم هذا U محل ارهل سا/ا: حنن عليهم الاتقاد من ئى؛ هدا 

من(، ٤٢٤٩رقم)ويو.أ ر. للني مت الحم، الثاة باب اينازي، كتاب المحاري- أحرجه ، ١١
ره.بمثن.هريرة أي حدبث، 

مالك،بن أنس حديث، من (، ٢١•)V/ أحمد أحرجه ( ٢ ) 
(،٣١ ٥٣رقم)الخرب، أرض ق الطعام من رص_ا ما باب الخمس، غرض مماب البخاري; أحرجه )٣( 

(،١٧٧٢رقم)الحرب، دار j الخيمة طعام من الأكل جواز باب والمر، الخهاد كاب لم: وم
ظ^,ءثئ.مغفل بن افه همد حديثا من 

حديث،من (، ٥٥ ٠٧)رنم ونحوهم، الأعراب ذبيحة باب الذبائح، كاب البخاري; أحرجه )٤( 
ئهنبمءا•عائثة 



 fluا•ا؛اه)اله1ءالثأيق عام لقا

أردتمإذا أنتم، فعلئم عن اسألوا عنه، ألوا تولا غثركم، فعل عن موولث لنئم 
١^٠عر افَ مثوا ■ائوا أذ 

افهنّثنا هل ذبحوها.. *كيف أونصارى: حوؤ من ذيحه وزدنا إذا فالواو 
راهنكالمى قال وقد الدين، ل الظح من وهو الئق، حلاف هدا عيها® 

وثك،قلق ق ؤيمى تم—،، الدين ل يتنطع الذي اف الأنلأف ؛ ١؛ التنطئوو 
اسنمسا:ضالذىمحونفيراق لوأراذالإنان 

ندرى.لا بمل، لا الخزار ربا يم، لم الخزار رثا عنه، أل نأف محتاج 
غاصبهن.ا ربا تعال، نقول،: ييأ علينا يعرض ان إنحاء إذا وكذللث، 

الثلمته؟!هذه جاءئك، أين مذ تعال، ،: J_^:iمعه. نحص أوسارق، للئلعة 
يلان.من اشئتها واغا قال: 

افلاق؟ يا اسمتيثها أين من فلأيا، هايت، فتقول،: 
قال:من3لأل.

انسيتها؟!أيذ من فلأيا، هامحن، فتقول: 

أي•من ورئتها وافبإ قالت 
أ.منتفية! والواغ لا، أم متوفنه هي هل الإريثؤ، أسانؤ نفلن أف بث لا 
بناافب رحمة مذ لكذ وهلك،. ثمنا الدين ق يظع أف الإنسان أراد لو إذف؛ 

وي،كيف، تانر ملأ أهله، من وؤأ الثيء دام فا ظاهرها، عل الأمور تجري أف 
نمحهبمتن.عود مابن حدث من ٢(،  ٦٧رقم)٠ اكطعون، هلك باب العلم، كتاب لم: ماحرحه )١( 



اامءاوااض«ض1دة

أئتمررستوا ؛ tjl؛ولهذا الفوادح، وعدم الملامة فالأصل مرعية، قاعدة هذه 
وئوا«م.

بلادل إسلامق، غر بلاد ق ونحن ذيحها، من ندرى لا ذييحه جاءتنا لو نعم 
نصرانية،وغر إسلامية غر بلاد هذْ لأف أل؛ نهنا وثنية، أو شيوعت ~مثلأ~ 

الدابحيكول أن من حوئا (؛ Jljأن يد لا فإدن؛ أواليهود، اشارى بلاد من ليست 
المدر.هدا عل وثئتصز للدبح. أهلا ليس 

حديثمن (، oo)٧• رقم ونحوهم، ذبيحة باب الذبائح، كتاب البخاري؛ أحرح4 ]١( 
رة.بمأا.



 ،،U0اثثأه()اص  ٥١٤١٠هءاه
—

محقمة؟وما الدم، هو ما Jثrؤالت ا •

الدم،هو الحيوان من ؛نرج الذي الأحمر هذا معروف، فهو الدم أما الجواب- 
الةال1جلوثمقش يعني! طامر، حلال، فهذا الديح، بعد يكون ما ذللئ، من واّتي 

فيه.مائع فلا وأكلته الدم وفيه ينجها بعد 
••هسمى»

مه

بالأزلام؟الأسقام مض ما الئوال: ٢- 
بأمالأنساذ فأ إذا الحاهث و ١^^، أف هو بالأزلام: الأّشام ص: 

منها؛)امحعل(واحد ق مكتوب، أشياء، ثلاثه فوصع بالأزلام، امتقم فيه وتردد 
أشبةأوما كيس ق يصعها ثم فيه، كتابه لا والثالث،: معل( )لا الثاف: ق ومجكتوب، 

فيهكان ؤإذا نتل، فيه)افتل(؛ كان فإذا واحدا، منها محرج ثم بينها، ولجلط ذلك، 
أحرى.مث؛ الأسقسام أعاد فيه اتكتومتج غيرُ السهم حرج ؤإذا بمعل، لم معل(؛ )لا 

،.iLIمنم ما طلب، يعني: والمحستؤ، القسم طلب، معناْ: والأسقام 

الاستخارة،بصلاة منه؛ بخثر الإيلام ق عهْل الله أبدله ام الامتقهذا 
الشهور:بالدعاء دعا ملم فإذا ركعت؛ن، صل فيه وردد بائر هم إذا اف فالإن

الإنسانامتخاز فإذا إلآحرua_ ،0£،؛، وأسممي.رك بعلملثه، إلأمتخبمرك اراللهم 
•عليه أهدم الأشياء من لثيء صل>ره أوانثرح الأمر، له ونبهن 



اسءاهام|دادة

e-
تبأساين، يكون للث، افب يامحيار والعلم 

الأمرين.أحد ترمح وؤيا الإنسال يزى أذ إما 
الأمرين•لأحد صدره أذيتثيخ ؤإثا 
له.سثئب، أذ يدون الثيء أذبمدرله يإثا 
بأحدالأمرين.يرعله يسرأحدا ان ؤإتا 

يكوذما أحن من فالامتخازة ولهدا للث،، احتار افه أو عل يدو هدا كل 
للإنسان.

بالأمأخدثم هأ »إذا قيسثسمُ: اوموو حديث ل بام واالر١د 
نعلمنحن ولهدا نه، يردد الذي الثيء بالأمرت اراد ا مْر رئث؛نااإل محلبمل 

صلاةيصل ولم العزو، ق الاستخارة صلاة يصل لم ءفيمحألألأءقئمُ اوس—ول أن 
ولايمحليصل، أن أراد إذا الأستخانؤ صلاة ولايصل الحج، أراد حثن الأستخانؤ 

إذاالراد: بل صومه، عل ليس لهدا أيدا! س يعظ أن أراد إذا الامتحان؛ صلاة 
فيه.وردد 

••هصى•*

المسام،حلال للتحليل الدم أحد فاشرمحلوا التشفي إل ذهبت القوال: ٣— 
المسام؟يممص هدا فهل 

الحجامة،مض ق ليس لأيه سيئا؛ الصائم لايمحؤ للتحليل الدم أحذ الخواب،: 

حارسمن (، ٦٣٨٢)رقم الاصتخارة، عند الدعام ياب \إإوءو\تإ كتاب، )ا(أخرحبم 
ة؛.بمئمح.عبداه بن جابر 



الثادق(القاء ) ^ ١٤١٠ءا،ا هاءات 

ثلعإذا لكنت الصوم، عل يور لا الصزس يلع وكيلك، العوم، صحه والأصل 
أنفت\ثئو لو وكدللث، قلل، قل قزأناة كإ حرام، الدم لأف الدم؛ يتالع لا صزنن 

لأوالدم؛ ولوكثز يفره لا فائه تدنه من ثيء لوجرح وكدللث، ثيء، بمرْ لا فإله 
احتياره.بغير هدا 

*•ؤصى•*

قمقيمة ومحي عنها، متول وزوجها متزوجة أحث عنده رجل الثواو: - ٤ 
وارثالها أل العلم مع إليها، أحيها زكاة صرف محوز فهل ماله، وعل زوجها ستإ 
واحد0؟بنت وهى 

إلابه، تقوم ما الركام مى إليها يدقع أف يجوز فإيه فشرم كانتر إذا الخوابرت 
أنفىفإذا ا'سهلاءته، بمدر الإنفاق عليه يجب فإثه عاليها ينفى أل يستهلح كان إذا 

الزكاة.عن بانفاقه استغنت، عليها 

•♦هصي••

محوزفهل الحمد، وفه افه هداق لكي التلفاز، أناهد امرأة أنا ^١^ ٥٠١١— 
الحهاز؟هدا أي: بيعه، 

سس:س،ضلأك،أنه
أوشخصىالأحبار، ل يستعمله شخعى عل تثيعه أن مثل حلال، ثيء ل يستعمله 
فميالناس، عامة عل ت؛يعه أن أما به• باس لا فهدا الحلال، الفيديو ل يتعمله 

محرمة.أشياء ل الحهاز هدا يتعملوف الناس عامه أل المعالوم 

عليعلب ثخعى عل شيئا الإنسان يبح أف يجوز لا اله الشرعية: والقاعدة 



الأق1ءاتااو«ذطدةجم 
"رييا~

فإذاوالعدوان، الإثم عل اشاون ;ائت، من هدا لأل محرم؛ ثيء ل يتعمله اثئ ظته 
قوّتعمأه لى اثه ؤيعرف يعرئه، والبائع الحهار هذا يثري أل يريد شخص حاء 

بأسفلا المحرم؛ 
••©مى•*

حيثبمل؛ لم أشهر متة له مريص، المتثمى ق يوحد الثوال! ٦" 
عنه؟والصوم الصلاة لأداء هوالعمل ما الصيام، وكذللث، يستهليع، لا 

جها؛لألالإنافمح4ألبجالصلأةفلأأظن ابجاب،:أثا 
سممئلم فاذ برأسه، يومئ ■جنت،؛ فعل يعئ لم فإف فقاعدا، سممئ لم فإف قاد،، 

عنعجر فإل له' أصل لا هدا فإف العامة؛ يفعله كإ يالإصع يوبئ ولا أومأ;عتنه، 
ألاكوونوى نم الامتفتاح، بمد الفائ وم؟ كم بمني: ملبه، صل ;الني الإبجاء 
فيصلري، ال ونوى حميم، لن افه سئ ئال،؛ نم العفليم، ريا محاق وقال: ركع، 

مميز.غر لأنه عنه؛ تسقط الخال هذه ق الملام قاف واعيا يكن لم فإف ;التق، 
كانإذ يئظئ فإنه يستمميع لم ؤإف صام، يصوم أف اّتطاغ فإلاإن الصوم أما 

يطنمفإلا بنوْ يرجى لا كاف نموم، ثثش حتى اتظر بزؤْ، يزجى مرصة 
مكثن•يوم كل عذ عنه 

••©مى••

إلثدهب أف لها محور فهل بالئحر، اصبس، قد زوجها امرأْ السؤال،: ٧" 
عنه؟مخرم ليملث، ساحر أو كاهن 

كذللثج،وليس سلحر هنْ الإصابه أف الناس بمفن مدينوهم أولا: الخواب! 



0( ٥٥١التء ) •\لاه عام لتاءات 
،l1pتكون وقد سحرا، تكون قد السحر، ق سحصز لا كثيرة الأمراصن فأّساب 

ن.معلوم غير سبب له أو سبّ_إ، له ليس مرصا تكون وقد 
نحزأذ نحور هل نءهإم4ت العاJم أهل الف1ا احتفقد بعم أيه محممنا إذا زكن 

.نِمذألثئر أخمد الإمام مدم، ق قولان هذا ول بجون؟ لا أم للضروؤة سحر السحر 
عيها.فلتنش ماْ من وامه وهي يزى، بإ فأئتاها اثا إنانممتت، ؤإذا 

••©صى•*

 ٨ - Jآ؟القرآوأ رمضان ق و. للي مدارسه-بمؤيل صوره هي ما ! الئؤا
لليلئرثه هاك وهل القرآن؟ عل الانفراد من أفضل الاحتاغ أن عل دو وهل 

فلاأمحا.أئاطابي ابجاب،:
يامرادو؟إنسان كل يقرأ أوأن القرآن عل الناس نحتمع أن الستحمث، هل وأمات 
المدارسةأثناء ق إحوانه إل اجتإعه كان إن نفسه، ان الإنإل تزُ؟ع فهده 

حضوراحتإعهم ق كان إل ت يعني أفضل. فالاجتلع علمه ل وأتم لقلبه أحثع 
أفضل.~فهدا معناه ل ومنائشة بينهم، فيإ اول، ونللقرآن، ويدبر وحشؤغ، قال_ا، 

وإلكانالأمباصفالأنفرادأفضل.

الإضاف)«ا/\هم.)ا(انظر:
رنم)٦(،هئ؟، اش رسول إل الوحي بدء كان كف باب الوحي، بدء كاب اليخاري: أخرجه )٢( 

(،٢٣• رمم)٨ الرمحالة، الرح من بالخم الناس أجود الني. كان باب الفضائل، كتاب ت لم وم
عباسابن دبثإ حس 



يقلسرالقرآن نشيت أجل من فهو عفيمحآلقادْلأقلأأ للّثي جثريل مدارسة وأما 
البت

القرآن؟دزانة ي ترثه لليل هل وأثا: 
أشغالللإنسان يكون قد لكي مزية، لها الليل ل القرآن درانة فإف فنعم، 

أوالنهار، ل دراسته أكو وبجعل الليل، ل يدرس أل يستطيع لا أو مثلا، لليل ال 
Iقؤأئآْؤقاةم الئّوو( قول لعموم له؛ أشر هو ما ينفلر فالإنسان بالعكس، 
٧قاف شزئا بىؤذ\ يكل لم إذا ك أنفع كاف فإ :مئالث،«راا U عل ءاخرض 

أحسن.إليه 
*•هصى•*

نيو:موبجزمأةمحشاصأملأ؟
وعلامةثلث،، بلا حرام فهي باعتماد مصحوبه كانت، إذا )الدبلة( الخوامس،ت 

واسمروجته، دبلة عل الروج اسم يكسبا الناس بعصي أل باعتماد! مصحوبه كونها 
زوجته؛يد.هاسم كوف وأف عقيدة، هناك أف عل يدل، وهدا الرؤج، دبلة عل الزوجة 
دبلالبسوا الدين الناس لبعض يلنا إذا ولهدا الاقتران. معناْت روجته، قي واسمه 

فهن.االزوجه، يعصمس، خلعته إذا إق قال; حلعها، ونجن، حرام، هدا الا.يرّسا! مى 
عقيدة.هناك أف عل يدل، 

عقيدةبه يكى لم ؤإذا حرام• ائه ثلث، فلا بعقيدة مصحوبا لنسها كان فإذا 
ئئته.وفيه محنما، منثا تتشوه فيكون الئصارى، يى أصله لأف حرام؛ إل يقال! فقد 

المقاديروتقومي باممه والاستعانة العجز وترك يالقوه الأمر ق باب القدر، كتاب، مسالمت أحرجه )١( 
غ.بمئ.هريرة \ي حديث، من (، ٢٦٦٤ه،رiم)



االهاءافاث ) ٥١٤١٠س لقاءات 
—0^^^—

منفيكون ياشاري، خاص غيو صار المسلمين بين ؛؛ Liل، إيه يقال! وقد 
فيزولالملمين، وق فيهم يح يم الملمين، عير عند أصلها التي ة الألبحس 

الشثه.

فناأرى•عدنهاأول ولاشكأف 
*•هصى••

الدولةْاكابم، ق علمنا تمي واف: أحثك، أ الشيخ محيله \}أ}\ل: - ١ ٠ 
حريصينغير الناس لكن منها، نتحرج التي الأمور بعضى موءلفول~ إلنا •حيمثا 

الأمور.س ق الحكي فإ عنها، السؤال عل 

أثناءق والخروج الهايمؤ، واستخدام الأوراق، تصوير آلألتا ا'ستخالام مثاله! 
الذيناالوظفذن بعفن ومحامله مبكرين، والانصرا؛، الخمور، ق والتأحئ الدوام، 

امأجورين؟ أفتونا والكثيرالكثير، رئامتنا، محت، 

مذؤإحواتا وإثاك ظ\ أذ فيه أحثنا افَالدي أسال أذلا: الخزاب،: 
افه.أحباب، 

لادولأأيدينا بين الذي ا،لال ق الأصز أق اسوم فمن ذكزتبما: التي ائل المأثا 
—محثلأ~التصوير فاله بنا، الخاصة ائل المق تستعمله أذ لما محور لا واثه محرم، ايه 
-فالأمئالعمل مصلحة س كان إذا أما حصامحنأ، س التي الأشياء ل نتعملها لا 

جائر•فهو واصح~ 

البلد،داحل ؤ، كان إذا يه تمح الدوله أذ فالفلاهر الهاتم، استخدام وأما 
أمرين!عل يدل، )الصقن( وثزعها منه، رالصمز( نزعت، أما بدليل 



الاق1ءاواالر،دانيات

الخارحى.الاتصاو مغ عل ت الأوو 

الداخل.الاتصال جواز عل الثاف؛ 

حائزا.هدا فيكون 

الأشياءق اّسلتت إذا حرام ه شق لا فهال.ا الدولة أوراق امتعإل وأثا 
و4ّبأس فلا العمل مملحة من أشياء ق استعمالتت إذا أما الخاصة، 

مرةؤينتأر حرام، أيما فهو الخروج، ل أوالممدم الحضور، ل التأحئ وأما 
محوزفلا قليلا، ولوشيئا راتبلث، ينقهس أن ثرصى لا ايك فكا لغرك، مملوك وقي 

به.بتإ ولا الدولة وث ئنقص أف ثرصى أف لك 
نعةفيه لهم م ق حامالوه إذ فيه، ينظئ فهدا أيدتم تحت، مذ محامله وأما 

بجون•لا ذللث، فإل سعة، فيه لهم ليس أمر ل جاملوْ ؤإذ بأس، فلا 
منه،أحي غيرثْ شخص تقديم ل يدك تحت، الذيذ حامنت، لو ذللث،ت مثال، 
منوأحرج عندك، الموءضر٠ مذ ان إنحاءك بأذ عندك، التي المكدسة كالمعامجلاتر 

فهذاغبرها، عل فهدمتها فيها، انقلن وءالت له، صديق معامله المعاملأيتج أمقل 
]الساء:اِهآ.حتكثر،}أهرآن  ١٥٧^تاوت تعال اف، لأف لايجور؛ 

الحرماتر،مذ ثيء يبك~ تحت، من محامله عل ~أى" عليه يرثمبج لم إذا وأما 
الدين،حاي، عل تكذ لم إذا الحسنه الأخلاق مذ المجامله لأف بأس؛المجاملة؛ فلا 

العتر.حالت، أوعل 



 ،،Uالثاله(اص ) ،^ 1١٠ق1«اءCS)
معؤيزيد الدم، حروج لازمها جراحية عملغ إجراء بعد امرأه الثؤالت — ١ ١

فقالك1ما، شاما بيانا الدم هدا مثل و ه اض رسول ن بئ لقد الخراب: 
نحرجدم كل أف عل يدل وهدا عنقاار١ا دم دلك، ررإما التحاصة: ق ءكهأصْنسم 

ليسالعملثة مى حرج الذي الدم فهذا الحيض، حكم له ليس العروق من المرأة مى 
أحله،من عنل يلرمها فلا هذا وعل العملية، ست، حرج لأل قهلعا؛ بحيض 

بمحتض•ليس ذلك لأف زوج؛ معاشرة ولا صلاة، ولا صوم، مذ يمنعها ولا 
مجنيمغ لا ذلك، فإف الدم، منها نحرج وِيها ل قرحة المرأة ل لوكان وكيلك، 

وذللئ،الغنل، الدم هذا حروج يوجب ولا ووج، معاثرة ولا صلاة، ولا صيام، 
سهكان ما فكأ. تنه، اصحه ٠ كلمه قال ل ال؛؛س ٠ ق، م دم لأيه 

محالئمتي،فإضض
••هسمى•*

الحيضن؟ودم العمالية بسج بالخارج الدم ب؛ن ممير لم إذا الئوال: " ١٢
كنثجالذى اَلد؛ كان ^١ عاذبما، أتام فلز فإ؛اا ^،١، محن لم إذا الخزاب: 

عائما،سنث، فإف ا النئ.ر بدلك، أنز كا ثنتزا، الحيض من ونحرج الحملك مذ 
شهر.كل أول أومعه-مذ أيام —ستة الحيض غالن، نحلس فإما 

بابالحض، كتاب ت لم وم٣(، ٠ رنم)٦ الامتحاصة، اب الحض، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
رم؛تن•عالثة حديث، من (، ٣٣٣رقم)وصلاما، وغسلها تحاصة الم

بابالحض، كتاب لم؛ وم٣(، ٠ رنم)٦ الامتحاصة، باب الحض، كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 
;ء.ءنن.عائثة حديث، من (، ٣٣٣)رقم وصلانما، وغلها التحاصة 



ام|فرإنيات

حإ،الوجه ومح القنوت، دعاء ق اليدين رغ حكم ما الئؤاو،ت —  ١٣
الدعاء؟ذلك من الانتهاء بعد وتميلهنا 

;?؛عثنبمئعمر عن بش فهوصحح، القنوت دعاء ق اليدين رغ أما اُبمواب• 
٠.نظ^بمئر هميرْ لكبا 5?؛^^، الصحابة وبعض 

غيرق ولا القنوت ق لا ُق، فليس الدعاء انتهاء بعد الوجه مسح وأما 
القنوت.

مثحإذا للإنسان يسرع فلا الئق، مى وأبعد أبعد أيصا فهو تقبيلهإ وأما 
يديه.مؤ، أف الدعاء مجن الانتهاء بعد وجهة 

أحاديثفيه وردت المح لكن بق. ا ليوالتقبيل والمح منة، 
صعيف.ولا صحح لا حديث، فيه يرد فلم التقبيل وأما ، صعيفة 

••ؤصق(•*

ماوهي رمضاف، ق الولائم منها يصح التي الذبائح حكم ما الئوالت " ١٤
محببإ تكون أم بالمال التصدق من أفضل هي وهل الوالدين،، د)عثاء سمى 

اكازسالآرناقدسم

)ا(أخر-بماينأبيسرثم)أ>اي(.
(.٠٣٢ ذد0وأزي)ص: الخصر انفلر الليل، ثيام ل نصر ابن أحرجه ، )٢ 

من(، ٣٣٨٦رنم)الدياء، عند الأيدي رغ ق جاء ما يابذ الدعوات، كتاب الرمن.ىت أحرجه )٣( 
غريب.حديث هدا اارمالى! نال خ؛هبمتئ. بن عمر حديث، 

ألايكونأحاف منكر، عوحديث (ت ٤٤٥ حاتم)ه/ ش لابن الحديث، علل ل يا أبوزرعة ونالر 
(.٦٤•التحر)٣; ايدر j اللقن وابن ٤(،  ٦٢/ الأحكام)ا حلاصة j الووى وصعقه أصل. له 



ااثالث اس ^١ U١٤١٠،، لقاءات 

فيهملكن سبى فيإ الناس أف وأصلها حديثة، تسمية الوالدين عشاء الجواب 
منرمقال أو المعلوم ومن لهم، حصل إذا بالطعام ؤيفرحوذ فقت، وفيهم إعواو، 
رمضارز،ق العلعام يطعموا أذ عل محرصون الناس فكان الصدمة، أوقامحت، أفضل 

كثبمئ.محئ هدا ق ومحمل ويت١نشول، يآتوف للفقراء، طعاما فيصنعوف 

عنهيستغني — الحمد —وفه الأل الطعام أل العلوم فمن الحاصر الوقت، ق أما 
واحدكل لأف أحد؛ ي؛يلئ، ولا للهلعام ياتوا أف تدعوالناس أحيائا ز الناس، أكثز 

قينمق الذي — صرن اثه فلو قليله، الأف الطعام ففائدة الحمد— —وطه غن ت م
وأمثل.وأمد أيفع لكاف للفقراء دراهم — العلعام 

يومكل يصعول أنم حديثة— حادثه —وهي الأل الناس بعضن بمعله ما وأما 
الممثُذ،حا مصدوا إذا فهده عشوة، هذه ؤيقولوو(! الذيايح، ؤيذبحول ولائم، 

قإلا قربه يكون لا والذبح الئلفي،، عادة ص ليس هدا لأف شلثج؛ بلا بدعة مهي 
ذبحفيه إثإ فيه، يبح فلا رمضاف أما والعقيقة، الحرام البيت، إل واقيي الأصاحل 

عكجل•اممب إل اف الأنبه لتممرب لا للأكل، 

عندليلة كل بالديح ومح_علرنرا الحاؤة، مى الناس محتمع اثه الأف سمعتإ 
فيهاوعئصل صدقات، وليت ولائم الحقيقة ل فهي ذبيحتي، أو ذبيحه واحد، 

معلوم.هو ما ؤإصاعتها الأموال إتلاف، من 
لما.العمل وجعل للأموايتؤ، ثدعو أف إل أرفدثا ه الرسول، ل إم 
هاواواجعل صدقات. قرآن، مراءة صلاة، لفسلئ،ت اجعلها الصالحه والأعإل 
امطعالإئنال ماُتخ ®إدا ءفيهالألأْؤئمت الني قال الدعاء، لالةأجأ واجعل لنمس.ائ،، 



القاءاتاالر،ساسات

يدعوصالح ولد أو به، ينتع علم أو صدقة من إلا ثلاث; مى إلا عمل4 
لة،،راا.

الثوابووجاء إخلاصه ق يكون لنفسه ثصدى إذا الناس يعصى أل والعجيب 
علسيثاب بأثه يشعر اثن عن لصدى إذا نجده إ متت عن يصدق إذا أصعق؛ثا 

وهداعنده، أصعقن صار مسه عن ضدي ؤإذا فيه هدا بأف ؤينعر ذلك، 
هداالدعاء، لأمواJالثV واجعل مناك، ائع أحي؟ يا فأنت اجهل، مى ثلثإ~ ~لأ 

هوالمشهور.

*•هصى•*

حرام؟أم هوحلال هل الكهرJابي بالصعق الدح طريمة السؤال؛ " ١٥

حرام؛فهي ، UUحش بالكهرباء الصعق عل اقنجق إذا أثا نقول: ١^١٠!،: 
موقوذة*لأما 

حلال.فالذبيحة تمويتج، أف قبل الدم ونجئج تذح، ثم تصعق كان إذا وأما 
ديحتمرءإدا ؛ النثر قال وقد تعذيب، وفيه لها، أذية فيه الصعق لكن 

٠.الدنحهءر محأحستوا 

يعجزوفالذي الكبير البقروالحيوان ق يتعملوثه كانوا إمم قالوال؛ لكن 
كانوافإذا يذبحونه، م عليه، يعنؤر حتى به، بمص بثيء فيضربونه طزحه، عن 

من،(، ١  ٦٣رقم)١ وفاته، بعد الثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصية، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
خ.ءثن.هريرة أتج، ■حديثا 

حوين،من (، ١٩٥٥رنم)والقتنر، الدح بإحسان الأمر باب الصيد، كتاب مسلم؛ أحرجه )٢( 
لآهبم؛آا.بنأوس شداد 



اثاث(الاهء ر ^ ٤١٠ج لقاءات 
—0——^

بدونيدح أف يمكن لكن إذا أما حلالا، صار الوجه هدا عل إلا عليه يقدرول لا 
منالنبئر به أمز ما حلاف وائه أذية، ثاك~ —لا فالصص الصعق 
الدبح.إحسان 

٠٠  •>3^0٠



ااه1«اهامدادة

ائتاءايواعع

بمِجمحآصإيح
ؤإمامالنس؛و(، خاتم محثد بيتا عل وأسالم وأصل العالم؛رر، رب فب الحمل 

الدين•يوم إل بإحسان تبهم دس وأصحابه آله وعل التمحا، 
إبلأيتلمها ألميب معايح ونهنذ* ع،?ل■ اطه قول إل اّتمنثا فقد بط- أقا 

ة.قتفيئشتأتبجا ين;;ئد مثثل ثثا فيأ'ونآثم نا بمت نم 
بيؤهلالآلأم:هْ[.ؤ،كم ^؛١٥^،^ م ؟ 3س 

ذكنافت فإن تفصيلا؛ العالم آيات أومع من الكريمة الأية هدم 
اضرسول بيتها الغيب، ومفايح أحرى، تفاصيل فيها ذكر ثم الغيب،، مفايح فيها 
يتؤألتث _ ويمراثألثاعة طأ عتدء، أق إن ؤ تعال! قوله ق االاوكور0 وهي .، 

هنؤت لني، ُأى مص تديف ؤيا ^١ ئأصىسث مادا نني تن^، ؤما آلآرتءاءّ غ، ما 
أمور:خمسه هازْ للمان;أمآ[؛ 

ؤءنء>فال: وهنا القيامة، وهويوم ه ألثاعة طأ عندءأ أق إن ؤ تعال؛ تال 
فهوكاذبالساعة عيأ ادعى فمن الاختصاص، ليفيد الخبر تدم آلثاعةه جأ 

عغئجل،اه إلا الساعه تقوم مش لا لأية فهوكافرآ أيفا صدقه ومن وكافر، 
دلإءاثن أق يم •رصبجا أغ0 آثاءن عير ه: لرسوله تعال اض تال حش 

إقاش منألثاعة آتاز يجنه ^' l»oوقال ]اكازءات;\؛-أ؛ا[. مي؛آيم رش ^١^ 
تالأحزاب:'اا"[.ه أش عث ذيخ\ 



يتآالرابع( الاقاء ) ٥١٤١٠هام لقاءات 

اعلمعنها المنووو ما قال; الساعة، عن >رأحثئرر ه.' للشي جتريل وقال 
و.محثدا ساو وأعلمئهم- الملائكة -أشرف جمل  ٠١الئائJاارمن 

مىاعلم عئها المنوول ررما له؛ فيقول الساعة، عن وأعلمهم" البثر —أشرف 
اش.إلا يعلئها لا لاثه أجهلها؛ كيلك، فاه أست، نحهلها كث إذ بمي؛ الثائلاا 

الساعهلأو الساعة؛ لتاللئج ممدنه عئييل اممه يظهئها أشراط، للساسم نعم 
مزبؤ•إل تشتر مهدمات له صارت فلهيا عظيم، حديث، 

للمان:أ*ا[.ألبث4 ؤوير-إ— تعال؛ قال ثم 
عقا؛محعلة لا قد ئبماةئؤت\ث ^ ١١لكن غيث، المطئ- -أي؛ وهو المهلز، الغيث،؛ 

منإنقادا يكون ولا المهلئ ينزل وأحيانا الشدة، من الإنقاد به محمل ما الغيث، لأف 
تطرواألا الثنه ءاليس قال؛ اممه. رسول، أف لم( م)صحح ق كإ الشدة، 
شثاءرأ؛الآنصل شثؤ ٥^٠ ممkئوا أن ١^٤ ه ممو'وا- أب الحدب، يس -بمي؛ 
سزل،أذ يتطع أحد لا عتؤثن، افه ينزله فالغين، ^^'٣، المثر وصدى 
حاصذلالث، لأف أددا؛ الغيث، ينزل، أذ يمكن لا ومؤنه، قدرنه كاJتإ مه،ا الغين،، 

المهلرنزل إذا الشثر كان ولهدا اممه، هو الغين، نحلق الذي عغجل، فه 
لتوه،نحلوق أي؛ ٠ بربه'ُر عهد حديث، أرإنه وقال؛ ندنه، ليصيل، ثوبه عن حسر 

بنعمر حديث من )٨(، رقم والإسلام...، الإي،ان بيان باب الإي،ان، كتاب ملم؛ أحرجه )١( 
الخطاب

من(، ٩١٢ ٠ )٤ رنم السامة، قبل وع،ارما الل؛نة مكتى ل باب الفتن، كتاب لم! مأحرجه )٢١( 
رء.ءتئّمريرة ش حديث 

حديثمن (، ٨٩٨)رقم الاستسقاء، ق الدعاء باب الأسماء، صلاة كتاب لم؛ مأحرجه )٠١( 
;ههبمد.ماللث، بن أنس 



ا]هاءاتالر«د1ضلا

قالكإ ءغ؛قل، اش إلا نحلى أل يسمملح أحد ولا حلي،، أف حنن من بدف فيصيب 
ءغ؛جلماش استمعوا! لالخج:مأي[ ه لمأ ةسستوعوأ مثل مت آلناش تعالت 

ذثثاب١؛^ ٥^١٥ل آش يؤن عن تمنك افيرك إ)ى لدأ ؤثآس_تسوأ نستح؛ طلساأف 
أحدنحلمه أل يمكن لا المهئن الضعيس اليباب هذا تالخج:'آلأ؛ا مح»ه ولؤ_آ-؛نشمإ 

الكونية.يالايات تحد فهذا له. ولواجتمعوا اش، دول من تدعويه ممن 

يأترأأنا و مآلجى آلإص آ-؛ش»ب بن ش ؤ النرعي_ة! بالآيار.تا تحد وهناك 
فاشلالإ>سراء؛هح[، ه ^٠.؛!^ وتغبر بمممم ^• ٠٤وأو'بئله؛. يأتون لا ألقر؛في يندا يمثلر 
و;الآياتالأول، الأية ف ك،ا الكؤث بالآات الخلق تحدى ازمن، دى حتظ 

الآةس.ل كإ الشرعي 

]لمان;؛م[بماؤ،آلأزحاوِه تعال؛ فال ثم 
آدم؟أوبالم، بوآدم هم الأرuم هل الأية؟ هذه ل بالأرحام الراذ ظن ماذا 

الحيوانات،وماتر آدم، بنايتج من رحم، ذايت، كل أرحام بل لا، الحواب؛ 
الذيسبماةئرةJال، اش إلا الأرحام ق ما يعلم ولا أرح—امها، ل ما عغقجل بملم 

تبماةقؤأث\قبإلاحالمها الأرحام ماق لايعلم حلمها، 
[.]^^٤٣عداه ئآءكسب مادا مسر ( Sjljj^^١ تعال؛ قال، نم 

كلفشمل الم مياق ق نكر؛ ها وؤذمث،ه نمنر، أي تدري لا افث! صدى 
تدريلا الذكاء، ق ومهإ؛لغّت، الفرانة، ق يلغن، مهإ نفسر أي تدري لا نفسر، 

هللكن، وكذا؛ كذا غدا يعمل محوف بأيه ثثهلط الإنسان نعم عدا، تكس-ا ماذا 
يم؟ذلك 



—0—لت،ءاتئء'اا\ه)اسءالرابء(
كداتكب غدا باك يمينا تدرى لا لكنك يتم، لا وقد يتم قد الجواب- 

نثآآأن الأ عدا. م ثاعل لشاى؛إؤ مولق ه ؤ تعال: قال أبدا، وكدا؛ 
اقثهلالكهف:"آما-؛آ[.

١٦٠ا،لراد هل غد، كلمة عداه هصيسب مادا مس ت-دريى تعال؛ وقوله 
الزمن؟أومتمل يومك،؟ يل الذي الوم 

بعدم،وما يعده وما يومك يل الذي اليوم يعني- الزمن- مسمل الجواب- 
فيه.تكسب ماذا تعلم لا 

تدرىلا نفس أي للق،ال:أ'آ[ت ذو>غه أم؛، ثسياى ندرى  ١٧^تعال؛ قال ثم 
يمموأف باله عل يهلرأ ولا فيها، ؤيعيس ل؛لي-، يولد اف الأننحل- تموت، أرض بأي 

أنإل تحث4 الأرضي، هدم ق حاجه له جعل أرضي، ل يقبضه أن افه أراد إذا ثم عنها، 
لايل-رى.وهو فها، فيموت الأرض، هذْ إل يمثي 

أولالركومسا تستعمل ثم ك5ار، تولد، الأرضي، جهاُت، من جهة ق تنشأ والبعير 
بلائها،عن بعيدة بلاد ل أوتموت بلائها، عن بعياله بلاد ل ودال-ح الركوبا، غثي 

تموت•أرض إي تدري لا ض فكل 

مموت؟إيوم أي 3، تدري وهل 
منينتقل أف ياحتيارْ ايه ~مع أرضي بأي لاين-ري فمن دن'ري، لا ا"محاب• 

يمكنا،لكاو لأف ا،لكان؛ جهالة من أشل الزمن فجهاله يموت، أرضي~ إل أرضي 
الرمزمع لكن أمثى، لا ؤئقول،؛ الأرضي، ل يث5، أف ينمكن يثقل، أل ال للأن

الخمس.الغسسه مفاح فهذه نويت،ه ألحي، أتم، مز هدري ؤوت\ عته؛ عصا يمسى 



ام،ذااذ؛ةالاهءات 

للغب؟مناخ كويا وجه ما هائل: هال فإذا 

قوما الأرض، حياة مفتاح الغبث، نزول الأخرة، مفتاح الساعة هالخواب: 
الوجودمفتاح امه~ بش ل حيوان أوأي أمه، بعلن ق او الإنيكول يعي• الأرحام 

إلالدسا مى الانتقال مفتاح وافلوت التقبل، عمل مفتاح الغد وعمل لحياة، ال 
مفايح.الخمس هذه صارتا هلهدا الأحزة؛ 

بمونمافيالأرحام،هلهوذ>أوأش!نيلهال فإذا 
الأية؟هذه ْع يتعارض 

أوبالأية، ثأخن أل إما وحينئذ يتعارض، الناص: بحص يقول، قد هالحواب،: 
تعارض،هناك يكن لم جينا لوثثا إي جينا، فئان لا اكدارص؛ن لأف قالوا؛ بإ ناحد 
الأف؟هوواغ أوبإ القرآن عليه دل( بإ تأخذ فهل 

نأخئباجاةبهالقرآر،.الحزان،:
هلالوائمارضالقرآل؟ص؛: 

حقيقةله ثيء يوجد أف أيدا يمكن لا مستحيل، ثيء هذا لا، الحوات،: 
والحمانحى، والواؤع حى القرآل لأف مستحيل؛ القرآل، فيعارص قهلعا معلومة 

؛؛نمرإما ذهل'ا ؛تحارصهتا يلناإؤ، حما Jاشر۶ما شيئين كل لأف يتعارضان؛ لا 
المستحيل.مى كلة وطا رفع ؤإما القيصني، 
مرةالظن يعيد أل عليلث، وجب الظاهر ق القرار( يعارض ثيء حدث ؤإذا 

فالوا-حمت،عليلثاأنالحمع، عن فإنءجزن، معارضه، لا ائه للئ، ليتب؛ن اخرى؛ بعد 
أي،إنسان كل لايستطيع لأثه ومم(؛ ءعران:ما[ نأل عندرثاه د_ءلأمن ؤ»امن\ تقول،: 

نحتهد.لا ممصزا أو يفهم، لا هاصزا يكون ق. والقرآن(، الواقر ثبمع؛،ن 



صاتائ،ا*سرائقاءادوابء(

إذن:كيالجع؟
عئإتجلمممثي،اممه يذكر لم [ ٣٤]لق،ان:آمحيحامِه ؤ، ما تعالت يال نقووت 

والأنوثة،بااذكورة العلم المراد أف إل الإثارة الأحاديث بعض ق كان ؤإذ العلم، 
أفميتا، أو حثا محؤج أف بل فقهل1 والأنوثة بالذكوره ليس علمة الخن؛ن أف ومعلوم 

كلمعيدا، أو مقيا يبقى أف فقترا، أو عنيا يبمى أف ^١، ٢١٠۵٥أو طويلا الدثا ق يمي 
حتىأبدا، الأشياء هذه يحلمول لا فالناس الحفن، بعلم يتعلى هذا كل ممكن، هذا 

يحلموJ؛لأ مل أم! أوأش، دكرا يكوف أف بعد إلأ يعiلموبا لأ والأنوJة الذكور0 
أذبعد يعلمون إثإ يعلمون، لا الأن إل علمنا حسن، يعلمون، لا نطثه كان لثا لأيه 

الشهادةعام عالإمن لكنه الغست،، عام من لا الشهادة من صار حلن ؤإذا كلن، 
ثثثهطلمت ي "ْأؤ، بمي تن حلقا أمهنتبمكم بملؤن ؤ، ^٢ ٥١٥^؛؛المحجوبة! 

وشاهدثاه.به، علمنا الثلاث الفللعات هذه نزيل لو لكن ]اازمرت٦[؛ 

لعلمنااخبمتا هذه لولا المحجوبة، الشهادة ■،[إ مذ التخليق فهوبعد إذذ; 
أودكئ انه يعلم أف مانم فلا اقجّت، هذه من تنفذ قويه أجهزه وحدلم، فإذا به، 

أش.
إلاالمطئ يمللمْتيىتيل ررلأ الصحيح: الحدبمث، ل حاء الخيلم،: ثئزو ٧^١; 

وكذاكذا يكون أف التوع الطقس أف الإذاعة! ق نسمع ما يعارض هذا فهل ُ الله٠٠ر 
وكذا؟

يتعائضالقرآنْعالوتيإطلأئا.
من(، ١ ٠ )٩٣ رقم اض، إلا الطر محيء متى يدري لا باب الاسسقاء، كتاب اا-خاريت أخرجه )١( 

•رة.بممحأ عمر ابن حديث 



اىقاءاتامساذ؛ة

يفلأو<\ر>و؟
علليس محسوس، ثيء عل مبني الطمس أف الدكوزت العلم لأف الخوابت 

اممب—بإذن فهناك يعلم، واحد كل ليس دقيقة، بأجهزة إلا يعلم لا لكنة غيج،؛ علم 
إلالدقيقة بالأجهزة فوصلول للامهنار، صا-ثا -|ا للجويكون تكيفات ءغي؟ل— 

فإثنام1ثده والغيوم معثمه السإء لوثاثدئا نحن اثنا كإ التكثفات، هدْ معرفة 
ايلر.نزوو نتوقع 

الكريم.القرآن الواقع ينز معاوصة لا إذ0ت 
الإؤن ما تفرها؛ يصدد نحن التي الأية ل تحال اف قال، ثم 

نآلمه]الأيم:هه[.
قما كل يزه و آلم ؤ ما قتو للعموم مفيد موصول ام هنا )ما( 

خليلة.طمافيابيلأيرضضىلأذشُولأ 
]الأنعام:آْ[ؤه بملثها إلا ورفت من ممثل ^•-١ تعال؛ قال( ثم 
مقملتموصع أي ومي بعينها، الورقه هذه يحلم فهوينلثها؛ تسقط ورقة أي 

ماكل سقهلش، وكيث مغنلت، الأرض مى مكان أي وق الشجرة، عصن مئ 
يعلمها!الساقطة الورثة ببمده يتعلق 

نحلونه،ازبتة لأن لإل؛ باب ض حا علئة يكوف الايثة؟ا بالورقة بالك فا 
]الاك:أ؛[آاس؛بمه أضد وئن طى تن سللم ألا ؤ تعال؛ قال، كا معلوم، والمخلوى 
فشيئا.تنموشينا والمخلومحة واحاد0، مرة تضل الساهله لكن محلوقة، أيصا والساقطه 

فاضنقط، زمان أي ول مكان أي ق شجرة أتم، مى كبيرة أو صغيرة ورقة قاتم، 
؛علمها•تعال( 



الرابع(اثاهء ر لقاءاتعإم 

لالأنمام:ا،ه[.ه آهم، فلتنت j ؤولأ-ْثت تعال: قال ثم 
تكوذالتي اافuإت هي ما تمحور ه آ'اذتح محليمت أوكبيرة صغيرة حبة 

والآدض؟إ

الأرض،ق اهجب عله تتكاثف أو تتوارد الفللإت، أف ~مثلأ— افرض 
مظلمة.ممطرة، معثئة، ليلة ق الراي،، ق مدفوثه البحر، قيع ق حثه أف لنفرض 

كمتكوناستالآو؟

الخن.هدم عل الوي التراب، الأول: الفك 
الثانه:ظاوحر.

ظله.له الم> لأة ام؛ ظ الئالثه: 
الرامه:ظالهالدلؤ

حاى.الظلمه الخامه! 

المغيرةالحبه هذه آمحؤنج(ه ؤ1ْالمنم يوله؛ ل داخله الخمس الغللعامحتا هذْ كل 
عهجل.الرب يعلمها الفلل،اُتج هوه ق الدقيقة 

تعميميكون، ما أعم وهدا تالأزعامتهْ[ت دلا،بعاه رعب ^^؛٠ تحال• فال يم 
طهمعلوم فهو أويابس رءلس، كل أوياص، رطب إلا ثيء من ما لأنه تخصيص؛ بحد 

مكان.أي ول كان، مهإ عقل، 

افهكئثرثا أن منه المقصود وليس نتحاثئلإاك، اممه علم عموم عل، دليل وهدا 
آخز.ثيء المقصود بل ئحنّث،، صفاته مى العفليمة المحمة هد0 عن عجل 



اره،ءاءام|ساهة)هل( 
عءقل؟إلد العلم صفة س الهم وما 

أردتفإذا هوالمهم، فهذا العلم، هذا بمقتفى تعال فب نتعثل هوأذ الخواب؛ 
٠٥١ال مينا أعلم دمت، محا عليها، تميم لا اهنيعلم أف دكرت إن محصيه تعمل أن 

هداالعاب- اشَ -نأو الإيان ناص إلا أيا، عليها أذأميم يذكن لا فإنة يعلي 
مدملا ثيء يكل ايبي اف بعلم الإياي تمام وُع العلم، تمام *ع لكن يمكن، 
نه'ةد.ثاإل إىك'كاؤح ؤةأ؛ماألأنس الكتااس،ت ق لنا مال  ٠٧٥١لأف عليها؛ 

عي.عن فيها المحاّسة سكون الش الملائاْ تصورهدم ]الأنثقاقت٦[ 
نخونفلا أيصا، يممتصاها افه عباد نعامحل أذ الثالثة* الفائدة أيصا؛ كيلك 

الخدلع.موصع غم ق ولانخدعه أحدا، 
تفصيل.بدون أبدا أحدا تخون لا الخياية؛ 

الخدلعموضع ق أما الخدلع، موضع غم ق نخيع لا فنمثد1 الخدلع أما 
تعال"؛اثه قال كإ ك،ال، هوصفه بل الخدلع، موضع ق الخديع بجون لأئه فتخيع؛ 

لاكا»:آإ١[.ه وهوحتدعهي أقن بمدعون أتقسن وة 

وإنؤ تعال؛ اثد قال ولهدا نخول، أل يجوز فلا نقصن، صفة الخياثة لكن 
تال!فخامم، ت يقل ولم لالآمال:>ما[ ثله من حاوأأقن مثل ينثاممدى ؛زيدوأ 
\وسمذ٠ال ك،ا ذم، الخياة لأن ]س-\\آ ه عئ شء نأسُ نبأ يس 

تال:بل خدهك، تن نحدغ لا يقل: ولم خانك٠ر١ا تن هن »لأ 

رالرمن.يت(، ٣٠٣٥)رقم د0، نحت س حهه يأخذ الرجل ل باب اليؤع، محاب داولت أبو احرجه ( ١ ) 
ة.بممم.عريرة اي حديث، من (، ١  ٢٦)٤ رنم اليؤع، كتاب 

غريعيا.حسن حديث هدا الترمدي" تال 



الرابع(ئم>\،سراواقا« لقاءات 
—©ب

ا)الخزبخنعه(<رُ

سإيه وحرج ود، بن عمرو باووه لثا طالب.محق أي بن ٢، أل ؤيدكر 
معهأن عيرو قفلن رجلتن ألآ؛ارر حرجت ما قال' هكمحنبمتن، عئ به صاح الصقن، 

حديعةلكن حديعه؛ فهده ٠. رأمهر طمن حتى عئ صرته التفت فل، فالتمنا، آحر، 
اذذتءل|و_ا، أبي( بى عن ليقتل حرج الرجل هذا لأف كال؛ صفة وتكون لها، حمل 
طريق.بأي عدوْ وقتل شبه حماية إل يتوصل أف له 

أمووتثلاثة )العلم( العظيمة الصمة هذه ذكر من المقصود أف المهم 
العظيمة.الصفة وهذه ال1وا،، عالم عموم معرفة الأول،؛ 
بمةتصاهاؤف، نتعثد أذ الئابي(ت 

بنقتفائ.اف عاد أذتحامل الئالن،: 

خانتالخدلخ ذغرمحل نحدقئ أوأذ أحدا، أذنحوو أمكنت إذا الماس ممثمن 
الإيإن.صحم، س وهذا عغتقل، يعلم اممه أل يدرى لا كاثه وحل.عه؛ 

)كتانم،]الأنعام:بم0[ ه يم ؤ،كدلآ ولا عئقجل؛ يقول الكريمة الأية ختام ول 
اللازم.)آباف( أومن المتعدى )ابال( مذ ت^كول أف إما محتن( 

واصحثم كتايح ق يعني؛ بم، بمض؛ فهي اللازم )اباف( مذ كانت إل 
ومتن.أظهز بمعتى؛ فيه المتعدى )اباف( مذ أو مقصل. 

الخهادكتاب وملم: ٣(،  ٠٣رنم)•■محوعة، الخرب باب والبر، الخهاد كتاب الخارتح،؛ أحرحه )١( 
خئسبمنمحا.ءبل.اله بن جابر حدين، من (، ١  ٧٣٩رنم)الخرب، ل الخداع جواز باب والبر، 

بمحوئ.٢(، ٢ ٥ )Y/ هنام ابن سمرة و القمة انظر: )٢( 



اوه1ءاتاام«ذطدة

والرادثان، حى إليه النه أثاز الذي الكتاُت، لهذا ية يالنالوصمين وكلأ 
قجاء ك،ا ثيء؛ مقاديركل فيه الله كتب الحفوظ اللوح فإل المحفوظ■، اللوح به• 

أكئن،؟ماذا رئ،: قال اكب، له: قال القلم خلق الهَلإا )رأن الصحيح: الحديث، 
اسمبجاهوكائإليومئضىلألأ،اي،طءوكائنإليومالقياتة، ةال:

نكنسلم أحطأة وط سالإناولمكنص4ُ، 
الدساق عادْ والوالفلاح الخيروالصلاح ولكم لنا بجب أف تحال اممه أل ن

محمد،نثا عل وأسلم وأصل العالتن، رب لله والحمد كريم، جواد إيه والآحزة؛ 
أحمع؛رر.وأصحائه آله وعل 

••ؤصء(••

توالترمذي (، ٤٧٠)٠ رثم القدر، ق ؛اب، السنة، كتاب، داويت وأبو (، ٣١٧)م/أحمد حرجه أا 
خ؛هةئق.الهامت، بن عبادة حديث، من (، ١٣٣ )٩ رقم ن، سورة ومن باب القرآن، ضر كتاب، 

غربمتإ.صحح حن حدينا هدا الترمدي! قال، 



<\إاهراللقاءالرابع(مام لهاءاه 

الأغف

ُ,ي  يدخللم التراؤيح يمل والإمام المسجل دخل إذا الإحوة يعص السؤالت ~ ١ 
فضبخأ؟هورأي فإ أوثروا، أق4م بحجة الإمام، مع 

محلاكمآخر رراجعلوا اطه رمول قال الرحيم، الرحمن اممه بم ابواب• 
فالإسافقرى، العباريم( ومتن يصلوا! ازرفلا صقتم إذا يقل• ولم ؛ وئراٌُ ؛؛^ ؛١٧

فإنهالوتر هذا بعد للصلاة مسب وجد إذا لكن يوتر؛ الليل صلاة من انتهى إذا 

الصلاة•عن م لا 

هذا؛يعد تصل لا يئنات يصلوا، فلا ]ولإثإ إذا ه! اوسول قال لو 
كانمواء المسجد، ويحل مسجده، ق الإنسان أوتر فإذا عليه؛ وبناء منهي، لائف، 

مأموراصار حماعة فيه كان ؤإن ركعتن، يصل حتى محلس فلا يكن لم أم حماعة فيه 
وجم(؛س بالصلاة 

المجد.دخول، أجل من الأول،• الوجه 

لأئ-ئيقيسبممُ اوئول لقول الخ،اةة، ئواقة أجل س الثاق: الوجه 
يجP رخالهإ و طي ررإذا قال: الفجر، هلأة معهم محليا لم رآمحا الأدين، 

م،فاداقتجاه<رى.
صلاةكتاب ت لم وم(، ٩  ٩٨رقم)وترا، صلاته آخر ليجعل باب الوتر، كتاب البخارىت أخرجه )١( 

حدثمن (، ٧٥رقم)١ الليل، آخر من ركعة والوتر مثتى مشى الليل صلاة باب السافرين، 
ق؛هبمة.عمر ابن 

الخ،اءةأدرك ثم منزله ل صل فيمن باب الصلاة، كتاب وأبوداود! (، ١ ٦ ٠ )؛/ أحمال أخرجه )٢( 



نية LuMpIاللئءاء

يووان فلا \ن°}°ج قد مح؛ ؤإذا الئلأة، ي مما ادخلوا للإخوة: فنقول 
أصلله وهدا بركعة، فأرا ملم فإذا منعا؛ الوتر ق الإمام لحل إذا فايووا ليلة، 

فيالثق.

ؤيمصزها،الرباعيه مكه باهل يمحل كان لثا اممه. رمول أف الثق ل أصلة 
Lملإثوjهئصأفإذا ؛ ^٠١١

أفللأمام فالمخالفه للإمام، محالفه هذا وليس فأعوها، قاموا المقصورة الصلاة مى 
لملأنك الزاذة؛ صلاتك ئقتفى كان إذا علميه تزد أذ لا به، مرتبط وأنت محالفه 
به.منيطا كنت، حين محالمه 

•)محصى•  ٠٠

أحمدالإمام أخرجه الذي الحديث دلاله وجة أف يمكى هل الثواو؛ ٢" 
مرفوعاتئهبمنئ هريرْ أبت، رواية من صحيح ند بدبج،ثته' وغرهما داود وأبو 
زادْنه«رآ؛ حاجته مضى حتى فلاثصعه يد0 عل والإناء النداء أحدثم نجع ررإذا 

ااامجئا<ر إذا يودذ المودث اروكاو نسلم• شرط عل صحح ند بوغترْ أحمد 
يدركثم وحده بمل الرحل ل حاء ما باب، الصلاة، كتاب والرمذى; (، ٥٧٥رهم)معهم، يمل 

وحده،صل ش الخءاءة 4ع الفجر إءادة باب الإمامة، كتاب I اني والن(، ٢١٩)رنم الخإعة، 
زْءمحيبمتن.العامري الأسود بن يزيد حدبن، من (، ٨٥٨رنم)

صحح.حن حديث، الأسود بن يريد حديثا الترمذي- قال، 
من(، ١٢٢٩)رقم افر، المبتم مش باب الصلاة، محاب داود: وأبو (، ٤٣٢)أ/ أخمد أحرجه )١( 

حمنبن عمران حديثا 
علوالإناء اكداء يمع الرجل ل، تاب الصوم، كتاب داود؛ وأبو (، ٥١٠)لإ/ أحمل- أحرجه )٢( 

رء.بمن.هريرة أي حديثه من (، ٠٢٣٥ ) رقم يده، 
رْ.بمان.هريرة أي حديث، من ٥(، ١ ٠ )U/ أحمد أحرجه )٣( 



الرابع(اللقاء ^) ١٤١٠ما،ا لقاءات 
—

افنفإو الفجر، بزؤخ بداية ق الودق أدف إذا ما عل الحدث  a4-^jأذ يمكى هل 
الصفة؟هدْ عل كان إذا له أزخص قد 

وحهينتأحد عل موجه الحديث، هدا أل عندي أنا الحواب! 

بالتحرييؤدن والذي بالتحري، يزدن الموئل يكول أف إما الأول،؛ الوجه 
الأف.عندنا كالموذنمن يصيب، لا وقد يصيب قد 

للفجر.ومشاهدنه ضن، عن المؤذن محن بالتاذين ذلك يكوذ أن الئاق! الوجه 

بهتعلمغ ليشرب الماء رخ قد الإنسان كان لثا الؤحصة، بامبؤ من هذا لكي 
يدك،ق يكوف أذ بد لا بل الأرض، مى رهنه فلا الأرض ل لوكان ولهدا نقئه، 

يقضيأف عغئثل افه رحمة من كان رهنه، الذي الماء -يذا تعلمن قد القس كاتب ولما 
ولوالهلعام، من تأكل فإثك يصل والإمام الهلحام حضر لو كإ منه، تيمته الإنسال 

ي؛نمدم الذي الطعام -بمذا متعلثه نفثك لأف واحتا؛ بذلك فتنقط الصلأء، فاثتك 
يديك.

الوجهين.هذين أحد عن نحرج لا فالحديث، 
®ائهأحمد رواية تمنعه قد هذا لكن بالتحري، يودف الودق أف الأول،؛ الوجه 

الرّؤولقول من الصحتح؛ن ل ستا ما يؤيده اثه إلا المجر،، برؤخ ■؛؛-؛S، يؤدن 
أمابن أدانى سمعوا حتى واقربوا ف،كلوا بليل؛ بمودف بلالا ُإل • ءديآلقلأْةصم 

اللفظ.بوا مرفوئا الحدث جاء هكدا اكخثاار١ا حتىطلغ لاثوذن فاق تكثوم، 

بلال•،أذان سحوركم من يمتعكم الأ الض.ت قلل باب الصوم، كتاب الخاري؛ حرجه أ١ 
الفجر،بمللؤع محمل الصوم ل الدخول أن بيان باب المسام، كتاب لم: وم(، ١٩١٨)رنم 
فقمميبمتمحأ،عمر ابن حديث من (، ١٠ ٩٢)رنم 



ايح1ءاتاض«ض1بم1

حداالقس يعلى اشتد ل، أنه وهو الث->3نؤ، بايب من هذا أف الئازن الوجه 
منه،يمح ونت ق لكن ؤإن منه، تيمته يقض_لي أن الشاؤع له رحص المرفؤع الماء 

صلاةمل به ياندزوا العشاء هدم ررإذا أو ؛ طعاما<ر يحصزة ررلاصلاة ونفلرذلائ،ت 
اس«رى.

معلا أبدا، يممق لا فهذا الثحور، هدم أدف إذا الناس بعص يفعلة ما أما 
الأية.نص ْع ولا الحديث، 

الرسولإل يقول•' كنه، مى وليس محه، س بحديث يأو الناس وبعص 
ظوغاسم،م:اكلاممهدا؟أ

••ؤصى•*

والصلاةواحدئه الفجر، محللؤع بعد الدواء أحد سست، س الئؤال،! — ٣ 
يعيده؟أم صوم لها مهل مام، 

الفجرإذا علميها الواجب، وأف هذا، صومها تعيد أل أرى الذي اإنواب٠• 
أثناءق اصطنت أو احتاجت، إن ثإ صائمه، تبقى بل ولوثسثه، الدواء ثاحذ ألا 

هلتمطن.الدواء، هذا تناول النهارإل 

••)محسؤ(•*

يريدالذي الطعام بحضرة الملأة كراهة باب، الصلاة، ومواضع الساجد كتاب، لم! مأحرجه ( ١ ) 
هتهبمه•عاتثة حديث، من (، ٥٦)• رنم الخال،...، ل أكله 

لم:وم(، ٦٧٢رنم)الصلاة، وأست، الطُام حضر إذا باب، الأذان، كتاب، المخارى: أخرجه )٢( 
حدينامن (، ٥٥٧رنم).، ٠ الطعام. بحضرة الصلاة كراهة بابه الصلاة، ومواضع اجد المكتاب، 
رء.بمتن.ماللث، بن أنس 



الرابع(الهاء )  ٥١٤١٠م1م رت1ءات 

قحلاف معي أصخ الإسقاط وبعد أمحقطئ، سنتي مدة من الاثؤالت ~ ٤ 
الألأمالثلاثة وق دم، مها الأول الأيام الثلاثة و حثإنئيكوذ الثهرثة؛ الدوية 

يزلالسابع اليوم ول السادس، اليوم ل الطهاوْ فتظهر ثيء، معي ليس الأحثتية 
لا؟أم جلوس الفترْ هدْ ل هل أيام، أربعه ؤيتمر )كدرْ( اللون بني دم معي 

-ليسالعادة دم ليس الدم كان إذا العم بعد الي الأمحرة الفترة الخزابج: 
الحيض،من ذإن4 الطهر قل ما وأثا عليها. حرج ولا وملأ، صوم، أل لها حما- 

هسيعتبر فإله —بالخيض— بالدم متصلا دام ما كد.رْ، أو صفنه كان ؤإل حتى 
الظهربعد والكانرْ المنزه ثعد لا كنا رمح.بمهات عطئه أم تقول ولهدا الحيض، 

أحكامة.هله به متصلا للحيض تابعا دام فإ الظهر فبل أما ٠؛ نيئار 
*•هصى•*

وعدمبالفعلر الأطباء ونصحة اiعدة، ل بقرحة مصابا رحل الئؤال،ت ٥— 
نفتهص عث لأثة يأيم؛ هل كلامهم، وأغفل صام زكنة حياته، علا حومحا الصوم؛ 

ذك،؟عر أحث له ^٥^١٣ 
رخصةترك ل أخطأ فإثه يتمر لكنه عاليه، يشي الصوم كان إذا الخوابطت 

أحزهآياي ثمرثيدممن آوعق يايئِ؛بما يجثةمحك قال: اممه لأف مهجل؛ افه 
التهلكة.إل بنفسه ألقى لأيه آيا؛ يكون صروفقد إل ذللئ، نست، فان [ ١ ٨ ٤ 

••0مى••

(.٣٠٧رقم)الطهمِ، والصفرة الكدرة ترى الرأة باب اكلهارة، كتاب أبرداود; أخرجه 



ائق1ءات|الر،ساذة

شراءثرط غ الكبيرة الشركات يطرحها الى الحوائر حكم ما الث>ؤال؛ ٦— 
شاتبما؟

مذيشتري مذ عل وحرام الشركة، عل حرام وئو المير، مذ هدا الخواب،ث 
تهلابأس فهدا يشربه أل ؤيريد لبى ائه أجل من اشتراه من أما ابايرة، هده أجل 
اثسر.من فهدا إليها يتشوف الخاتنة لهدم اشترى إن لكثه عاليه، حرج ولا 

ريالأت،يخمة القيمة هدم يقولت نائم، من عئعالوثه ما أيئا ومثله 
أشياءتأتيه وقد شيثا، يكب ولا الخمسة الإنسان بجسر قد وكدا، يكدا والخائنة 

علن،.أيه عف بناء كبيره كثيرْ 

ميسر،فهي والمغرم المغنم تئن تدور معاملة كل ا.بيت ق القاعدة أف فالمهم 
والسهام.والإئل، الخيل، عل: ابمه الموهى أشياة، ثلاثة ل إلا تحور ولا 

وأثااممب، سيل ق الخهاد عل نمن لأعا اكاللخة، لأحل هزا الشائ وأجاز 
حرام,قاما والمهامرايت، المغالبات، من ذلك، محوى 

أتىالإم ٢[ ١ للثابجاهلالقرة:ا' ومثيع ًُفة يهدآإئم ^^١ ء،؛جل• افّ يقول 
ومهاكثرت مها الناني وهده الخمؤع، متتهى صيغة عل حمعا أتت، والنالح مثنيا، 

يهثآإئمقال؛ ولهدا الطع، من أكثت واليسر الخمر ق الذي فالإثم عظمن، 
ألناتد،ه•ومثيع جو 

الممدةعالبت، إذا وهى؛ الثريعة، ق عطيمه أوقاعده فاتده فناحد هذا وعل 
أيماوالمقدم المميحه تساوت، ؤإذا عنه، والثني الثيء ترك وجنا المصلحة عل 

الممتدةعل المالحه عاثت، ؤإذا المالح، جلب، مذ أول الفاسد درء لأف يرك؛ 
محالمصالحة.أحد 



االرابء الاقاء ) عاملقاءات 

أومرحرحه، أو راجحة، مصلحتها تكوف أذ إما الأشياء! حميع أذ فالمهم 
خالصة.مصزة ذا أو خالخثة، مملحة ذا الثيء أويكون أقسام، ثلاثة أي! اؤية، م

خمسه!ام فالأقإذذ: 

حالمة.صالحه م" 

خالصه.فؤ0 م٠ 
صص

راجحة.صلحة م" 

راجحة.ضؤ0 ما 
وضؤهت.اوتان.صلحة م" 

علميه.تجن، الشنغ فان حالمة! مصلحته ما أما 

منه.محير الننغ قاف حالمة! ئمزته ما وأما 

إذالأيه منه؛ محذر أيما فالشنع اؤيتان! متومضزته مصلحته ما وأما 
١^١^.جلبا س أول المفابد قدرء ومصلحة ممده اجتمعث، 

منه.محذر أيما فالشنع راجحة! ممزته ما وأما 

فيه.يزعمن، فالثنٍغ راجحة! مصلحته ما وأما 

ئيين!ق يزهمسؤ الشنغ فصار 

حالمة.مصلحته ما الأول،! 

راجحة.مملحننه ما الثازإ! 



الأقاءاتام«ضادات

أموو:ثلاثة من ومحدئ 

حالمة.4^0، ما — ١ 
راجعحة.طإته ما ٢— 

الأمران.فيه تساوى ما ٣— 

تاثبمراوأشد أمح اكسال0 لأف منه؛ الشنع حدر إثإ الأمران فيه اوي نوالذي 
وأشداأكالحة، مى أمح فهي اكلحة مع اجتمعت إذا فاشلة اكلحة؛ مذ 

تأثثنا،ولهناسب•
*•ؤصى•*

الثن؛؟الكأايتئثثا هل الثوال: ٧- 
محنيأحثامحن>لن الكأايمنصلأئئإلأ.و: ١^: 

»ن؛صانإليقوو: قيئصمُ واJنى  ir_:\ه ثتثادم ممنثم ته 
^ضنظتقا;هإظيى

يم<رأاهلإذاتاوث_جا
حراما؟الثيء هدا يكون هل أثرْ، يظهر ولا إمكار، نحمل ولا 

رمضانإل ورمضان للجمعة والخمعة الخمس الصلوات باب الطهارة، كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
خ.بمثئ.عريرة أي حديث من (، ١ ٦ رنم الكياتر، اجتبن ما ينهن فا مكفرات 

(،٣٦٨١رقم)الكر، ص الهي باب الأتربة، محاب داود: وأبو (، Tirfyأحد)أحرجه )٢( 
ماجه؛وابن (،  ١٨٦٥رنم)حرام، سليله ممره أمكر ما جاء ما باب الأتربة، كتاب والرمدي: 

عدافهبن جابر حديثه من (، ٣٣٩٣)رقم حرام، ممليله ممر0 أمكر ما باب الأتربة، كتاب 
غرو_،.حن حدبث، الترمذي: نال }؛.ه 



الهاءاثموابو() ^ ١٤١٠ما،ا لقاءات 
0

إذامعاة: -مام« مملة يزة أنكن »ى قيئصمُ: الني قال الخراب: 
لحرمإمكار، محصل ولم سرا وتناوث إمكار، وحمل ثيء يى كثترا تناوث 

منقليل فيه كان ما المنى؛ ولبس • Aajjلليمحيا إمحكار؛ فيه ليس الذي اليسير حتى 
إذبجو الخمر من قليل فيه الذي فاي المعنى، ص هذا ليس لا حرام، فهو خمر 

ليسفإنه يفلهز لم ؤإذ فهوحرام، نكر أو أولون طعم من فيه الخم آثاؤ ظهزلم، 
أره.وزال، اصمحل لاثة بحرام؛ 

طهورسه،عل بقل عاليه تور لم ثرة ينجاسة أصابته إذا فالماء أصل؛ ولهذا 
فائهفيه، يوثز لم لكن الخمر؛ من أونقطتان شله فيه صار  ١٥الشراب هذا كذلك، 

حلمه-عل باق، 

٠محصى•  ٠٠

استمالها؟حكب ما فيها)كغل( العطور أغل!، الثؤاُل؛ ٩- 
فهيالشرك،، لمثر أما حرام، فهي للثرب اسئمباك إن العْلور الجواب• 

حزحتعقيم مثل؛ للمضروية، إلا أسثعملمها لا لكش أحرمها لا أنا نظر، محل عندي 
محزم.وجه عل انحثرتا ما لأما حرام؛ إما أقول،؛ ولا أوشبهه، 
ليستطاهرة فهي الفرس أو الثياب، أصابت، فلو بنجتة، لست، هي ثر 
الخمر،نجانة عل دليل هناك ولا ل نجانتها، عل دليل هناك ليس لأيه بجنة؛ 

تميتاالمعزثة اكاحك من كان ؤإذ حئة، طهازة طاهزة الخمن أق عل تدل لأدلة ال 
ووتا.

••صٍى••



ادررضان؛تال،لاءات 

حتىقضائه ل ففزط رمفاف، مذ يوم قضاء عليه شخص الثواو! - ١ ٠ 
شهرشرت الحر فجاء الشك، يوم فصام الخال، رمقاذ من الثائج يوم جاء0 

القضاءعن اليوم هذا بجعل أو الناس؟ ُع يصوم بأل يلرم هل الحكم؟ فإ رمقاف، 
القضاء؟مع القبيل هذا س ثيء يلرئه وهل علته؟ الذي 

اثهومعلوم الفجر، محللؤع قبل فيه الحر جاء العام هذا الثالث، يوم الخوامحات 
فائت،صوم لا كان، صوم أي فيه يصوم أن يصح لا فإثه رمقال دخول ثبش إذا 

سام،لو حتى لرمضال، مثعية رمقاذ أيام لأف كمارة؛ ولا ثذر، ولا تطؤع، ولا 
والأمّزعشر والرابع عثر الثالث اليوم ل مفره ومحاذيؤ سام لو العلإءت قال 

نحصوصرمضال لأف يجوز؛ لا فإيه البيص، الأيام سأصوم وقال؛ رمقاف س عثر 
للفريصةفقهل.

رمضافس اليوم أف الفجر 'للؤع نل لك جتأ إف للسائلت فنقول، هذا وعل 
لرمضال.واجعلها القضاء نيه فالغ ، JLkjإلايتئ لم ؤإن رمضاف، هصم 

••©صى•*

لا؟مانيثارطةضسسسمامأم اا-الئؤال: 
الخاتنةثان نإذا الممام، م ُذ الخاتنة لأف بء؛ از لا ذا 

•حا باس فلا اكلاشت، غر مذ 
اسل،فلا كذا، فله عثز خمسه مذ أسئلة عثرة عل أجانم، مذ قائل: فلوقال 

يولخدلا لأنة به؛ بأّز لا فهذا وكذا، كذا فله مثلا الأقدام عل شق نن قال: أو 
سم،•لن اباتزْ هذْ جعو محتس ممحغ رجل هذا بل وعرم، عم فته 



جِالوايع( اص ر >اااه طء تءاس 
نئتا^

بريقالصام— —أي; ؤيمطر الفقهاءت بعض قول صحح هل ت الثواو — ١ ٢ 
س1نة؟م ثنتيه ب؛ن ما إل أحرجة 

ثشهب؛ن ما إل يمه الإنسان أحرج إذا العلم• أهل بعض قال نعم، ابواب• 
فالاحتياطهدا وعل العلمإ؛، بعمى عند مطئ فإنه أعادة فإذا فمه، عن انمصل فقد 
فمه.من انفصل لاثه ئفتيه؛ ب؛ن ما إل أحزجه أف بعد يسلته ألا 

ائثامةأووصلت ؤيمه الإنسان لوجع حتى يمطر، لا فإثه فمه ل كان إذا أما 
إلصل أف بعد النحامه يبتئ أف له ينغي لا لكن يمطر، لا فإثه فابتلنها فمه إل 

لمه.

••0صق(••

يفعل؟كيف ناميا، ثالثة إل الراؤح صلاة ق الإمام قام إذا الئوالت — ١ ٣ 
الفاتحهقرأ لو حتى يرحع، فإثه ناسيا الراؤح ق الثالثة إل قام إذا الخوابت 

أحمدالإمام نص فقد مجدتين، سجدن م وسل؛ا، وتشهد وجيز ر"أع 
صلاةل ثالثة ركعة إل قام فكاي الليل، صلاة ل الثالثة \د قام إذا أو عل 

أفعليه وجنت، الفجر صلاة ق ثالثة ركعة إل قام إذا الإنساف أن ومعلوم الفجر، 
ركحتتن؛عل ثزذ لا الليل صلاه وكدللئ، ثلائا، مل أف يمكن لا المجر لأف ين->ع؛ 

ةش«رأا.ص التل »ضلأة ه: الض لقول 

(.٦٦٧/١اكرحاصر))١(اظر:
ايافرينصلاة كتاب ت لم وم(، ٩٩٠رنم)الوترا ق جاء ما باب الوتر، كتاب البخارك،* أحرجه )٢( 

ن.بممح•عمر ابن حديثا من ٧(، ٤ رقم)٩ ركعة، والوتر مش مثنى الليل صلاة باب ونمرها، 



اسءاهام«داهة

وصلامتمث وذكرو0، نهوا، الثالثؤ إل قام إذا الأئمة بمص أن سمعت، وأنا 
نشءتش اقل ،اصلأْ الصر لقوو غالفث ٣؛!، جهل الخقيقة وهدال ، J_1؟

قهمع ولوبمدأف ~ومتهاالراوح~ اللتل صلاة إذايكري الإنسان أل والواجب، 
مرللثهيينجدسجل، ثم ؤيثالم، ؤيقرأالتحثات وعئلس يرخ أف بجبه القراءة 
ؤيلم•

••0صى••

هتا~~لآنىت مجدكم يحو ثم وقدأور، الراؤخ صل من -ال>ثؤاو،.' ١٤
يفعل؟ماذا أم الراؤيح صلاة ي معكم يذحو أن الأول فهل 

الّثيفول لسوم أوترأ فد كان ؤإن معنا، يدحل أن الأول اُبواب• 
لأة«رااص هت؛ب، ^١ حاعة تنجد أنج نأ رخالج صأهِفي »إها 

الإنسانأن كإ الحإعة، إل الإنسان وهوحضور مسج،، ذات صلاة معنا وصلاته 

ركعتئن،يصل حش محلس لا ركعتئن، يصن، الوئر بمد السجد يحل نم لوأور 
ورا.اللل صلاة آحر كول؛< من تمع لا الأمسامته فد«وات 

•♦ؤصى••

هوهل والكازوJا الأعل موري بقراءة الوتر عل، الداومه —الثؤال،ت ١٠
ثأ؟

الخ،اءأنأدرك ثم منزله ق صل ممن باب الصلاة، كتاب وأبوداويت (، ١ ٦ * / أحد)٤ أخرجه )١( 
ثموحدء يصل ارجل ل جاء ما باب الصلاة، كتاب والترمدكات (، ٠٧٥رغم)معهم، يصل 
صللن الخائ الفجر.ع إعادة باب الإذ، كتاب واونمالي: ٢(، ١ )٩ رنم الخ،اءت، يدرك 

ة.بمأ4.الأصولالعامرك، يزيدبن حديث، من (، ٨٥٨)رغم وحدء، 
صحيح.حن حاويث، الأصول يزيدبن حديث، الرمدى؛ هال، 



0اق1ءاتس«اإاه)ا)قاءامابء(

ؤ:خمحنملم،ينامحأن:تيأاىوإذاأو-ترثلأثفيالأول: الخراب: 
الثالثة:ول ]الك1مون:ا[ ه ألخقغثوث كأب الثانية؛ ول !ا ]الأيل:١ أ'لآءله ره 

هذالأف بأس؛ فلا الور مى قرأ إذ لكن آ ١ ه آحثثد هوآث، 
الوجوب•مل عل لا الاتصاب، يتل عل 

*•هيى•*

الفريضةيصل ولم الزاويح يصل والإمام المجد يحل من الثواو: - ١ ٦ 
العمل؟فإ بعد 

صلاةنحل لم وأنت الراؤيح نحل والإمام المجد يحث إذا الخراب: 
فإذاالركعة أوو من الإمام أدركث فإذ الفريضة، سة الإمام مع فاذحل الفريضة 

ركعات•بثلاث فآت ملمم فإذا الثانية، الركعة ل أدركتك ؤإذ فأن؛ركعت؛ن، ثأ 
وقدنصمقرض، وأنت، ممملأ الإمام ؤإذكان الإمام مع ثدحل ايلئ، المهم 

نحلولم الراؤيح ق وهم يحل إذا وءاj(: ٠، المسألة؛ هذ0 عل ^١٥ أحمد الإمام 
صلاته.من مل ما ئأتكمل العشاء، صلاة بخ معهم ثيدحل العثاة 

أنبعا،نحل الس. »كاذ عائثه قوو معنى ما الثواو: - ١ ٧ 
وطوإءراُحننهن عن سأل محلا أربما نحل ثم وطولهن، حننهن عن ئنأل، ملأ 

الحدJثا؟

الثرحالير)أ/«ا■(.)ا(اظر: 
(،١١٤٧رثم)وغثره، رمضان ل باللل ه المح، قيام باب الهجد، كتاب الخاوي• أحرجه )٢( 

(،٧٣٨رقم)ه، الني ركعات وعدد اللمل صلاة باب وضرعا، السامين صلاة كاب ومنم، 
ئ^يبمهأ.عاتثة حدت من 



الهاءاتام|فطن؛ة

ينمللكن ركعات، ثان يمل كان الرسول. أف واصح، معناه الخواب! 
والقياموالجود والركوع القر١أة ل وتجننهن بجلهن أرثا شل محنهن، 

يملوة—يجيءآاثذ~ لف الولهذاكان أربتا، يمل ثم قليلا، ينمل ثم والقعود، 
يستانفولنم يسارثمحول<، قليلا كبل.ول ثإ ركعات، أرع يملوثبا هكذا، الراؤيح 
ركعات،.أرع كل بعد يزمحوف لأئئم الراحة؛ من )تراؤح( سميت، ولهذا الصلاة، 

لكنمحتمل؛ وهذا الأرع، بين يقرن اثه أربتا( )يمل هذان حديثها وفناهر 
١^^هوقول والحكم الحكم، عل تجهل أذ محن، الذي المتشابه من ائحشل هذا 

مش،مسى لكن أرنا، فتكون هدا وعل ٠ ةثى'ار مش الليل رصلأة ر !
بفاصل،بينها ينمل لم الأرح هذه أف الأرع ذكرها فائدة ؤيكون ركعتن، من يسلم 

١لامحه•الأرع وب؛ر، محنها الذي كالفاصل 
َ*ء)محصو(••

ُُ ؤوإهب.'وكذللثؤ منكاا< بالت، راوjعوذ الداعي! قول حكم ما الثوال؛ — ١٨
دعاءاحر ل هؤ الشي عل الصلاة تحوز وهل للمحسثس® مما السيتإن ®م، 

^٠^،؟٥١١

عغ؛ْل؛افه إل التتفويمن بابح من م1لئ،اا ؛لث، ®نعوذ الداعي! قول اةواُب،• 
ملجأ®لا وهوكموله! عه؟ل، اممب من باممه يعوذ فهو افه، ؤإل الألب من الأمر لأف 

واهثهافه، من بافثب يعود كذللثه اممب، إل اممب من مث اف الأنأف فكا إلثك،اا إلا منلئج 
تحطه،من افه برصا فهويعوذ بحكمته، الشؤ ؤيقدر بممله الخثر يقدر سبماةثوةiئاك 

السانرينصلاة كناس، وملم؛ (، ٩٩٠)رنم الوتر، ل حاء ما باب، الوتر، كتاب، الخاوي• أحرجه ا ١ ١ 
ممرابن حاويث، من ٧(،  ٤٩)رنم ركعة، والوتر مثنى مثنى الليل صلاة باب وضرها، 



اللقاءالرابع(س.ا،ام) لقاءات 

بك®ثعود قوله* معنى هدا الثر، مى بالخثر يعود أي• عؤقتجل، النب مى باينب ؤيعود 
.١١منك 

يعانك!أذ يريد الذي للنلكؤ مثلا قلث لواك الدثا ملوك ل نظيدْ وهذا 
منك®.بك اريعود قوله! هومعنى هذا إليكؤ، منك أفر ائتي أي• يوجهك® ٠أنا 

هلأدوي لا ~لأدتي صحت إل فهذْ للمغسنير؛(® منا المسيئى ارهس، وأما 
الحسنينمثفع ومحسني، مسيئير؛ا أناتا بجمع جع انتا فالراذ الثلم،~ عن ثصح 

بوجهيأي• ل، أعهله هذا وقلغ! لثخصن، ملك، عند قفعت لو ك،ا لسيئين، اق 
قمثعاء الحسنى اجعل أي! للمحسنين® منا المسيئين ارهب فمعنى؛ أخل، ومن 

المن.

العالم،أهل عليها ص فقد المنوت، دعاء أحر ق الشل. عل الصلاه وأما 
علتصل حى والأرض الثإء بص موقوف ،رالدعام الحديث! بعموم واستدلوا 
ذلكترك ؤإذ بأز، فلا اكنوسم، م ل ه لإه عل اف الإنصل فإذا لإك،«رأا 
عملالصلاة لأف بأس؛ فلا الشهي• آخر ق ه الني عل الصلاة عل واقتصز 
واحد.

••0صى••

غيرمن شلن لذلك البيضاءَ؛ الثئه نجهل الئاء س كثة الثواو! - ١ ٩ 
داء.٠^١٣أذ:رتقا 

إذافإما الحيض من طهزت إذا المرأة أف معناها! البيضاء المصه الحراب! 

(، ٤٨٦)رقم ه، المي عل الملأة ضل ق حاء ما باب الوتر، كتاب موتوفات الرمن•ى أحرجه )١( 
وؤقهنئ.الخ3لاب عمربن حديث من 



__yiui»Li؛ui،يص 
ر،يلاذ

الأملكن فإذا فيهاكدنه، ليس ييضاة، حن-جش الحيض محل ق يضاء يطة جعلت 
بعصلأف مائل؛ أمحص ماء هناك يكوف أف يلزم ولا الطهر، علامه فهذا لكولك 

اويفائ;بملأمفيها،فهذالأبحنعسمإذايجائ 
لابمر،ذلك فإف أوصمزه، كدره بعدم حاء الطهزم حصل ؤإذا الطهر، هوعلامه 

cJli  ٠.ثسا<ار ^٤^ ١١بند والت5در0 الصمز٥ لاثعد رركنا هطة ام
••رهصء(••

الظهر؛ومث، إلا تغتل لم لكنها الليل، مى الصيام نوت ارأْ الئواوت — ٢٠
وقنجار٠ه، منها عقرغ أف عئشى لأما ءلاهن٥؛ أما مذ سأكد أ0 تريد لأما وذلك 
صيامها؟حكم ف،ا البيضاء، المصه رأت الصحي وين، 

الطهر،مذ يتأكد أف غم مذ صامث لأما صحيح؛ غم صيامها الخراب: 
بقاؤهفالأصل موجودا لكن ما كل وهكذا الطهز، سمذ حتى الحيض بقاء والأصل 

مح،حنن الشي. لقول الوجود؛ ذللئ، زوال عل المح( يقوم حتى وجوده، عل 
صوثاحصبما؛غ يتصرف لا ١٠قال؛ الصلاة، ق شيئا نجد اثة إليه كؤ، الرجل إليه 

أزيدرثئا«رآا.

^^اوت:صىضشامح،فإذا
بقيتإن أي• تيلث،، لم شاءت ؤإن أمتكثا، شاءت فإن النهار أثناء ق طهرت 

٣(•٠ رنم)٧ الطهر، بعد والصفرة الكدرة ترى الرأة باب الهلهارة، كتاب أبوداويت أحرجه )١( 
(،١٣٧)رنم يتغن، حتى الشك من يتوضأ لا من باب الوضوء، كتاب اJخارى; أحرجه )٢( 

(،١٣٦ ر رقم الحدث..، ل شالث، ثم اللهارة تمن من عل الدليل بابه الحيض، كتاب ت وملم 
ظيقنث•زيد بن عبدافه حديث، محن 



لت1ءاهئم<\إاه)اوه1ءا1رابع(

طتزثإذا الرأة أو العالم أهل أتواو س الراحح القول لأئ 1ز؛ محلا فزثا عل 
أثنا؛ل ادْ إل وميم شلت، وهو مدم إذا افن المأو النهار، أثناء ل الحيض مى 

الروايتئنوهوإحدى الإمساك، يلرئمحا لا ايه العلم أهل أمواو مذ مالراجح النهار 
٠.أخمد الإمام عن 

ؤيلزمكأمسك للنات إذا لأثة فائدة؛ بدون الإمساك وحونم، عل دليل ولا 
شرعغ.فانية بدون الرجل لهذا تعدببإ جرئ ~صار القضاء 

*•هصى•*

حكإف،ا حائزا كان  Jbللمائم؟ ١^ امتعاو حم ما الثواو: - ١٢ 
للئواك؟ؤلعم مذ الصائم فم ل يتمي ما ابتلاع 

للخم»الماك؛٠^؟ \تيأ. لقوو نة، وغمم ص \ذثن\ذإ ا.بزان: 
كانإذ يم الحصر، وبعد الظهر، ول الصجاح، ل ومت،، كل ق ٠ للئات،ااأ مزصاه 
بأسفلا طحإ له يكذ لم ؤإذ الطنم، سلع فلا الحديد الئواك مثل ؤلعم، له الئواك 

ئنإفثد كان وإذ رمة سلع أذ 
••)محمى•.

رمقاذشهر ل اثماعه المناسب، اليوس الزمني هوالخيول ما " ٢٢
البارك؟

اكي)*آ/0؛ا(.)ا(اظر:
(،٣١)T/ للصائم، واليابس الرطب، السواك ياب، الصوم، كتاب ععالقات البخاري أحرجه )٢( 

من)٥(، رنم السواك، ق الترغيب باب اكلهارة، كتاب والنماتى: (، ٤٧)،"/أحمد ووصاله: 
ءاسةحديث، 



ارثاءاتادر«ضاثة

طذنعتنا شيئا ثحدد أف يمكن فلا صبملة، يمكن لا هذا الواؤع ل ابواب• 
قيدرس 'ًلم طالب وهذا عمل، عندْ هذا ختلفول، فالنامي النامن، من واحد 

أفيمكن فلا احرى، أشغاو عنده آحر رجل وهذا منهدْ، أو أوكلته مدرسته 
محدد.

جيا زنه!لا س شيئا بجيإ لا الذي هو الخان؛ الكثز ائ الإنلكن 
لكنينر-ح، أذ يمكن ثثد \ف لوقرصن المال المال، من أعل الوقث لأف قائديه؛ 

الزسلأبج؛أومحجغأدا.
الحاز؛اكئمزضنتيأممنثمزضالمحز ان فالأتولهذا 

قويصعه ماله عل محرصى الاس— ~أوأكثر الناس من ثرا كن أل والعجس، ماله، 
يضحلكن ذلك، أثبة أوما له— أحفظ هذا أل —يزعإ البنوك ل أويشعه الصناديق، 

إئم،وكس_، مصزة، فيه فيإ صتعه يكون فد يل فائدة، غثر ل كاملا صياعا وهته 
والعياديافه.

نصبمهاوألا أموالنا، من أثمن هي اش أنداتثا عل خميحا يخرض أف فعلنا 
لخم.وسيله ؤإما راحح، حثر ؤإما محص، حير إما حثر، فيه ما ل إلا 

وعلمحقي، نبينا عل وسئآ افه وصل العالمتن، رب لأنه والحمد الموقن(، والله 
أخمعين.وأصحابه آله 



صاتئ،ر'س)الق1ءارغ1سيى(

دحرءّئثةتس ت=ا 

ائق1ءارغ1؛،س

سمشآلسُ
بنهمومن وأصحابه آبه وعل اممه، رمول عل واللام والصلاة طب، الحمد 

الدين•يوم إل بإحان 

أؤواثأيقانأ لا ن\تئ\' هك يتأبما ؤ عئؤل: اطئ فقوو ت بعث• أما 
آطئواهيآن. آعدت ألثا;؛أفي ه' ?0؟ سم0 أشَثدم ^١ محنه 

]آلءمان;اما-آ*آا[.ه ركثوث ^٢ ١٥وأؤزث أق 
قالوقد ءامتؤأه آييرك يتأدها ؤ بقوله! الكريمه الآيات هده اطه صدر فقد 

ثمعك،فأرعها ه ءامتؤأ يتأيهاأكرك ؤ يقول! اطه سمعت، إذا رْتئ^بمنه! عود مابن 
بمدرلا تعال اطه قاف رْ.محئ؛ وصدى '. عنه ينهى شؤ ؤإما يه، يؤمر محر فإما 

إماهام، لأمر إلا الإيان~ ~وءف الوصف وهدا النداء وهدا الخهلار_، تيذا الأيات 
محريؤصبمالاس،وإثاصينهولس•

فقال!عنه، انا نهشز به تعال اطه حاطسنا الذي الكريمة الاياتر هدْ ول 
ه.صنه ككثا أئوأ ثأْكلوأ ،)لا 

والوضوح،بالمراحة مماعمه، أصعائا الزنا يأكلون الحاهلثة ق كانوا إذ 
-لأنالدقة ق مماخث، ذك غن أو مح أوتن أرصا شخئا يثن إذا الزلحل كان 

امرأة،صداق أوباقي ميع، ثمن من مهودين، الدقة ل نث ما كل المع• ل الدين 

(.١  ٠٣٧رنم ، ١  ٩٦/ ١ ) الضر j حاتم اي ابن أخرح4 ( ١ ) 



اراق1ءاتادو«ض1ئا

يلكنوا ذين— فهو الدمة ق بث ما كل ذلك، غم أو دلكن، أو يت، أجرة أو 
أذؤإثا \ٌ تقفي أذ إثا للثدين: الدائن ، JUا،لؤئو الدئن حل إذا الحاهاؤ 

ريي.أف ربا،أي: 

إماالدائن: له قال ثيء، اطلدين عند وليس وحل، مثلا آلاف، عشرة لكن فإذا 
أحدمثلا ^٥ ٨١١محنل أي؛ ربا، أف ؤإما لكنت، وسيلة بأي عنزةآلاف، ئوفش أذ 

المدين.الفلالمُءل الدائن هدا يفرثة ما حن، ألفا، ثم أوام نُألفا، 
أذمحوز لا يعني؛ الدين، بهللب، معه يثكلم أل دائته عل يرم المعر والدين 

الاذيفعل ك،ا ا بحسه؟ وكيفت، بئ.هلالسه؟! فكيفث، فقير، انه وهويعلم أومحي يقول،• 
نجدلا فقير اثه وهويعلم الفقثر عل الدين تحل باممب~ الفللمة"والعياذ الناس بعض 
فهمعصية اثه ثالث، لا وهدا حبمه، وي3لالّ_، المؤولة، الخهات، عتد يطاله م شيئا، 

؛الإعسارريايصاب، الاحزق، نل الدئيا ق ريايعام، ذللث، يفعل الدي وأف عغجل، 
الفقير.هدا عل تلا يا ازز عليه ؤئط والإفلاس، 
زذ،يعني؛ أوأويتج، أوني، ءالات الدين حل إذا الحاهلك i، كانوا أثبمم المهم 

حتىأوزذ، أوض قال: ثالثه مث0 حل فإذا زد، أو أوض قال: ثانيه مرة حل فإذا 
ألوئا.الئاتء وتكوف الدين، يتفاعم، 

مم؛ثسهُوأئوأمحعثثها الإزوأ ةدظؤ\' ه ذللئج: عن المومن؛ن تعال افه فنهى 
واحتنايت،أوايرْ بفعل عذابه س الوقايه اتحدوا يعي،؛ النه اموا ه؛ شملن ٥^٢ أق، 

ألشاشوم_دث\ ؤ3أدسأألن\رأني تهعالوا لم ؤإذا ءغ؛ْل، افه رحمه لسامحم ثواهيه؛ 
ءليه]\وتم\0:\^آق ألناث ث\دفيأ ؤ ]اومة:؛مآ[ لتتّقه أءوذ، وايتحاج 



هام.ا،ام)الأق1ءاِرهاءاه 

علدليل هدا وق ,؛، jylSUJاممه أعدها الش بالناو عداثه واموا الله، اموا يعني؛ 
3كغونهؤذنة أتيآ ١^ ؤأققوأ ؤ قال؛ لأيه \ظب.'' خصال مذ حصله الئتا أف 

الئثا.عن ماتا أو< بعد 

يكون؛وكيف الربا، يكون فيإ ه اش رمحول غن وقد 

والبربالقصة، والقصة بالدهب، ررالدهب فقال.؛ الربا فيه يكون ما أما 
مثلابمثلأصناف— ٠—ستئ بال1حر والملح يالئعبر، والشعير والتمربالتمر، بالبر، 

تمناأو بشعير، معيرا أو بر، ا بث أو بقصة، فصه أو بدهب، ذما بعث، —يعنى؛ 
مم  ٠

يدا،.يدا بسواء، نواء لمثل— مئلأ بمي، أوملحا بثمر، 
هدهمن ثيء بح فإذا والمقابصة، المإيله قوأقلأْؤئمُ الّثي فاشترط 

أمرين؛من فيه بد فلا بجنسه الأصناف، 

ام.عل أحدهما يزد بمصثؤ;؛٠ الم،اممهث 
يد.يدا والقابفة؛ 

أوراد ررقمذ ه؛ الّثي قال مراب، فايلث، القبض ق أوتأحرث، زدت فإل 
عنزةيعث، إذا بدمن،، ذما بعث، فاذا الثتا، ق يحو أي؛ أزبى«رآ' ممد انتزاد 

غرامايت،عقنه يعخ، ؤإذا الرياذة، لأجل حرام؛ فهذا ؤراما عثر بأحد غراماُتإ 
•المص عل،م أجل مذ حرام؛ فهذا محص لم لكذ غرامات بعثرة 

من(، ١٥٨٤)رقم نقدا، بالورق الدهب وبح الصرف باب السائاة، كتاب ت ملم أحرجه )١( 
خه^بمق•الخيري سعيد أبى حديثا 

من(، ١٥٨٤)رقم نقدا، بالورق الدمحّ-ا وبح الصرف باب الساتاة، كتاب ت ملم أحرجه )٢( 
ئةه^بمثن•الخيري سعيد أيي حديثج 



الا؛قاءاواالرمانيةرج(

قناحر لأيه النسيثة؛ ربا ااعالإءت يسميه القبض بعدم يكرف الذي والربا 
المصل،ربا ينفرد فمد الفضل, ربأ العاJإء! يميه الزيادة فيه يكون والدي القبض، 

محتمعان.وقد النسيئة، رب1 ينفرد وقد 

بأسفلا قمة دما بعث فإذا النسثه، إلاربا يكن لم الأصناف، احتالفت، فإذا 
باسفلا م ممرا نش ؤإذا التإث}(، قيل القابض من بد لا لكن والقص، بالزيادة 

باسفلا .يي شعثرابعث ئذا ١^!،، قبل القابفن من بد لا لكن الفاصل، من 
هد؛احتلمت، ءريإدا الى لقول المزق؛ قبل القاص من لاثد لكن بالزيادة، 

تد«راا.الأءن1افينواصثم،^١
اكقامى؟نجب هر ببث، ذما لونغ ملغ: فإذ 

هد؛احتلمت، ءإدا قال: لأو4ه اكقابمن؛ اثةنجب الحديث، ظاهز فالحوامحبح: 
كيفنبح فيجورأذ ،، الأصنافاحتلمتا يبث ويهب  ١٠ثم 'كتم، يبيعواالأصناف 

امحهالسنة دلت، وقد الحديث،, هدا هوظاهر هدا بيد، يدا يكوذ أن محي، لكن ثتا، 
القبضن•ل اكاحير من بأس فلا أوفمه— ذما —يعني: مدا الصنفم أحد كان إذا 

قينلفوذ وهم الديته ه البئر قدم فال: ئ.بممح عباس ابن حديب بدليل 
البئرفقال ننش~ أوبعد تإؤ بعد بتمر دراهم يعهلوذ —يعنير: والسنش الثاه المإر 

٠ثنلوم،ار أجير إل ثنلوم، وزرن ثنلوم، محل ءلبملمِفي ثيء ق أتلفن »ثزا 
س(، ١٥٨٧)رنم نقدا، بالورق الذم، وبع الصرف، بابح المساثاة، كتاب، لم؛ مأحرجه )١( 

خ؛هبمنن.الصامت، بنر عبادة حديث، 
كتاب،وملم: (، ٢٢٣٩)رنم سلوم، كل ق الملر ؛اب، اسم، كتاب، الخاري: أحرجه )٢( 

ظنبممحا.ءثاس ابن حديثا من (، ١ ٦ ٠ رنم)٤ لم، الباب، الساقاة، 



اأمح1«،س(ء1م«اااهاائق1ء هءات 

صرمحه.الثنة به جاءت وقد المبقى، فيه يتاحر وهذا 

الأربعهيعتي! هذْ احتلمت، ®إدا ه! اليي قول أف عل ذلك فدل 
واللح.والثم، والثعبمئ، الم؛، وهى• فقط، 

يشرطولا التفؤق، قبل التمابفى من بد فلا جنسه يمير جنس بح فإذا 
يشرطلا فإيه أوفئة، بدهس، الأربعة الأصناف هده من جنس بح إذا أما اوي. الن

فيهبد لا فإثه بفئة ذم، بح ؤإذا أينا، التقابفى فيه يشرط ولا اوي، النفيه 
بدلا م الفئه؛ يساوي لا الدم، لأو بشرط؛ فليس اوي النأما التقابض، من 
القاص.من 

بدلا يالفئة الن.م، أن ؛ير؛ا الثي. أف هذا ل وردت أحاديث، ذلك، ودليل 
الممزق.قيل الممابفى فيه يكون أن 

الورقثهالعملات هده لكي بالئق، معلومان والفئه الاوهّ_ا قائلت قال فإذا 
فيها؟نقوو ماذا 

معروفهكانت، ما متأحزء، حرجث، لأما فيها؛ العاJءاء احتلمؤ قد فالخوان،: 
الأموالوأقرب، أقوال، تة م عل فيها احتلفوا والتأ-محروف الساضى، العياء عند 
ممماصلأبثيء شيئا بعت، إذا ت يعني الفضل، ربا دون النسيئة ريا فيها محري اثه فيها 

مح،لكذلأ:ئساكا:ضولامحقّ

سيئة،ربا ولا فضل ربا فيها محري لا إثة ت يقول مى بئن ومط قول، وهدا 
بحريأله وسط، نول فهذا الييئة، وربا الفضل ربا فيها محري إثه يقول؛ مذ ويئ 
السلمؤيعص ذهن، حتى والأعغل؛ر، الأشد هو النسيئة ربا لأو النيسة؛ ربا فيها 



الأق1ءااءادر«دائ (m) ^

الني.أف ههقم* نيد بن أراهه حديث عل بناء النسيئه؛ ق إلا ربا لا اله إل قدبجا 
»اإؤاالئبرفيافةت«را؛.قال: 

ر;اإثبات فيها الش الأحرى الئنة ثمتثى عل ذلك بعد الإحاغ نعقد ام 
النسيتؤ.وثا ؤإثبات الفضل، 

فيهانحرى ايه العملة" أوراقا "يعي• الأنواب مسالة ل عنل"ى الأقوال فأقرب 
مرعيا؛ربا ليس هو بل جائز، فيها الفضل ربا واف الفضل، ربا يوف الي؛؛ة ربا 

بعبمزا۶^، أوبعت، بالاتفاق، به بأس فلا بثوب؛ن، ثوبا ءايائ، لوبعت ما مثل لأيه 
به•بأس فلا بورقتئن ورمه يعت لو كدللث، أيئا، به بأس فلا ببعمّين، 

بأسفلا آحر معدن من يقايلها بعا ورقة وكانت، واحدة، الدولة كانت، فإذا 
تمزقفيها بأخرى ظيفه حديدة ورقة كانت، إذا أما عندي. إشكال فيه وليس بالزيادة، 

فيهايكوف ألا والاحتياط: نحور؟ لا أو هادا ل الزيادة نحور هل تردد، نمى ل فهدم 
زيادْ.

عنيسه لم فيمن تحال اطه قال وقد كثر، وجزم عقلتم، إثم الربا أل والهم 
آيلبمظمرءومح، ظهظم قتم ددبموإمح'وإن أقي ثى ؤثرم ^١ صدأ م الربان 

[.YU]^:؟ه مموزث> ولأ « J^J_لأ 

كلعل ثقالنا الدين الإسلاث، الأمة معثز نحن اينا الشديد الأمم، ومع 
ذلك،بحل ففينا حلال، بيع وكائه الربا، يتعامحلى من اليوم فينا — الخمد "وطه الأمم 

كتابت لم وم٢(،  ١٧٨)رقم اء، نالدينار؛الدينار بيع باب البيؤع، كتاب اJخاريت حرجه أا 
زمح.بمعا.زيد بن أسامة حدث من (، ١ ٥ )٦٩ رنم بمثل، مثلا الطعام بح باب الماتاة، 



،ضلت1ءاتمج<س)الاق1ءام1سيى( 

شبهافيه فإف اوثا أكل فمن اديا، بأكل الثهوروف هم اليهود لأف اليهود؛ من ثب 
باش.والعياد والخنانير، القردة إحوان اليهود، من 

كريأ.جواد إنئ الشن؛ من والوفاثه الحاثة ولكي لما اشَ أل ن



القاءاءامضانيت

الأضف

فوائد0بلغت البنوك، مى بنك ق كبثو مجير له شخصن ت النوال ~ ١ 
الرأعإل ق أويصرفها -با؟ ؤيممدق يأخذها فهل ~تقريتاس ينال آلاف عشرة 

يلاحقه؟بالونس، فيحز بسببه، ويربحوذ ما يتاحروف ^، Jliيتركها أم العامة؟ 

الثنلئ،ل فاتدْ~ السائل؛ يسميه —الذي الثيء هذا بقاء أل ثالث، لا الحواب،! 
يعهلىفلمإدا البنلئ، مال، ينس أف تحب لا الرجل هذا كان ؤإذا ويزيدْ• ماله يثمى 
فلاذائ،ثة، ال ائدها ف م•, ٠ ك الم، م•, سعد أف ، ١ صادئا كان اذا ماله؟! الق( 

ببفيس؟, 
لأةالبنوك؛ ت، لأفلفيها أمواكلم يضعوا ولم البنوك هجزوا الناس أف لو 

وهذا، ١٢ؤينتفحول عليهم ثري التعس(، أموال من النوك وأرباخ الولؤ أموال 
مالفائدة تركت، إل تقول! حتى أبدا، مالق، فائدة ليس إياه يعهلونق، الذي الربح 
محنب،،الأيام بزيادة ليس الال٠اتق، بزيادة يزيد معري، الربح هذا أف بدليل لهم، 

الوجه.حذا يكون ربح هناك وليس 

وربإيتلم،، وربإ وعنس، البنلث، به يتجر ربإ هوماللث، الذي ماللث، إف ثم 
يعهلونلث،هذا ومع مالق،، خملتها من عظيمه أموال، فتتلم، حريق البنق( يصيسكؤ 
الفائدة.

جعللن البنالث، يعهليه صرح، ربا لكنها ماللث،، فائدة لمت، هذْ فالفائدة 
أعهلمتؤإذا أنتؤ لأيلئ، ماله؛ أقرصه لمن البنلث، يعتليه أصح؛ ويماره عندْ، ماله 



ء1م*اااه)ات،قاءاأغ1س(لقاءات 

ؤإنوديعه، ليس يه، ؤينتضر صندؤقه ل يضعه المنك لأف المال؛ أقرصته فقئ البنك 
مالكيبقى أف فالوديعة وديعه، ليت كذب، لكنها وديعه؛ سموما الناس كان 

أيدا.المولع فيه يتصزف لا بكيسه، محفوظا بعينه 
الفقهاءتيميه فهدا فيه، ؤيتصزف صندوقه ل وبمعة إياه تععليه ثيء أما 

أبدا.الأصإء بتغؤ تتغثر لا والمحاق وليعه، ليس قرصا 
الخمنأقوام يثرب الرمالت١ آحر ل ايه عيجآللئلأؤئيم النتي أخثر ولهذا 

أيماهكذا خمر، هي الخديل.، الأمم إل الخمر عن تنتقل فلا ، اسمها بغر يسموما 
ينتفعقرصى هى بل أيد.ا، وليعه لت البتول عند وهى وداع نمها التي هن|ه 

الساتل!لهذا فتقول 

لأموالهمتنميه هذا ق تشعر؛أ0 وأنن، الثنك،، عند مالك، تضع لماذا أولأت 
أحدلك، تبيح لا الضروره قلنا: إلذلكح، مضعئئ إنني قذ1<: فإذا فيها؟ا ونياذة 

منتبحا ٠^١ ودروأ أققوأه •^ ١٠يتآيهاأؤ,؛وك- ؤ اممه: كتاب و؛ينك، وبيننا أبدا، الربا 
[TU-؟TUA]|J_؛:وررّوليءه أقي من أدمحوأ)حرب سلوا لم  oU'ئؤأآفيوأإزكنترمؤ؛بميير1ا

علميهالحقد م الذي الخاهلمثة رثا حتى قبل، من عقدتموه أنتم الذي اوثا اتركوا أي: 
أضعربا وأول موصؤع، الخاهلمه ^^١ ١١:النيفيه قال الإٌلأم قبل 

^^ه:رثاالإاسينتيامح،«رى.
ماجه:وابن (، ٣٦٨٨رثم)باب الأتربة، ئاب، وأبوداود: (، ٣٤٢)م/ أحد أحرجه )١( 

رْءهبمق.الأشعري ماللث، أي حديث، من (، ٤٠٢٠رقم)العقوبامته، باب الفتن، كتاب 
عبدافهبن جابر حديث، محن (، ١٢ ١٨)رقم ه، اليي حجة باب الخج، كتاب مسالم: أحرجه )٢( 



ا|،ت،ءاهاد«ه1ةئتميم 

~رتتلا
هذاأجعل ئاذا ت يتول الناس نعض العقول، باستحسان يتغير لا والثرع 

الألالكمسالمك،,ربم؟

أصعافنوبح وهل جمر؟ أم ماللد زيغ هل ندرى لا يرثخه، لم لت فتقول 
رثاهذا ولأعمزأذممربما؛ أءءلاكأوأم؟أفهوالسرخا، الذي أمحعاف، 
أصيفتأثر إذا والأيام، والدتائي الساعات يزيادة يزيد ءات~ ~كا ولهذا صريح، 

االفاJادة؟ اأين فائدة؟ هذْ مالت كيف محب؛الدقيقة. لكياتأحر، نيادة، إليه 

ثنماإتآ ودروا أقن أقئوأ  ١٢٠١٠ؤلآأ؛هاأؤ؛ى لك؛ يمول، رئلث، كان فإذا 
اأنت،؟ احدة كيف، اJاش، اتركواتاوترة:ا/بأا آؤبجأه 

أليسعامة منقعة ق أوصرنته به وتصدلت، لومصتنه ايالث، يعلم اممه أليس 
يكون؟ذللث، أن يعلم الله 

أوبه، وتصدقوا حذوه للعيادت يمل لم إذذت!١^١ هذا. يعلم ل(، الجواب' 
أبدا،الخيث فيه ئ عبادة عترم أن يمكن لا عيجبمل فافث أ العامة؟ اكالح ق اصرثوة 

أو١^١^ أن ولولا أوالأصلح، إلابالصالح لايأمئ التئ؛ قيه ب؛ا يأمرهم وأن 
أتبجأه.مانوثى ^٥^١ ماقال؛ ثنى ي الأصلح 
المسألةأاسعلح س الناس ليعصى يراءى ما حلاف، عظيمة، فواتي له تركه ق تم 

يثوماام هذْ بأن شنئوا أوإذا غلئوا إذا اياز أن فوص: آم من 
أنإل هذا،ميضعلزهم قإن السائل— —كإتال عثرةآلاف، ملأيتن تبع قوايدممره، 

تال:ارس٠نؤو٥، أو هذا عل ا٠اسن٠ثو١ إذا أما هذا، عن بديله معاملامت، يوجدوا 



نجنالتاءاتطم*ااسرالهاءا1غ1«،س( 

أحدهاهو نمنة، تمنئه ربإ أيصا، -يا يثح وربإ عامة، مصالح ق وأصرفه آحال0، 
عثرةمليونان، مليون، هذه واف! ؤيقول؛ محاويملها كثرتنا مع لكي النية، حذْ 

يغلبهومحا أو ثى؛، 3، بمرئها لم وهو يموت وقد - بعد محا وننفلزها أمها ملأيتن، 
الثحودبةمحا•

يدريلا فغرة نافع، ثيء إل فوزا وصنمها أخدها الرجل أو فرصنا و لم 
كبثر.مؤ هدا ل ومحصل به، فيفتدي لا، أم وصنفها أخدها هل 

متكونالتي العظمة للموائد ومحقتا عكتجل، اممه لأمر امتثالا تركها أف فالهم 
اثهملث، لا ركها، تق 

فهداالعامة المصالح ل وتصرمها اخدها أل من الماس بعض استحثت وما 
اضيدي ب؛ن وم، إذا حجه لأحد \ءلز - -والله ولا المص، مقابلة ق امتحال 

إرب يا يقول• أف حجه له أعلم لا ه آفيوأ ثى ببح، ما اممه• قال وقال القيامة، يوم 
ميءق ليت، ورسوله، اطه ءلاءة ق كلمها فالملحة مصلحه، فيه أرى لاق أخذته 

ثيء.كل فوق، ورسوله افه طاعة مواحا، 
لد،حميدة الحاقنة فتكون ورسوله نثه طاعة هدا تركت، إدا أثك أيصا ؤيق 

اذروشالمال إذا تموُث،،لأمى وشجن 
أوالصالح، ق صرفته إذ لاك الصالح؛ ق تصرفه ولا تاخده، لا ونقول; 

أوالصالح، ق أنفقته وإذ بالإثم، وبوتر منلث،، يقبل لم اممه إل مربا به؛ تصدقت، 
فإذايفسلمها، أذ حاوله ثم بالمجاسة، تلو١٠ثإ كمن صريث، منه نحلمصا به؛ تصديت، 

وتصرفه؟!تاخده اثك المائدة فإ ك محل لا ١ هال أذ تعرف كث 



الاق1ءاتا1و،س1ن؛ة

أوالكنائس، ق ؤيفعوثه يا->الووه ربإ لاثه إياْ؛ أحرمهم أش الفائدة ^١^ 
•يا.يقاتلوو< أسلحة ل يفعوئه 

لأيموم؛ الآو إدحالك، فاصل محدك، وارذا الاحتإل هدا كان إذا نقوو: 
ذللقف.عل به محيتعينول 

ُي والغناء،للموميهى اص3؛لحا-اا وحكم رمضال، فوانير حكم ما السؤاو،ت ٢" 
ذللئخ؟ونحو اJناتا، بعض وهلهوو 

عنها،الإعراص فالواجغ حميلأت بنات ظهوث بمئها كان إذا الخراب: 
متنبنات وفيها إليها الفلئ محور ولا موسيقى، وفيها إليها الأستإغ محور ولا 

أحزى.جهة من إليها الإنسان يستمع أف ويمكن ءأها. الإعراض فيجب الناظر، 
ألبعد إلا الإجابه يقبلوف لا أقبمم وهي: ثانيه، دم مقفيها إف ل؛ فيل لكي 

خمسةلعلمها دراهم سلمت، إذا إلا نقبل لا يقولول; يمة— —قدراهلم الإنسان يثئم 
مح5تّت،أويفز كس—، بشراء إلا الإحابه يقبلوو، ولا ييالأ، عثر خمسة أو ؤيالأت، 

١iعاJهالإحاإ
إنةولقل: الكيت،، هدا بشراء إلا تقبل لا الإحابه وهوأو كدللث، كان فإذا 

—فهن>االكتسس، لأجل مئم ما ريالأت الخمسة سلم الذي فهدا ريالأت، بخمسة 
فمطبمل أف لأجل أوّّئم الجائرة، لأجل ّّأم إثا واحدا" ينالا لايساوى الكتب 
التيالخائنة هذه فلولا — إحابتؤ قول، وهو معلوم، هنا العوض إو نقول: ~حتى 
سيحصلاثه عل بناء ريالأيت، خمسة سلم يكون وحينئذ تقدم؛الإحاثة، ما قدريت، 



هءاتمج<\أ\مرالق1ءارغ1«|س(

أصعافاصعاذن تكون وربإ تحصل، لا ورثإ تحمل ربإ الحائزْ وهذه جائرة، عل 
أقل.تكون وريإ ريالأيت،، الخمسة 

وهي:العلم، أهل عند المعلومة القاعدة عل هذا سث، إذا حاو: كل وعل 
مىهذا أف علمث، الم؛سر،ا ق داخل فائه والخرم الخنم بئذ دائرا يكون عقد كل رُأف 

المسبمر.

هذهوصحوا الذين عل يدخل لذ الغنم-، هذا أوريع مصلحه قائل: يقول، ئد 
إلسيصرف ؤإثإ اثسر، باب من إله نقول،: حتى الخائنة، هذه ووصعوا ابقه، الم

حها>ت،أحزى.
يعرفلأيه ميسر؛ للمتقدم بالنتة العاملة أصل لكذ صحح؛ هذا فيقال،: 

أكنز،محصل أف ؤإما صنفها، التي ييالأت ه الخممحير أف إما الأل• محاطر اثه 
—لكذالخاتنة وصع مذ يأخذه الذي كان إذا مما أهوف كانثخ ؤإف الحقيقة ق فهي 
العام.هذا ق المنامة مذ حصالث، الحقيقة— —ق مئآكله وهذه اثير. ل داخله هي 

'•هصى••

علمتاالزكاه، عل نجن، فهل منها. وأررى أبيع بقاعه عندي الئؤال،: ٣— 
مدينة؟بأنني 

علواجبة الزكاة أف نءهإلآه: الخلمم أهل أقوال من الراجح القول، ابواب،• 
الزكاةوجوي—، عل يلن، التي النموص لأف مديثا؛ كان ؤإل زكوي، مال ءنا-ه من 
فيها.لااسثتاء عامه نصوص الزكوية لأموال ال 

ماأل ق صحيمؤ— ولا صحح —لا واحد حدينا ه اممه رمولب عذ يأت، ولم 
يبعث،الثسول كان بل أبدا، الزكاة، فيه نجن، ولا ينمط الديذ يقابل 



اوها«اتامبمف1دت)ج( 
أهلاسألوا لهم: يقل ولم الثإر، أهل ومن المواتي أهل مذ الزكاة أحذ إل الناس 
الثإوالئةل كانواتلفوو سمنتم- -كإ أتيم •ع ا لا؟ أم ديوف عليهم هل الئاو؛ 

لمذك ومع ه، بالتدين إلا فلاحتت تقوم ولا ديذ، علميه بميو غالبهم والمتم،، 
ديوف؟علهأ هل اسألوهم: الزكاة: شقوق الذين للناس يقول اونول. يكن 

الديذأن علم إليه الحاجة دعاء مع ذك يقل لم قلمثإ الديذا يقابل ما عنهم فاسقهلوا 
مالعنلْ فمذ الركاؤ وجوب مذ بايع ليس 

ليسالمديد ؤإل ئواّاْ، وجبن الزكاة ارإل الفقهاء بعض وقول 
وكلللمتص، المعارصى التحسين حملة س أمزثاإليه، ما حملة س لهذا للمواصاهء أهلا 
وغومقبوو.مرفوض فإثه النص يعاوض ثيء 

أونحاره،دراهم، كان سواء نكوى، مال عنده الذي الإنسال أف فالصحيح 
الزكام،فيه وجين، إذا يزكيه أف عليه نجب —فائه أومحارا الأنعام، بييمة مذ أوساتمه 

ذنن.عليه كان ولو 

بعثزةوهومدين ؤيال، آلاف—، عثزة تساوي يضاعة عنده رجلا أل قدرثا فإذا 
الدينقضاء إل احتاج ؤإذا عنده، التي التجارة يزكي أف عليه وجب ريال، آلأُت، 

غارم.لأثة دينه؛ ونقتا الزكاة، مذ نحذ أععليتاه 
إذاله: نقول دين وعلميه الزكاة يودي فالذي شيئا، يفح لذ الله فالحمد 

الزكاة.مى قضناْ ديثالئ، مغي أف إل الأيام مذ يوما اصهلززيت، 
المالهاJا ئزكذ أل علميها نجب إيه الر١٠؛ موال جواُب، ل فتقول هذا لعل 

ذيذ•عليها ولوكان به شجر الذي 
")محيق(ء



جَ) ٠١٤١٠ئءلقاءات 
^•١٤٢ ^—

الذهابأم الحس الصوت لهللس، اجد المتتح ت الأفضل م ما الاسؤال؛ ~ ٤ 
الحاجهأل ْع حن، يصوت يمتاز لا لكنه الخثؤع عل ومحاففل السنة يطق من إل 

داعيهإلذلك؟

يتمعأذ محب والإنسان مرغوب، الحس الموت أن شالئ، لا الخواب! 
حننلش إدثه لئيء افه أذل ررما الني.ت قاو قد بل حن، صوت مذ القرآل 

حسنلني يتمع ء؛؛ل،ا لثي؛ تعال افه امتمع ما أي* ئالقران" بمص الصوت 
بالقرآن.ينثر الموت 

لقراءيه،واستمع القرآل، يقرا الأشعري موسى أبا ليلة ذات الني.ؤ ونتؤع 
أؤتيث،وقد اللمتله، ؤت\ؤو}ذأ إل انتثمت، رالمد الصباح! ق . الني له قال ثم 

افه؟رمحول، يا ذلالئ، أونمعت، فقال! حثنا. صوو1 أى! داود، أل مرامر من مزمارا 
زيم4ُألحتن.لوةبمثيت4ُكمحا.رأرض: قال: »م«. قال: 

يستمعأف أجل مذ صوثه الإنسان محئذ أف بأس لا ايه عل دليل هذا وؤ، 
هذا.قال ل، موسى أي عل ينكر لم ه الثمولا لأف إليه؛ الناس 

لم؛وع(، ٥٠ ٢٣رنم)بالقرآن، يتغن لم من باب القرآن، ضاتل كتاب اوخأرىأ أحرجه ( ١ر 
من(، ٧٩٢رقم)بالقرآن، المرن تحين اسماي، ؛اب، وقصرها، المسافرين صلاة كتاب، 

زء.بمثن.هريرة أن حديث 
(،٥٠ ٤٨رنم)للهرآن، بالقراءة المؤمن، حن باب القرآن، فماتل كتاب، البخاري؛ أحرجه )٢( 

(،٧٩٣رقم)بالقرآن، الهوُت، تحين اسماب، باب ونمرها، المسافرين صلاة كتاب، ومسلم؛ 
صيبمته•الأثعرى موس أب حديث، من 

الأصول،جامع انفلر؛ ملم، صحح نح بعض وهوق (، ٤ ١ عبدالرزاق)٨٧ عند الأ-محر والخزء 
(٦٦٢١.)



امم1ءاهام«ض1دات —0
الأخرى،الساحب هجران إل ثنيي اويل هدا إل الاJUب، لكن إذا لكن 

لولكنولكولك، أفضل. مسء>يْ ق الإنسان ماء —فإن اطى أصحاين، حم وصعم، 
أفضل.حيه ماساجال ق صلاته صارمحت، أكثر التمة يطبق حيه مجد 

مسجلق قراءته إل ينتئ أذ للأنان ينكن يقرا الذي القاوئ وهدا 
هداوليس ءء؛؟ل، اممه يدي ب؛ن الةدسا هوحضور الخميقه ق الخشؤع ثم لها، وكنثع 
فالرسول.الاس، ليعض إزعاج إل يصل أحياثا الذي العريص الهلويل اليكاء 

حفي،ا، المرجور أزيزكأنيز لصدرْ تجدينتع إذا ولكن حشوعا، الناس أشد 
الناس.يعمن من يأاسثع الن.ي الصراخ بهذا ليس 

إذاالصوت، حنن مسجي. إل الإنسان يدم، أذ بأس لا اثه أرى فالذي 
الئنةيطس نس هناك لكن إذا أية يلاحظ لكن لقيه، وأحثع وأحليب ألد هذا لكن 
المسجل.هد.ا إل ذهب، إذا أفضل مجد.م ق وحود0 يكون وكد.للث، اول. فهو أكر 

ققيمه له رجلا لكن إذا مثإ ولا الناس، حم ضشت، أو الخنر اجد موحلمت، 
الإمام.ةالسا ق شيئا كئدتا رثإ هن.ا فإف السجي.، 

كيلوومئه مرات، كيلو ثإس نحؤ س يأتول أق4م مجنتا الذين أولئلث، أما 
تأ-محوالماهه هازه لأف حدا؛ حاٍلئ يصرف ثلث، لا فهذا ذللئ،، أفته وما مراثمته، 

فهن.اإصاعهلهال،االصوت، إلاودالامملع فائال.ة بال،ون إيانا، ذهاباوصاعه صاعه 
العياذةقصد أل صحح الثيء. هذا مثل ق يضبغ أف مذ أشرف، والوقح، وقح،، 

الثريفه،اللمال هذْ ص صام نميع الخد؟إ هذا إل لكن شلث،- -لا أجن فيه 
سمءقاكلأة،رمم)يىبم(،والماش:الصلاة، كاب )؛(أحرجهأحاو)أ/هأ(،وأيرداود: 

الثخر).بمنه■بن مداه حديث من (، ١ ٢ ١ رقم)٤ الصلاة، الكاءق باب، السهو، كتاب، 



اثغامس(اواق1ء ) ٥١٤١•ء1م أق1ءات 

البلدق يكوين الذي الشخص عل وكلامنا حاؤلئ، صوف رأيي— —ق فهذا 
ه.نم

••ؤصى••

اليوم؟هزا تقفي فهل أصفئ، ماتل الخامل اراة من زو إذا الثوال: ٥- 
ءلإابأتجاواهمالثاس.

عندكان إذا إلا أومحفزة؛ دم من منها نزل ما يضنها لا الحامل لا، الخوامء،ت 
وكاJلالئSمحاونفاتا، دم منها زل إذا فاد4 الطلق، مع أويوم؛ن بيوم أونلها الولادة 

 jعلتضئ عادص، قاؤ لا الحمل أوائل و النماء بعض قاف الحمل، وائل أ
حيض.دم يكون دمها أيقا فهذْ وعاذتيا، ؤلبيعتها 

ا،لرأ0تصوم يور، ولا يمر لا يهذا الحمل أثناء ل أحيايا محدُث، ما وأما 
أناءj مها ثي؛ كرج لئلا الاعان؛ بمدر ط الفلاة عند أعا إلا وصل، 
صلاة.كل لوثت تتوصأ أصا وكدللث، الصلاة، 

••هصى••

الليالي.هذه مثل ق حموصا كشبمر، فريغ من النماء تشكو السؤالت ٦— 
الأوهامحت،؟هازه قضاء ل لهى صيحتكم فإ الفيديو، أو التلفاز إلا أمامهن محدق لا 

الأسواق؟إل النماء خروج كثرة مذ يشتكي وآخئ 
ومومفج،محزن ائه ثالث، فلا الأمواق إل الشماء خروج أما الحواص،؛ 

افصبهم الدين هم لأمم الأموو؛ أولياة الإجال عل تقع ما أول تقع والمووليه 
بمثهرآممء ئكثؤ يما عز ضأموُى ٠ؤألذجال فقال؛ الشماء، عل قوام؛ذ تعال 



ارإق|ءاا~ااإوءض|دإإا

هللجن عنيى وقال! ]الاء:؛ّا[ ه من أمقوأ ويما عمى بؤ 
IJ[YYA.]_؛:

الليلق لا تس، حيث يذهص طالما، هكذا اءه نييغ أف ان للإنمحور ولا 
مئإلا والمرامه، اللاحظه عليه الواجب بل غثرْ، ل ولا رْضاو ق لا النهار، ي ولا 
ذلك،.أفته أوما أومتبرجه، متطييه ا،لرأة مج بأف الفتك، خوف مع 

مىالمرأة كثع أذ محن( الأمور، أولياء عل الآكزى السووائه أ-جعل فأنا 
المسجد،من منعها إل ذللث، لوأدى حتى الليل، ق الأسواق إل البت، مى الخروج 

منأمنئها لأف افي((را؛ نتاجي افِ ررلأكنئواq؛ : الشل قوو هذا ولايارض 
وقامتاالسوق، عل مرتا المجد إل -حتجحv إذا إما حيث، المجد؛ إل الخروج 
ؤإلأالمسجد، يعد يكون عثا لكن المسجد عن لا أمنعها فانا فائدة، بلا فيه تتجول 
اليبتؤ.إل ما وأذهب المسجد من همج ما حنن من أتلئاها بأل عليها أحرص 

وعنديلقسها، الفرخ جعلت، التي هي فالمرأة البيوت،، ق اء التقرخ وأما 
للمدرنة،مسؤولية وعليهى المدارس، ق فغالهى الصغار الفتيامت، أما فرخ، لا اثه 

ثم.لم دامت، ما الدروس، ئطائنب ق ليلها تحي أل يمكنها 
كإأوتتام بيتها، أمور ق ثسعى أف يمكنها ممرة، الييت، فشوون الكبيرة وأما 

راديو،ولا فيديو، ولا تلمفار عندهن يكن لم قبل من اء فالتقبل، من اء التكانت، 
المرأةنحد الوقت،؛ هذا من أحسن —وافه— هى بل قائمة، وأمورهن ثيء، ولا 

والصبيانالنساء من غل الخمعة يشهد لم هن عل هل باب الحمعة، كتاب البخاريت حرجه أا 
يرتبلم إذا السجد إل النساء حروج باب الصلاة، كتاب الم؛ وم٩(، ٠ ٠ ) رقم وغرهم، 

يجمحئبمها.صر ابن حديث من (، ٤٤٢)رنم فتنة، عليه 



اللتاءالغاص(لق1ءاواعام

أيإل التفات ولا نظر لها ولص بيتها، وشؤون بمادبما متعض قلبها الفارعه 
السابع،هذه أو المشاهد، باذْ أنفسهن ثنلى اللاق ص الماء لكي آحر؛ ثيء 

وسفيمحعنها•
تدرسكانت، فإذ المتؤ، ق ثش أذ الراؤيح صلاه انتهت، إذا ذإمكان؛تا 

تقراكانت، ؤإذ تدرته، أذ تريد ما تراحع مدرته كانت، ؤإذ دروتها، تراحع 
شغليكذ لم فإذا بيتها، بشؤون اشتغاتإ تقرأ لا كانت، ؤإن القرآذ، فرأيتؤ القرآذ 

وليسبإشكاو•الشعلتنام، أوانتهى 
اللاقهن الماة لكن فرج، ظ ولص ، إثزكاو هناللثج لمس ه فالمسألة 

وسهل.ثر يللب— —والحمد وح1ئ حلة، ويطلتن الإشكال، هدا ثئلس 
••همي••

قما عل محكلم إثه حسثإ الكمسوتر؛ بجهاز العمل حكم ما الئؤالت — ٧ 
والمحاُ-إوالغرويتؤ، بالطلؤع شهر قبل وبجر أوالأنوثة، الأمهاُتؤ؛الذكورْ بطون 

وم؟!

هدالأف مه، أفأ هو عإ لمبمغل إذا به بأز لا بمدا الاشتغال الحنان،: 
تعال:فوله ول [، YAY:s^i]وو0كلثة==قم تعال: قولؤ عموم ل داحل 

نوؤ تعال: قولؤ وق لالحاين;'ما[، ه تة خط آلأيي، وماؤ، ثزماؤرألتتز>تي" ثم وؤ 
]اوقرْ:هأأ[.ه حميعا ٢ ؤ، ما -نلر,آكم أثوى 

فهدامنها وأهم هوواحج، عإ أفعلته إذا إلا بتعلمها؛ باس لا ائل المفهدم 
لمتذللمحتى أيما مصلحه وفيها حدا، مفيد0 فإما تشغل لم إذا لكذ آحر؛ ثيء 



القاءات(الو،ض1ظنقتا __ 
اضالعظثة اسلح إل ازز يزر أي؛ لي المالثمن لاثمي حتى عموئا، 
العمل.يتصورها لا خدمه نحدمهم 

فالكمبيورالكمبيور؟أ تقوون لاذا ل! تقوو امرأة من ورقه جاءيني ولقد 
محثهق والأjتماد ذلك. أشبة أوما أوالحانوب، العاد، ; Jiلكذ إنجليزهأ لغه 

٧^٥؟أف يمكن فهل عليه• ان الأنيشكر 

العريهاللغه لأف حرج؛ فلا دعيرئْ لم ؤإذ الأحسن، فذاك ضرناه إذ ١^٠^ 
كلمإتالكريم القرآن ل حتى أحرى، لغات من مقوله مرحمه كنإت فيها المنحى 

الكالإتهذه وسثى كلامهي، من فكانت العرب استعملها لكن عربأ، غثر أصلها 
هذاj وليس أصحايا، مثائ بإ الأساة هذه نس أذ حرج فلا ئوثة، كلمات 
باز•

ماأو واجّت، عن يشغل لم إذا به بأس لا بالكمبيوتر الاشتغال إذ ت وأقول 
مصلحه.فيه لأذ أهم؛ هو 

ولاوعلم، الأن وقع أمر فهلءا ئن أف بعد الأئثى بملن ق با العلم وأما 
يكوذإيا العلي هذا لأف [ ٣٤للم،ان:أ'لأنحامِه ل ما ُؤدبملث عَةتجل• افب قول يعارض 

قسيكوف ما يعلر الوجود، قبل كائن الأرحام ل ل، تعال افه وعلم الوجود، بعد 
مآلويعلمز ييلمن، أف نو بطنها ق ما أيقا ويعلم تجل، لم ؤإف الأش ض رحم 

ثيءعلم إل إلا يتومحلول لا وهم أحواله، وكل وعمله حيائه ؤيعلمم الحمل، هن*ا 
والأنوثة.اان.كوره وهوت وجودة، بحد محسوس 

قويةبالأيتج لكن يدرك، هوعلم الطر، من ميكوف با يلمهم أبما وكيلك 
لهاوالغيوم أسباب، لها فالأمطار منا، ثيء بأكل جعل عَة؛جل واله الحسامق، 



الهاءارغاس(^) ١٤١٠عام لقاءات 

-بعد-٦١ ط جدا -٠^١ دقيهه آلات فهناك ا-ةوى، الغلاف هذا ق كثث أّساب، 
JjLaأو؛قريتا ايلئ ل يم لأذ الخومتكمث أف عليها؛ الاختبارات ؤإحرآء درانتها 

أرعإل اله أعرف الذي لأل جديد؛ علم وهذا شهر، إل إله ت يقول وهو 
فهذهلا؟ أم ذلاك^ زاد هل أدري لا أيام، ثلاثة إل الأف وصلوا وأقبمم اعه، ٌوءشرين 

الإوسان.يصلدها أف بأس ولأ الغسسا، أمور مذ ولسث، بالحس، يدرك أمور أيص-ا 
هوفهذا كذا، لك ومسكون كذا، للث، سيكون إثه لإسان; قاتل لوقال لكذ 

بعضقراءة مذ أحذركلم ولهذا يصدقه؛ أف لأحد يجور ولا الغيب، بلم مذ الذي 
أشبةوما المسعود، والطالإ المنحوس الطائ فيها المملكة إل رد التي المجلات 

ّسحصلكذا ق ؤلدت إذ ؤلدت؟ نجم أي ق أنت الإنسان؛ طائ ؤيذكروذ ذلك، 
الخمر.مذ به والممديق يصدقه، أذ محور ولا حرام، فهذا كذا. وميحصل كذا، 

حكمفا والمرش، والجلأُي، والحسن، الثياُبج ل بالصور ابمليئا الثوال؛ ٨" 
الغزفق الصلاه محور وهل لحيوانات؟ رنم فيها يكون التي والبطانيايتف الثرش 

اللاناج،؟هذه مثل فيها اش 

النذعن بث وقو الصور، -هذه اثيثا السائل" قال ~كا اثنا الواؤع اُبمواب• 
الحديث،هذا بعموم أحدنا ؤإذا ٠ صورةااُ فيه بثا اللائحة حل مم. ءلأ قال؛ اثه هؤ 

ممتهنالش الصورة إف يقولوذ؛ العلم أهل حمهور لكذ صوره، فيه ثيء كل شنو 

تلم وم(، ٥٩٥٨)رمم المورة، عل القعود كر0 من باب اللباس، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
طلحة1بي حديث من ٢(، ١ ٠ )٦ رنم الحيوان•••، صورة تصوير تحريم باب والزينة، اللباس كتاب 

لج؛هءنئ.الأنصاري 



ا1هاءاهام||ه،1هة\مم 
ها)— 

الإنمائ.بميلها ئ ما، اش لا - j ام -وص'• 
يئحماصممح؛لأئمح.

صورة،فيها وسادة- ت -بمي دنئئ4 ظقبمهاورأى عاتثه يت إل يوم ذات جاء 
ورسوبه،اف إل أتوب إي ر.بم؛4ا'• عائثأ فهالت، وجهه، ق الكراهه وعريت، قوسه، 

يمديون،الصور ةذْ أصحاُب، #إن المر:٠ فقال افث؟ رسول يا صتعته ماذا 
ا.ثثمهامشزر أف تإأمت٠ا. ماحلمتم، مال؛ 

بحسهاأول،قإة التي؛تهذ الأشيا؛ ل كانت ؤإذ حتى أثة عل يدل، فهن*ا 
والمساند.وايتاد ق حمر حال؛ يكل الصورأول هذه فتجلت، 

والخرائد،١^^، ي يكوذ وهوما به، ازز اص لأأيضا محاك لكن 
أجلمن وابرايب؛ الجلأت ي نجد ما كل يطؤس أف الإنساف يلرم لا اثه وعندي 
]الخج:هي[.حجه من الءي^ؤ،أص؛ ووبماج،مبمول،• ئت^ْاةثرةتاثiا وافه المشمة، 

ماأجل من بل صزرها، والخرائدمجنرأجل، الجلامت، يشرهدْ لم والإناث 
مثتملهنحدها للصور، نحصوصة محلات يوجد ولهدا والعلوم؛ الأخار من فيها 
•يدحلهايته أن ولامحررللإنسان أماحرام، لاشلث، فهده الصور، هدْ عل 

قالنافصايتف النساء يلاحفلوا أن الرجال عل بجس، إثه آةولت التاسة وحده 
عندهاالرأء نحد الأنياء، محلأيث، بثراء الآن ابتلع، النساء فإذ والدين، العقرل 

يهغزا الذي الثزوالفكري من، وهدا فيها، تفلل الأنياء محلات، محن، أومحلتان محله 
يعلمول.لا وهم عقرداريم ق المسالميرثا الملمعر أعداء 

كتابو«سلمت رقم)؛1هه(، صورة، ب دخنرط لم محن اب الاوا>م،، كاب الممحاري؛ موجه )١( 
ق.بمءا•حل«يث من (، ٢١٠رمارقم الخٍوان...، ضؤيرصورة تحريم باب والزينة' الياس 



~)ةل،وتاءاهئم*سراسءاِ(
سءم؛ئ ذي، j ترهوق،رتئ ام دالآو_ي واو االأ 

باه--وانماد صرو ق يعرص أما محي م ااتثغ؟ا من عله اشتماث ما أجل 
يدهاوواصعه وتنصره وحياله طوياله الصورة يد فابؤ، صور ق عاريؤ، سه 
•قعلت مثل،ا اثعلى لشاتتا؛ تقول كأث،ا الري، وعليهاهدا عل 

يأحدوهاأذ اء التبأيدي الجلأت هده مثل رأوا إذا الرجال عل فالواجب 
بثا.ينتشرالثؤ لا حش اتتتايها؛ ق النساء يوبخرا وأف وعيرهوهيا، 

ماوو الأخلاق،- من كثة.نها تحم ام - الأسلاب البلاد إة أنول: أظ 
تها،التاس فاقدك، البيوت، ق الناس عل، دخلث، ايحلأت، هدم مثل به ايتالين، 

مزريه،الإسلام بلاد من، كثير ؤ، الأنياء أصحت حتى، فشيئا، شيئا وأمحدوها 
الدين.صاحت، عن فضلا سليم، ذوعقل تحيزها لا 

الأصياءمن كانت، الصورفإن هد0 مثل فيها ئوجد الم، الأماكن الصلأء3، أما 
منكانت، ؤإذ ما، بأم، فلا العلم- أهل حهور قول عل ينتهن -كالذي اياحه 

حتىالكان هدا 3، بمل لا فإنه العلثة المحرر مثل اياخة، عم الأشياء 
اكور.مهإكان أبدا يعلق، لامحورأذ الصورالعلقه هدم أف •ع الصور، 

صورةأويضع المجلس، 3، ؤيعلمها برواز ق صورثة يضع الناس صش 
الناسوبعضن العافية، اف، نسأل وهوميت،، الوالي. صورة يضعوف أحيائا والي.ه، 

الصوركل أد فالمهم وأهواء، إرادات وللناس الكرة، لأعص اللاعيتن، صرر يضع 
الحلئ،.الء!ثهلأتحوزأئاكان 

عل،حريمي، والشيaلان المصل، أماتشغل، لاشلث، البمط تلك، عل، والصلاة 
صل،اطه. ورسول، تشغله، فسوف، صورء، أمانة إذاكان لاسثط الصل،، إشغال 



ار1قاءاتاالر«ضائ

—الحديث ق حاء —كإ نظرة أعلامها إل ^3^ أعلأم~ له ~ثوب خميصة ل يوم ذات 
جهم،أبا وثعطى الخميصه هذه يوحد أذ أمز صلاته من انصزف ظإ واحدة، نظزة 

.٠١محهاربدلا جهم أي أيلحانة ونزخد 
ؤينظريجلس يمن فكيم، نظزة، إليها نظن الرسول فتأمل 

نحيءأنصا وامحطاف وئزين؟اإ وبجلط والدين الرأس محئنظر الصور، 
كليتجنب، أن للامان سغى فالذي الفرش. ق الوجوذة غر أحرى يتخيلان، له 
محلاته.عن يشغله ما 

'وجمو(»

(،٣٧٣رقم)ب إل ونظر أعلام له ئوب، ق صل إذا باب الصلاة، كتاب المخاري: (أخرجه 
عائشةحديث من (، ٥٥)٦ رقم أعلام، له يوب ق الصلاة كراهة باب المساحي، كتاب ت لم وم



لق1«اتمجاااص)الأئ1ءامو(

)ساءاتام1ماا؛اه(

اا1ف1نالآود

وصحبهآبه وعل محمد مثدنا عل وأسالم وأصل العالمي، رب ف الحمد 
الدين.يوم إل باحان ث؛ع4لم ونذ 

كنكؤأفيهأقلوالئهار جمللكِ لحمته، ؤؤين تعال• افه فيقول بعد؛ أما 
لالقصص;"اما[.د£كريثه دئّلهءؤثلكت ؤلتشؤأمن 

بلادناغالس، عل والمهلر الغيث من أنرلة بإ النعمة هذه جلل تحال افن إف ثم 
الحمد.ولله 

الشهئهذا يأل أف قبل الحئ انتهاء وهوت ئالث، بأم جللت، العمة هده إف ثم 
الشهر،هدا ل الناس ممرس عباداته لأ-محئت، عليه كان ما عل لوبقل لأمه المارك؛ 

الشهر.هدا ل اف4ُتعال جعله الدي الحث ولفاثبمأ ولملموا، 
محتكلها أصعافها، وأصعاف وأصعافها أمثالها، وأمثال وأمثالها النعم طْ 

ان،والإحالفضل مى عاليه افه ؛j»j jيعرف، حتى يتاملها، أف ا،لومن ا،لر؛ عل 
اممهيعم إل الأتان يئظر أف افب• محبة أسباب أكبر من فإف ءغ؛جل، اممه يجب وحتى 

٠.النعم١١ مى به يعدوكلم ثإ افه ®أحبوا الأثرت ق جاء ولهذا سبمادهؤتال، 

حديثمن (، ٣٧٨٩)رنم ه، النم، بيت أشل مناب باب النائب، كتاب الرمدى؛ أحرجه ( ١ر 
عباس.؛W-ابن 
غريب.حسن حديث قال 



الأقاءاهام«ث1ئجآ 

ينيمن ولولكن إليه نجين من تحب عليها اطه التي-بمله طيعته اف الإنفإف 
وأكثز.أكنز تحب ف1رة أ عغهْل؟ الخالق هو عله الحسن لكن إذا فكيف حسب، 

الطبيعةهذه وعى دافب~ "والعيال الفهلرة هذه عن انحرف من الناس مى لكن 
إلأمحافوها نعمه أصابتهم إذا فصاروا عليها، وحلهم عليها، الخلن اش حلى الش 

حاليبن زيد عن الصحح؛ ل ذلك ليت كإ الاه، وهو لها، المسسب، ونوا مسها، 
لالليل س كانن ساء إز عل العداة افب. رسول، بنا صل قال؛ كهنئ اجهي 

قالوا:زثكلم؟« قان مادا ررملثدروذ فقال؛ معلرثزل- ماء إز عل —يص.' الخديقة 
فأماوكافث، ه مؤمن مائي من أصح ءء؛ل؛ افث ررئال قال؛ أعلم• ورسوله اشُ 
قال:زأقاثن لكفزبالم:وب، ي قومن فذلك وزحمته، اف بمقل ممزنأ قال: ثن 

ليتالكواكك، أو مع بالمم،«راا نومن ي لكفت فذللث، وكذا كذا بضء محطزنا 
الأمهلازسبمائةوةاناك اممه يثير الهلر، لنزول وأوقايتته ظروف لكنها الهلر؛ لنزول مسا 

هذا.اهتضث، لحكمة ونتج؛ دول ونت، وق ثوء، دون j(ئولأ 
عِؤتجل~اممه غير إل ~أيث منيتها غير إل النعم يثسيول النامن بحصن إف أقول. 

يملكوللا اناس ؤإل وانتصار، حرب هناك لكن إذا اكهم بؤإل قو؛إم، إل يسوما 
صنا.ولا نفعا لأنفسهم ولا لهم 

حمه؛للحى يعطل حتى عغتثل، اممه وآحزاإل أولا النحم سنؤ أف والواجب، 
ذىزم أنز آس ن>إن الإملاص، الدين يقضه ما هدا لأف 

٩[.• ]الحل: ه ؤألتي وآأنة==قم ألث>ثامح عي وحق آنئنش 
ونت،ق الشهر هذا محيء العظيمة الغمة شذ0 زوال وبعد الئب، ذه هق 

رنم3ةئؤ0ه، ؤُبمنعلوثيذمتعال؛ اض نول باب الأسماء، كتاب الخارىت احرحه )١( 
٧(.)١ رنم ععلرتابالنوء،  ijLمن،كفر يان باب الإبجان، كتاب لم؛ وم(، ١ " )٨٣ 



نجعءتاءاهمجاسااسءامل( 
للدن؛وأرمحها السك، فصول هوأحن الذي الربيع فصل لحول إباف معتدل، 

مماأطول، والليل سهلا، الشهر هذا ق صومنا — تعال اش شاء —إذ سكون لذلك، 
السابقة.الأعوام من مفى 

وابثركمعغءبمل اه إل يثرب، فيا الفرصه هذه نستغل أذ لنا يبغي فالذي 
يكتبفإثه الراؤيح صلاة ق يتصرف حش الإمام •ع قام إذا الإنسان بأن ونمى 

ذاتبأصحايه محام و ه التذ لأذ ^١^؛ عل ئء ولوكان كاملة، ليلة قيام له 
مذت محال ل؛لتئاإ لوملتنابقة افث، يارمرل، قالوات شْلرالليل، نمى حتى ليلة 

ا.ل؛لة،ار نيام له محب، يتصرف حش الإمام محام؛خ 
احيق قيام عن يعض ^( ٧١أول ل نسميه الذي القيام هذا أف عل يدل، وهذا 

فيماةيلي،لميقل:تيثاة
ليله،اقيام له محس، نتصرف حش الإمام *غ محام ارمذ تال؛ بل بنته، ق محليمم منكم 

منأجلألأم،أ؛داجم.

إحياؤها،الشهر هذا مجذ الأواخر العشر ق س المر منهج محإل ذلك ومع 
وماص،وبليهاأصليالم،

(،١  ٣٧رنم)٥ شهررمضان، نام ل باب الصلاة، كناب وأبوداويت أحد)ْ/هه؛(، أخرجه ر١( 
السهو،كاب ارث والن٨(، ٠ رنم)٦ شهررمضان، نام ماجاءل باب الصوم، كتاب والر*ديت 

الصلاة،إقامة كناب ماجه؛ وابن (،  ١٣٦٤ررنم يتصرف، حتى الإمام •ع صل من ثواب باب 
ظ^بمه.نرالغفاري أي -ءاوي>ث، منر(، ١٣٢vرلم)شهررمضان، نام ماجاءل باب نها، والستة 

صحح.حسن حديث، مدا الر•اJيت تال 
المترالأواخر،من الوتر ق النير ليلة نحرى باب الغائر، ليلة ، ١٠٠٠كاب الخاريث أحرجه )٢( 

رمضان،شهر من الأواخر المتر ؤ، الاجتهاد ياب، الاعتكاف، كاب< ومسالم: ٢(،  ٠٢٤رنم)
ةا.بمةتا•عائشة منرحديث، (، ١١٧٤رقم)



اىقاءاذاامين،ذة

صحكإ ذنبه، من تقدم ما له ■ممن واحتسابا إيإئا ثامها من التي القدو ليله وفيها 
.اض.١١٠رسوو عن الحديث لك ذو 

يعرف؛أن الليلة هده ق درسنا 

الصيام؟قرض متى 
فرصة؟تطور وكيف 

الشام؟وءلتنمح4 
الزكاةفرصت، كإ الهجرة، ْس الثانية السنة ق فرص الصيام قاف الأول! آما 

العلم.أهل بعفس قول عل الهجرة، من الثانية لسنة ال 
كلعن أطعم ~أىت افتدى ثاء ومي صام، ثاء مى أل مرض؛ ما أول، وكان 

الإنان.يصوم أف بد لا وكان عينا، الصيام فرض يم متكئنا~ يوم 
مرتئن؛الصيام تْلور فاذذ؛ 

اكفت.النءالآُق:

الصوم.تعي؛ر( الثانيه؛ 

قبلولو الأفاق U؛ أو العتاة صوا إذا الماز كان آخر، مملون هناك نأ 
اليوممى الثمل يعرب أذ إل وا"بمءإع والشرب الأكل عليه محرم فائه المشاء، 

ثابأسسةطلم ^١مي ٥٥أقءئلمَثمتن أثث ^؛٢ ؤ وقال؛ خمف افه لكن الثاف، 

(،١٩٠١)رقم ونية، واحتنابا إيانا رمضان صام من باب الصوم، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
أيحديث من ٦^١(، )٠ رقم رمضان، ئام ق الرغيب باب السافرين، صلاة كتاب ت وملم 

قت.بمق.هريرة 



وق1ءاوامجاا،اهرالات1ءالآؤل(

■حمتمأئمبجأ دمحأ لكأ أثث حفتب م، ؤأنعوأ ثثلئى ^ip؛ ثتؤأ وعما عثكم 
فيسرلالمرة;بخا[ ه أين، أتييامءئ ^^٢٢ آلذم آلأسمحدمي أ-كل يى آلأيى آنتئ 3^ 
ناممواء الفجر، طلؤع إل ونحامع ؤيشرن، يأكل أو ان للأنوصار عبادْ، عل اش 

نلذللث،أملميإ.
مزاتط!متة بع ش فاثه الصوم يلزمه مذ أما 

م-الشو.'ا-اللوغ• ١-الإسلام. 
الماع.آُ~انمماء ٥—الإقامة. ٤—الثورة. 

به،ممزثئ لا أي: ء طزثئ لا ئلكاذئ الكفر، ففاة ي؛: أث، 
أوصامحتى العبادايتخ، أهل من ليس يسلم أف قبل لأيه أملم؛ إذا بقضائه يلزمه ولا 

امبجحصئ،ولممحلت•
يتتقموألأ؛بميى ئل ؤ تعال: افب لقوو بالقضاء؛ نأمئ0 لا قاما اللم أّإذا أما 

يلرمهلم الشهر أثناء ق أملم فإذا [ ITAlJUj]![؟سإم،ه هد تا لهعر نعر ينتهوا عان 
يميل،ولكنه اليوم؛ ذللث، قضاء يلزمه لم اليوم أثناء ل أسالم ؤإذا مفى، ما قضاء 

الثانية.المسألة ق اليوم وبقيه الأول، المسألة ذ الشهر بقته 
أوغارْ،بجنون العقل ممد صده ممل؛ مشتر ؤإف الحنون، فضده العقل: أما 
صوم،عليه ليس ذللث، أوغم أوكم لحادُث، الحقل وقائد صوم، عليه ليس فالمجنون 

التكليم،.أهل من فليس ، ٣١عنه ربع قد لأنه كمازء؛ عليه وليس 
عنعيتلم، لكنه الصوم؛ يلزمه لا فالصقر الصم، فقدم البلؤغ: وأما 

بجببمولوف• الحلكاء إل بل صومه، صح صام إذا لاثه العقل؛ فالإ أوعن المجنون 



ا|،ت،ءاهام>س1ئأ\مَ 
~لتةلا

الصالح،لف بالا؛كاداء عليه؛ وسئثن تنتادة، بالصوم؛ يأثزْ أذ وث عل 
الخؤيع،مى لمكي الصص إل حتى أولادهم يصومون كانوا هبمت،ف فالصحابه 

قضيتاانمجر.وأنااّرْت 

تمميز العجرإل العلم أهل تسم وقد 
تنشث.غم ؤيارئ وعجر ثنتمث. عجز 

تزجىلا مرصا الريض وعجز الصوم، عن الكبير كعجز المتم: فالعجر 
عنه،عاجزون لأءبمم ١^٢؛ يلزمهم لا فهزلا؟ وشبلا، وايذام، كالمرطان، بزؤْ 

متكئنا.يوم كل يطعمواعن أن لكذيلزمهم 

صفتان؛للإطعام الخواب؛ 

بعديكون الغداء أف —ومعلوم وعشاء عداء طعاما يصع أن الأول؛ الصفه 
٢.حيّا ذلك يفعل مالك بن أنس كان كا إياْ، ؤيطعئهم — رممحاف 

لخ،معه بجعل أذ وعنس الأرز، مى مدا واحد كل ينطي أف الثانيه؛ الصفة 
الدلأف وذلك القصم؛ ق ينا صاها ق الصاع حمز وائديقابل يزدثة، أوشيتا 

عهدق فالصاغ الشي.، صلع رخ ءقءآئآأؤئأأكان عهداوثوو ق الوحوئ 

الصيام،كتاب ت وملم (، ١٩٦٠رقم)الصبيان، صوم باب الصوم، كتاب الخارى؛ أخرجه )١( 
ةءوبم؛ثا.معوذ ينت الريع >دث من (، ١  ١٣٦رقم)يومه، عايوراءفلكمايتيه ق آكل من باب 

)أ(انظد:صحٍحالخارى)آ/ْآ(.



0طماا،اهرالها«الآ«ل(هاءات 
—

أخماس،أربعة صاعنا إل بالنسة البي. يصخ ا، أمداد أربعه كان س الرنول 
ل(يقلقلثلأ•

يرجىطارئا عجزا الصوم عن العاجز فهو الجرةت مذ الثاف المم أما 
يصوم،م تشفى، حى يتنلئ فهذا غيرها، أو بحثى طارئا ترصا مرض كمن زواله، 

لرهآماي بذ مد، سعر ءق أر ملإُبما ؤدنن'؛اث I تعالى افه قال كإ 
]اوترة:أها[.

إطعاملا ثيء، عليه فليس مات حى واستمر به تمادى الرصى هذا أف قدر فإن 
كمنفصار القضاء، يدرك ولم بمفي، أف عليه أوجب افآ لأن وذلك صيام؛ ولا 

لكنهالصوم عل وقدز ثقل إذا إلا محه، يصام أف يلزمة لا رمضاو، يحول قبل مات 
يصم.فلم الصنم عل فيها محير التي الأيام بعدد عنه يقضى فإله مات، حتى تبماون 

الإئان.فهو:الخاص الشرط أئا 
عمعليه، صوم لا افئ فالمالمسافئ، وصده مقبما، الإنسان يكوف أف الإئامه؛ 

تعال؛لقوله أفضل؛ فالفتلئ المشمة ْع إلا أفضل، والصّوم ؤمطز، يصوم أف ؛؛ن 
٠٢١وكان لاوقرة:أه؛[، لره آماي من شدة ثمر أوعق ئلإل؛تا ٠>؛^؛ ؤعمرر'كاث 

أصحائه.عل شى أمملز]إ إلاأنه ا السمرر ق يصوم س
رمحضاو،ق الحئ شديد يوم ل . الج، مع ®كنا ره؛ءمميبمنئت الدرداء أبو قال 

ززالخهءرى.بن اش وعد اف.، رسول إلا صائأ قسا وما 

•٥( ١ البخاري)١/ صحيح انفلرت )١( 
خ؛.بمن.مسعود ابن حدث من (، ٤ ٠ ٢ )١/ أحد أحرجه )٢( 
لم؛ومرنم)ه؛؟ا{، سافر، ثم رمقان أيامامن صام إذا باب الصوم، كتاب اJخ١رىت أحرجه )٣( 

رنم)آآأاا(.اكمرفيالصومواكطرواسر، باب الصيام، كتاب 



ا}ر|ضادإت

حاممالكنت فإف ماء، ولا حائقا الرأة تكول ألا فهو؛ الماغ انتفاء وأما 
صومها،يصح لم اء الفأو الحائص لوصامت بل الصوم، يلزمها لا خإيه أوماء 

المسلمل.

ؤإذاصومها، بطل صائمة وهى رمقال مار أثناء ل المرأة حاصن، ؤإذا 
لوأحثت،حتى صحيح، فصومها يالحفلة— ~ولو الشص غروي، يعد حاضتا 
حلائاصحح؛ صومها فاة الفهلور يعد إلا الدم تن لم لكنها تمطر أف تبل يمغصى 

فإفيومها، صوم بطل المغرب ملأ أف قبل حاضتر إذا أما النساء يعص ثطن لعا 
له.صحه ولا له، أصل لا هذا 

أداء.الصوم عليه محسما من صروط هي الستة السروءل هذه 
فاقدفاو والعمل، الإسلام مثل! وقضاء، أداء للوحود_ا هومروط ما ومنها 

أداةلا عاليه، صوم لا الكام وكذلك ولأَقضاة، أداة لا عايه، صوم لا العمل 
الصوم،عليه نحب لا فالصسئر وقضاة، أداة للوحورسا شرط أيصا والبلؤغ قضاة، ولا 

قضاة.لأأدائولأ 

ؤإياكميرزئنا أن ستحاةئؤت\ق افه ونسأل اللياله، لهاوه درسنا يتتهي هنا ؤإل 
عليه.والثبات، دينه، عل الأستقامه 



لق1«اهئماا1سرالاق1ءالأول(

الأسلأ

-تُا1ُ،.َ• اق،,آ رمضال؟ق وقته الملم يقضى كيف اوسؤالث — ١ 

مقفول،هو ما ومنها هوفاضل ما منها الأعإل أف نعلم أل بد لا اُبمواب• 
كانولذلك الفاصل، مى أفضل يجعله ما المصالح مى به يقترن قد الفضون، وأف 
حتىفيصوم واحدة، حال عل يدوم لا الأفضل، أية الرئول. هدي مذ 

ينام،لا يقال،ت حتى يقوم وكيلك يصوم، لا يقالت حتى ؤيمطئ بمطر، لا بماو،ت 
^١١؛•لا يقال؛ حتى وينام 

أولو لكذ أحرا؛ فيها وأف فاصله، أما ثلث، لا رمضاف ق القرآن قراءه فمثلا 
القرآنوقراءة مويت،، الحنانة لأن أفضل؛ هدا كان يثبمها حنارة ق حؤج ال الأن

لأتفوث،.

إليهوهد أو ^،. Jbواتتذل العلم، ائل معن يساله شخص له أتى لو كيلك، 
الرسولإف حتى أحر، عل هذا كل بدللث،، فاشتغل ضيافة، ؤإل ثلى إل يمتاج وفد 
وحللليلة، ذاث، تحديه صمه إليه جاءمت، كإ معتكفح، وهو أهله ْع تتغل ي. 

الصيام،كتاب ت لم وم(، ١٩٦٩)رثم ثمان، صوم باب الصوم، كناب البخاري• أخرجه )١( 
يجيبمتهأ.عاتثة حديث من (، ١ ١ ٥ )٦ رقم رمضان، غير ق . الّكا صتام ثاب 

رنمالمسجد، باب إل لخواتجه المعتكف ؛نرج هل باب الاعتكاف، كتاب الخاري• أحرجه )٢( 
أوزوجته وكانت بامرأة حاليا ري لمن يتحب بيان باب السلام، كتاب ومسلمت ٢(،  ٠٣٥)

٢(. ١٧٥)رنم يه، السوء ظن ليدفر فلانة هده يقول أن له محرما 



الاتاءاوااض،ة|ادة

الصالحة،الأعإو من الإناو كثز أف غمم وق رمضال ق ينبغي ائت المهم 
لمله.وأصلح وأئمى عغيجل، فه أرصي هو ما ينفلر وأل 

••ؤصى•*

واحدا؟منكينا المتعددة الأيام عن يعطي أف عئزئ هل السؤالت ٢— 
يومكل لأف واحدا؛ منكينا المتعددة الأيام عن يعؤي أف بحزئ لا ابواب• 

هلعامفدية تيقوثم أئ؛رت> تعال• اطب لقول مسكتن؛ له يكوف أف بجب 
فلوأعهلا٠عاليه، التي الأيام يعدد المساكن يكوف أف بد فلا ه مت1كإن 
الحاشز.يكمل بدأف لا تعه ولوأءaلا٥ يجزئ، لا أيام عثرة وعلميه أواثت؛ن واحدا 

••ؤصي(••

الصلاةقبل تتوصأ المس— ق الكيثرامت، —وخاصة الماء يعص الثؤالت ٣— 
الركعتانهاتان تعتبمر فهل أوأكثر، ركتن فتصل الأذان قبل المجد إل فتاق بمدة، 

بالبةالمجد مثل المزل ق فته تمحل الذي مكانها يعتبر وهل للمجد؟ تحيه 
لرجال؟

هومصل،بل منجدا، ليس الييت، ق فيه تصل الذي المرأة مكان الحواب،ت 
ركعتين،تصل أذ فيه ■حالت، إذا يلزمها ولا فيه، نعتكم، أف لها يصح لا ولهذا 

Iم^د لمن؛مفهو 

يصللا فإما مي وقت ق كان إف ظننا الوقت مل تطهرت فإذا هذا وعل، 
مي®عنها ليس سجب لها التي الوافل أف ُُوهو ارّاجح الٌو,ل عل الوضوء ثق إلا 
كانإذا نحل أذ لها يجوز لا فإنث سي لها ليس الي النوافل من أي: ذلك، عدا وما 

شاءُتإ.ما أذتصل فلها مي وقث، يكن لم ؤإذا ٢^،■ وقث الوقت 



جملق1ءاهساااامرالأق1ءالآ«ل( 
—————لمحنا 

الأذان؟ jjالملج الراتبة الثق صلاة تحوز هل الثواو: - ٤ 
الوقت،دحوو بعد -كوذ أن د لا المؤ الراته القة تحوز، لا ١^: 

عنتحزية لا فإما ولوبلحفلة الوقت لحول نل المبليه الراته صل إنايا أف فلو 
يعيدها,أف بد لا بل الراسة، 

لألالصبح؛ صلاة وهي؛ حهلرة، مسألة عل انية أل أود بة الناموباذْ 
ّّتأو د٠ائرا، بخس الوقت، قبل يؤذنول ربإ الوقت،، قبل يوذنول الوديئذ 

وهداؤمل، ؤبمجل - الصيام أيام ل مثا -ولا الناس بعص فأق ٠، دقاسر 
يترأ-بماولا صحيحة، غيز محصلألأ الوقت، يحول نل للإحرام كبت إذا عفليم، حْلر 
صلاةق يتبغي ولدللمثج الدمه، -بما تبرأ لا لكنها نفلا؛ يصح كانت، ؤإف ذمته، 

يغال1،اأو ثتيس، حتى الأذان؛ بعد يقاس عثر الأقل عل تتأحر أل وسها الفجر 
ذحل.قد الوقت، أف محكا عل 

••ؤصى••

أوكافرا؟صغيرا يطعم أف الإطعام ق يجزئ هل الثؤال،ت — ٠ 
محرزفلا ألثفه،وأثااتكام الدىيأكلاساملأ1ش اسث ابجابخ:

اسن؛إل نفرنجا يكوو أذ الغفارات ي تشترط لأنئ الكفارات؛ من أذئطم 
وأئاالإسلام، عل تزكؤ الذي ١^^، للكافر تحوز لأتجا أوسع؛ الزكاة لكن 

صريئ،إذا يجزئ لا فاقبما الظهار، وكمارة اليمين، كماره الصيام، كمارة الكفارات! 
الكافر.إل 

مريمعن الووله الختصه الخهث تقوم أن مل الر*~؛ي، المف؛ خاص؛يلك مدا للغايي• مهم تيية )١( 
المجر.دخول، وين، محييي ق أخرى •رة باثلر القرى أم 



الق1*اتالو«ضاذيت

ءُ الأمراضمن كز الأن الماصية الحمعة حطبه ل ذكرتم الثؤالت ٦" 
ممزاأل العروق ؤمن ويهلعم، يمطر أف له الكر بمرض المصاب وأف المستدخ، 

المستديم؟المرصن مقياس فإ يصزهم، ولا يصومون الكر بمرصن المصاي،ن من 

المصابوهل 

المصابولا النفر، بمرض المصاب لا ؛ JUم عل نحلن لا ١^^ 
كانفإذا عليه، يثق القزم كان إذا إلا المربمن بمطز لا إذ الرطان، بمرض 

الثز؛وضئيهفإنهلأبج
تتاولىعن صاحته يصر أف يمكن لا نؤغ منه لكن نحنلمر؛ الثغر وأمراض 

شتاءهدا معه ويستمر يمومحتج، وربا عليه يغمى الخبوب، هدم فقد ؤإذا الحبوب، 

يومم، عن ب أصيب من بجم ام، اسْ الأمراض من بمر هذا فثل وصما، 
منك1ا.

••رةصو(ء

V والليلة،اليوم ل لنفجه برياجا وصع مد العلم طالت، كان إذا الثؤال،1 ٧" 
وشربهلأكله تيئى وما والاطلاع، النون لحفظ الوقت، من الثلثين مثلا فيجعل 
لقراءةوفته أكثز محعل أم رمضاف؟ ق ولو ذلك عل يتمز فهل القرآن، وقراءْ 

القرآن؟

عغئجل؛افه لكتامحس، قراءتك أكثز نجعل أف رمضاف ل ينبغي الذي ابواب• 
ولهداالشهور، من غرْ ق تكون لا ومتفحه منيه الشهر هذا ل القرآن لقراءة لأف 



0اق1ءاتئمالأاهراسءالآول(

يداويهرمضاف ق حيميل عليه ينزل ونلم~ آله وعل عليه اممه ~صل الّ؛ي كان 
به.١^ \ئذ \صووهذا فكان ام، هذا ل لأنهُأنزو ؛ ٠١القرآلر

إلمحاج U ؤبملمائ الشهر، هذا ل القرآن هراه؛ مذ ^ أف ينغي فالذي 
أنيمكن رمضاو، ادهامح_، يدهب لا وال٠اللم العالم، كئب ل أو مطالعته 
يعد.فيا رمف.ال ل عليه مص ما يتدارك 

••ؤصى••

بنروطتعليئة ض لكذ بايام، رمضاف نز كام الإ أّإذا \ذمح\ذ• ٨- 
عنيموم اثه ف وعن الدعوة، مكتس، إل احد ائه الملم مع اللغة، يسن، الصيام 
العمل؟فا الصوم، هذا من الفائدْ ما يعرف لا لكن والثرا-تا؛ الأكل 

رمضاوصام إذا اف الأنوأف عباده، الصوم أف له طآ أل العمل اُبمواب• 
الزيان،له! يقال باب، فيها الحنة وأف ذنبه، من تقدم ما له اممه عمر واحتسابا إياثا 

مناف، عند أمحليب الصائم فم حلوق أف أيصا له ؤيبى الصاتموف، إلا يدحلة لا 
فيلمأاللغه نحيد لا كان ؤإذا المحم؛حنى;زم،، فضائل له فجن ابملثج، رائحة 

بالإثارة•ولو 

••محصى••

العناءصلاة من انمرف أن بحد يسأل الحليل الشح رآينا قل• إنا الثؤالت ~ ٩ 
وثعبالرحت، شهري أل مع غرها، أو الإذاعة من النهر لحول ثبوت، سؤع عمن 

رنم)٦(،اف.؟، رصول، إل الوحي بدء لكن كف باب الوحي، بدء كتاب أحرجه )١( 
(،٢٣• رقم)٨ الرّاة، الربح من بالختر انس أجود ه الني لكن باب الفضائل، كاب وسلم: 

عباسابن حديثا من 



امبميايق

عدةيتإم رمضاف شهر دخول يثبت أفلا ثلاص، ثلاثقن منهإ واحد كل تم قد 
ثلاثين؟ل شعبا 

شعثال،ولا رجس، لحول يثبت لم إله يقولول؛ هم لكن صحح؛ الخوامس،ت 
أشهر،ثلاثه شو نأته، كانت، ملها التي الشهور أو احتإل نفيه كان ؤإذا 

لدبممأن الغلن عل يغلب كان الذي أف مع سألنا، لهذا يوما، ئثآحز لاثدأو وحيتئد 
ضضكوحال؛لأيم-يست،-ظواسثثاسالأضاعبآو 

ْضعوذأيم عل يدل فهذا كيلك، كان ^١ الحمعة، ليلة ١^ ثصا أن الاس 
الثلأئ؛لله ل إلا يكوو لا ؛، ٣١لأف شعباف؛ ْن الثلاثوذ هي الجعة ليله باق 
قالوا.هكوا ضئي، داعل فلا الثلامح، للة قبل أثا 

طلبواأمم عل، بناء القيام صلاه نقيم اينا ثثا من، وكان ثبث،، اثه فه والحمل 
الجعة.ليله الهلأو -^ ٧١\تأ'س 

لأماعيمأومر،الليله؛ أفالن.ىقالبالميم،أيئايقيمالراؤيحهل«ه كإ 
ؤإذا الن.هسإر j، المين المعل واجب، الصوم ناو ئر، أوحا عنم او،اء 3، ؤإذاكان 

نعملولا صحيف،، القول هذا أف نرتم، لكن، أيصا، الراوح فتصل، الهلال، يز لم 
علأوغالي شعة، المزولة الجات، أن س فا ض بج، ما عل ثاة محا إلا به؛ 

رمضان,من الليلة ستكون ايه ظنها 

الإنصافر*ا/\،ا-أ(.:ا(اظر:



صاتاءاماا،اهراله1ءالأود(

الخشؤع،وبعدم ثمي ق بضيق أحس الراؤيح صلاة أثناء ق \ذتؤ\}ا(.' — ١ ٠ 
تنصحوسي؟فإذا 

هداأة لأن الرجيم؛ الشيطان مذ باش ستعيد يأل أنصحك الخواب؛ 
بضيقإما الأمن، عاليه فيضئق عبادته حال ق اف الأنباق قد فاثه الشيهلان، مذ 

ذلك.أثب أوما أوباس، التض، 

حالق يقروه ما وليثدبز الرحيم، الشيطان مذ باش فليسممد ببماوا أحس فإذا 
الصلاة.ق الخشؤع أساص، من التدبر فال إمامه، من إليه يستمع أوما صلاته، 

••هصق(•*

فيهإ؟تطيل أراك حيث، الجدتين؛ ؛؛ث الدعاء أرجوبياف السؤال1 " ١١

وعاقني،وارحمني، ل، اغفر ربا معروفا• الجيني بتن الدعاء الخوابا! 
وا-؛وفي•واررمتي، 

ي٤ئرأذ ويمكن لنفسه، نحتاره آحر بدعاء يأن أف ان للأتتمكذ والاطالة! 
ضالدعاة ٠^ أحياى دعا إذا كان M المن لأل الدعاة؛ 

••هسى••

أولإعانةالإغاثة، لهيئة مالأ تدغ أن الكفارامت، ق محوز هل النؤال؛ — ١ ٢ 
تكفيه؟ينالأتح أربعة إل محاج محاهد كل إن حيث، أوإفطاتا، الجاهدين، 

عليهد تفلم أوجيفة، قاور المل ظهر عل ألقي إذا بابا الوضوء، كتاب، حرجه أ١ 
الثرينأذى من اش. لقي ما باب، والمر، ابهاد كتاب ومسالم: (، ٢٤٠)رقم صلاته، 

ختهبمثن.عود مابن ■طويثه من (، ١٧٩٤رغم)والناشز، 



ام|اضاإيإأالائءات 

يكووولأدروئا،وللأودأل دراهلم يدمع أف بجور لا الإطعام الحواب؛ 
إلأو الإغاثة هيئة إل دراهنأ يدفع أذ يريد كان ؤإذا السرع، ل جاء كا إطعاما، 

إطعامهبجب س ثئعمة طعاما الدراهم -رذْ يشري نحصا ووكل المجا٠دين، 
ت•ه إذا بأس، فلا 

••)ييق(♦•

حتىعاليه الواحّت، الصوم قضاء أحر رجل ل الحكم ما الثواو؛ " ١٣
رمقاللحول يعد قضاه إذا إطعام يلزمه فهل عليه؟ ما يقض ولم رمضان أدركة 

١^؟

إذاوأما عاليه، قيء فلا أوسفر أومرض جهل من بعذر كان إذا أما ا"بمواُب،• 
المسألة!هده ق العلمإء احتلث فمد عذر لغير كان 

ملمكينا.يوم لكل إطعام القضاء مع يلزمه فال؛ من فمنهم 

يلزمهلا أيه هوالصحيح، القول وهذا الإطعام؛ يلزمه لا إيه فال؛ من ومنهم 
ؤيستغفز.يتويث، أن عليه لكي الإطعام؛ 

آثاممذ معرمحي؟ آوعق م،ُ؛تا ؤمشَكاث^١^ توله ذلك ودليل 
كليثمل لره أثاو مذ وقولة* الإطعام، اممه يذكر ولم تالقرْتأماا أوه 

ثيايلرم لا والوا"ماُت، رمفال، أويعد رمضاف قيل كان مواء الدئيا، أيام من يوم 
فلعلبالإطعام، الأم الصحاية بعض عن صح اله لوفرض حى بدليل، العياذإلا 

الاستحباب.سبيل عل هذا 

كانولهذا ثيء؛ منه النفس ففي الإطعام برك الناس وتأثيم الإبجابج وأما 



0صاتئماااس)ا|ات1ءالأول(
ت

رمفا0عن القضاء أحز من أف المسالة هذه ق العالم أهل أقوال من الراجح القول 
بدونيصوم أف ؤيكفيه تغفز، وييتوب أف وعليه فهوآيم، عذر بلا الثاف 

••©صى••

الراؤ؛ح؟صلاة من الانتهاء بعد الصل يقول ماذا الئؤالت — ١ ٤ 
يقوونمنه الوروملم س انتهى إذا فإدٌ بالؤٌر، الرائح إذاأممب أما اُبمواب• 

الثالثة.ل صو؛ه ويرير منان، ثلاث القدوساا اشك راسبحاف 
كالهلوايتليز هذا لأف شيئا؛ هذا ل \-sp فلا وتر، بدون قياما كانت إذا وأما 

اللام،ومنك اللام أث اللهم ويقولا1 ثلائا فيها الإنسان يستغفر التي الخمس 
قيامأوق الرانية المالوات ق سواء ثطؤغ، إذا شيئا يقول كان ه الّى أل أعلم ولا 

قصوتم، ؤيرغ مراُت<، ثلامثإ القدوس،، اشلث، ®سحاف فيقول• الوتر ؤ، إلا اللتل' 
كءاحاءفيسطا'.الثالثة، 

••هيى•*

لصلاةالمجد إل تأق النلموة بعص هناك جدال للأمف السؤال،ت " ١٥
لعايكثزوغثرها؛ الليلة هدْ ل عليه سهوا أف أمرلجب ا وهل• السائق، مع الراؤيح 

اجد.المق منه 

المسجد،ق صلأتبما مذ أفضل بيتها ق ا،لرأة صلاة أف عل أنبه أولا الحواب،; 
تتهليغلا الييت، و لكوبجا المسجي.؛ ل الصلاة إل محتاخة كان إذا لكذ أ>ا؛ وأكثز 

١(، ٤٣٠رقم)الوتر، بعد الدياء ل باب الوتر، كتاب داود؛ وأبو (، ١٢٣أخمد)ه/حرجه أ '
;محغؤبمن.كعب، بن ل حدين، عن (، ١٧٢٩)رقم الوتر، ل القراءة باب الليل، قام كتاب والناش؛ 



ارإقاءاىاررض،دةرإإأ-ا 

أفضلتكون قد المسجد ق الصلاة —فإل يثغلوما الذين الأولاد لكثرة نحل أف 
للمجدتأق أن وأما يلازمهم• من أولادها عند يكول أن بشرط الناحية، هده من 

إلمها أثرب الحان هدْ ل الإثم إل وهي أمانة، إصاعه فهدا الأولاد وتترك 
الأم.

المائق؛ْع وحدها نأى أذ محور لا فائه المجد إل نأي أف الأفضل كان ؤإذا 
شمالإ.مرصخأنماص،تجاض1

تقللا الأمر، ّرالا الرأة ولائنثمن بالرأة، السائق حلا ماإذا ونمت، وقاع عن 
آدمابن من محري فالشيهلان لا؛ منه، آمنة وأنا هلثب، رجل المائق هدا 1 —مثلا— 

•المحظوو قفع ثرا نفوسيا و يزين( فربا الدم، جرى 
اءنْع كانت إذا أما المائق، مع وخدها نأي أف عليها §ئرم الرأْ أل الهم• 

٠دخالوة ولس مر، بلص هيرا لاذ يامن؛ فلا 

أجمذ•وصحبه اله وعل محمي•، نبئتا عل وملم اممه وصل 

رقمحاجة، امرأته فخرجتا جيش ق اكتتب من باب والسير، الحهاد كتاب البحاري* حرجه أا 
من(، ١٣٤١)رنم وغيره، حج إل محرم •ع المرأة سفر باب الخج، كتاب ت لم وم٣(، ٠ ٠ )٦ 

ق.بمتمحا.عباس ابن حدينا 



مم|«ااتء،،رااإاه)اساءاهم(

اقا؛اثذي

وأصحابؤ،آله وعل محثد، نستا عل وأصئم وأصل ااعال؛و<، رب فب الخمد 
•الدين يوم إل بإحسان تجهم ومن 

للهاءبكمه( ١ ٤ ١ ١ ) لعام؛ شهررمضال ق الثانية الخالة محي فهالْ آثابعد؛ 
الثلاثاء.ليله عنيزة الك؛ترق لخاح اي 

تقوأالش السور غثر صورا ترأنأ حيث الور، صلاة ي صسنثا ما رأيتم ولقد 
أن:عكاسأنماءةمورةالأءللعادة، اق 

سيلعل ااوحورس،ألكنه سيل عل ليت الإحلاص الكافروذوسورة وسورة 
•الامتحياب 

أنفالوتئ؛ الركؤع" بعد الدعاء ~أءنى• القنوت الوتر شرب من ليس ل أي 
أوإحدىأوتسعا، أوسعا، أوخمنا، أوثلائا، الوترواحدء، بصلاة الإنسان يأل 

تركؤإذ فهوحير، الإنسان ئث نإن الور، لصحة بشرط ليس والقنوت عثز0، 
الدعاءعل يداوم أذ الإنسان تحب رمضاف ق لكن ا الثنة١ يه جاءت وكل فهوحير، 

فالأولرمضادن غم ق أما الدعاء، إجابة أمسارسا مجن الخمع وكثرْ الخهع، لكثرة 
بعدالدعاء عل أي؛ القنوت، عل الإنساذ ^١^٢ ألا 
رقمالوتر، ق يهرأ ما حاء ما باب الوتر، كتاب والر،نيت (، ٢٩٩)ا/أحد أحرجي ما منها )١( 

ممابماحي: وابن (،  ٠١٧ رنم)٢ الوتريثلأُث،، كف باب اليل، نام محاب دالمار: (، ٤٦٢)
ة.بم؛أ؛ا.عباس ابن حديث، من يقرأفيالوتر،رقم)؟ياا(، يا ماجاء باب الصلاة، إتامي 

^حالخارى)أ/آأ(،ومحساام>ا/أأ؛(,



الأق1ءااءاور«ضامم

ىأك:١^١ كآيا ؤ -مال: قوبؤ ئ \ظربا كتاب و اثنا إثما ثم 
بقا]اوترة:'آخا[ ب* ينموف مل١ءكملمثكا من أدمى عق ألن١يامئاكب 

بق~وٌلم مكل عل نجب عيني، فرصي الصيام أل الأية هذه ق افه 
الراحالركن ص الفرص وهذا بتة~، وأما الوجوب، شروط بيان الماصى لدرس ال 

حنبلبن أحمد الإمام عن لآعهُأقء الحنابلة فقهاء ذكر وقد الإسلام، أركان مذ 
الصلأة.رك كمذ ا، كافرأ مزثد فهو حاويا الصيام رك مذ أف 

إلايقوم لا والثيء الإسلام، أركان من ركن منها كلأ أف القول• هذا وحجة 
أركانمذ ليس أنث الراجح القول لم الدار؛ وض الحنة كأركان بأركانه، 
بناممب عبد حديث ق كا الصلاة، إلا بركه الردة تحصل الثهادتين سوى الإسلام 

طتجامذالأعاJيكئمحتجكازأساب، قال،: ذح شقيق 
.٠٢الءثلأةر

قال،كإ الأمم، بجمح بل الأمة ءرالْ خاصا ليس الفرض وهدا وهوفرض، 
الصوم——أي: أهميته عل يدل وهدا ^،٠٥^٠^ من أدمى عق ؤَةماك؛ن، تعال: 

صوم.مذ للأمم بد لا وأثه الأمم، لكل مصلح وايه 
عظيمتان;فائدتان من أدمى عثر ؤكما'محتا تعال: قوله ول 

الأممبه د،كأم، لم شيئا ، L^^SJلم وأما الأم_ة، هدْ تسليه الأول:  ٥١الفائ
الهلويلةالصيم، ايام ق سثإ لا مشمة، نؤغ الصوم ق أن المعلوم مذ لامحه السائقة؛ 

قبئهم.مذ عل كتب قد الصوم محاق الأمه هده مل اممه لكذ الحارة، 

الإماف)؛/مآ«ة(.)ا(اظر;
٢(. ٦٢رقم)٢ الصلاة، ترك j حاء ما باب الإبجان، محاب الترض: أحرجه )٢( 



رت،ءاهء1مااإاه)اراقاءاهض(

قإليه افه أشار كإ غيتْ، يصيب بإ يتل الأناذ لأف عظيمه؛ غاواد0 وهذه 
همثصن ألدف ي، ١^ إذ،لمن أثثم ينم،تبمءظم نثن ؤ ال1رث أهل عن تولؤ 

العفوية؛عاليه هانت العفوية ق غيرُه شاركه إذا الإنسال أل العائم لأف لالزامف:بممآ[ 
أندفق ١^ كلتن آذ آثث:؛ بمطم نثن ؤ اكار: لأهل افآ يقول لكن 

يعقا.يعصكم تنل ولن يعفا، يعصكم يعين فلن ه ثثصن 
اتصخرا رثاءأحيها الخنساءق وتقول 

ميلقتلث إحواهم عل الاك؛ذحول ولاممره ول
بالتأثيمحه الممل أشل ولكن أخي نل ومايكوذ 

كتبقوله؛فقي به، وبمثل بغيرْ، بماثى الإنساف أف عل يدل وهذا 
تكلم،لم يامرشاق، كلمت، أما ترى أف الأمة لهدم ملأءكلمهتسليه من أرمى مث< 

ا؛قه.؛هالأملمال
الح٠يدةمرشإليهاشسمها؛الخصال إل داكامئهدْامح 

إليها،تشن، الحمد— —وا؛ه الأمه هده فإن الأمم إليها سقتإ الش الفضائل فجميع 
السايقه.الأمب إليها وصلتج الش الحميدة الخصال من حصله الامه هده تحزم فلم 

ثتل«ءكلمه.من ألذمي مد ءؤّكما'كقب قوله• ق عفليمتان فائدتان فهاتان 
موىوص* الصوم، روح ص الفائدْ وهده ه تنقون ^؛٣' مال؛*١٧ ثم 
سخيأذ القوى- -أي: فهي الوقاية، من ام والقوى: عغقل، لربه الإنسان 
افه.عياب من وفائه الإنساذ 

دارالرفت.ط. (، الخنماء)»_:YU)؛(دءان 



اراقاءاتا}ر«ضاادة

اممه؟عدانم، مذ ونايه بمخد بإذا لكذت 

الواهي.وا-بماب الأوامر، شل الخراب؛ 
تعرفل محل وقد 

التمىذاك ا ومرهصضرها الذنوب حل 

يزىما محذر الشوك ض أر فوق كاش واعمل 

الحاومزالخصإن فرة صلانحئرذ 

المموى.فهدم والكبائز، الصغاتن ثيغ أو بمي؛ 
عليه؛اض حرم ما بمغ وأل عليه، اممص أوجب، با الإنسان يقوم أف فالطوى؛ 

بإينوم أحد لا اثه المعلوم ومذ سبماثثرةتاإ؛ا. افب عذاُس، من الوقايه هي هذه لأف 
وهوعا1أره.إلا علته اض أوجس، 

٣١سمة وقد إلا عليه محذما قسا يترك ولا بعلم، بوى مفالعمل إذف؛ 
اف،مذ نور عل افه ر2لاعة تعمل أل المموى؛ بعض^ا؛ قول، عن يغني وهذا بذللثج، 
هدمكل افه، عقاب كنشى افء، مذ نور عل اممه، ثيى ما تيغ وأف اطه، ثواب، ترجو 

الواهي.وترك الأوامر فعل وهي؛ ابامع، المعنى هذا ل تتصثؤ لكثها تحاؤيمح، 
والخهل،به، والعمل الرور، محول ينغ لم ُس ^^٠^٣؛ الني قال، ولهذا 

ألل وغرص إرادة ف ليس يعني؛ وشرابهءرآ؛ طعامه يدغ أذ ز حاجه ف فليس 

العارف.دار طؤ. (، ٣٧٦)T/ ديوانه j انمز لأبن الم، )١( 
(،١٩٠٣)رنم الصوم، ل به والعمل الزور نول يشع لم من باب، الصوم، كتاب، ت البخاري أحرجه ( ٢) 

خ؛هبمتئ.هريرْ حدبثاأي ءن 



لق،ءاتء1ماسراس1ءاثض(

ينغأذ مي: الصوم من الخكمه إنا والثزمت،، الأم من بحنن1تيلم الخلق يندب 
العدوالهو الخهل إثا العلم، عدم ليس وهوت والخهل، به، والعمل الزوو، قول 
الخا٠ئر١ا:الشام قال كا الخم، عل 

الحاهلتناجهل ذود، قجهل زأخدفا ألألاكئهل
العم•عل هوالخدوان ؛الخؤل• 

افء.طاعة ؤإلزامها اممب، محاوم عن الشن كفث الصوم! فوامم• من إذ0؛ 
عنالمم عل والتحئل الصم عل للض تربيه فيه أو الصوم: فوائد ومن 
المكرؤإ.وعل المحبوك،، 

ففيه:الثلاثة، الصم لأنولع جامع فالصوم 

افه.معمية عن صر و "

اوؤ.اطه أقدار عل صن و ■

هذاالأمر، تهدا يقوم أف عل نفسة محس اف الأنلأف اطه: طاعة عل الصبر 
صنءلطاءةاطه.

مامحن كان سواء عليه، اممه حرم ما الصائم يتجنم، افه: محارم عن والصبي 
والكدكؤ،كالغيتة الخموم سبيل عل أومحرما والشرك،، كالأكل الصوم لخصوصن 

المخوم'فحل عن نفسه يصر فهو 
\ذمب.دارالكتاب ط. (، UAديوانه)_;ل كلثوم لعمروبن اليتج ا



ارر|ضإذيإتالاقإءات 

والعطشالهلع مى الصائم يصمب ما وهي ١>^^•' اممه أمحداو عل والصم 
الهلويلةالصيف أيام ق سثإ لا ٧^^١^٢، محصل هذا كل لأف والخمول؛ والحؤع 
والتحمل.الصبر عل للممس عظيمة تربية فيه كان لذلك الحارة؛ 

الأكلوتيسثر يالغش، عليه افه نعمه به يتذكر الإنسال أذ الصوم! فوائد ومن 
يعني!بالنساء، يتمع ولا يئرب،، ولا ياكل، لا النهار ق لاثه والنحاح؛ والشرُس، 
اياع-

مقاصده،من كشر عليه فات حرمها إذا وائه يتيسثرها، عليه الله نعمه فئتيكر 
النعمه.فيتذكر 

قافالفقراء؛ إخوانه حال به يتذكز اذ الأنأة أيصا! الصوم فوائد ومي 
عليهمفيععلث إحوانه، حال فيتدكئ والمحاح، والثزم_ا الأكل عن يعجزوف الفقراء 

ؤيرحمهم•

والشرب؛الأكل ق صعوبه يجدول لا الحمد" —وفه عهدثا ي الناس مى وكثثر 
إتيانعن المحاح ق ان الأنصام فإذا السماح، ق صعوية يجدوف لكي ميثر؛ لاثه 
وأعامم،عليهم، فعهلم، نكاح، إل محتاحول الذين الشباب حال تذكز أهله 

قدرعرف الضد وجد فإذا بضده، إلا فائدته تحرف لا الثيء لأف وماعدهم؛ 
محيرها.يحرف لا فإثه نعمة ق داء كان إذا أما العمة، 

نرىلأينا العبودية؛ حقيقة يتمم ان الأنأف أيصا! الصوم فوائد ومذ 
ؤإماالقوس، إل محثويت، ثيء ترك ؤإما جهد، إل بمتاج أمر فعل إما العبادات! 

القوس.إل محبوب بذل 



0لق1ءاسئمااإاهرالأقاءاثد،(
ث

أيامق الناس أو حميعا علينا محمى ولا عمل، إل بمتاج جهد مثلا فالصلاة 
الباردة،الشانئة الأيام ق المساجد إل خروج ؤإل وضوء، إل بحتاجوف الشتاء 

ثقولو أمز ما أفعل ممه، عبد أنا ازث الإنفتقول، المشمة، مذ نؤع هذا ق فيحصل 
٠،المكار0ر عل الوضوء  ٤١٣؛الرباط• مذ الني جعل ولهذا عئ، 

احي.المإل امحلما كثرة وكيلك 

يصرلا لكذ الخهي•؛ مذ الثيء عليه تtون قد اف الإنلأف بحوب• عذ وكفث 
والنكاح،والثري،، الأكل، الحبومت،: عن النمس كم، الصنام ففي الحبونم،، عن 

ءلاءهتركه إذا لكذ ثزكة، عليه يشل بالزواج، عهي- قريب كان الذي الشاب، ميإ لا 
العبودثة.تحقيق هذا و كان اممه إلا عنه لا موضع ل لله 

م

ودذلاالإنسان، إل محبوب، فالزكاه؛ذل، الزكاة، ق فهذا المحثوئ،I بذل وأما 
بدنه،يصان، أن عليه نيون الناس يحفى يكون قد النفس، عل شاق الءحبوُب، 
ماله.يصاب أل عليه ولاتاوف 

تماميعرف، أن لأجل متنوعة؛ نزعهاا~ الذي ~سثحال العبادارت، أن فتجد 
الأخؤ.الشيء عليه cاوف ولا ثيء، عليه تأو,ف قد اف الإنلأف للب؛ الإنسان همودية 

درحاسذل، ولا النهار، طوال، واسجد للب اركع تةول،ت لو فرث،ل البخيل أما 
ثشتط،ما الدراهم مذ مني حد يقوون الكسول والكريلم يبال•' ولا يفعل واحدا، 

خامل.كسول لاثه واحدة؛ مجدة يتكلمني ولا 

حدسث،من (، ٢٥١رقم)الكاره، عل الوضوء إمٍاغ قفل باب، الهلهارة، كتاب، ت لم محرجه أا 
غئقبمئ.هريرة أف 



ا|ق،ءاتاثمر«د1قة

منأيمحا فهدم عَهبجل• ممب الإنسان عبودية حقيقة عرف العبادات ثتوعت فإذا 
الصنأم.فوائد 

للأنسانعود^ كوف أثث قبله- وم1 هدا وءتنا ي ّث،ا -ولا الصيام فوائد ومي 
•عنه التخل عل المحرم الثى؛ عل الا-ْن 

الصومفإف محرم، ثيء ئزب أو محرم، ة لمي أكل عل مدمنا كان إذا تحم، 
الثيء.هدا عن التحل عل له عونا يكوف 

عليعنهم الصن؛ فإف الدخان، بشرمس، ابتلوا بمن مثلا لهدا ولثصرب 
بالأكليشتغو أل ممكن الليل، يبقى إذف يشربوه، لذ النهار ل لأمم عنه؛ التخل 
لكنعليه، ثق ؤإف ؤيتلمهى الدخاذ، يثربوف لا الدين إخوانه ْع وبالئمر الماح، 
قنبعن شهركامل خلاو ل منة مزو إذا وهو نمنه، يتئ0 حتى ؤيصر يتلهى 

الصوم*قواي* من هده عنه؛ الإقلاع عليه يمهل فسوف الدخان 

^٠١لكذ قاسا؛ ممر0 حكم هناك تكون فقد حكيم، عليم سبماةثؤعاك وافه 
فعلاوالمحرماتالواجبات مراعاة الصائم عل بحبح ولدللثا للمموى؛ مثب اثه ثيء 
صوميوم كاق ®إدا ت قال ءثبآلملأْؤقلأأ النبي إف حتى غثرْ؛ عل لجبح لا ٌا ثركا 

فئم«را؛امرؤ إل ملئل: أوشاتمة أثئ أحد ؤإن ؤلأ:ضم،، هلأ:>ئث أجيم 
إيقل؛ تمايله، لا والشتم بالب ءليلث، اعتدى أحدا أف لو حتى الخد، هدا إل 

صائأ.

توملم (، ١ '٩ رقم)٤ شتم، إذا صائم إن يقول *ل باب الصوم، كتاب الخارىت أحرجه .١( 
خهبمه.عاتثة ين، حد من (، ١١٥١رقم)للمانم، اللسان حفثل باب الصيام، كتاب 



نجوئماسراسءاهاض( هاءاه 
»ثلأثئقهأئلإءبممُ: ومحال قءاصةبم،أ: ومحال 

ردمسأوء،اءالوا:ولأينو4ا، إليهم، ولاظث 
بالخفيذثة واثمى وافاو، *النيل، هالت حاثواوحيروا، اانح؟إ يارمول هم مى 

واهيقولث أذ مثل الكاذُت،، يالحك، لعتة م الروج يمي؛ سلعتة، فالمتئى 
وهوكاذب،وكذا، كذا يها أعيت لقد واف أويةوو<ت منها، أحن السوؤ، ق ما 

علقمحلمخ ثم ذلك،، أشيه ما أو وهوكاذب، وكدا يكدا اشش؛تها لقد أويقوو<ت 
اش،كئثهم لا الدين من هدا الكاذيت،، يالحلمح صالعتث مسا محٍكوو، الثيء، هدا 

عذابأليم•ولهم دلاإويؤب، ولابمفلرإليهم، 
تعالاهه فإن حيلأء ثوبه أمجل فإذا حيلأء، ثوبه أميل فهوالذي النبلت أما 
ولأثزكٍه،ولهءذاب،ألأ.ولأينذلئإليه، لأمه، 
فيهمحال أهوف، لكن يعذب أهون، عذابه فإذ ا-قلأء لغير أميله إذا وأما 

بقدرأنه؛عائث، أي: ^٠١٢١ نجي اهمح، من أنقل »ما البئ 
بمقدارالميم هذا من فيعيب نحو)متتيمر( الكع؛ين عن نزل فإذا فقط، نحالمته 

لأَيكئثئ،اطه اذ الإم يلحمه ولا عذاب،، فيه ليس والا؛ي شل، )ّتنمص( 
ولأيطلثإوه،ولأ:زكيه.

حاوي>ث،من (، ١٠١رقم)امنغشنأفلميمتار، ادع،.ت باب؛دل الإهان، كتاب ملم• ،أعرجه ١١
ةأ.بمن•*رثر؛ أي 

حدتمن (، ١٠٦رنم)الإزار..,، إمال، تحريم غلظ ييان باب الإبجان، كتاب ت ملم أحرجه )٢( 
الغفاريذر أي 

حدين،من رنم)سم\ه(4 انار، فهوق الكم؛ن من ماأمغل باب الياس، مماب ^; ١١٠٠^أحرجه )٣( 
أبيمريرة.بم1ئ.



اض|ضاديإأائتاءات 

قحى موجود هدا لأنا البدن؛ بعفن عل العدار-ا يكوف أن تستعربج ولا 
مراللكز، نْمو، الأنأعل صاو جده مئ، ثيء مع الإنماو فإذا الدنيا، 

ط،،مصمماولإمهاش
مرحلإ؛ ذكندا الذي المثاو فهذا ثزعا، ذلك وقؤغ أيصا تغرب تولا 

بعدالصحاثؤ بني أقدام رأى ءاثو١ئهؤئم الثس_ول إف حيث أيصا؛ ثزعا 
فجعلا ^١١١ ٧١منر راؤيل صوته! بأعل فنائي الماء، يمئها لم وصوئهم 

الميم.وهوغل يالواحب، الإحلال فيها حصل التي الأعقاب يعدب الذي 
بالواجب؛يقوم وأف الحرم، يثجب أف غرْ وعل الصائم عل محب إلف• 

يكوفأف للصائم ينبغي ت لف البعض قال ولهذا أول، الصائم حق ق هو لكن 
وفعله•وسكونه" ووقاوْ هثه ~يعنيت وذله قوله ل وقاوالصوم عله 

يحاملناأل الله أل —ننحن لكن مواء، فطرة ثمنوم صومه يوم بجعل ولا 
صومهيوم بجعل الاس بعض بل سواة، فطرنا ؤيوم زما يوم نجعل ؛حفبْ- 

العصرومن العصر، إل الظهر ومن الفلهر، إل سام بجدة فهر0، يوم من وأردأ أدول 
الثممرغروي، عند يقوم أل إل العصر وصلاة الظهر صلاه ييع ورثا الغروب، إل 

بان،فايناقنم؟!والعياذ 
الأكلمن شثة حرم فقط، عليه عذاب هذا صوم ينفع، لن هذا صوم 

بهتوأ فمهل، ثكل صومه وحقيقته، ولبه الصوم بجوهر يأت لم لكنه والثريب،، 
ثوابالأعال هذْ أوزار نجاح أف ويوشك محرقاإ محرق جدا، ناقص لكنه الدمة، 

الطهارة،كتاب لم: وم(، ١٦٥رقم)الأعقاب، غسنر باب الوضوء، كتاب البخارىت حرجه أ( 
خئيبمثن.هريرة ابى حدث منر رقمر'أ؛؟(، إك،اله،ا، الرجلن غسل وجوب باب 



مَ( اصر  ٥١٤١١عام لقاءات 

سيئاتتكون رثإ واليتان، الحسنات توارن القيامة، يوم ا،لواوثة عند صومه 
لها.حامزا ؤيكون عليه، فيضح بالصوم، حسناته من أكثر الصوم هذا ل أعإله 

مىالحكمه هي ما نعرفتؤ وأف صومنا، ق المسائل هذه نراهم، أذ علينا إذنى1 
تممجثراالناس أشد أنا عليها، ؤإياكم يعيثا أف اممه وأسأل بذللث،، نقوم حتى الصوم، 

ولكم.لما ال> اممjU  َ4لم ذا، هل 

هذاول ملمة كل ل هماده عل اف أوجبت الذي الصوم ثمرات بعص هذْ 
محث،ترأ أك؛بم ءأ؛ها ؤ السامةث الأديان حح وق الأدياف، به اممه خم الأي الدين 

[٠ ١٨٣]^:ه تنمن تئم مفطلم بن ألص عئ آتاَمحذ، ١^١٢عيهظم 
معدودات،أيام هو ؤإثإ ّسنتن، ولا شهورا ليس الصوم هذا أف اممه ثم؛^؛٠ 

واتق_^،، قاصر قليله، معدوده أيام يوما، وعشروف تسعه أو يوما ثلاثوف إما 
عئرك.من يتمل فيإ المموى عل ونعتاي نمملن، ربا حتى الأيام، هذه ل النه 

قال:نم مرض، أو نر لتهليعه يلا ومن الصوم، أحكام عغتجل اطة ذكر ثم 
ظسستجمسثوأدعان  ١١٥١٠^٤ دعوه ثيب نرسب ه؛ عق :متادى ساقي ^١ ٢ؤ 
دعاء.إجابة زمن الصوم لأف ]اومرهت1خا[ يرثدوث-ه لتلهم ه لإؤينوا ول 

آلارد«ر دءو0 للصائم راول ت التيعن الحديث ق جاء وقد 
قالتلض الصوم، ذكر بعد الدعاء إجابة يكز لأيه فرصة؛ وهذه 

صلإؤومحاوأي< والمموى: الصوم من عليهم يرصف با أي؛ ه 4 

العاصعموبن بن عبداش حدث من (، ١ ٨ • )٧ رقم والترهيب، الزءي_، ل نة القوام أحرجه 



اداق1ءاهالو«ضاضت

خاصةأشياء وق معدودات— —أيام القصر الزمن هذا ل التحريم افن ذكر ولما 
وثُؤ ممالث العام، الت1حريلم يكن شه— لحى تعال اش —حرمها ان للأتاطه أحل مما 

أ*ثلآلم^^١ ولا ؤ قال! الصوم آية يعد [ ١ ]الغرة:حخ ه لألآ0إفي هلإ ^٥٢ ٠١^^١ 
نأنئتِالإثو آثاترا آا؛يو تن رثا لمحءف\ءِ -أد٠آلث٠ وثدرأ إأبم?بفي ؛؛٤^ 

إلحا وندل باJاطل، ثتا أموالما نأكل أل ئطلما، حرام هذا لالمساأ ثمح0< 
الخقام.

ثدهبوأنت أنا ويةولت مال، من لأخيه عليه محب، ما بجد الإنال أل يعني• 
للئدضميقول ظ للمدعى وليس الخصان، إليه تحام إذا والحاكأ الحاكم، إل 

الخصومهأل وسنى\ برئ، حلم، فإذا لملأن، ثيء عندك ليس اُه احلم، ءليهت 

تتهي.الحتكومه لكن سسه، له -ئي ذللث، بعد بية المدعي أقام فلو انمعنمئا، 
ياكلالناس مى كثيرا لأف ه لمحقاب د٠آإإا ؤوثن-زا تعال؛ قال ولهذا 

مذأزميي، ؤيمول؛ لتخص؛ يأق المحاكم؛ طرين، عن باناطل الناس أموال 
ممكنةفرصة أءرُسإ ق افة شاء إذ للثإ أحضنها وأنا ريال، آلاف، عئرة يصللث، 
ممتكنة.فرصة أقريتخ ل هويقول• لكذ الشامة" يوم إلا بما يأف ألا ~ممكذ 

شهودا.ننهي أو بيسا، يكتب، لفلان نل•هب، إذف 

و؛\ب^، NTعثرة بمج حش بجظ ثم خائن؟إ عندك أنا ألامح؟ا قال: 
ثهود•بدون 

أفرنمؤق للئإأ قلتؤ أنا اطه؛الئز3اا ياق اصحر، له: ء؛ةولا يهللبئ، يأق مدة يعد ثم 
محييما يقول: النهاية وق وهكد.ا، الأف! حتى الفرصة تحصل ولم فرصة؛^٥، 



اق1ءاهئماس)الأت1ءاثض(

شهود؟عندك هل نعم، قال• ثىء؟إ ل عندك ما كيف افه! امحق ت له فيقال ثيء. لك 
وإلأأناوأ;تإلالمة.

ءشرْآلأفتأمحرصتة إن قال; لليي القاصي سيقول القاصى عند حضرا فإذا 
محلث؛-غالتا- والخصلم حصنك، عتلذ نهود عندك يكن لم إذا النهود، هات 

ثيء.لك ليس احرج، للمدعي؛ فيقال فيحلف؛ سيئة، نتنه لأف 

أ>وتن زشا >ثآْكلوأ الحئأم: ك أدوذلك باJاطل الم|و أكل \ض: 
ثألموي،ه.ؤأنتر ألإدوِ أاثا؛را 

القرآو-أم إذا الآياُت،- أو الأية هذْ عل الكلام لهدا -خنانا الإنساف ؤإة 
قالبلاغة، ق الأحكام، ق الأحباو، ل ثمج؛ زوج كل من عظيمه معال فيه وجد 

ذهنك،وصفاء فراغلئ،، ومن، ي الآيات< بعص حد تامل. إل نحتاج لكن ثيء، كل 
عجاتيهتنقفى لا ع،جل، افه كلام الكلام لأف العجاب؛ العجب، فيها نحد وتأملها 

اأا.

لأفعئقتجل؛ اممب كناي—، ق العظيمه المعان هدم نرى لا منا الحاصله الغفله لكن 
حتمت،يقول؛ رمضاف أحز ء ونحي ونحتنه، منه يتتهل أف تحث، القرآف يقرأ من أكثز 

مرة.عثرئ أو عئر المراق 

قالi ظ ه أزئ ؤ؛مم ١^،^: القص_ود ز القص_وذ، ض،^١ 
هذاه تأمل؛بدون منيا ليقرؤوه يقل؛ ولم ]ص:أرأ[ ه تا,ثبجء 

امتثال.وهدا i >حمحأأص العاف ي تفي ١^: 
•وثدكر امتثال ثم العانى، ق وتملأ تدبر ثم ، ^١۶٥فأولا؛ 



ال1ماءاتاالوضانية

الأضع

افالإنوأف الراتة، j_ J الدثه أن الأم اللخاء ز ذوتإ الثوال: - ١ 
هيوهل أ القوو هذا أرجوتوصخ ، ١^^١١٠ه تثرأ لا قاما الأذان مز أذَاها إذا 

هداماتباذزل؟واحأ؛لأو 

الفرائصغنتلئ لكذ والنوافل، الفرائض بفعل مطالب الإنسان الحراب! 
عنالوافوْسوصت

الوافل.ق هوته مذ أكثز الفرائض ق والأمر الهللسر قو؛ الأوو! الوجه 
الفرائص.ترك بخلاف إثم، فيه ليس النوافل يرك أف الثاف! الوجه 

لكنهبذلك، يمط لم الطاب فإف وهتها، غثر ل اجلومته الافأله صل فإذا إدف: 
له!نقول الرجل فهذا به، يأنم لا طلب هو بل الإنسان، به ياثم الذي الهللب ليس 
بذلك.لايخأ لكنهُ ٠ أو-اذْ الراته، بوْ اس، تنقط لم إنك، 

1ئلمالرافل لأف اضُل، ذم U عل كانت، إذا إبمائا فيها أو لأنك وانمارة 
طليأنئ لألأ ُبمها مطاَلي لكثت يك4ا، اثأ لا والواقع ولكثئ ^^1، الإنساو 

يسقطلم الطلن، قاف وقتها غثر ق الوهته الماهله فعل فإذا بالفرائض، الهللّت، يوف 
؛ذلك،.

الأول.ااظر:)ص:اا-ا(سالأقاء 



اا؛اهرالهاءالقاني(م1م هاءاه 

نسمنهم أيام! ثلاثة إل موا انقالدرس هذا محضروف الذين ٢" 
ينتظر،وجلس المجد نحيه وصل لحل مى ومنهم المسجد، خارج الا'ب عند بقل 

بينهم؟بالفضل حكم فإ الصلاة، ل معنا ذحل مذ ومنهم 
ولكنهمأجر؛ وزيادة خثر، عل فهم الإمام مع وصلوا دخلوا إذا الخوابت 

أمأي: ازتن، يثفعول فإم قل من أوتروا قد وهم الوتر ل الإمام شاركوا إذا 
ليلة.ق وتراق لا لأيه بركعة؛ فيأتوف يقوموف 

الثيء؛يعص أحطووا فقد وحلوا المسجد تحيه وصلوا دخلوا الذين وأما 
ومواممتهممعهم، بالدخول مأمور يصلوذ الناص ومحي المسجد يدخل الذي لأل 
ال!دين\)لإ ل ٌأاقالآأألم \ذئ قال ولهذا ١^٤، محصن أن أحل مذ 

قالاتيصقامعنا؟،، ررمامنعكإأو قال! القوم يدحلال ولم الفجر، جاءاوهويصل 
فصثامعهم،منحيحماعة يني رحالكمانم ررإداصلبجال قال،• رحابثا، ل صلينا 

فادالك،اظفلهاارا؛.

التيالصلاة لأن قيء؛ عليهم فليس وق الل وبثوا يدخلوا لم الذيذ وأما 
عليهمفليس يدحلوا، لم ثاووا ؤإف وصلوا، دخلوا ئازوا إذ ناقله، الإمام يصلها 

موتثثئشعلمج،فإوممآ؛لكذقدفامالأ>،ذلأإذاكانوومول 
أونقصها،العياذة اي. إمحإل Jؤدى المصلن عل الثويس لأذ ايملن؛ يكونون ذا هق 

قيصلوذ وهم أصحايه عل اليي حرج لثا ولهدا جناية، وهذْ 

الخ،اعةأدرك ثم مزله ق صل نمن باب الصلاة، محاب وأبوداود: (، ١ ٦ ٠ )٤/ أحد أحرجه )١( 
نموحل0 بمل ارحل ي حاء ما باب الصلاة، كتاب والرمدىت (، ٠٧٥)رقم معهم، يصل 
صللن الخ،اعة مع الفجر اعادة باب الإمامة، كتاب اني: والن٢(، ١ )٩ رمم الخ،اعة، يدرك 

العامري;ْ.بمئ.الأسود بن يزيد حديث من (، ٨٥٨رقم)وحده، 



ساتالو،ضادة

اننؤاااإ0 قال صوتت، ؤيرفع يقرأ مهم واحد وكل المسجد، 
قلاعئهزل■حما— الصوت ولوكان يسح واش أحداسواه، يناجي —ليس رث4 

القناءة«رمذئ؛اضتجراو 
^٥١^^٥^^٠؛ارمول فجعل ؛ رالأيؤذيرربءضكمبمما،،ر آحن؛ حديث وق 

تصلوأنت، حوللئ، Jالقراءة يبهر اثا إنتمعت، إذا اض، رمول وصدى ليداء، هدا 
الانشغال.ْع أوثلاثا الآيه ككرر فربإ عليك،، ؤيثوش يؤذيك،، اثه شك، فلا 

الناسبعص إف حيث، المارة، ق يصلوف الدين أولثالثؤ حطأ نأحد هنا ومن 
هذاأوالنافله، الفريضة وهويصل المانة عل مكوالصرمحت، يفتحوذ المانة ق الأف 

صإلاللأء؛لأمثؤذونننمحبون، أم لأثق، 
منالماء فمن يصلا، أف يريد الماس بعفن أل يمكن المئون، أهل مى حوثم 
يوجدربا تمل،، بجعلها لا علمها، يشوش هدا الموت مكمن و بتتها، 3، تمل 
هذاعلتهم مشوش مرض، غثر أو لرض وراحة؛ نوم إل بجتاجوف التوُن، ل أناس 

الماجدالميحوله.عل يشوش وأيما ويملمهم، ؤئزعجهم الصويت،، 
المجدإمام قراءة تكون القريته الماجن. ق الماس داُصل أل حديت، ولقد 

معه،فينجمول حيل، وصوت جث،، إلقاء جيده، فراءء لممجدب هوجار الذي 
تهؤلاء قال لالنانحتتم\[ ه ألمأمن ؤر؛لآ المجاور• المجد قال فإذا إمامهم، ؤيركوف 

الماس.عل الخنايه أعظّم س وهذا معه، يركعول رثإ أحيامحا اا آمي 

خ.بممح•عم ابن حدبث، أحمد)'اآ/يا"(،من (أحرجه )١ 
الليل،صلاة ق بالقراءة الصوت رسر ق باب الصلاة، كتاب وأبوداود; (، ٩٤)ّآ/ أحمي. أحرجه ر٢( 

رء؛ؤقءثدالخيري سب. أي حديث، من (، ١  ٣٣٢رنم) 



0(ئء\ااادراسء هاءات 
—

وتقولواثف، تتصحوه أن هدا عل مسجدا سمعتم إدا منكم أرجو أنا ولهذا 
ءللأقال:لأصحائه، كلام فهدا ^وامساوLاك إذا 

وهوا»لآكلمالس.١١٠ كلام هذا زثنفا ,لافقأ
حتىيعقولنا نعاوصك لا نحن تاكاء;هْ[ ه وآلرزّول إثاش مدو، سو ؤ، ترعم ؤ؛ن 

يشاكأحد لا ئزذي، وأنت واصح، بنص نعارصك بل مثلك، عقل عندي أنا تةوو،ت 

الذينللناس هويمحل هل أ النتيجه؟ هي ما أ بذلك؟ نحمحل نتيجة أي ثم 
االسجد؟ لأهل أم المجد خارج 

هذا؟اق نتيجة فاي إذف المجد. لأهل الخراب؛ 

فاستعملهينثعلك أف أجل من المجون مكثر استعإل إل محتاجا كنث، إذا 
للنشاطمحلأمحزتجا:محطه وفهبركه،ءلأوىأئ،لأمام فقط، داخلثا 

مكؤعل يعتمد لا نفسه، مجن ذاتيا أمرا القراءة ق النشاط بجعل بل لقراءة، اق 
يعتمدلا حى الأّتهلاعة، بقدر النغمة وبجس لتعوذ، نمثة فيرك أوغمم، الموت 

مكؤصويت، نغمة عل 

بالإقامةالناس بعض عندي احغ ك،ا ثانية، ناحية س أيصا صررا فيه إف ثم 
يقولول!يميمول؛المنارة، كثثر~ ~وهم محم أف أراد إذا الأف الناس فعص لنارة، اق 

فإذاذ، هز لم قال: للصلاة، نز ملثا: إذا أولادنا، عاليتا أمدت الإقامه هاوْ 
هذا،من يشتكرف فكائوا الصلاة، أوكل الصلاة بحصى وقاية يتوصأ ذهب أقام 
الليل،صلاة ق بالقراءة الصوت رغ ق باب الصلاة، كتاب وأبوداويت (، ٩٤أحمد)ّل/ أحرحه )١( 

خ.ءتن.الخيري صعيد أي حدين، من ١(،  ٣٣رنم)٢ 



اسا«اتاادو«ض1بم

سمعتم®إدا (! JU. الثٌلإوو( إف ت قالت شكواهم، عل أجيب أف أحبست، ما لكني 
مذنمع اوترو مجد ل الإقانة أو عل يدو وهدا الئلأة«راا إل هانئوا الإماتة 
جوانة■عل دلش التمئه تكون قد ء مي عن أمي أن أستطيع فلا الجد، خارج 

تيقول يصل وهو الإمام صويتح يمع الذي لأف وأصر؛ فأصر الصلاة أما 
بركعة.تدرك والصلاة ركعة، أول هده 

ثتئأ،أف قبل الإحرام يتكسارة داو.رك الصلاه ا أخي يا لا اكانىث له يقول، 
أدركظ اللام قبل الإحرام جرة تكبأدرك إذا الإوسال إف الحاإإءت بحص يقول 

الصلاةفيمويوؤز يحنثا. اللام قبل الإحرام تكثمده إلا يبى لم فإذا فاصثن الصلاة، 

يتصزول،م ركعة آحز سفلرول لأنبمم الناس؛ عل حتى صرر فمها إدذ: 
علومضزه ايجي.، هدا ق الصلاة أراد مذ عل مصزْ هي بل ذلالثج، ق فائدة ولا 

بثؤمحم•3، الناس ومضرْءل الأحرتم،، الساجد 
وهي!الاقتصادية، الناحية مذ أيمها مم<ئة فيها إذ ت نقول أذ أردتا ؤإذا 

أو)لت؛ن( عن يعني• سهل، الصوُت، مكذ إذ تقول! قد —أنتر الكهرباء استهلاك 
الملمئمال و؛يأتإ ك«اره، الكمثة تكون مثلا مكم مئة البلي• ق كان لكذإذا ثلايثج، 
محر?•

الجي.،داخل ل أذبمشثه اف الإنكازئثثط بأ-وإذا لا أقول; أظ ممن 

(،٦٣٦رنم)والوقار، بالكة ولٍات الصلاة إل يص لا باب الأذان، ئاب، الخاري: أ-محرجه '( 
عنوالنهي وصكيتة بوقار الصلاة إتيان امتحياب باب الصلاة، ومواصع الماجد كتاب ومسلم؛ 

•قهقهته هريرة ش حديث من ٦^، ٠ )٢ رقم سث، إتياّأا 



اهاءاثئاتي(^) ٤١١عام لقاءات 

علمحعله أذ أما كثيوا، الناس عل سحجر نقدر ولا باس، ال،ه~ شاء ~إوا فيه ما 
البيوت،ق الأفراد ومن الماجد، من حوله من عل أذنه انه شك لا فهذا المانة 
ركعة.ينطروفآحز معه، يصلوا أذ يريدوف جهة س أيصا الناس عل وأذيه 

••همي•*

السوء،رفقة يسبب متى بجهل يوما أءطنت مضت، سنوات، ق أنا النؤال،ت ٣— 
أماليوم، ذللثج أفقي فهل ذللئ،، عل ندمت، بالهداية" عل افه س أذ ~بحد والأف 

أفحل؟ماذا 

ثزكهاثعمد التي الفوائتؤ فضاء الإنسان عل محن، لا اثه الصحيح الحواب،! 
معم،برمن مويثة والصوم~ ~الصلأة العبادات، هذه لأل صوم؛ أو صلاة مذ 

فإفشرعي عدو بدون وقيها عن الإنسان أحزها إذا معم بزمن ا،لومتة والعبادة 
بالقضاءإلزامه من يكذ لم ينثعه لا إياها قضاؤه كان ؤإذا ينمعة، لا إياها قضاءه 
الذياليوم ثقفي أن يلزملث، لا السائل! لهذا نقول، أي، المحح كان ولهذا فائدة، 
اليئات،.دبمن والحسنات، افه، إل والتوبة الصالحة، الأءال( لكذأمحزمن تزكثة، 

يمسدلا الإنزال يوف رمقاف نهار ل الحءاغ أف يعتقد كان رجل الثوال! ~ ٤ 
عليه؟فإذا الصنم، 

ألباثة عل يهلرأ ولا حقيقه، عامي ايه "بمي• عبمهله مثله كان إذا الحوائج! 
عليهوليس قضاء، عليه وليس فاسد، غير صحح صومه فإل للصوم~ منسي هذا 

ممازة.



ااق1ءاتااض|ث1ثة

الناسمن سح أو وعرف، قرأ قد مثلا يكوف داد| ثيهله، لا مثله كان إذا أما 
قضاء،لا عليه، ثيء فلا كبهأة ؤمثلئ جهله ق صادها كان إذا ءالؤين عدوله، لا فإلك 
أؤميثآ لا ^^؛١ ^١^ قوله لعموم إثم؛ ولا كمارْ، ولا 

لاوقرة:أهأ;ا.

طلعتنم غيم، يوم j أدطئوا ه الس عهد الصحابه)؛.ظ3، ولأة 
والشرب،والأم بالوقت، حاهلتن كانوا لأنم بالقضاء، ولمثؤصوا الثمز، 

الحهو،ب،ءاذالمفالأكووالشرب،وحاو كلاهما كالخإع،لأفريىيى، 
فكدلالث،اهاغ.

*•ؤصى•*

 —٠Jl^^l !، الأجرة؟العناء رامحه عن الراؤيح صلاة مى ركعتان تحزئ هل
لوصلكا الرامحه، عن الركعمحن هاتتن أل الإنساف إذاثوى نعم، أي الخوابر؛ 

معهمولحل الراؤخ، يصلول ووجدهلم مسجدآحر، إل وجاء مسجد، ل العشاء 
رآمأس١^٠ لقوو لأولرأ0الخشاء،ءالذلكمحئئ؛ 

كانوافإذا نيامحم، عل وراءه الدين لكن أبما، شه فعل وهوإمام فعلها إذا أما 
الليل•نام س فهي، الليل قتام بها ينووف 

(،١ ) رنم ه، اف رسول( إل الوحي بدء لكن كف باب الوحي، بدء كتاب الخارىت احرحم أ( 
عمربنحدث من (، ١٩٠٧)رنم باليات(، الأمال ®إي( قوله باب الإمارة، كتاب ت لم وم

الخطاب



0دت1ءاتمجااا\هراساءاثذ،(
—

)الأنولن(إبره احد أف الطسب أمنها بالغر، مريقه امرأ؛ الئواوت — ٦ 
الخالهدم ل مطئ الإبرة هده هل ساعة، بربع الإفطار مل الغر بمرض الخاصة 

لا؟أم 

شيصالألككان ما إلا لأةحمحاهملأثLطئ، الخناب،:هدْلأوذي؛ 
الأكلعن به فبمثمى الأم، طره عن الإنسان ق نجمن الذي وهو والئزيط، 
^للاس: موَل أذ ولأبم5قا مؤ، لا فإوُ ذلك، موى ما أئآ والئزك،، 

إلوصل ما كل أف عل يدل شرعي ديل عندنا وليس شرعي، دليل بدول نني 
أكلاكاو فإ لاوقرة:سا[ ؤد؛لوأ وقاوت ^1( تعال افن لأف فهومثؤ؛ البدن 

اللأعنموماءاواذللأ،فالالإن^^ثا،أوصالأمواكرد،،فهوفخ، 
ممطر.هذا Jةولت أن 

احتاطاثة نرى احتياطا مقطزه الأشياء هذه إف يقول! الأي أف نرى ولهذا 
بدونالماس عبادة إبملال حيئ مذ محط لم آحر، وجه من عشذ لم لكنه وجه، من 

عياذةبطل لا احتياط، إل محتاج أيمحا دليل بدون الماس عبادة إبطال لأف دليل؛ 
عك؛قل•ربك به مابل واصح، بدليل إلا الماس 

بإعليه أبز نقول! ربيا فحينثي. عل؟ تثير ماذا وفال! استشارك إذا نعم، 
أويمؤ هل قال؛ إذا أما الثبهه، فيه الذي الثيء هذا نجب وهو أحوط، ايه ثرى 
بدليل.إلا صمث هذا يفؤ؟! فتقول: لا؟ 

••)محسؤ(••



ا1ر*ضاذإةا1اتاءات 

 ~U رمضاو،،\اوو( ق ايام خمسة يوما، عثر خمسه الشهرية عادتيا امرأة الئؤال،ت
لالعادة لغ حبونا و»تنمل أف فتريد رمفاذ، من الأواحر العشر ق ايام وعشرة 

والتهجدالصلاة قصدها أف العلم هع ذلك،؟ ق الحكم فإ رمضاف، مذ الأواخر العشر 
القضاء؟لصعوبة أما لا اللمذ *ع 

الحبوب؛هده و1ةشلا ألا أزى ثقاين، أطباء مذ سمعت، ما عل بناء الخواب• 
يقولول:بعض الحسن، وعل العادة، وعل المرأة، دم وعل ١^؟،، عل ضاره لأما 

العمافر.هده تناول( الزمان هدا ق ممن الذي الأ-جؤ دفوْ أسباُب، من، 
هذامذ ءغ؛جل اش قدر بإ ثرمحى أف أرى بل ستنملمها، لا أف أرى فالذي 

الودلغحجة ق فعائثة نقهبميا، عائشة المزمنيذ بأم أسوة لها ومحن الحيفى، 
عاليهافيحل بترف، التلريق أثناء ق الحيص فأتاها النساء، كساتر بعمرة أحزمن، 

قالت،!ء ا— حضت، —يعنى! ا نقنت، لمثاك U_،؟ ررما فقال،! تبكى، وهى ه الهم، 
أنت،عؤك ليمل ٠ آدمءر بنامت، عل افه كنبه ثيء ®هذا قال،! اف! وو رم يا نعم 

ولحدك.

أفالأزو ل كنتها التي الأزث بكتابته هذ افه قدن كنسه، كتابه افه كتبة 
فاءنيي،ا،لكتود_ح، عن فراز ولا مآكتوب، قيء هدا يقول،• فكأثه تحفذ، آدم ؛نات، 

قارثه.لتكوف العمرة؛ عل الحج ويدجل بالحج، رم أف ئيآئلآْؤئم أمنها ثم 
أصزارها،مذ عندي ست، ئ الحيوب،؛ هذ0 النساء تأحلم. لا أهول،! اق الشاهد! 

وعنالصزم عن الامتطغ فيه الدي الحيض مئ النساء عل اف قدز بإ اوصا ولأف 
كتابومسلم! (، ٢٩٤)ريم .، الخيص.. بدء كان كف باب الخيص، كتاب الخارتم،ت أحرجه  ٢١١

ققثنبمه•حدينا ر»م)؛؛؟ا(،من الإحرام، وجوه بيان باب، الخج، 



 |،uجمحَ)اماءافاش(  ٥١٤١١لقاءاه
—ءس 

مطعه.أّساد_، فنل مذ محو الصلأة 

ا"قليىعليها افه جبل اش الطبيعة بممحى يكون ثيء كل أف أيقا اعلم ثم 
الإنسان،يعرفه ثيء هذا البدن، عل صررا يكون فإله الثيء هذا بمادم ما وجد إذا 

حنتهقاف تجرج أف بد لا والحلة، اتجيعة بممتمحى ثيء طبيبا، يكذ لم ؤإف 
شق-نحزث.-لا 

ذلكّإؤثث هل ئخ، لحو;ا واكك أوغاطا، بولا لوكان بإ ذلك واج 
البمن؟>(

غاط،ولا بون لم:ابم، كان ؤإذ ثلث،، لا الدن عل ّنزر نمي، ا-يناب،: 
ذمكاللكا ضرر، أنه شكر فلا نحرج، ايه والعاذْ العروق، ل انحباثة ميوثر لكذ 

الحض•

اض،بأمر أفطزلم، فقد أفطزت إذا ممب والحد يركنه، النساء أف رى فالذي 
اممه.بأمر ركنها فقد الصلاه ركت، ؤإذا 

.•هصى•*

م،كه؛الأوامإل العشر ل أذم، أف وأريد مسجد، ل إمام أنا الئؤاو،ت ٨- 
نشاط،لهم ياحؤة مرتبط لأل أحس موف هنا بقيت، إذا اثني أمعر لاثى 

الوقت،،ق أّتفينز أذ أجل مذ معهم الدهاب، وأحب إلمكه، يذهبوذ وصوف، 
عر؟؛ظ مذ بتوكيل وأقوم الأوقاف، مذ أمتأذئ موف أنتي العلم مع 

إلالأئئة مفر بمع اليوم الأونانج مذ ورقة اتتنا قد بالمنانبة• ا"بمواُب،• 
مفيدا؛قرارا يكون قد حقيقة وهذا لأحد، يرحموذ لا وأمم غترها، أو العمرة 



اسءاءام«ضاسات

إمامروق، رمقال آثم إل اليوم يى وإثاهم~ تيديتا ~اه الناس بعص يوحد لأيه 
اممهأوجب ما ويضئدول تضيعول غزمحا، إل ؤإما أفغانستال، إل ؤإما م؛كه، إل 

يذهب.العشز لحالت، إذا وبعضهم عاليهم، 

لأفالأمر؛ هذا ق يمي أف عليه تحب واحمس، باٌي اإلرتب؛ل أف نرى الذي لكن 
وي؛نسك، الذي والعقد ]ال1تاوة:\[ ه التمني آوفوأ آقرنت> يقول! افه 

حاجةق ميإ لا وقت،، كل ق إماما تكوف أف عقدا" سمته أف صح ~إف اللؤلؤ 
]الإمراء:أم[.ه ثنت،* آلعهدكا)ك> إل بالمهر تعال! ؤيقول رمضاف؛ ق الناس 

الواجسافعل إف الواجمت،، ترك ْع بالنافالة القيام الشيطان للث، يزين لا وأنت، 
إقمنتا رروما المدمي! الخاJي٠ثا ق تعال افه محال النائلة، فعل من بكثثر أقفل 
٠علتهءارا؛ ^٠^ ٥١كآ إل ءأحب بثي عتدي 

الشهر؟نصم، بعد أو العشر؟ ق أنت، تذهء_ا لماذا تقولول! قد لكذ 
اكحليمن يتنش اده ولولا الاس، تعليم ق كبيره مصلحه نجد إئتا أقول! فانا 

الاستئذانْع كثيرة، واستفادة كثير تعليم فيه محصل ايه إل نفلنا لكن ذهبنا؛ ما 
ؤإنعلينا، مون اف4~ ثاء إف — باللازم يقوم أحد وضع ومع الأوهاف-،، دارْ إس 

•ندهب ما ومحمدي^ اعترصتم 

كبيرة،مصلحة إل _، نذهلاثمنا حل؛ ق ايا تحال~ النه ثاء ~إل أرى وأنا 
كثيروف،اواس لنا! ؤيقولون الشهر، أول من هناك وذهّأ، أف يريدون الماس فبعضن 

شبزاالشخص يذم، أف بصحح ليس لكن كثثروف؛ والماس كثثروف، والماس 
كاملأ.

رء؛.بمتئ.هريرة ١>^، حدبث، من (، ٦٥٠٢)رنم التواصع، ُابح الرئاق، كتاب، أبخاري.' أحرجه )١( 





اوه1«اتاا>«ضاسات
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دلل،من لما ثد فلا مفسد هدا إو الصوم! شدات ي يلنا فإذا هدا وعل 

مفطئهدا إو لك،: يقوو ان إنكل علنا، مردود قولما فإو دليل هناك كن لم قاف 
منيدليل ثأتي افث، ثريعة مقتفى وعل افب، بأم صائم أنا قل• بالدليل، ذطاب؛ة 

متعافب، بأم قائم فأنا بدليل يأمحي، لم فإف مثْلر، الثيء ٠^٠١ أف عل يدل افب عني" 
الرمليسد لشريعة متتعا الدين، له محلصا اطه عند ومن ض، خلص اض، لشريعة 

الله.عند محمول صالح عمله فال 

يكذلم فإف بالدليل، مقروثا مقوإلا الثيء هذا إف نقوJ،؛ أف يمكن لا إذذت 
قبول.فلا 

بشهؤةوالإنزال والحءإع، والئرب، الأقل، محصورة! أشياء القطرات فتقول! 
الدموخروج عمدا، والقيء والقرُب، الأكل بمعنى كان وما الصائم، من بفحل 

المماس.دم وخروج الحمى، دم وخروج بالحجانة، 
تعههناك أف والتق الكتايت، ق ليس لاثه بالمنع؛ عرفناها أشياء تسعة هده 

ؤيسممرتوما،الأدله، العالياء لكن للصوم؛ أوممسية مفهلرة، أشياء 
الأحكام.مى يّتتتجوثه ما منها وسشجول 

قولةوهي واحدة، آية ق دليلها ثلاثه، هنْ والح-،إغ؛ والشزُبج، فالأكل، 
هثكم أثث ما  ١٣^^؛النساء يعني! ؛[ AU:،_Jl]تثرإ_،سه ٠^٤^؛ ثازق.رم\ق! 
دآئرزأاف؛لكم؛ا-بم،إعت كب الذي الولد اطلوا أي؛ با؛ماع، يعي! تالقرة؛ساء 

١^،^ألبما٢إث أض بن ١'،:^، آنتثل ء بمس ثئ 
يكونوالليل الليل، إل الملاية الأشياء هذه عن الإمساك يعني! الصيام [ ١٨٧]الةرةت

الله.ماء إن منذكره كإ المس، يعرويط 



اس(رالقا، ا\،اه مام لقاءات 

أثثءكث1ا ما ؤوvثغرا ت قال لأيه اينلع؛ يذلك أي؛ ؤكثئيإسه تعال؛ وقوله 
بابإع.إلا للولد ابتغاة ولا ه م 

وهوجامع قمى ملأ، أو فرصا الصوم كان مواء للصوم، مفسد وا"إ؛ءإغ 
خمسةعليه رست، الصوم يلزمه ص رمضاف نبار ق كان إذا لكن صومه، فسد صائم 

أشياء؛

الإثلم.الأئل؛
١^.فاد الثاف: 

الخروبإل الإمساك لزوم الثالث،: 

القفاء.الراع؛ 

الكفارة.الخامش: 

هل>هعليه نزب الصوم يلرمه رمغال نبار ل صائم من ايئ وير فإذا 
الحسه؛الأشياة 

وا.نا،لفىطسممالإ-لأم.الإتلم؛لأنةاضهك الألأل: 
وهوالخنلع؛الصوم، محفلورات من محفلورا ارتكن، لأيه الصوم؛ فاد الئاق؛ 

أكفيهوسالمبالصيامإلسالألاف4َقال:محئإأد;امإث 
فاسدا؛صومه كان ؤإذ يمسك أذ محب يعنى؛ الإمساك، وجوب ت الثالث 

يمه،لا واحد كل لكاف اك بالإم1ؤ>ثه لم لو لأثنا للرمن؛ واحتراما ل، عقوبة 
للزمن.واحتراما ل، عفويه اك؛ يالإمنلزمه لكن ويثرب، ؤيأكل المعلن يفعل 



اار«ض1ئتالهاءات 

أحدثلو كإ قضاؤها  ojUعيادية، أفد لأمة القضاء؛ وجوب الراغ؛ 
قضاؤها.يلزمه فائه صلاته، ق المصل 

منالصحيح؛ن ففي الثمة، يبمها وقد معلمنلة، والكمارة الكماوة، ت والخامس 
ثلكث!! ٥٧٥١وو رم يا فقال: النل. إل حاء رجلا لآ.بمقأل هريره أي حدين، 

النئفاله ؛^، ١٠٥وأنا رمضاف ق امرأق عل وشت، قال؛ أهلكا1،؟،ا ر>ما قال: 
متتا_؛j؛؟شهرين يصوم أذ يتهلح هل لا. قال: رقبه؟ محي هل 

جيءئم الرجل، فجلس لا• قال• مكينا؟ ستى يطعم أف ستطيع هل لا• قال• 
أعلاممه! رسول يا فقال: به«، فتصدق هدا ررحد للئ-4وا.' فقال المل. إل بتمر 
الشئرهصحك - الرجل -طبع مرإ أفقز بيت أهل لاقها ب؛ن ما واطب 5^،؟إ أفقر 

ر١أفةأصر١؛.قيئصم'،لإقال: 
الكمانة.وجوب هدا: والشاهدمن 

والإنسانصيئهاثنأ،رمضان، مار ي كان إذا الkانة تحق، إنة مما: 
صاموهو العنزة، إل ذاهب إثه ولمل: مسافر، كرجل الصوم يلرمه لا كان فإذ 

علميه؟يرنسخ فإذا زوجته، جامع الهار أثناء ل لكن مآكه، ل هووأهله 
القغبماء،وهو: فقهل، واحد إلا الخمسة الأمور هذه من عليه يرتب لا الجواب• 

عليهوليس شك، لا اشز؛ وفتي الإمساك،  ZjLولا إنأ، علميه فليس لألأ 
كفائة.

عليهضيق ثيء له يكن ولم رمضان ل جامع إذا ؛اب، الصوم، كتاب الخاري: أحرجه )١( 
علرمضان مار ق ا"بماع تحريم تغليظ باب الصيام، كتاب ومسلم- (، ١  ٩٣٦)رقم فليكفر، 
دظ^بمنئ.مّيره أيا حديث من (، ١١١١)رنم الصائم، 



القاءاثام(^١ ٤١١هام |ةاءاه 

ئ.'يقولا أهله، جامع إيه ت وقال مكه ل أحد سأكم إذا اك؛؛را عل محب ولهذا 
العتمرين؟ايافرين مى أوأنت ما5ه أهل من أنت هل يسألان بل الكماوة، عليلث، 

صهواشرب، كل الأف القضاء، إلا عليلث، ليس يقول• س أنا قال• إف 
وأهالك،.اليومأست، هدا واقفى عليلثا، •مج ولا النهار، 

أشياء.خمسة عؤلؤ فيةوو،أ فالصومثنزمة، م،5ه، أهل من أنا قال! ؤإذ 
ينزل،ولم له، لازم والصوم ومضاف نيار ق جامع الشخص أف عدز فإذا 

ه؟الخمالأحكام هدم تلزمه هل 
بالخنلع.مانمرة نعم، فاُبمواُب،• 

تلزمه!الأر»عة الأحكام مة لكي الكمارة، تلزمة لا حملع يدون أنزل ولو 
الكمار٥لأف يلزمه؛ لا الكمار؛ لكن والقضاء، ألصوم، اد وفوالإمساك، الإثم، 

لأظزأإلأبا-بمعشل.
ينزلقد —لأيه شهوة بغم فلونزل الصائم، بفعل بشهوة ايي إنزال الواح• 

وهو-يعني: الصائم من فعل بغم بشهؤة نزل ولو الصوم، يمسي لا فإثه الرض~ 
ليسهدا لأف عليه؛ ثيء فلا شيئا حزك ما لكن فانزل ولويكز عليه، ثيء فلا نائم~ 

ماآمنها به حدئت، ما أش عى محاور افه ُإف الني قال فنله، ُس 
Jلمشلأومر١ا.

علالدليل أين الدليل، وهي: ذكزث ام بالقاعدة نمنالتلئ قائل: غال فإذا 
للصوم؟ممسي الصائم بفعل بشهوة الإنزال أة 

محابلم: وم(، ٥٢٦٩رقم)والكرم، الإغلاق ف الخللاق باب الطلاق، محاب الخاري: أحرجه ر١( 
نْ؛.ءثن.هريرة أي حديثط من (، ١  ٢٧رقم)القس، حويث، عن اض نحاوز باب الإي،ان، 



الاقاءاتالرثاد|تجمحِ 

ئثا-حم— 

طنامهررييع ت الهائم ق المدمي الحديث ق تعال نوله هذا عل الدليل نقوو؛ 
بجع*دِو ه' المن نوو شهوة أنه عل وانملل شهوه، وامحق ؛ ^٤٠١ وشرابه 
أجر؟افيها له ؤيكون ثهوثه أحدنا أياق النه؟ رسول يا قالوات صدئة، أحدكم 

إذأ١)^ ناو: م، وا: لألونت؟« عليه أكاو ا>ام و وصنها لن أزأنم ر>تم، 
الشهوة،الصحايه فثاه هوائ، يوصع والذي آ أجرُار له الحلال'قاف ل وصنها 
هوالدليل.فهدا ، ٢١٥١١يدعه مما والشهوة قاهاص،ؤئم، المن وأمهم 

٠٦وأبوحيفةروالشافمئرْ'، وأحدر؛؛، مالك،رم، ١^; الأئ 1ثق ولدللث، 
سُءلألإنزالادنشي.

الناسس ~فكثيمٌ إحساس بدون لكي الشهوة، بتحرك ياق الذي المدي أما 
الصوم؛يمسد فلا إحساس— بدون المدي هدا ينزل بالشهوة تجس ما بمجرد مداء، 
فصومهفامدى زوجته مل اف الإنأف يرض فلو الإنسان، بفعل كان لو حتى 

ممسيا.يفعل لم لأيه إثم؛ عليه وليس صحح، 
نمول،لكنتا صومة، مد بفعله أمدى إذا ايه إل قذهرآثئ العلياء يعص ذم، 

الإمداةأف عل دليل هناك ليس انمليل؟ أين الأم: ل أثزناإليها التي القاعدة عل 

الصيام،كتاب وعسالمت (، ١٨٩٤رنم)الصوم، قفل باب الصوم، كتاب الخارىت احرجه )١( 
هريرةش حديث، من رةم)اهاا(، الصيام، فمل باب 

رنمالعروق، من نؤع كل عل يع المدقة اسم أن بيان باب الزكاة، كتاب ت لم مأحرجه )٢( 
خئقبمه.الغفاري ذر أيٍر حديث من (، ١ ٠ ٠ )٦ 

(.٢٣٤ المدّية)١/ أهل فقه ؤ، الكاف اننلر: )٣( 
الإنماف)مها*ا(.>إ(اظر:
(.٣٢١/٦الج٠وع))٥(اظر:
الوًلرما/اإا(ّرأ(انذلر:



0(اثاقاءالثاله ،^) ١٤١١ f،uلقاءات 
مفسدسئوم.

ليتالعيية، الإبر ت وهى مثطت، فإله والنزب الأكل لمعنى كان ما الخامس؛ 
يمضوالشرب، الأكل عن :أا ينثش المح، الثديه الإير إثا الخسم، سئط ١^٦، 

الأكلبمحنى لأقبما ممطرْ؛ هذْ والثزب، الأكل عن اكتفى الإنسان تناولها إذا اثه 
والئرب•
قائل:ُىثأبجولأيتاوقال فإذا 

بينؤ، ثق—ئ لا الإملامثه والشريعه والثزيت،، الأكل مقام قائمه إما نقوو،ت 
أذوجن، والثزُت، الأكل بمعنى هدا كان فإذا محتلش، ب؛ن نجمع دلا ئتايش، 

بمريمالأضواي.
منلا دليل فيه ليس القياس، بائه من الغذية الإبر حذْ الصوم فساد إذوت 

نيا>ز.فيه لكن الثق، من ولا القرآن 
الإبئهاو0 تكون ألا تقتفي القياس يتكروف من ئاعدء فإل ذللث، عل وبناء 

أكلفيه ليس يقولول; ؤخيهإئة ٠ الظاهريةر مثل القياس ينكروف الذين لأف مثطره؛ 
القياس.ننكئ ونحن ممهلنا، يكون ايه نقبل لا وغثرجما شرب، ولا 

مفهلزة.غير الإبر هذه تكون قولهم وعل 

ُذهوقالت والعاق القياس أصحاب من ظاهري غيئ فقيه رجل جاءنا لو 
والئزب،الأكل عن محتلث لأنا والئزص،؛ الأكل عل قيامها ل نوافه؛ لا الإبئ 

الخكم.عثة ل والهمع الأصل اوتم( تمن فيه بد لا والقياس 
XoTMحزم لأبن )ا(اظر:ص)ا/أه(،واسممفيأسمل،الأعام 



ام*هادةاللهاءاه 

وبلعي،يقمه، فيه الإنسان يتثدذ الأكل، عند لدة فيه محصل والثزب، الأكل 
ذلاكا.فيها محي لا الإبؤ وهده وراحه، لدة فيجد منه، معدته وملء 

حماعهعل هخدنيا ين لزوجته الرجل جلخ ميسول لا أنتم مولول• ولذ'للئا 
غراينلع أدْ لكن إنزاو، منها كز وق لدْ، منها كز ق أيه مع مزجها، i، إياها 

لدةالمخدين.

تقيوما.لا قاذف: الإم، هده لدة غيُ والشزيت، الأكل لدم إذن؛ 
هذاعل جواب،ةث هناك لس لتومحا، القول هذا قائز لنا لوقال والحقيقه: 

تشام الغدأ الإبز تاوو إذا الإناف إف الاحياط: باك، من نقول: لكثا الإيراد؛ 
الإبزإلأهدْ بماول لا اف الإنأة الغابم، إف ئأ ئز، قاعا والئزك،، الأم عن 

إليهااصهلررث، هذه، £، J^L^إذا فء، الحمد فنقول: الفهلر، إل محتاج وهومريص 
الرض.بسك، مفطز لأياك، واثزم1ا؛ أمكلأ، إف كل مقطر، الأف فأنث وتناولتها، 

احتيامحلي.قول لكث ^^٠٥^١، العيية الإبر هده يتقطر القول ليس إذف: 
ولارشكالفاعالأكو، النىلأينيصاّعاموماك، الأخرى الإُث أةا

أيأومن العضلات، طريق أوعن الوييد، طريؤ، عن أحدت سواء فيها، عندي 
قاعاللبدن، شماء أو للتين، ثنشيط فيها وحصل التدذ، نشطت، لو حتى طريق،، 

والثزي،،الأكل طريق عن تغذيته العلة إثإ البدن، تنشيط ليت العله لأف تمطر؛ لا 
u؟>_iالحإ زام ق لو\ضذ الإناف أف ومعلوم ثفطز، ئشط كل لملنا: الأ 

يمطز.نقول: ولا شك، بلا 

يمكن،لا ئمطزه، الإبر حميع إف يقول: أف بثأمل يظر لإنسان يمكن لا إذن• 



جصِالاقاءاثاث( ) هاملقاءات 
——لمحنا ^

لكنت،مها مثهرة غيث والشرايت، الطعام عن حا يتغنى لا التي الإبر إف نموو؛ بل 
صربث،.^lj أي ومي لكنت، نؤع أي مذ 

عمدا.القيء السائس: 
نفلنأو قاء، حتى فمه ق مثلا إصتعه أيحل بال عمدا، متا اف الإنأف فلو 

فقاء،يقيء أذ لأجل يتعمدها؛ وجعل كربمه رائحه أوثم قاء، حتى كريه ثيء إل 
ؤثبملل.يفند صومه قاف عمدا قاء إذا اثه —فالمه.لم متا حتى بشدة أوعصربطنه 

قلاالضء درعه ارمذ الّ؛ي.قال،ت لآ.ةتئأل هريرْ أي حديث، والدليل؛ 
الخدين،.اهذا ئلثفضءر ا عنته انتماء دس عثه~ بمش• القيء ~دوعه عليه قصاء 

الهلعاممذ معدته ل ما وأحرغ قاء، إذا اف الإنوهوأل تعليل، أيصا وهناك 
الطويلة،الأيام وق النهار، أول مذ ميا إذا مسا ولا الشديد، والخؤغ الهزال لخمة 

ثديي.تم، الخسلم أذيلعص بد لا 
عليهحرام فهو عذد لُثر كاف فإن عمدا الإنسان متا إذا نمول؛ افه رحمة فمذ 

نقول!أن اممه رحمة س قلنا؛ لعير لكن ؤإن صومه، يمسد لأيه الواحسه؛ لصوم ال 
كللأف وائزبه؛ كل الأف له؛ يلنا المهلر له يتح لعذر نميا إذا لأثه أهطريث،؛ إثلث، 
ؤيثرب•يأكل أف بحور فإثة ثرعئ، لعدي أفْلر مذ 

ثبوزفاثه النهار أول ل مرعي لعير أفتلن من يكل أيصا؛ مفيدة القاعدة هذْ 
النهار•بقيه ؤئنرب يأكل أف 

(،٢٣٨رقم)٠ عمدا، يضء انمائم باب الصوم، كتاب وأبوداود: ٤(،  ٩٨)؟/ احمد أخرجه )١( 
كتابعاجه؛ وابن (، ٧٢)' رقم عمدا، امتناء نمن جاء ما باب الصوم، كتاب والر•ذيت 

١(. ٦٧٦رقم)يقيء، الصائم ق جاء ما باب المسام، 
غريب.حن حديثا الترمدي: وهال، 



امرضإيأاىرقاءاو| 

لكقال إذا الصائم! الرحل لهدا فنقول ان، للأنحدا مفيدة القاعدة هذه 
طعاناأكز الإنسال فلوأن محتمثأ، أف الضروري مز ايه رأيت أوأنت الأءلباء، 
وحم،التسمم، الطعام هذا حرج مياه فإذا يممياْ، أن علاحه أقوى فمن مثسئتأ، 

ثمودحتى واشرب قكل شرعي، بعذر ثمان الأل له• قلما هدا فعل فإذا عليه، 
عاوالث،مةبمك.

محتاجغو الإنساذ كان إذا لأثة اض؛ رحمة من مثطئ القيء بأف القول قمار 
يلنا!إليه احتاغ ؤإن صومك، تمسي لا حش الواحس_ا؛ الصوم ق ثثما لا له! قلنا إليه 
شرصلعذر أفعلن من أو ذكننا الي القاعدْ لأف يوملث،؛ بقيه واشرب وكل يما 
اليوم'بقيه ؤيثرب ياكل أف له فإل 

هو!والدليل الدليل، نهليث، القاعدة وعل بالحجامة، الدم خروج الساع! 
يفطئ.المحجوم أف عل يدل وهذا أ وادحجوم«ر الحاجم ررأقطز س! المي قول 

البدن،صحف، كثثر دم منها جرج إذا الحجامه أف وهو تعليل، أيما وهناك 
أذيأمروئه به متمغ دم الإنسان مز أحد إذا الأطباء نجد ولهلءا تغدية، إل واحتاغ 
الدم.مز مص ما ليعوض شبهة أو عمحترا يثرن، 

الصائلم.مطز الحجامة نقول،! إذن 

عيزمقنءس! صوم للصائم نقول، ولهلءا الله؛ رحمة من بالحجامة والممطر 
التينعوض وامحبا، وكل قاحتبز ذللئ، إل اصهلررث، فإن محجم، أف عليلتخ 

أحمدووصله; (، ٣٣للمانم،)٣! والقيء الحجامة باب الصوم، كتاب معلقا; البخاري حرجه أ١ 
 Y( /٣٦٤ ،) من(، ١٦٧٩)رمم للصائم، الحجامة ق جاء ما باب الصيام، كتاب ماجه; وابن

خ؛هفيءتن.هريرة أبير حديث، 



نجآ< الثالث اله،ء ^١ ١٤١١ءا،ا لقاءات 
القص.هذا عن 

ره.بممحاعباس ابن حدث من البخاري صحيح ق حاء قد إثه هائل! ئال فإو 
الألفاظ!بعض ول وهوصائم١١ر واحتجم وهومحرم، ه الني ٌاحتجم قال؛ 

صاJمااوهومحرم رءاحتجم 

ندولا قاما وهوصام،، ؛راحتجم لفنله! صحت إذ اثن ذلك! عل فالخواب 
الصيامكان فإذا فرض، الصيام هذا أف عل تدل ولا مثطزة، غيث الحجامه أف عل 

إذالأنث إطلاقا؛ إشكال، فلا نصا، ليس اونرو فيه احتم الذي 
شاءإذ نفسه، أميُ هو الممل والصائم متنئل، لاثه وشرب؛ وأكل أثطز احتجم 
أفهلز.شاء ؤإن امتمث، 

فرض،صيام ل احتجم ءثيآلأألآْؤئ؟ر الرسول، أذ وعقمل نفل، اثه فتحتمل 
وهواحتم أن يعد للرسول كان ماذا يعلم لم ذؤقيحيقآ عباس وابن أفطر، لكنة 

صائأ.

علمثدم الحكلم المص لأذ ٥،؛ نصا ونيغ المشتبه الص حذا نأحذ فلا 
علالثء- ل أو القرآن ل -مواآ المشابه الص محل أذ ومح، المشابه، الص 
المحتمأف عل يدل، ما الحديث ط؛ ق ليس نقول،! لهذا المحكم؛ المص يوافق وجه 

لأمي.

١(. ٩٣٨رثم)والقيء الحجامة باب الصوم، كتاب اJخارى: أحرجه )١( 
(،٧٧٥)رقم ذلك، ق الرحمة من حاء ما باب الصوم، محاب والزمذى; ٢(، ١ 0 / ا ) أحد لفظ )٢( 

ةءأقن،ظا•عباس ابن حديث من 
صحيح.حسن حديث الترمدي؛ قال 



ائت1ءاتاا>«ض|دات

الرسوليقول أن قتل فاته عباس ابن حديث خمل مى وأما 

علبماة عاص ابن حديث ؤيكوذ ؤا1غيوم«راا الخاجم ررأظن قيئصمُ: 
باعاالئزعئ ام حاة ئأ تفي، لا الحجاته أف الأصل لأف الأصخ؛ الراةة 

ئثوة.
لكنواصحه، ذللئ، ق العثة لأف للمحتجم؛ مقوم الحجائة قائل؛ قال فإذا 

الحاحلميايم،بج؟
العهدذللث، ق الحجامة لأة يتمي؟ ابن الإسلام شيح قال فالحوام-،؛ 

دقيقهأنبوبه فيها الحجامة فقارورة ا. الحجامة؛ قارورة الحاجم يمص أف إل تحتاج 
محلعل القارورة ووضع ؛ا،لونى، الحجامة محل ثهلتإ إذا الحاحم، يمصها 

أفالمص أثناء ق فيمكن بمصها، فيها الذي الهواء فئغ ثم قليلا، رصها التثطست،، 
ا،كتم.مقام المظؤ فاقيمت، به، يئعر أذ غم من الهاجم فم ق الدم من ثيء اينإلأه 

.^١٥نمق ابن الإسلام شبح قال هكدا 
اضُأءالأ،قالوا: ئثوة، الحجات_ة باو ق\ف\ الذين العلمإء من غذة أثا 

ثفطتا؛لأجدهأءالالحاجما جعن الحاجم«؛ى »أهي قال: الر-ول،ه لأندرى،ولعل 
يقولولهذا واجتا؛ الصوم كان إذا إثمه من فاكتسن، به، يمطر ما عل المحتجم 

أحدووصله: (، ٣٣للصائم،)م والقيء الحجامة باب، الصوم، كتاب، معلقا؛ البخاري أحرجه )١( 
 /Y(٣٦٤ ،) جه: وابنu ،من(، ١٦٧٩)رقم للصائم، الحجامة ي جاء ما باب، الصيام، كتاب

هريرة؛مح.بمتئ.أي حديث 
)أا(محْوعالفتاوى)هآ/ب0آ-خهآل

أحمدووصله؛ (، ٣٣للصائم،)y/ والقيء الحجامة ؛اب، الصوم، كتاب، معلقا؛ البخاري أحرجه )٣( 
 /T(٣٦٤ ،) من(، ١٦٧٩رقم)للماثم، الحجامة ق جاء ما ياب، الصيام، كتاب، ماجه؛ وابن

خ.ءثئ.هريرة أي حديثخ 



لق1ءاتائماسرالاق1ءاثله(

يمطئلا فإثه — يمصها —لا منفص1ة يالأت الطريقة هده بغم لوحجم ت الإسلام شخ 
به.يشعز أن يدون صومه يمسي أف عشل ما هناك ليس لأمه الخاجم— ت عني ي— 

اكاسم؛حروجدمالإض•
النفاس.دم خروج واكامع! 

منوانممل لووك الحص أف يعني فانه الحيض، دم خروج لمولنا؛ وايهوا 
أفمى النساء، تفهمه تإ خلائا يبطل؛ لا باق الصوم قاف لم؛مج، لكن موصعه، 

هكذايبطل، صومها قاف ادزرُسا، وصلاة االغردبا أذان ب؛ن فيا الحمى رأت إذا ارأْ 
العشاءوصلاة الغرتحح أذان ب؛ن ما ل الحمى رأت إذا أيصات بعضهى وس •ءنا.هى، 

له.أصل لا كلام وهذا صحيح، غر هذا يبطل، مها صن فإل 
لموالخيفى الشمس غاد.تا إذا ءنة.ولات النساء، نعلم أف علينا محب ولذللث، 

واحل؛بدقيقة الثمي غروُبا بعد وبرز ولوخرغ صحيح، الصوم قاف ؤيزز يمج 
أوالهيض دم خروج من بد لا الحبس، دم خروج بمول،؛ لأثه صحح؛ فالصوم 
اثاس.

لكيالشمس، غرونم، قبل الهللق أصاثيا المرأة فلوأف أيصا، مثله والتماس 
غروب،قبل جرج ؤإف صحيح، فصومها الثمى غرويا بعد إلا الدم محرج لم 

•صومها د فمى ال 

تمطركيفط قائل• يمول قد لأيه الدليل؛ وص الأول، القاعدة إل نرحع وحينئذ 
اختيارها؟!؛غ؛ر ذللث، أل مع والتماس، الحيض دم خرج إذا المرأْ 

نحلم خاصث، إذا ش حالها: ^١ المرأة ق قال ه الض إف فنقول: 



اساءاواالوس1ذ؛ة

ومثلهالها، صوم لا الخائص أف عل نهذهراممق العلمإء أحمع ولهذا ٠ ر ١١إثصم؟ ولم 
اقاءُرى.

صللم حاصث إذا ®أنس >ءبم'قوثؤ.' الني قول الدليل ت فتقول، هدا وعل 
. ١١اولم 

ثيءهدا ؤإيإ صومها، صحه فيمع الدم ياتها أف عم لم ارأْ فب والحمد 
عل^١^٠^٣ النئ يحل فقد افه، كتله، مما ثبؤغ فلا آدم، بنات عل اف، كب 

إلصل أف قبل الحيض فأتاها بالعمرة، محزمة وكانت سكي، وهي نقهبمي عائثه 
ارإلأجل• ت فالت، الحيص~ أتاها ~دعنى•  ١١منت، لعلك للث،؟ ®ما فقال! مكة، 
تحيص.النساء كل بل بلئ،، خاصا ليس يعني" ا  ١١١٢٢سالت،عل اف "كب ثيء هدا 

النساء،عل مكتوب، ثيء هذا وصمثرك، منالث، لاتحي للمرأة! نقول فلهيا 
تصم.فلا الحيص أتاها فإذا 

منهن؛رمقال شهر ق الحيض مع محاولة من النساء بعص يفعله وما 
وءلا،لرأة، عل يوثر وأما مضرم، أما ءند•نا بش ~الحبوب~ الواع همذْ لأف وذلك 

الأولادكثرة الأف نرى ولهدا التل؛ وعل الأءصاد_،، وعل الدم، وعل الرحم، 
المث.وهان.

سعيدأي حديث من (، ٣٠)٤ رقم الصوم، الخائض ترك باب، الحيض، كتاب، اوخ1رىت أحرجه )١( 
هقد.الخيري 

(.٢٣الإخماع)١;•مقاتل والأناعj ٤(، • مرابالإخماع)ص: )٢(انظر: 
محابلم: وم(، ٢٩٤)رقم الحيض...، بدء لكن كيف باب، الخض، ياب، الخاري: أخرجه )٣( 

خ.عه.عاتنة حدين، من (، ١ ٢ ١ رنم)١ الإحرام، وحوم بيان بابح الحج، 



القاء!_() u٥١٤١١،، لقاءات 

والعقاق،ر،الخبونم، هذه لتناول نتيجة الئئوه هذا إذ الأطاءت يعفى يقول 
وفتهالوالدين، عل لكبه وفيه الولد، عل لكبه فيه مشكل، الولد ئشزه أذ ومعلوم 

عظم•صرو 

—إلعليها ستكلم بشروط، إلا مهلن لا لكنها تعه، الاذ اiثطنا١ت، فهذه 
القادم.الدرس ق تعال— اممه ثاء 



اااق1ءااءام«ضاسات

م

تأديةيوف حلوسهم الحاصرة إل القاد٠ار٠ بعض عل نلاحفل \ذتذ\ذ(.' ~ ١ 
بعلالصلاة مغ لا اله الناس بعفى لدى الساند الفهوم إف حيث المجد؛ تحك 

الوتر.صلاة 

كحلمي:'ويصل حتى محلل أذ الممجد لحل إذا ان للأنينبغي لا الجواب• 
نكمح«رااقلا،هز-همبمل انمي ذخل »إذا ^ئال: النذ لأو 

وت،كل ل المجر، ل العمر، ل اص، ل وقت، أي ل لولحل ثيء، أي بدون 
يحلض. ركعتي، فيصل يقوم أف حلس من ليامر حملتن ^ ٥٥ه الرمول إف حتى 
قال!ء صلنش؟ راهل له! فقال فجلل، الخمعة، يوم الناس هخ؛لب والني رجل 

أفْع يصل، أف وأمنه اخلبه قطع انظن، ا يهياءر ونحور رمحقتن ئصل ®قم قال؛ لا، 
اخلمه.مملع عن يتلهى موف صل إذا اله ْع يصل أل وأمره واجبإ، اُمحلبة اّت،اغ 

والمؤذلابمة يوم دخل إذا او الأنأو إل العلما؛ س ممبث ذهب ولهدا 
الخطيةامت،إغ لأف الريتن؛ يصل بل الموذف، نحيب لا فإثه الخْلهب، يدي بتن يولف 
نق.المزذن ؤإحاؤ واحي، امة امتئ فإف ١^^، إحا:ة من أهر 

كتابت لم وم(، ١١رنم)"١٦ مش، مش التطؤع ل، جاء ما باب التهجد، كتاب البخاري؛ أحرجه ا )١ 
حديثمن ^١(، ١٤رقم)بركتن...، السجد تحية استحباب باب ونمرها، السافرين صلاة 

نتادةأن 
ركتن،يصل أن أمره وعوعذط_، جاء رجلا الإمام رأى إذا باب الخمعة، كتاب الخاري. أحرجه ( ٢١

حدين،من (، )٥^١٨رنم نحطب، والإمام التحية باب الخمعة، كتاب ومسالم; (، )•"١٩رقم 
ق.بمعا.ءبل.اش بن جابر 



0(الثالق اص ) \_ ما* لقاءات 
—

حشمحلوا لا ت اجدهم مق الوتر صلوا أن بعد يدحلوJا نقول فاذو(ت 
المترقاف وجهه؛ عل ءنؤألًقة!هرآئيم الرسول كلام نفهم أذ ومحب ركعتم(، تصلوا 
ورا«ُاّ.الم آيمرراخظوا قال: بل الوتر، بعد تحلوا لا ثم: م له 

uy,j  أوترإذا الإنسان ينهى لكال الوتر بعد تصلوا لا لوقال: عظيم، فرق العبارتتن
الصلاةحتمتم إذا معناه: وئرا'ا بالمحل صلابمم آخر رراجعلوا قال: لثا لمر يصل، أف 
قصلوا.الؤدر بعد الصلأْ يقتضى سسنا وجد إذا لكن فاحتموها؛١^٠^؛ الليل 3، 

اال؛ل،آخر ق تقوم أف لك قدر يم الإمام، مع أوترمث، لواك نقول: ولهدا 
بلالوتر، بعد الإنسان يصلا أف ينه لم ه الرسول لأف تصلا؛ أذ شئت إذا محصل 

يظنلم؟كن الإمام مع آوؤ حذ الرجل وهذا وئرا، اللمل صلاة يجعوم أل أص 
يتهلؤغلكن محتتطؤغ، ؤيمملؤغ يصلا أف أحب إذا فقام، مثلا، الليل آخر ق سيقوم أية 
وران■الواحدة الليلة ل ليس لأيه يوتر؛ ولا ركعتم(، ^ jCjS^أو

ُء كثإذا رمضان مار ق للكؤة الزٍلمح واك الاّتمال حكز ما !>^: ٢١١- 
جؤق؟ق لحل قد بهلعمه أحس 

ابتلعإن رمضاف ق الصيام حال ق له'لعم الذي السواك استحإل الحراب: 
الصومفإف ثملة إذا أما وفد أمحهلز السواك بْلعم اكو ريمه اف الإن

طحئزال قد سواك يتثوك أذ التلوك أراد إذا للصائم ينبض ولهذا يمني، لا 
حنىلأيؤرعليه•

 ١( C صلاةكتاب ت لم وم(، ٩  ٩٨رقم)وترا، صلاته آحر ليجعل باب الوتر، كتاب البخاري؛ أحرجه
حديثءن (، ٧٥رغم)١ الليل، آحر ص ركعة والوتر ممر مشى الليل صلاة باب افرين، الم

هئنبمعا.عمر ابنر 





—^—^0 ءامااإ\هرالأت1ءالثالث(لقاءات 
ولادة،طلق ليس لكنة الطلق، نحس ربإ الحوامل بعص لأف يومتن؛ أو بيوم 

إثإالدم، معه حرج لو حتى به، عمن0 لا فهدا ، ^kJلا لكنها الحنين، ْس حركات 
أونحوها.بيومين الولادة قبل يكون الذي الولادة بطلق انمره 

الأشياءوأما صوم، معه يصح لا ماس فهودم الطلق هدا مع الدم حرج فإذا 
يور•لا فهذه بل-م، وليت نحرج التي الأحرى 

••هصى•*

غروبهو الحادمرب ا،لرأة صيام يعللان ل عاليه العول هل الثؤالت ٥— 
ثمالمؤكد، الشمس غروُب بعن حاصت، إذا وهل المؤذن؟ صوت أوٌّّاع الشمى 
لا؟أم مطئ هل الأذال، ذلك، بعد سمعت، 

وعلقعإرْ، المع جعله بإ انمرة بل المودن، باداء ليست، انمرة الحواب؛ 
عئؤثلربتا اف وليس؛عللوعه، الفجر، طلؤع انمرْدتبم الإمساك ففي به، الحكم 
يطلعحق يقل• ولم لالقرة:ماما[ ألأ,يصه الخن لي ثمن واتتبج_أحى يقول؛ 

بدلا ثيء، عليلث، ما تره لم وأنت، لوطلع حتى ثسه ؤ-ءى العبارة انفلر الفم، 
أن

لأفايهاو؛ يأتيك حق امحنرة 3، احلز أفول: أف ذلك معنى ليس لكن 
حزحتإذا قصدي إنإ الصحي، محي الفجز له طأ الحجرة ق محلز الذي هذا 

الناسلوأدو حتى واشزتحح هل الصبح، نز ولم كهرباسه، أنوار فيه ليس كان مق 
كلهملأ:»مك•

صارواالفجز، ليظروا نحرجوا أذ يتعليعوذ لا الأذ ١^ أو إل نظزا لكذ 
قالفقد الفجز، طلع إذا يولف الذي هو المحتثز الأذال لكن الأذان، عل يعتمدوف 



الاقاءاها|رض1دة
(m)^

ثكلواالض 
هكذا٠ المجئا(ر يطغ حى يودذ لا هإثك مقوم أم ابن أداو سمعوا حى ؤائزبوا 

قوأدثلأسم/الشئ قال 

هناكوليس الخايج، ق أنا أي فرض فلو الفجر، محللؤع بتبي إذن فانمرة 
فلشبهه، أو كغيم مانع هناك وليس الفجر، أر لم لكذ مؤلنتن، وسمعت، أنوار، 

أذآكjوأشرب.

يؤدنلم ~وإن الشمس غرت فإذا الشمس، غروب، المعتمِ أيقا كذلك، 
لأفتثرب؛ ولا تاكل لا تغرب، لم وهي الناس أدف ؤإف واثربج، فل الناس" 

■عزبئ،،الشص أف فيظن أظلم، الحوقد أويرى مثلا، الساعة تم، قد الناس بعصي 
به.ءار0 فلا يعرتحج، لم وهي قيودن 

عندالفجر ؤع طل وبتبي الافهنار، عند الثمن بغروُت، انمرة أف الهم 
صحح،فصومها الأذان وقبل الشمس غرويتج بعد ا،لرأة حاصت، فإذا الإمساك، 

فاسد.فصومها الثمس غروب، وقبل الأذان بعد حاصن، ؤإف 

••هصى•*

المودن؛نبعصن أل ونجد البيوُت،، ل محل اء ننحن الثؤال،ت ٦— 
الثامنة،الساعة ق وبعصهم دقائق، عثز إلا اكامنة الساعة ق العشاء لصلاة 

تهويمآكمق وصعتموه كإ العشاء وقث أن وجدنا بينإ والثع، الخامنة ق وبعضهم 

بلال®،أذان من.حوركم يمعكم ءلأ ه•' الني قول، باب الصوم، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
الفجر،بطلؤع محصل الصوم ق الدخول أن بيان باب الصيام، كتاب ومسلم• (، ١٩١)٨ رقم 

6.بممح•عمر ابن، حديث ْن (، ١ ٠  ٩٢رقم)



الهاء!_(^) ٤١١هاء لتاءات 
(٢١٣)

فمتىدقيقه، وثلاثثن ؤإحدى السابعة الساعة ق الثنة مداو عل وصعتموه الذي 
العشاء؟وك يحول 

أحياثاالعشاء وقث، لأن الحقيقة؛ ق بالأذان تنتص لا العشاء وت الحراب! 
ورعساعة العشاء وقت ويحول الشمس غرولسر ب؛رر يكون الفصول عض بل 

وأحيائادقيقه، وعشرول وخمس ساعة وأحيانا محاعة، وJالث، ساعة وأحيائا ساعة، 
الفصول.حمح ق يصتط أف يمكن فلا دقيقه، وثلاثوف ساعة 

لشؤونالعام اطلديز أف بالأمس الحريدة ق قرأت غانا لرمضال ية يالنأما 
الساعهيعني! اعتم، ؛الغروي، يعد الملكة حمح ل الأذان يكول بأل أمر اجد الم

وريعست، عل المغربر لأف بالزوال؛ والنبع الثامنه والساعه يالغرويح، الثانيه 
ا.وهوعنتلفاليوم، 

اعت-ين،؛الغرومحت، يعد إلا يودذ لا الأمور ولاة ءلاءه يمتثل الذي فعليه! 
الصحفي،،ق حرج الذي البيان ل وهوأيقا الأمور، ولاة مأمورول؛هلاءة ونحن 

السعودية.الحربك المملكة ق الإفتاء رئاسة من فتوى عل ميسا جريدة* ل قرأت أنا 

معصيةغر ل مامورول؛هلاعتهم فامحتا الأمور، ولاة من القرار هذا كان فإذا 
حرجالني. لأف ممه؛ ءلاعة هومن بل اف، معصية من ليس العشاء وامحئ افه، 

هداررإ0 فقال! والصبيان، التاء رئي أذ بعد العشاء، صلاة ق ئتأحزا ليلة ذامحتج 
ننقي،وزلأأنأملكيا'اهس.

راحهأما وفيه الأمور، لولاه ءuءه وب أنضل، العثاء ق فالتائم إذذ! 

الساجد،كتاب وملم؛ (، ٧٢٣٩)رنم ا|لو، من محرز ما باب المني، كتاب اJخاريت أحرجه ( ١ ) 
ومح.بممحأ.عباس ابن حديث ْن (، ٦٤٢)رنم وتأحثرها، العشاء ونت بابح 



امينائاىرق1ءاه 

ُءْ يثربأن يريد يعشى ؤإذا الغرُتا، صلاة بعد يتعشى الناس أكثر لأن االاس؛ 
يتوصا.أن يريد القهوْ شرب ؤإذا قليلا، القهوة 

ثزئا،الأمحل هو أنت شك لا الثانية الساهة إل العشاء أذان احثث إذن: 
يالماس.ورمما الأمور، لولأة وطاعه 

٠همى•  ٠٠

أستهلحولا الملغم، س صاؤا— أصبح —عندما محوا أشكو الثوال: — ٧ 
حكمه؟فإ •؛^5؛،، إل فيدحل إحراجه، 

الناسيحض أل يغلو، الناس عند يكون أحياثا مشكلة، مذ0 الخواب: 
علوهوقياس بمطر، فلا ممهل البعوض كدم دم منه وخرم شوكه، سعته ويقول: 

الحجانة.

وتم،الدم محلل سر، ثيء التحلل، دم عن أبما الناس س ممر ؤنال 
لا؟هوشيأو 
الحجامة.بمعنى ولا حجامه، ليس هدا يعنى: بمطر، ما نقول: 

وبلعيثئئ، النحامة بلع إن قال: العلإء بعص أف الناس بعص ميع وقد 
اللسانإل بنمسها صل التي التحامه —هي بمعو إنه العل،اء: بعض قال الش النحاتة 

تصلأحدا أن أخلى لا هذا، يفعل أحدا أقلى ولا الإنسان، يبتلعها يم لفم، اق 
يبمعها.يذهب أحد لا منتمدره، الخامه لأف سلعها؛ م ثمه إل المخامة 

الخياشيممى وجاءت الحلق، ق النحاتة صارت إذا الماس يعصى لكن 
أفلأجل كله ؤيتعصر يتنحم فتجده بالقوة، محرجها أف هو حاول حدرا، وراحت، 



0ئماااصراااق1ءاثله(لقاءات 
مللا التي فالنخامة خطذ وهذا يمطن، أذ من حوئا البعيدة؛ الخامة هذه مج 

الصوم،مسد ولا ثيء، منها عبلذ ما ثدم،، دعها ثيء، فيها ليس اللسان إل 
فالذيلدينهم، احتياطهم نشكزهمعل ونحى العامة، بعض مغالاة مى هذا لكي 

ذلكمع م يتهاول، الذي مى -محو المغالاة ل اخط ؤإذ الدين احترام إل يذهب 
الإنسان.به ييتدي نور كبثر، فضل له العلم 

مول،:فنحن 
إويقول،ت العلمإء بعص قاف العلمإء، يى اتفاق محل الخامه ليت أولا! 

هذهمطئ. لا واسلعها ردها بأف وابتلمنها، الفم إل لووصلت، حتى تمطئ لا الخامه 
واحده.

الفم،إل ثصل الي هي مطئ الي إف يمولولت مطئ بأما قالوا الذين ئانيات 
موإطلاعا.لا فهذه الخوف، إل الحلقوم إل الخياشيم مى ثيء أما يبتلعها، ثم 

*•هصى••

يمطأذ يقدر او الإنأف علتإ رمفاف، تيار ق الملمة حكم ما الئواوت ٨- 
نفثة؟

منؤإف حائزة. هي حا، بار لا وهوصام لزوجته اوجل مله نعب، الخوابذت 
للمعلم،فقه عندهز وليسل للعلم، فراءه عندهم الذيى الإحوة بعمى أف الحجائب، 

مىجعلوها صائب، وهو امراته الإنسان يمم أن يس سنة، الصائم مله إف قالوا! 
الصائمعن عثؤادثلأْؤئم الشي مال 'ثلثه أي بى عتر لأف قالوا• المستحبات،؛ 

الضأو ناشة أم لأمحرت، نشة- أم -يعي! هذْ؟<، ارنل الض.: فقال يقبل، وَّم
تقدمما للث، اممه عمر مثلنا، لمسث، أنث، ،! ٧٥١رسول، يا فقات،! صائم، وهو مبل يه 



اس«اهاث>«ض1ساأا

٠.له«ُ وأما^قلم ف أحناri؛ أُكوو أو هأليلأزحو ةالأ ثأحن، وما دبك من 
اقتداءزوجته؛ خة أل للصائم يس اثه الحديث! هدا من الإخوة بعضن أحد 

عفييائوْؤئمالرمحوو أثار ١^١ النجعه، أبعدوا لكثهم عثهآئأ،ؤئم، بالرسول 
له®وأماآثم ف أغنا'كم ®إق قال! ولهدا جادز، ٥^٠١ أف لي؛ير1ا سلمه أم يأل أف إل 

عليه،الماس تحن، حض الخثر؛ إل إق يقل: ولم انم؛، أفز لذ ,س•' 
فمه.بلا القراءة آفة من وهد0 

كيم،يقول! الحال، لهدم يرش كان أنه نمحهقئه مسعود ابن عن ذكز ولهدا 
طمحوىا؟!ا'ا,ض:بجابمصمنض..قلم1ذامحزفيالكلم، 

إذاإلا حرج، فيها وليس نيا، بأس ولا جائزْ للصائم المبله إف أقول: لهدا 
بمئبجا.^١ ، إذا؛!j؛L;jأنئ تحشى الإنزال، سريع الشهوة، زى اف الإنكان 

••همى••

الغرمتؤصلاة يالزمها هل الفجر صلاة قؤ المرأة طهزيتف إذا الثواله: ٩" 
والعناء؟

يلزمهالا فإثة الليل، متتصم، بعد الفجر، صلاة قؤ المرأة طهريت، إذا اتحواب• 
بدلالةالليل، بنممج ينتهي العشاء ونتج لأف الخريج؛ صلاة ولا العشاء، محلا؛ 

القرآنوالثق:

نحركلم من عل محرمة لم، الصوم ل الملة ألت، ثيالتا باب الصيام، محاب ملم: أحرحه )١( 
ف.بمه.سالمة أبيأ بن عمر حدينا من ا، ١ ١ ٠ رنم)٨ نهرته، 

(،٧٥٨)رقم اممرى، الإبانة ق بملة وابن (، ٢٦٤)رنم البيع، كاب ل وصاح ابن أحرجه )٢، 
١(. ١٣٥رنم)وقفله، العلم بيان جامع j الم عد وابن (، ١  ٧٥الإحكام)I/ ل حزم وابن 



رالأتاءالقايه(^ ٤١١ئء لقاءات 

١^^^١^٣صةِمحك أثا 
ابي،هتق ؤإك رزاقا، يعتي: الثمي دلوك لالإصا،:ح7[ ١'^^ ؤنئن؛ان قال: 

والعصرالفلهر فيها هدم انتصافه، عند ظلمه الليل يكون ما وأشل الليل، ظلمة يض؛ 
فاصل،بيتها ليس متواته، كلها الأؤبعه الأوقاتر هدم كانث، ولهذا والعشاء، والمغرب، 

ففصل.آثجره قال: ثم 
العناءإل»وؤت، المئ،قال فقد هدا، ق صرمحه فهي الئة أما 

أعالموهو يقول، ما ؤيحني يقول، ماذا يعرف عثوأئث0ؤئ|م وهو اللتلا'ر يصف 
فليسالل؛لرا نصم، ررإل قال: يقول،، بإ وأعلمهم الأمة، وأنصح اممه، الأمة؛هما 

منتقله،صلاثه فالفجر الفجر، طلؤع إل العناء صلاة إو يقول،: حديث، هناك 
وينبينها يفصل الأول النهار ونصف، العشاء، وين بينها الأحثرمصل الليل نمق، 
اش•

مغرب،،ولا عشاء عليها ليس الليل متتصم، بحد المرأة طهزُت، إذا هذا عل 
المغربج،صلاة دول العشاء صلاء عليها وجثت، الليل منتصم، قبل طهزيت، ؤإل 

علمحكالمحح القياس ولا الإخماع ولا الثة ولا ئ لا دليل محاك وليس 
الصحابةمن اثتتن عن رويَذللثه إمحإ العشاء، صلاة مع المغرك، صلاة عليها محب، 

•نفلمر فه ند ب

بث،حال من (، ٦١٢)رنم الخص، اكانواث، أوءاُتخ باب، اجد، المكتاب، الم: مأحرجه )١( 
^^١.العاص بن ■ممو بن همداف 

نية،أي وابن (، ١٢٨٥رقم)الرزاق،، عبئ أحرجه خ.بمنت عو؛، بن ■مدالرحن نهو الأول، أما )٢( 
رنمرآارآِا(.

^١(.٢٨رقم)٤ نية، أي ابن أحرجه عباس؛ء.عتعا: ابن نهو الثاي وأما 



امرث|إيإت

صلاةمع المغرك، صلاة عليها محب اله والاحملع والسك القرآن ق هناك فليس 
طهزتإذا العصر صلاة مع الفلهر صلاه ولا العشاء، صلاة ل طهزت إذا العشاء 

أذنكممد الصلاة من زكعه أذنك ااس : الضقال الحصر، نت، وق 
أذركهمن الئص يئرج، أ0 مز العصر صلأة من نجدة أذرك ءروس ٢ الصلأةا<ر 
لماله.الظهر لصلاة مدركا الحصر صلاة مدرك ولوكان والظهر، مل؛ ولم ٠ العصزءر 

ولوالعصر، صلاه يلزمها لم الظهر وقت لحول بعد لوحاصغ المرأْ ولأو 
العشاء.صلاة ثالزمها لم المغرمس، ومتا لحول بعد حامحتا 

طهزُت،إذ ت نقول حسث، الثانية؛ والصلاة الأول الصلاة ذ الفرق ما إدذت 
فهالااكانأ؟ا لمظز>نها ١^ وقئ ^ذتكها ؤآذ الأول، لزنتها الخاف لومت اق 

القياس.خلاف 

يلزمهالم العصي صلاة ومت، ل الحيض مى طهزت إذا المرأة أف الخلاصه: 
منتصف،~وهوقبل العشاء ومتا ل الحيض مى طهزت ؤإذ العصرفقلل، صلاه إلا 

\علإ.وافه فقني. العشاء صلاه إلا يلزمها لم الليل— 

الحادر٠٠رب طه والحمل. 

أحع؛رر.وصحبه اله وعل محمل.، نسيتا عل وملم اطه وصل 

تلم وم(، ٥٨٠رقم)ركعة، الصلاة من أدرك من باب الصلاة، موامت، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
رنمالصلاة، تلك، ادرك فقد الصلاة محن ركعة أدرك من باب الصلاة، اجل-ومواضع المكتاب 

زء؛ختيءتن.هريرة أي حديث، من (، ٦٠٧)
رنمالغروب، نل العمر محن ركعة أدرك من باب الصلاة، ُوامت، كتاب ااسخارىت أحرجه )٢( 

أدركنمد الصلاة من ركعة أدرك من باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب لم؛ وم(، ٥٥٦)
ننحهبمئن.هريرة أي حديث، من '٦(، رمم)٨ الصلاة، تللته 



0الرابع(القاء ) ٥١٤١١مام لقاءات 

ائق1ءاورالع

ومنوأصحايه ي وعل محمد نبينا عل وأملمم وأصل العالثن، رب ف الحمل 
الدين•يوم إل بإحسان تبعهم 

ه(نتلكلإ١١٤ للثاسمنرمضافط،؛:)١ الأحدالوافق اسبة فيهدْ
أماويقا الممسداب، عن الاصى الدرس ق تكلمنا كإ الصوم مفسدات شروط عل 

ثلاثة!بشروط إلا الصوم مسد ولا الصثام، ق محظورات الممسيان هذه لكن تسعه، 
يغدرالمحفلورات أف العلم أهل عند المشهور لأو وذللث، والقصد؛ والدكر، العلم، 

والإكرام.واشيان، بالحهل، اذ الإنفيها 
اذالإنضل بل والإكرام، واشيان، بالحهل، نط لا فإعا المأموران أثا 

تداركه.يمكنه ما ؤيتدارك عاليه، ر يمي. ما 

وهيوالثق، الكتايسر مى دلائل لها العلم أهل أصلها التي القاعدْ وهده 
العلم.لطال مميادْ قاعدء 

المحغلور؟ترك باك، أوس المأمور فعل واد_، من الصلاه فمثلأت 

المأمور.فعل باب من الجواب• 
فهواجتنابه طلب وما مأمور، فهو فعلة طل، ما أف يشتبه! لئلا بينهإ؛ والقرى 

محظوئ.

باشيان،لا سمعل لم المأمور، فحل يامت، من هي إذن! فعلها، طلن، فالصلأْ 



الق1ءاواالو«ضادات

ذمها«را؛إذا مكمحا يبجا، أؤ ضلأة عن U؛ ررثن ، ٢١قال الحهل، ولا 
قصد،بغم تزكها فالنائم النوم، بعد اصتيهظ ؤإذا النيان، بعد ذكزها إذا يعني،! 

د'كزها«.إدا »دلثصئها عنه تسقط ولم بغيرذم، تزكها والنامي عنه، نقط ولم 
jيهلمئن لا وجعل النط. مجد و نمل رجل جاة فقد الحيل: أما 

يصل،ررارح له: ه الني فقال ركن، الطمأنينه أف يعلم لا جاهل،، وهو صلاته، 
®والديالرجل؛ قال حتى عليه ذللثج كزر بل بالحيل، يعدرة ولم لممحل® هإثك 
٠.فعلمهءر ئع1نني،، هدا غمَ الحسن، لا بالحز يعثلث، 

يمهلولا القصد، بعدم يسقط ولا بالنيان، يسقط لا الآمور فعل، إذذ؛ 
القصد،وعدم والخهJ،، بالتمحان، الإثم يسقط اثه تحلم أف بجب لكن بابهل، 
فعله.منه طلب، الذي الثيرء هدا بإبجاد ان الإنؤيطالب 

يلحمهلا فانه قاصد، غم أو نامتا، أو جاهلا، او الإنفعله إذا فالمحفلوز 
يمعنه.لم كايه ~ر-اسا، عنه يعمى حكمه، 

ثزكمذ؛ادسا الصلاة ق النجاسة فاحتناب، دلائل، أيما القاعدة ولهذه 
فعلبابج من الحديثج مذ العلهازه لكن التجاسه، اجتشس، يقال،ت لأيه المحفلور؛ 

الإنسانفحلها فإذا ياجتنايا، فيؤمر النجاسة أما ثطهز، للمحد.ث! يقال لأيه المأمور؛ 

تلكإلا يمد ولا ذكر إذا نلمل صلاة سى س باب الصلاة، موانت، كتاب الخارؤإت أجرجه )١( 
الفاثةالصلاة نقاء باب الصلاة، ومواضع احي. المكتاب ت لم وم(، ٠٩٧)رنم الصلاة، 

خ.بمتن.ماللث، بن أنس حدث من، (، ٤٦٨ ) رقم قضاتها، تعجيل وامتحاب 
رقمكلمها...، الصالواُت، ل وا،لآموم للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 

ص(، ٣٩٧)رقم ركعة...، كل ق الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب ومسلم: (، ٧٥٧)
ريرة؛ظ^بمقن.أي حديث 



راللهاءاّ(^ ١٤١١هام لتاءاه 

عاليه.قيء محلا ناميا أو جاهلا 

مدر،دفيها نعلان، وعليه يوم ذات صل ه الني ررأد القاعدةI هده دليل 
ا.صلاته٠،ر ق ومص مححلعها، محيرا، فيهإ أو هأحيْ جسل جاءْ الصلاة أثناء وق 

الصلاة؛أول يبطل ولم النجاسة، وهو بمحظور متلبسا صلاته أول، كان إذذت 
كانلأئه عنه؛ فعفي محيرا، نعليه ل أل ءليألثلأ،ؤئم يعلم لم جاهلا، كان لأيه 

جاهلا.

البئرمحال ومحي ايحفلور، ترك باب مئر للصائم والشرب الأكل وترك 
مبهلمب،هإهساف4ُة4ئأبمم': 

ناسا.كان لأيه المحظور؛ هدا حكم عنه محاسقط ا وتماْااُ 
ومحال!حلم،، اف الأنأف لو العيادات؛ عثر ق أيصا القاعدة وهده 

بيت،ايه علم نم محلان، بيت، اثه يدري لا وهو ييثا فيحل محلان، بيت، ألحل لا وافه 
بيته.ايه يعلم لا جاهلا، كان لأيه ات1فارة؛ تلزمه فلا محلان، 

لأيهكمارة؛ علميه فليس فلبسه سي نم اليوم، هذا ثوب ألبس لا وافه ولومحال! 
محظورا•فعل فقد فعله فإذا علميه ممنؤغ لأيه محظور؛ معل والحشثإ ناس، 

ثهللمق،لا فإما وكلمتة، فنثت، طالهمر، فاJت^ فلأثا كئثبؤ إذ لزوجته؛ فال ولو 
جاهلمه.كانت لأما ثطلق؛ لا فإما هو، اثه ف~يرث( فلأن، اثه تعلم لا شخصا أوكثمت، 

عن٦(، ٥ رنم)* ل الصلاة باب الصلاة، كتاب داود؛ وأبو (، ٢٠! ٣١أحد أحرحه )١( 
ؤهيبمثن.الخيري سعيد أب حديث 

تلم وم(، ١  ٩٣٣رنم)ناسيا، أومرب أكل إذا الصانم باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
هريرةأي حديث، من، رذم)هه؛؛(، يفعلر، لا وحمامه وشربه الناعي، أكن، باب الصيام، كتاب 

خ.؛تغ.





الهاءالرابع() ٥١٤١١مام لقاءات 
لينا

الثمي؟هوب أف نل أكل وقد صحيح صومه يكون كيف 
إذف:أكل، ما بلد؛ أذاق ليس الأذاف هدا أة لوي جاهلا، كان ٥ نقول: 

جاهل•هو 

أليعلم لم ~يعنى• مطر لا الخجامه أف يظن احتجم، رحل ثاك: مثال 
كانلأيه يمطر؛ فلا مظئ، الحجامة إف احتجم: أن بعد له فقيل مطئ~ الحجامة 
جاهلا.

الثالئنل ا"بمهل أف السابقين الثالن ل والحهل الحهل هدا  Ijyالقرى.لكن 
الحهلبتن قرى ولا يامحم، جهل اكالث، المثال هدا ل والحهل بالحال، جهل السابةين 

جاهل.لأثه ثيء؛ الفاعل عل يرئس، ولا يه، يعدر كلامما بالحال، والحهل بالحكم 
وهوالصوم، يلزمة حال ق رمقال نبمار ق زوجته جامع رجل رابع؛ مثال 

كماره.فيه أن يعلم لم لكي مثطر، وأنه حرام، الحءاغ أف يدرى 
بج،صهل"طزثهائانة؟

فحلته،ما كمانه ذللث، ق أف عيا ولو كمانه، ذللث، ق أف ملب لم أنا قال: لو 
قدوايلث، حرام، ايه علمت، قد أنت، الحموبة، يمغ لا بالعقوبة جهللئ، فنقول: 
الرحلالّثي. يحذر لم ولهدا اللب، إل ثل إليك، ليت والعقوبة إمحا، ارتكبث، 

علj_ داَل: أئلكك؟  Ujقال: هلكث،، افِ! رمول ررا وئل: إليه جاء الذي 
يعلملا الرجل أف مع يعيره، ولم أمنه؛الكمان؛، ثم ا صاثماار وأنا نقصاذ ز امرأق 

يستفنح،•جاء بل الكمانة، عن 

عامهفتصدق ثيء له يكن ولم رمضان ل جاُع إذا باب الصوم، كتاب اJخارىت أحرحه 
علرمقان مار ق الخ،اع نجريم تغليظ باب الصيام، كتاب لم؛ وم(، ١  ٩٣٦رنم)فليكفر، 

^يتن.هريرة أيى حديث، رفم)اااا(،من المياتم...، 





نمآا الاقاءالرابع ) هام لقاءات 

لولكنإي بواحس(؛ ليس القفاء أف علم بالقضاء امزهم التي. أف يقل لم وي 
بالحاو.جهل فهذا ولقل، لأمرهم، واجبا 

تعانرتقولة وتلا صادإ، أصح نفحقمحق حاتم بن فعدي بامحم؛ الخهل أما 
ألأه

تعملاللذان الحبلان ~وهمات عقالمر فاحذ تاوقرة;يخا[ أدمه م ألآ"توؤ أثبمل من 
 U: -العمالي،إل ؤينظر يأكل وجعو الوسادة، نحث فوصعثا وأبتص، أسود الإبل
الض.٥^١ حا ثراذ ١^ ١^ أن مه قا أمك، ١^ من ١^ تئ فلمإ 

الخيطدبغ أف لعريض وسادك *إن له؛ فقال بذلك ه اليي أحتر أصح فلكا 
النهار،هوبياص الأمحص الخيط لأل واسع؛ ت يعني عريص ٠ والأنوذرار الأبيص 

ارتخحتى يأكل فجعل ذللث،، له يتبئ لم عديا لكن الليل؛ سواد هو والأسود 
القضاة.نحي فلا بامحم، جاهلا لكن لأنث بالإعادة؛ ه الض ولم؛1^ الضاة، 

تعال•بقوله عليه ل تل• نأن ؤيمكن وهوالقصد! اكالث الشرط بقي 
تعالوقوله تالأحزاب:ه[ تثرن ما وفيم، هء ل>طانهم مآ جناح 

فإل[ ٩٥^قتمهل١لاندةتمن ض u ٠^٠ ئرآآ ممدا متكم قنُ ُؤومحن الصيد؛ راء جق 
القصد.مى يد فلا بعامي، ليس من يهرج ؤمث؛-اه قوله! 

أنوغ;له بمصي لا والذي 
فإنئالثيء عل أي فإذا الثيء- عل اذ الأنأفثكنة -أي: الإكراه مها: 

آنتئل2؛؛ ينس حى ثأئِييأ ؤوغؤ\' تعال• اش قوله باب القرآن، ضر كتاب البخاريI حرجه أ( 
بمللؤعمحمل الصوم ق الدخول أن يان باب الصيام، كتاب لم؛ وم٤(، ٥ ' رقم)٩ ألأنس...ه، 

دمح.؛تن.حاتم بن عدى حدين، من (، ٣٣/ ١ ٠ ٩ رقم)٠ الفجر...، 



اسءاتام«ضاسات

وهوال*ةث»ابإ أعظم ق تعال قوله والدليل عته، ينفى يعنيت حكم، يلحقه لا 
إلأيهيثنديحأ وظثه' لفره من إلا إيننهء بمني من إش يًتقثن من ؤ الكمئ! 
يدل٠^١ j*^؛، [ ١ • ]اوحل:آ■ ه أش منك •قنب تفهن ألحةنرصن;إ ثج ش ^؛^!١ 

ثيء.يلزمه لا معفوعنه، المحرم فعل عل المكره أف عل 

صومهافإف فجامعها، الصائمه زوجته أكره الرجل أف لو ذللثجت عل وبناء 
٠مكرهه لأما صيامها؛ ق وسمتمن محيء، علها ولى صحح، 

أذوخاف خظ،، ؤإلأ ئل وقال: يأكل، أذ عل ئء أكنة شخنا أة ولو 
مكنه.لأمه ثيء؛ عليه فليس فاكل، قال، ما ينمي 

بدونمعدته إل فمه من الماء فنزل، صائم، وهو ممصئمى اف الأنأف ولو 
تنينما تعال؛ اممه نال، وقد يتعمد، لم لأله صحيح؛ فصومه قصد، 

ظومهلالأ>اب:ْا.
يمطر؛فلا يستيقظ، أل أجل من ماء فمه ل صبا عليه المعمى المرمى ولوأل 

المسالةهدم ل الملياء بعصي وقال عليه، صئوه لكن بمصي، هولم قصد، بغتر لأيه 
الإغإء،عنه يرول، حتى ^١^ أن لرصي صاحيا كان لو لأيه يمطر؛ إيه بالداتات 

كانؤإذ بقاصد، ليس لأيه حدا؛ يمطر لا اثه خيههئذت ُ الحنابلةر عند الشهور لكن 
قاصد.غى الأل زكنه يزصى 

ويبقىصحيح، والصوم فطر، لا فإله منها واحد انتمى إذا الشروط فهده 
ثيء.صيامه مى ينقمى لا صاي، الإنسان 

الإس)ّآ/أ«ما(.)؛(انظر: 



رج؟االلتاءالرابع( ا\إاه) ء1م لتاءات 

إلم أمه، إل البخوو دخان من ثيء وطار بخور، نطي، شخصا ولوأف 
قاصد.غم لأله ثيء؛ عليه فليس قمل.، بدون جوفه 

فإذامحرم، فعل عل او الأنأكرة إذا وهي! مسألة، ق رءهرآائ4 العلمإء واختلث 
إذالكن ذللث،، ق خلاف ولا معذور، أنه شك فلا الفعل لقصد لا الإكراه لدفع فعله 
هداإثم عنه يشط فهل الإكراؤ، ذغ يريد ايه باله عن وغاب، الفعل، لقصد فعله 

لا؟

الفعل.لأيهثوى عنه؛ يتمهل لا ^١^؛ ٠١١بعضن قال 

الإنسانعن يعمى اثه عل الدالة الأدلة لعموم عنه؛ يسقط بل آحروذت وقال 
أويفعلهالإكرا؛ لديع الثيء يفعل أف بئن يثرى لا العامل ولأف الإكراج؛ ال حل 

فعله.بقصل. 

قال!صائم، وهو يمطز أف عل وأكرهه عامل إل شخص حاء ذللث«ت مثال 
واحد.هدا الماء، مرب قصد وثرب، الماء فاخذ -ردده، ؤإلأ! مطز أف يلزم 

للاكراه،يقعا فشربه الماء فأخذ صائم، وهو يمطر أف عل أكره عامي ثانيات 
لائزب.لأسا 

دفعقصد الفعل، يمصد لم لأيه واحدا؛ قولا فيه، إشكال لا يمطن، لا فالثاز^ت 
ومنهمالفعل، قصد لأله يواحذ؛ إثه قال! من فمنهم خلاف، فيه والأول الإكراه، 

الفعل.عل فهومكنه الفعل قصد ؤإف لأيه يؤاخذ؛ لا قال: من 

هذاسيعمل اثه عل ؤيعثمي. ماسا، الإكراه يتنامز لم ما أصح، الأخم وهذا 
اختار.اثه شك لا حينئذ فإثه عليه، امحزه 



الأق1ءاوااررءضادةلتا 
إذذ:ءالأحواوثلأئ:

عليه.حرج لا اثه إشكال لا فهدا الفل، يوف الإكراج دخ يفصد أف الأول! 
اثهوالصحيح حلاف، فميه الإكراه، أجل من لكن الفعل، يفصد أل القاف• 

لأ>جس
 I،أؤيدلثاأكرهت، يقول.' كاثه —يعني؛ للاكراه متناسا يقصدالنمل أف الثالث

الفعل.هال.ا حكم وعليه الحرج، عليه أف ثلث، لا فهدا احتياوا، ؤيفعله أفعلإدل— أذ 
الشروطومعريه شروطها، عزينا وقد المقطرات،، عل الكلام ينتهي هنا ؤإل 

وهما؛مهمتين، قاعدتثن التمرير هدا من وأحدثا مهمة، 

تركبخلاف، القصد، وعدم والئنيان بالحهل ينمط لا المأموو فعل أف 
عليه.ثيء فلا قاصد، أوغير أوناسا جاهلا المحفلور الإنسان فعل فإذا المحفلوو، 

وافُايلإا.
٠٠ *•)3^0



eالرابع( ئمااااه)الأقاء لقاءات 
--

ص

رمضالاو نيق أوثرب أكل من عل الرنه الأحكام هي ما السؤالت ~ ١ 
عامدا؟

تأحكام أربعة عليه ترب عامدا رمضاف نبمار ل الإنسان أكل إذا ابواب' 
كمانه.ولا الصوم، اد وفالقضاء، ووجوب الإثم، عليه وترب الإمساك، لزمة 

فيه.تجب حاو ق رمضان تيار ل الخإغ كمازئإلا فيه ليس كله 
••©مى•'

صومل ه الني رهدي موصؤيع* تحث اتكتّ-، أحد ق قرأيتظ الئؤاو،ت ٢" 
هدافهل أهله، محن جب وهو الفجر يدوكه كان ايه ه هديه من أل رمضان( 
صحيخ؟

ؤبمسحأنله، من وهوجب الفجر يدركه كان الني. أف صحح ابواب،• 
بمحاناهُؤةقيى فقال،ت القرآن، ق هدا إل سبماةمحوةعاك اممه أثار وقد ، صائنا 

تثسحئ نأزؤإ و؛اوأ محأ آئه يكتب ما ؤو}محا بالخءاع أي؛ لالهمة:سا[ 
]ّ:س\آ.^محدصآ'يا أ'مح 

Jbt)إلا يغتسل ألا ذللث، مجن لزم الصبح يتة؛( أن إل محائ أن ان للأنأبيح فإذا 
وكيلكوهوصائم، جنبا يصبح أل محوز الإنسان أف عل يدل وهذا الصبح، نبي 

تلم وم(، ١٩٢٦—١٩٢٥)رقم حسا، يصح المائم باب الصوم، كتاب الخاريت حرجه أ( 
عائثةحديث من (، ١١٠)٩ رنم جب، وهو الفجر علته حلير من صوم صحة باب الصيام، كتاب 

ملمةوأم 



اللقاءااءالر«ضابما

تغتسللم ؤإذ الفن؛ نوى أذ الفجر طلؤع قل الحيض من إذا للمرأة محوو 
سهفاي اغتسالها قبل الحيض من طهزت إذا الحائص لأف الفجر؛ طلؤع بعد إلا 

المجر.محللؤع بعد ونغتسل تغتل، ولولم الصيام يزي أف فيجوولها اؤب، 
••هسمى•*

أكر()اض ت يسمع وعندما الأذان، مع النوم من يتيقظ رجل الثؤالت ٣" 
صحح؟صومه فهل عليه، اعتاد قد الثيء وهذا يثرب، 

أذان للإنينبغي والدي فسيتة، عادته وأما فصحح، صومه أما الحوابج! 
ا،لؤذئكان إذا مى لا ثيء، كل مل انتهى وقد إلا الفم وألأئؤذل لدينه، محاط 

الإمساك،عليه الواجمت، فإة الفجي، طلؤغ يتيس أل بعد إلا يؤدن ولا يتحرى 
دقيقتان.أو دقيقة فالفرق يتهاول، أف ان للأنينبغي ولا 

المؤذندام ما بائه لنفسه وأقص ومرب، أكل أدن إذا الناس يعصى أف واليبمب، 
الوينكان فإذا بصحيح، ليس هذا لكن وينربج، يأكل أف فلمه الأذاف يكمل لم 
الموذف.يسمع أف حنن ص الإمساك وجنر الفجر طلؤع بعد إلا يؤدن لا 

الموئلالإسال نجع إذا أثة أحمد: الإمام مسني. ل جاء أيه هناللث، ما غايه 
ئلمشزب،،للث.زاؤت، م1ا وقي. يده ق الإناء دام ما يئزب، أف باس فلا يدْ ل والإناء 

المسالة.هذه ق ٠ ءفييالآلأؤئ؟أر النبي عن ورد ما أبلمر هذا 
••هسؤ(••

علوالإناء النداء مع يالرجل ي باب الصوم، كتاب، داويت وأبو (، ٥١٠أحمد)رآ/ حرجه أا 
.KC.?Jأبى حديث من (، ٠٢٣٥ ) رقم يدم، 



تآرق1ءاتئماا1س)الهاءاارابع( 
العصر،صلاة عن العمل مى أتى إذا ينام أف للشخص محور هل \و؛و\و.' - ٤ 

حكمق يدخل فهل متعبا، وهويأق ساعة، بنصف الأذان قبل ينام يائه العلم مع 
الفلاة؟تارك 

قبلنام إذا عليه محمتؤ لكن الصلاة، تارك حكم ل يدخل لا هو الخواب! 
أثمهما أو منبهة، باعة أو أهله، من ينبهه من يوصى أف ساعة بنص—ب الوقت 
فيهتوثر لا المنبهة والساعة ينامول، مثله أهله كان —يأل هذا يمكى لم قاف ذلك، 
العصر.صلاة قضاء فعليه شيئا— 

تعال!قوله ق المذكورة وهي وأمحها، الصلوامت، أعظم هي العصر وصلاة 
قالالي العصر صلاة هي لاو،رة؛هُاأآ[ ه ؤإلصثلوو آلككلو؛ت عل 

دبيوثممورهم افُ ملأ ٠٠الكافريذ؛ عن يقول الأحزف، هفي>وة النئ فيها 
الضفيها قال ام وهي  ٠١١٠الخئر(ضلأة الصلاة عن شظونا نازا، 

 il;أذنةممد كأي أي: ذةن\هم أه نتن هكي الخئر ءنلأ0 »_؛
يعزوثه،زرافات إليه ياتوف الماس محي نخمن من والمال الأهل فقد ؤإذا وماله، 

بتركعزاءك وأحس اجزك؟إ اممه عظم له؛ يقول من العصر صلاه يترك الذي لكن 
بثقدها.يعزى أف ض فضلا لهذا، ينتبه من يقل ا الحصر؟ صلاة 

الحصر،صلاة يضيع وألا عهثل، اممه بجي أف الرجل لهدا نصيحتي إذذت 
٢(، ١٩٣ ) رقم والزلزلة، ;ا>بمة الثرين عل الدعاء باب، والمر، الخهاد محاب الخاوي: أخرجه ( ١ ) 

(،٦٢٧)رقم العصر، صلاة عي الومهلى الصلاة قال لمن الدليل باب اجاJ، الكتاب لم؛ وم
طالبش بن عل حديث من 

كتابومسإامت (، ٥٥٢)رقم المصر، فايته من إثم باب الصلاة، مواتيت كتاب الخاريت أحرجه ( ٢) 
لآ.بمئمحأ•صر ابن حديث من (، ٦٢)٦ رقم العصر، تفويت ل التغليظ باب الساجد، 





0(الرابء اواقا« ) ٥١٤١١مام اق1ء|ت 

التيالأعإل بجمع وقام العمرة، تيدف مكه إل ام مرجل السوالت ٧" 
عنزو4،وأكز الخرم، إل ونزوو للإحرام، ولبس عنل، من فنلها للممر يرغ 
عليه؟فإذا عنرة. لثاك اليقامحت،: وهول يقل لم لكنه 

منة،هي ؤإيإ بركن، وليت، بواجتة، لسغ التلمه أن الصحح الخواب،ت 
ؤإفصحيح، اثة بمعنى سكةتام، قاف عمرته ل أو حجه ل الإنسان يلب لم فإذا 
بصحيح.ليس إثه يةاو(ت لا لكي الثق، هذه بفوات ناقص اثه ثاك لا كان 

إيم.عليك وليس صحيحة، عزضذ إل له؛ ف؛قول، 
••هصى•*

ينبغيالذي وأف العشاء، أذان عن الماصة ا-إدمعة ل تكلمتم الثؤالا: ٨- 
فلياذايقاس، بعم المحدد الوقت، قيل يؤدن المؤذن؛و( بعض زال ما هذا ومع تامحرْ، 

محاكإزامسمسالخهةالمؤولإ؟
لماذايةول،ت دام ما المؤولة، الخهة إل يوجه أف يبني الس-ؤال، هذا الخوابت 

المزولة.الخهة إل فيوجه المؤولة الخهة من إلزام يكن لم 

مفيقبل أو الثانية، الساعة قبل يوذنول الذين الموذنوف الإحوْ هؤلاء وربإ 
ذكزةبإ علموا أوما الحكونة، بقرار يعلموا لم أعم رثإ الغروص، من ماعتم 
أدرى.اس.لا هذا ل الخطاة 

ولاةوز كإ الأذاف وأذ;كوف الماجد، تز-تمد أن \وأذ- قال - و\لأثذ 
يكونربا وليخوْ، به فلقمحل مؤذنا منكم سح ومن يساعت؛ن، الغرونم، بعد الأمر 

لمجاهلا 
••هصء(••



ااقتاءاات(ادر،ض1ساآحم 
^لثئتا

أحدأصب أذ \ل\ضب قبل الحمعة صلاة مل ل حمل لقد النوال; — ٩ 
الحمذلك ومني فقط، الإصبع عل لفافه له عمل ذلكا إثر وعل بإصابة، أصابعي 

وليسالحورمحتا، عل المح صفة عل صلاة، كل عند القدم ظهر عل أمح وأنا 
ذللئ،؟عمل حكم فا صحح غتر كان محإل صحح؟ عمل فهل جورب، عليها 

صلمثها؟التي الصلوات حكم وما 
مذأما وهم،• فلتل، قل قروياها التي القاعدة عل يتبني الموال هدا الحوابؤ: 

الهلهور؛بيدا صلاها الني الصلوات، يعيد أن فيلرمه هذا وعل المامور، فعل بابإ 
بمهيغل فإثه حرقه إصبعه عل لم، إذا اف الإنأذ إذ صحيحة؛ غثئ طهارثه لأف 

العفي.

فيجزئهعليه الملفوف، إلا ئها قدمه ينسل أف السائل الأخ هذا عل فيجب 
عليه.يمح أن 

الماصيه.صلوانلثؤأعد له! فنقول وعليه; 

••هصى•*

نقمتها،عل نحن، أمرة وأعول وأعمل؛ا.لملكة، مصز، من أنا الئوال; — ١ ٠ 
أفهمعن وتنرجوف شي عن أم بالمملكة؟ هنا وعنهم عني المهلر زكام أحرج هل 

الأصل؟الوض j وعنهم عني نحرحوير أم هناك؟ 

وأذللطون، أا؛عه الفطرة لأف هنا؛ نفسائج عن أنتج محرج أن ١^!، ابواب• 
المالوزكاة اتدو،، الفهلرثتع زكا؛ أن فالقاءال.ه; هناك، أنمسّهلم عن هم عمحرحوا 

ثحالمال.



الهاءالرابع(^) ٤١١ء|م لتاءات 

،Jlilزلكة يئرج فإله فيه، يتجر آحر يلد ق وماله يلد، ل رجلا أف فرصثا فلو 
قاعدةهى هدم لأف هو؛ يلدء ففي الفطر زلكة أما هو، باليه ق لا الأخر، لبلد ال 

وزلكةا، ال١Jفيه الذي البلد ق وغئزج المان،، ثتع المال زلكة أف عل الفقهاء 
اف.الأنفيه الذي البلد ل ومحرج الثدف، ثتع الفعلمر 

*•هصى•*

أئهؤارس حديث،! ورد وقد بالقضاء، نطاله متثمدا أفهلز من الئوال! — ١ ١ 
الحدث،ق ورد أوكإ هصاه«اا؛ الدخن'كله؛L صام هلؤ ٠تمئدا عامدا زمصاو من ثوما 

ذللن،؟فكم، 

قاساصعيئا لكن ؤإذا ُ العلمر أهل س ممر عند صعيف الحديث، هذا الحواب،ث 
أوكإ ، ^tjuلزنة عباذثئ أفد إذا الإنماف أو الأصية: القاعدة إل نرجع 

ثزمهئزيتج، أو أكل، أو صجلئا، أو بدث، صلاثه أفد ثم بمل كان لو ال الإن
يقصه.أن يلرمه فإيه أفسده إذا الصوم كذللئ، الصلاة، هذه يقمي أن 

نجي،يقولولت ااعلإء جهور فال أصلا، الصبام ترك الذي الرجل يخلأب، 
لكيعنه، أونحفيما به رحمه لا القضاء، عليه محب، لا اثه والصحح؛ القضاء. عليه 
ينفعه.لا ء بثي يلزمه فلا ذمته، به تبمرأ ولا ينمعه، لا الوثن، زوال بعد صيامه لأف 

(،٧٢٣رقم)مسا، الإفطار ذ جاء U باب، الصوم، محاب، وأبوداود: (، ٣٨٦أحد)Y/ أخرج،، ( ١ر 
كابحماجه: وابن (، ٢٣٩٦)رقم عمدا، أفطر من ل اكغلفل. بائح الصوم، كابح وال،رطى: 

هريرةأنير حيينه من (، ١  ٦٧٢)رنم رمضان، من يوما أفطر من كفارة ل جاء ما ؛اب، المنام، 
ثنحؤفيتن.

التمريض.بصيغة معلقا ( ٣٢الخاري)٣; وذكرْ 
(.٤١٣رقم). jMداود ش سن ، ضعيفانظر: )٢( 



اراق1ءاهادر«ذطسات

حكتايعرف أف يريد لكي قريا، العمرة إل سيذهب نخص القوال! — ١ ٢ 
ووجدهممعه إل فوصل التأخر، جع إذاثوى اثه وهو• السمر، ق الصلاة أحكام من 

يصغ؟فماذا العشاء، ولا الغرب يصل وهولم العشاء، صلاه يصثوذ 
لحكفال الغرد_ا، محث وأت العشاء صلاة ق معهم الحل نقول• الجواب• 

التشيوتقرأ فتجلل ئثاطئ، يكنك لا الرابعة إل قام إذا الإمام فإف ركعة م أل 
العشاء.مذصلاة مل ف،ا الإمام ْع وتدحل وتثئء، 

قمعه دحيش ؤإذ معه، ت1للم فايالث، الثانية الركعة ل الإمام مع لحك ؤإن 
سلامهبحد تأق الرابحة ق ذحنث، ؤإذ بركعة، سلامه بعد تاق الثالثة الركعة 

ثمثهابن الإسلام سخ احتتار وهو المسالة، هدم ي قيل ما أصح هو هذا بركعتمر، 

*•ؤصى••

وصلاةوالوتر، الثواتس،، الثنن صلاة ق كالثجل المرأة هل القوال! —  ١٣
مصلاها؟ل يحتي• الشمس، تهلخ حتى الفجر يعد المجد ل والخلموس الصحي، 

دلما إلا الثرعثة، الأحكام ل مواآ والمسا؛ الرحال أف الأصل الجزان،! 
فثحتصبالماء خاص أوأيه ، ٢٠٦-فيختص بالئحال خاص ائة عل اكليل 

تازثهمالذين هثر خائ؛الئ-تال، أما عل اكليل قام مثلا الخ،اةة فصلاة 
قلا الخ،اعة، صلاة ثلزمها فلا المرأة أما الماجد، ق يصلوا وأف الخماعة، صلاة 

معالخعاعة حضور مذ لها أفضل بيتها إل بل بيتها، 3، ولا الرحال، ْع السجل- 

(.٣٩١/ yrالفتاوى)محموع انظر: )١( 



(٢)

رة؟االرابع( القاء ااإ\ه) عام لقاءات 

٠٢١٠٠٠٢خة ويومحن ١^١؛ نتاجي اف إثاة تمنئوا »لأ قال: ه الض لأف الرجاJ،؛ 
٠ ٠٠لهمن( حير راديوةسي صحيحة لكثها المحيحين ل تكذ لم ؤإلنا الأحيرة والحملة 

فإنهامافنه كاذت١ فإذا الأحكام، حح ق كالثجل الرأي فقول: هذا وعل 
زانهولا المغري،، زانه ولا الظهر، راته مل لا أنها بمعنى الرجل، يفعل ك،ا تفعل 

كذلك.يفعل اويل أو كا تفظها، الم س واuفى العشاء، 
لتدركركعتئن؛ ويصل الشس تطالإ حتى الين، ل مصلاها ل جلوسها أما 

ذللئ،؛تنال لا فإنها صحته ق العلمإء احتلس الذي الحديث، ق جاء كإ والحجه العمرة 
يمزص لست، والمرأْ ٠ جد؛فاار ثم جاعة ق الصنح صل ررمذ الحديث،: لأة 

إذانم، عل لكنها الأجز، هذا تنال لا فإنها بنها ق صلن، ؤإذا حماعة، ق الصح 
ارتفعت،إذا ثم الث-،س، تهللع حض القرآل، تقرأ تهلل، سبح، ، ٠٧٥١ثذكز جلتنج 
حم.عل فهي صل أذ اش ثاء ما صلت، الشص 

••رة،يق(••

ُُ لا؟أم صيامي يهلل فهل رمضال، j ذنتا فعلث، - ١ ٤ 
كان،إذا إنا لا؟ أو \لئن؛ هوبملل هل الذم،، هذا عن نعلب لا 

والمثيانالتاء من غل الحمعة ينهي لم من عل هل باب الخمعة، كتاب الخارىت أحرحه )١( 
عليهيرتج لم إذا المجد إل الماء خروج باب الصلاة، كتاب الم: وأ،٩(، • رقم)٠ وضرهم، 

;ة.بمنعا■عمر ابن حديئؤ من (، ٤ ٤ ٢ ) رقم فتة، 
المسجد،إل الماء خروج ل حاء ما _، jI؛الصلاة، كتاب داود: وأبو (، ٧٦)Y/ أحد أخرجه )٢( 

خ.عحا•عمر ابن حدين، من ٥(،  ٦٧رقم)
المحصلاة بعد المسجد ل الخلوس من سمتمب، ما ذكر بائح الفر، كتائب الترمذي: أخرجه )٣( 

ق.بمثق.ماللث، بن أنس حديث، من (، ٥٨٦رنم)الشص، تطلع حتى 
غريب.حن حديث قال 



الأق،ءاءامرد1دة
(m) ^

مإالنسيان ذكننا وقد صومه، يبطل فإيه الصوم، منسيات من النذ_، هذا 
•Jr-

يغتاناأذ مثل الصوم، تنسد لا فاقها يالصتام ثمملق لا معميه كان إذا أما 
منوهوكي2رة دسسؤ، فهدا وهوصائم، رمقان نإر ل المسلمن إخوانه ان الإن

الصوم.ينقص إثإ الصوم، يفسد لا لكنت الكبائر، 

مي ومجزرئاالمدينة، طريق من وذهسا القصيم، مى العمرة نوينا النوال؛ — ١ ٥ 
الطارف_،إل ذمنا م ايام، أريعه فيها وحلننا جدة، إل ذهنا م يحرم، ولم باليقات 
صحيحه؟عمسا فهو منه، وأحن٠!؛ 

دماأعني! — فديه منهم واحد كل عل لكن صحيحه، نعم، ابواب،• 
العمرة،واجبات من واجبا ثركوا لأمم وذلك الفقراء— عل ؤيوؤع مآكه، ل يذبح 
ائمة؛ذا ميقايم صار ائش بذي نزوا و لأقهم اليقاُت،؛ من الإحرام وهو 
س/;.ن\بأ\ألأن 

المة«راا.

١^؛،أهز ومهم تجد، أهل ميقاث، ١^ لأو المحل؛ إل ذموا وكايم 
ص،همصاليقاُت،اكزئ،

يعصكان —ؤإل الحديث، لطاهر خالفتر صحيف قول وهذا الحلمة، ذو هو الذي 
ودنعثا،أصليا المواقيت،؛ جعل الرنول قاف فيه— رحص العلياء 

ومسلم؛(، ١٥٢٤)رقم والعمرة، للحج مكة أهل مهل باب الحج، كتاب البخاري■ أخرجه )١( 
لآ؛ؤثيبممح،عباس ابن حديث من (، ١١٨١رقم)والعمرة، الحج مواقثت باب الحج، كتاب 



0(اثهاءالاس ) ^ ٤١١ع1ء لقاءات 
تث

الشامولأهل ذواهثة، الدية: لأهل اونول خددة U والأصئ: 
جن}{.ذاث المثرفي ولأهل ايازو، قرف جد ولأهل ش^ا، اليمن ولأهل اجنمه، 

؛رولذعباس: ابن حديث ق قال لكن اللأي، هدم لأهل أصلية الواقتت هذْ 
ا-ئش،ذا اهثة بدي مث إذا النجدي ميقات دكان أهلهن® عتر من علبجن مر 

ولأي.

••هصى••

فهلخيفة، بأطوال ثم لها ولكن أذثي المرأة أرادُت، إذا ص: - ١ ٦ 
الأمحلول؟وهي الأخيرة العلمتة تكفي أم الهلبقات، حمح من التقصير عليها 

انمثه،قرن كل مى مصر أف عليها بجب الرأْ إل العلإء: يقول ايواب• 
والقصر.الهلول ق نحتلم، الخدائل أل ومعروف، هوالحديلة، والقرن 

ألفعليهأ نمير— ويعفه طويل ~رعفه محتلما الرأس لكن فاذا هدا: وعل 
أنملة.مقدار منه ثيء كل من ثقص 

••©صق(••

يزجىلا ومرصة أشهر~ ثانيه تهريبا ~له مريخي رجل هناك الثوال: " ١٧
الصوم؟ق الحكتر فا بنؤْ، 

لكنإذا ملمّكينا، يوم كل ص يطعم بأف يكمر أف الصوم ل الحكم الحوامح،: 
يصوم.أن يمكنه لا 

لمفان فقاعدا، لم فإن قائتا، صل الفريضة ق له: فنقول الصلاة أما 
جنسإ.فعل ثنهؤأ 



الهاءاتاامس1سات

مانزْ،الفجر صلاة يعد معه مذ أمافز أذ أريد كنت إذا \ذ؛ؤاو(.' —  ١٨
الفجر؟صلاة قبل الودلغ حلواف أمحلوق أف محوزل فهل 

وٍلافمباثزة، الصلاة يعد مآكه يعاير أذ يريد الإنسان كان إذا الخوابث 
بالبيتوطاف الحج مذ راجعا ممل لثا المي. لأف بأس؛ فلا ماثرْ الصلاة قل 

حيلولهأف عل هدا فدل ؛، ر ركب م الحرام، المسجد ق الفجز صل الودلغ طواف 
ذلك.فحل ه النبل لأف ثوير؛ لا الودلع وطواف الإنسان مفر ب؛ن الصلاة 

نمقأو ساعة ،لدة التلواف يعد ويقل الليل، آخر ل متهرا طاف لو أما 
أفبد لا الهلواف لأف الطواف، يعيد أف بد فلا الضم، صل ثم أدف، نم ساعة، 
أوعرغطريقه، ل ء مي أوشراء فريضة، صلاة حانتج إذا ايه إلا ثي؛، آخر يكوف 

يضر*لا هذا فكل ومشى، أوثمشى ويعيى أصدقائه أو لأقاربؤ بينا عل 

*•ؤصى••

ذلالنv؟غر أو الحمرة يريد لمذ الأصهلرارية الإحارة موصؤغ الئؤال،ث — ١ ٩ 
صزورةليت، والحمرة صروتة، مذ بد لا انه تعنى )اصهلرار( كلمه الحواء<ء،ت 

لمشغه لأيه عله؛ ، حنلا قاتما محلف مه الأسان ٠ ضه ذ كانت، ل , حتء أيدا، 

مساجدهم،ويدعوف الحمرة إل يدهبوف الدين فهؤلأء الماجد، أئمة وكدللث، 
ويدعوفالتطئع إل يدهبول مصنا، وتندم قصنا يبنى كالذي الحقيقة ق هم 

عبدافبن جابر .ينا حالمن (، ١٢١)٨ رغم ه، الكا حجة باب الحج، كتاب ت ملم أحرجه ، ١١



الرابع(القاء )  ٥١٤١١عام لقاءات 

هذاعل ثئملهم ولم شك، ولا الخيو ق رغبة عندهم الفقه، قثة من وهذا الواجن،، 
بقاءهملأف الأمور؛ و؛و؛ ينيزوو لا الفقه، ق نمور عندهم لكن الخر، رغه إلا 
العملق البقاء لأن العمرة؛ إل دهاهم س أنمل واجبا فيه يولول الذي ملهم عل 

عبديإق ^^١ راما ٠الت اض أف الصحيح الحديث، ق ثبنر وند الواجبات، باب ُن 
ضرُئ أخ1،إة نيء 

محللا أما معنائ صار اللكمة هذْ مدلوو أخده إذا الاصطرارثه فالإحارة 
أحدله ليس مريقا يصاحم!، أف يريد ان أوإنمريقي، ان كإنالضرورة، عند إلا 

ذلك.أشبة ما أو هو، إلا يمرصه 

القزبأف الخدمة ديوان من الصادر الكتاي، من عليه اط1عنا عثإ نخلا هذا 
نصا.به مسمؤح غير الموظف، عل الواجب، وترك المساجد، ق أوالأءتكاذإ للحمرة 

ممزلأثه الاعتكاف،؛ عل وثصوا -يا، التثاعل كثز لأثة العمرة؛ عل ثصوا ت يعني 
الإجازة،بدأ أف قبل الحثر أول محن يعتكفوف الموظفن، بعفن من الاعتكاف 

ضرورة.يعكر ولا ممنؤغ، هذا أف عل الخدمة ديوان ونص أعإثم، ؤيدعوف 
••هصى••

منرمقاذ ق زكاثة وأحرج البنلتج، 3، القوب ْس مبلع لدي الئؤال،! — ٠٢ 
لاهمة مق مها جزءا وضعت، الماضي العام من القعدة ذي شهر ول عام، كل 

زكاة؟عليها فهل المساهمه، ثنته لم الأن وحتى أرضن، 
التجارةسيا يريد أرضن اهمة مق الدراهم من شيئا وضع إذا الإنسان الحواب<! 

•ق؛ءؤيءنه هريرة أي حديث من ٦(،  ٥٠٢)رقم التواضع، باب الرقاق، كتاب البخارىت أحرجه ( ١ ر 



الو،فانيآالهاءات 

حولعل يبي اثجانة هذْ حول أف يعني ينهدم، لا الأول الحول فإل والكسب 
الدراهم.

يألحتى زكاتنا ق انتقلن ت نقول لا القعدة، ذي ق اشتراها قد كان إذا مثلان 
كانتؤإذ رمفاو، ق مالك زكاة ْع وكاتبما ألمج نقول• بل القعدة، ذي شهر 

والمعتمبعض، عل بعصها يبى التجانة عروض لأف الحول؛ عليها يتم لم الأرض 
لأن>كاة'ظ، عك محي لا ياي نحازتئ الذي الرجل لكاف الأ الأول، 

الحول.عليها يتم لا أمواله مذ كثثرا 
أفلهات ينتبه أف العلم طاف وغثر الحالم لءلاف ينبغي هذه أل والحاصل• 

الأصل.عل خنلها يبي التجارة عروض 
اشتريتشعباف وق رمضال، ق زكاما محل دراهم مال عندي كان لو مثلأت 

واحل.؛شهر يعد بمي رمضال، ل اللعه هده فأركي للتجارة، سلعه المال 7يدا 
الأصل.عل الحول فها يش لكم~ نلغ "كا التجانة عروض لأل 

عيكإوالسلام اممه، شاء إذ قائمة ة جلؤإل الحله، هده تنتهي هنا ؤإل 
وبركاته.افه ورخمة 



امامس() ٥١٤١١ء1م لقاءات 

الهاءاص

ومنوأصحابه آبه وعل محمد نستا عل وأسلم وأصل العايى، رب لله الحمد 
الدين-يوم إل بإحان تبعهم 

عام!رمضال شهر من العاشرة < JLUوهي؛الليلة، هده ق فنتكلم يعد؛ أما 
مذاقص الصثام كان ل، لكن الصنام، من أؤكد والزكا0 الزكاة، عن ( ٥١٤١١)

القيام.س أزكي انمن المباتفاق الزكاة فاو ؤإلأ الزكاة، قبل يه بدأنا الشهر 
أشدعليه لأقكزنا رمضان من يوما مقعفزا شخصا رأينا لو اثنا والعجي، 

إذاعليه نكزة الدي الإنكاث ذاك عندنا يكذ لم ثزكي لا زه رأنثا ولو الإنكار، 
الفمه.وعدم الحقاتق، قلت، من وهدا رمضال! من يوما لجإ لم 

العصزيصل لم 1حز وشخصا رمضان، من يوما أفقلن شخصا رأيا فلو 
وعدمالفقه، قلة مل أيصا وهذا الثاف! عل إنكارنا مل أشد الأم ل عم 
منأشد ل رمضال، من يتركه واحد يوم من أشد يركها واحده فعلاه الوعي، 
صلاهئزك إذا الإنسان إن يقولون! الذين العلياء بعفن رأى عل كله؛ رمضان 
الإ١٠لأم!.عي وارثي كثر، واحده 

فيها:الاوهُ يقوو اش الآاُت، أكثز ها اممه، كاب j الفلاة قرينة والزكاة 
هأظ'' وءامأ ^٠ ٤١٢[٠ ٤١هَلالحج:آلنيكؤ؛ ر٠انو١ ألصاو_ه ؤآذ_امأ 

]اوقرة;"\أ[.



الهاءات

حتىقاتلهم الزكاة، منعوا من  KS.OJبكر أبو قاثل وقد ١^ حق وهي 
—الغز مى الصغيره —وهي; عناقا لومعوي واض قال: ذلك ق ووئ ولثأ يودوها، 

لماثلتهمافب. رسول إل يودوثه كانوا البعجو— به مد ما ~وهوت عمالا قال: أو 
هيخلوف اليوم الماص من وكلإ الزكاةا عقم انظز ذلمئ،راا؛ عل 

٤^٠٢ق الصلاة قرينة وهي العظام، ومبانته الإسلام أركان أحد فالزكاة اذذ: 
الإسلامعن خارجا كافنا كان ل٠ارا المبن وهوعائش وجوثرا جحد ومن القرآن، 
هماقولان، تكنيء ل بوجوتيا إقرائه مع يحلا منعها ومن باش— ~نحوذ 

حنلبن أحمد الإمام عن روايتان 
يحلا.تركها إذا هوكافر يقول: رواية 

آ.هوسيأر يقول: أحزى وروايه 
ملترئكفتإلأاثلأة،ئ

وذكرهاالكتانى،، ق اش ذكزها التي العفليمة للحقوبة نفثه معرض باض— —والعياذ 

منأقث ية؛١٣ سأكاون آث;ن محثبمن ت مقتل اممه يقول الكتاي، ففي 
^،١أن ثظن اف آتأة ١^ يبخز ١^^، هن.ج(ثتأيهمثثمهلالتمان:*حا[ قه، 

أخرجفإذا ونصف، ريالأن الركام مى فيها ؤيال مئة فمثلأت ينقص، لا ماله وأن خثر، 

الإي،ان،كتاب ومسلم: (، ١٤•)•رقم الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب اJخارىث أحرجه )١( 
أ؛ىحدث من ٢(، )٠ رنم اض، رسول محمد الله إلا إله لا يقولوا: حتى الناس بقتال الأمر باب 

هريرة

(.٢٢١/١الردامحدالوض،))٢(اظر:





اسءاوااض|ضاذ؛ة

ثديته.يعتى! بلهرمتيه،،! اريأحذ 
هلئ.وعذاب بدن، ءذاب كتركاا1 أنا ^، ٧١١٠أنا لآي0نوو(.' 

هوالذيالندى لأن شيمه؛ يعص ياثه العافيه~ اش أل ~نالبدي فالعذاب 
هماالأذان الشدقان فهذان التيمن، طريق مذ يكوئ ا،لاو فأكل الأكل، مه يدخل 
بيهعذاب فهذا الأمع. الشجاع هذا  Irt-يأخد الأم >يق 

الكلامهذا نمع إذا لأنث كنزك« ض ماك، أنا ١)^: القلئ العذاب، أئا 
والأنإنفاقه، عل قادرا كان حبن بإله بخز أف وحريا، ما قله يمتلئ سوف 

دمدوأتمهء وئيدو ■ويما آلآو؛في ثاة لهم أن ؤ ^قمروأ أؤ!بم< ؤإ0 لايقدر 
يمتلئقلته فتجد الاذ، ينفحه لا لالائدة:ا"\[ منهتره نمل ما يووآكنمغ ■٥^١>-، من مهء 

أنفسنا.شح قنا اللهم البخل، همذا من منه حصل ما عل وليما حسرة 
نالنشثآص ذمحزض فيها: اشُتعال فقال اكانيئ ١^ أثا 

د-افيؤ، عقها نحس ؤم أع أل-وّ لمداما د؛ث/بمم أش مهز ؤ، ولا؛نيئوم-ا 
ثاهندا وشاووج وجوثبم بجاههم بجا جهثت 

عذابعذابان: فيها ~أيقا~ الأية هذه لالتوية!أ"؛-0مآ[ ه تءو}انك• ماَكم هذ.محمأ 
ثلبي•وعذاب بدن؛، 

منالخباْ: رْلهورئم4 ثجومم بجاههم بجا جءك الدف؛: فالعذاب، 
—والحيادناحية كل من والشإل، اليمئن مذ والحنوب الخلف-،، من والظهور الأمام، 
باق-.

وتنديموتقريع، توبيخ، ه لأيفسكث حفرتم ما ؤهنن.ا القلبل: والعذاب 
ماذاتصور ه ئفتمكت ماَاقم ثوومأ هئء حفرتم ما ^،؛؛^١ باش والعياد 



 U_ul *احصَرالهاءااغ1س،(  ٥١٤١١
رةإتا"~~

ن١٤من؛؛ألقناوس لثأ ونقإ لكن• حرات، يقطع باش؟إ والماد قلة يكون 
ثيء.كل انتهى العافيه— افه أو —نالأو يمكن لا ه يعيد 

قلم مأحنجه كإ ءفيم\ئث،ؤئيم الني فقال هذا، يشر الئنة جاءت وقد 
فصه،ولا دم، صاحس، مذ ®ما قال! س الني أل ة.بمن هزيزة أف عن صحيحه 

لهصمحت، الشامة يوم كان إذا إلا الزكام— أعظمه! —وحمها حمها منها يودي لا 
النصبوجهان؛ إعراتيا بحوول -صمائح ناوجهنم ل علبجا وأخمذ مذثار، صمائح 

بتامتكوى ُار~ من صمائح صمعئتح أو والفقه، الدهّتا يعني• )صمعئتط( الرغ 
'كيءاما- فيكوف مضاف، ممرد زكنه حقه، يريد -حنثه؛ وظهرْ وجبتثك جب 

-وهوالعباد ب؛ث مص حص منه، ألم خمسجذ مماوارْ كان يوم ق أعيدُته بزدلم، 
بئهذا النار«راا إل وإثا ه إل إثا نبه، تأ:رى باممب- وانماذ العذاص، ذا هل 

7اا•يكوى كيف، 

يمني؛حزءا• وستئن عة بت عليها فضيتح الدئيا، نار مذ أعفلم الأحر؛ ونار 
نار،مذ صمح هذْ الأحر؛، نار من مجمذ مذ واحدا اوي ئكلها الدنيا ناو أن 

بردتؤإذا وظهره، وجبينه جنبه نيا يكوى مسثعله، نارا تكون الصفيحة هذه نفس 
وظهره،وجنينه جنبه بها ؤيكوى جهئم، نار ل عليها نحمى ثانيه، مء تعاد ثرك، لا 

خموفشهرا، ولا يوما ولا ساعة ولا دقيقه هي ليست، وافه ستة، ألمر خمون والمدة 
العافيه.اطه أل نااعذا>>_إ، هذا وهوق منة، ألم، 

نحلفةسإلقنمحاقد 
لهم،حلفه من عل يرحمول ولا يأكلونه قوم إل ارحمه، ١^ يقولوف؛ لا قوم إل 
■خ.,ءنن هريرة أي حديث من (، ٩٨٧)رنم الزلكة، مانع إثم باب الزكاة، كتاب ت لم مأحرحه ( )١ 



اضس1ذياتاسءات 
0—

^0.وعليه عنئه، لهم فيكوف شاب، 
واطهليإل، ية بالنقليلة كثيرة، لسن عليك اض أوجب التي الركام هذه ثم 
لفث،ليس اك وهولنفالقليل، منك وطلبق الكثير، أعهل-اك المال، أعهلاك هوالذي 

[١ لناطر:ه ه الحمن هوآيي وأث4 أض إل آلنهمآء أثر آلناس جإثآ تعال؛ الله نال كا 
ميآقت" لإ0 وسَةر مخيلا إلي أنتشع تير أتيت حخ عزألشامن ؤو,دمح تعال؛ وقال 

[.٩٧^:ل1ل أ'مبمه عير 

الواحدونحي الأحاديث،، ؤيمعول القرآل، يقرؤو0 قوم مذ لتعجن، ؤإيا 
لعلمهممن،آحر، إل ذهن، بثيء أهي ؤإذا الزكاة، لبمقط ابتل بأُوإع منهمبمحيل 

لكنهالرخاء، زمن ل دمت ما بالأحوط حدي لنبه؛ يقول، ولا أهون، هو بإ يفتيه 
يقول!لحلمه آخر شخ إل ندمج ٥!^ الدين، زكاة عليلئؤ محب، ت يقول شيحا نبع إذا 

لأمحن،طيلثحزكاةالأين.

الأولأثنا أح،؛؛؛ فالأحوط الناس، ُين ممل واضح نص هناك يكذ لم فإذا 
التصزفؤ.نتهلح لا الموت بعد لكذ أموالنا، ل نتصرفح سعة، من زل 

إخراجق دقيقه محاميه نفسه محاصي، لا الناس بعمى نجد أيهبما كدللئ، 
~يعنيتحراما يأخدْ بل دكانه، ق الذي ماله بجمي ولا دكان كصاحسؤ الزكاة، 

أوالغالن،، هو هذا بالأقل، ياخذ لكنه بالأحوط، أخد حرص إذا وليثه حرصا~ 
الأمورمذ هذا كل القيمتن، بأدنى قومها للتجارة التي اللمعه قوم أوإذا يتهاون، 

دنياه.ول دينه، ل الإنسان عل طأ صرر وهي والبخل، الشح مثها التي 
هوالزكاة فيه أوحمت، الذي وأف اممه، مذ المال هذا أف يعلم العاقل فالإنسان 



االلقاءاماص ^) ١٤١١ء1م لقاءات 

الذيالمال مى اش  IjLlaP'iنإ بالمة يسير حزء الحمد" —وقب الزكاة وأف عغتهل، افه 
الزكاة.فيه تحب 

فيهليس الأموال من نملكه ما فأكثز يملك، ما كل ق تحب لا الزكام هذه ثم 
أتجاالزكاة: صابط هذا أوعمحا، حقيقة اس الأموال ق إلا تحن، لا فالزكاة زكاة، 

أوئمحا.حقيقة الامة الأموال إلال تحن، لا 

الزائدة؛حكم ق لكنها تزيد، لا هي بمي،• حكتا وأما تزيد، يعني: فحقيقة 
حقيقة.تزيد والتجارة حقيقة، تزيل — والغم والبقن الإبل ~بميت المواتي فمثلا: 

لكنهولايشتري، فيها يبح لا دراهم —محع لزواجه ال الإنأعدها التي الدراهلم أما 
لأماحقيقة؛ تزيد لا هذه — ذلك، أشبة ما أو ُيتإ، أوشراء لزواج، لحاجة: أعدها قد 
ماعمل لو لأيه تزيد؛ حهكتأ لكثها محزذ، لم باقية ريال آلاف عشرة عنده تزيد، لا 

لزادلم،.

ازمي١^ j \ب الزكاة تحن، لا أبا ١^، الأموال j ١^ ص ٥^١ 
حك،.أو حقيقة 

وعندهأرانب،، وعنده خمام، وعنده لحاج، وعنده صان، .، Upرجل الأل 
الضان،وهو الخمسة من واحن. نؤع الزكاة فيه ثبنؤ الوي أنولع، خمسة هذه ظباء، 

تحارة.كان إذا إلا فيه؛ زكاة لا واuةي 

عليهوحنن، ما والتبييض، للن،اء يعدها لحاجة، ألفن، الإنسان عند ولوكان 
زكاة.فيها فليس للتنمية، يريدها الظباء، من رأس ألف، لوعنده فيها، زكاه 

ألمييساوي الحممام بعض هذا وةت-ا ل ~يمولوف• حمامة ألف عنده ولوكان 





اااق1ءاض ^١ ٤١١اق1ءاتائ،، 
($)

الأسناة

وأنالصتام، ْس أهلم أي قلتم الرلكة عن كلامكم أول ق الئؤال! ~ ١ 
شمأفلا أعفلم، الرلكة تارك قاف كلئ، أورمقاف رمضاف، من يوما لوأمملز اف الإن

هئ؟ذلك أف البعص يفهم رثإ لأيه رمفاف؛ مذ يوما يمطئ فيمذ الدس عظم لنا 
فعلمن أعفلم فاثه رمضاف مذ يوما أفطن إذا اف الإنأف شك لا الخواب! 

منأظ؛ م يعني الكبائر؛ مذ أعطأ الإسلام أركان مذ م رك لأف الكائر؛ 
^^^لالإملأمعلهاطائالإّلأم،ضيبمزلإالزنا،أءظلممذبي 

أياممن يوم أي ق يتساهل أف ان للأتيجوز ولا تبا، إلا يقوم لا للإسلام، الأعمدة 
رمفال.

كثثرا؛الصئام يعفلموف الفقه، ق نقص عنده الناس يعص أف ذكزنا لكننا 
يعصإف حتى الصتام، كعفلمة عقلته لها يروق لا الركاة أول الصلاة ق ولكنهم 

الخهل؟إمذ هدا أليس يصل، ولا يصوم إثئ يقاوت أءلم~ واممه ل، ~يقال الناس 
اليلق يمطئ ولا رمضاف كل لويصوم صيامه، يقبل لا يصل ولا يصوم الذي لأف 

وسكافئ، لائه يصل؛ لا كان إذا منه يقبله لا افه قاف رمضاف، كل يواصل مثلا، 
ثمنأن تنثين وما ؤ تعال؛ لقوله مسلتا؛ العامل يكوف أف الأعإل؛ قبول ثرط 
ورمّونجءهلاضة!؛ه[.أش يتكمروا أدهم إلا سنتهم متهم 

يعني؛كافنا، كان إذا ينفق الذي من تقبل لا ذلك وْع متعد، معها فالنفقامت، 
احيموبني للثرص،، ماء ووضع الطئيى، أصلح الكمار مذ واحدا أف فنصنا فلو 

هذه؟تنفعه هل كتبا، وطح ومدارس، 



ال،فااضتالهاءات \خص/ 
^ر!ه؟ا

لكم.لأثه منه؛ تمز ولا ، ١٧نفعه لأ ا-اماب; 
منه،مقبول غير عليه، مردود صومه بأل سروْ يصل ولا يصوم فالذي 

ؤيرحعؤيصل، اممه، إل ينوي، وهوأن جدا، من ثيء هناك لكي نفسه، يتعب فلا 
الصالحة.أعإله ائر وٌصومه نجل وحينئذ الإسلام، إل 

••هصى••

 -٢lJ^ :، وردالزلكة >ع ل به ارعيد ج1ء الذي الأفرع الثجاغ هل
الزكاة؟تارك عقوبة ل حاص اثه أم الصلاة؟ رك فنمى 

يعدبالأفؤغ الثجل؛ لأف هاتءا؛ من أعفلم عقوبة له الصلاة تارك الحواب! 
ميزْتأي حدث ق جاء كإ سيله، يرى ثم القيامة، عرصايتؤ ق الزلكة تارك به 

يامهامذجهم ار ي سدب الفلاة نزئاإلاوار«ا'امذ-ادك ■إئاإلابق، 
اعفلميكثثرمنتاوكالزكاة.أنولعالذاُت،أبتالآبلتذ~والُيادباف~نهو 

وسألت،الأفغان، االمجاهدين المال زلكة اليوم دفعتن لقد الئؤالت ٣" 
قثمل فقن. نحسيع، لأما لا؛ فقال؛ رمضاف؟ ق للمجاهل.ين تصل هل المشرف! 
رمضاف؟ق أحرها ل تحسن، فهل شو,ال، أول رمقاف 

الشخصوكل إل وصل وما الأفغان، وكل إل أديتها الأف أنت ا"بموابت 
يمهمها؛أف العالم لعلمال_إ ينبغي قاعدة وهرذْ نفسه، الشخص إل وصل فكأثإ 

ر؟ءممفيتن.هم;رْ أبي( حدين، من (، ٩٨٧رنم)الزكاة، مانع إثم باب الزكاة، كتاب لم؛ محرحه أا 



0(امارس اللقاء ^) ٤١١هاء لقاءات 
ن

تنمعكالقاعدة وهانْ نفسه. الشخهى إل وصل فكايإ الثخهى وكيل إل وصل ما 

أيواُت،.دة عل 
تنكلفإف القهر زكاة وقئ حاء إذا القفز: لك لوقال الفطر، زكاة ة: مها 

إلنمل لم لكنها الفطر؛ زكاة يقع أيام ل وكيله أغطنث ثم ل، مبص أف ئلأتا 
مقوله؟تكون هل موال، من أيام عثرة بعد إلا الفشر 

الإنسان.مقام قائم الإنسان وكيل لأف نعم؛ اُبمواب* 
للئذ،وكلاء ليسوا لأقئم الأفغان؛ بمنزلة هم للأفنان المدقه مضّوذ فالاJين 

بدلها،زكاة يلزملقؤ فلا قضوها الدين هؤلاء عند يلمث، الزكاة هده أة لوقدز ولهذا 
محلها.بلغتي قد بل 

الأفالناس فكون رمضاف: ق الركاة بصرف يتعلى فيإ أله مهنا لكي 
اجتإعيه.مشكله أصح الزكاة، لصرف، رمضاؤز ثاذتارول 

أحدانحد ما رمقاف غثر ل رمضا)؛، غير ق الفقراء يعرفوف لا الناس صار 
محدوفولا رمقاف غير ل حاحة الفقراء عل فيكون نادرا، إلا اللهم زكاثه، يصرف 

مشكلة.وهده منيثصدقعليهم، 

رمقاف؛إل اوحرها يقول،؛ نم رجس،، ل مثلا زكاثه محل الناس بعض ثانيا: 
لملاحقةوذللث،؛ أحزى زكاة نحرج أف ؤيريد او رمص يأق رجتي ل أحرجها لو لأنه 

للتولمحال رمقاو وكأو الأغنياء، يطلبوذ داء نحيهم ءباذاتألم، عن الأغنياء 
لالعبادة مى إليه يلتفتوا أف ينبغي ما إل منهم كثير يلتفثإ ولا الأغنياء، وملاحقة 

الشهر.هذا 



الأاتاءاتاار،ضانة.جم 

—ل،قئا
منهل ننظز وأف تماما، يدرسها أف لما ينبغي ولدللث، مشكله؛ الحقيقة ق فهي 

أشدحاجه،أحرى أوقات ل أونجعلها أ رمضان؟ ق زكوانناكلها جعل أل المصلحة 
فيهيكون ونت إل وجونتا وقت عن الركام يوحر بحووأف اله عل نصوا والعلمإء 

حاجه.أشد الناس 

الئاه،مل.ار ل إلا الدور ياتيني لا يحسث، حمعية ق مشترك أنا \ذثو\ذأ.' — ٤ 
لا؟أم زكاة عله ثداث:تا الدي الماو هدا فهل 

قبلأحدئ الخي الأموال هدْ أنفق قد اولحل هزا كان إن نقول: الحزاب: 
لأنأغطوا؛ فيا الزكاة فعليهأ أغطوا للدين باكة أثا زكاة، عله فلس الحوJ تمام 

إذاالأحد ١^ فصار الدين، هدا ق الزكام علميه وجن، عيا اثا إندين إذا الدائن 
دائنلأنة الزكاة؛ عله والدائ لأ ئيه فليس الحوو عام نل أحد ئ أنفق 

منه.يطلن، فيا الزكاة عليه وجسغ غيا مهللوبه كان إذا والطالن، طالب، 

••هصى••

عنهميدي أمم يسبب وذللئ، الديون، ق الناس س ممر ناهل النوال! ~ ٥ 
س>لكة■

جاءإذا لأثه الديون؛ ق يتائول صاروا فالناس صحح، هل.ا الخواب! 
والفلأئالفلأئ للتاجر أذهنر ؤيال، ألم، عشرون عل أنا فث، الحمد قال! رمضان 

التيالمشاكل مى أيما وهاز٥ تيئتر، ما عني ويمفى كشما، اقدم هكذا، والفلأئ، 



0(رالهاءاثغامس  ٥١٤١١هام لقاءات 
المقوى،القروية ق أحدإلا مذ الاسداثة عل مدم لا العاقل لإنساذ اص 

الإنسانبإمكان لاثه موجودة؛ غيئ فب— —والحمد عندنا القصوى الضرورة أف وأظى 
\لئ}و.ثق، أف أحل من اثلافة( اوالد:ة)مال مإل ولومذ عاملا، يكوف أذ 

بالعنبؤناق الأودية إل منهم اف الإننحرج الأول الزمن ل الناس وكان 
حْلب~ءل ت —يعني المحتطباُت، إل يدم، ولJائلته، له عشاء ؤيشترى ؤيبيعه، 
وعائقث•هو ؤيأكل محسعه كاق نحمملب 

الالعاقل فالإنسان واللاحقوي،، السابقول بثئ، كلهم الناس، هم والناس 
متعدره،لكم~ قلئ ~ك،ا الأف المنوي والضروره المنوي، لالضرور0 إلا يتدين 

مئةأربع أو ريال، مئة بثلأيثا ولو عاملا ؤيكول يدهن، أل بامكانه معدومة، يعني• 
ريال.ألم، أو ريال، 

إنسانالأغنياء، يباهنر أف يريد الماس بعض صار العافيه— اممه أل —نلكذ 
أذبد لا ت يمول شيئا محي لا فقيد محيء مكمل، وبنته الملايثن، عيان عنده غني 

ايهح ألما، ثيانول قيمتها سيارة، قيمه ؤيستدين فيدهس، هدا، بيت، مثل يني يكوف 
ألما.بعنريذ غرها مّيارة محصل 

يمولور،!حيدا، مثلا يمولوف والعامة وسمها؟ مخافة هدا أليس هذا؟ فالعاذا 
قافمدرْ، عل رحليالئ، مد به، سعتر الدى ، اللحافلحافالث،اا قال>ر عل رجثلئؤ ؤائو 
رحليلثؤمددُتؤ لو لأو1ئ، ا لصيت كان ؤإذ رحاتلئج، كل فمدي محلويلأ كان 
حيرالحملنا حياتنا ق عليه بريا اثنا لو حيد، مثل فهذا للبرد، قصير وهو 

ممزا.



ادو«ضانيةالقاءات 
محتال— 

أنحلها لكن المشكله؛ هذه نحل كيف ندري ولا اجتإعية، مشكلة وهذه 
الفرونةعند إلا أبدا تتدينوا لا اسطعتم، ما الدين احذروا ومولت الناس نوعي 

المضني.

عليهمحب فهل رمضاف، ق زكاته تحل مال عنده الرجل كان إذا السؤالت ٦" 
الثنه؟^ار ض صا شيئا الفقراة أذبملبجا محوز أم رمضاف ي كلها الزكاة إحراج 

مدارعل الفقراة ممقا أذ محور ولا تيا، همخها أذ عله محي الحراب: 
قالمستحقائ نجد أف له ينهيا لم ائه بمعنى أهلها، يوحرها كان إذا إلا الثنه، 

سيوحرها كان فإذا وهكذا، اثتين، اثتثن أو واحدا، واحدا محيهم لكن رمقال؛ 
يوحرهالا ار( الإنأف والغالب به، باس لا فهذا أهلها، ق تكوف أف شحرى أل أجل 

بأز.فلا السب لهذا ■امحزقا كان فإذا أوبتثبنه، اب، لهذا إلا 

حالوقد الل.هسا، بح الأل رحص يمول: للذهك، محل صاحب السؤال! ٧— 
الزكاة؟أخرج يم الذم-،، أمعار ترتفع حى الرلكة أزمحرإخراج أف ل فهل الحول، 

يمدرأذ عليه الواجب لكن الئية، هذْ عل خثرا افه جزاه أقول: الحواب: 
زكاتتونجرغ الاذ، فلكدزة الذم، عم من همج أف يرد لا كان إذا الأف، الذهي 

أقل.ولوكانت، الحاصرة، قيمته من 

ربإالأمور، نحتلم، قد لكنه محليبه، نيه هذه الأسعار ترتخ حز يؤخر وكونه 
تنزلثم ترتفع؟ حتى انتظر يقول: بمد نزلت إذا فهل يدرىإ لا أكثر، الأسعار تنزل 

ناكه!!



eالأتاءارغا«،س() ^ ١٤١١لقاءاتئ،؛ 

وجوبوثب ل القيمه ؤيعتثو الزكاة، باحراج يبادر أف بجب ايه ت فالحاصل 
كثرن.أم  JjSالزكاة، 

*♦ؤصى••

يجبهل بعد، إئ يئد0 ولم المال، من مبلعا مني شخص الثوال! ٨— 
المبلغ؟سا زكاة أنيخ عوأف 

ققفهإش العلمإء احتلممر والدين الدين، زكاة عل سني هدم الحراب! 
فيه!الزكاة وجوب 

علأو معسر عن، محواءكان الدين، ق واحبه الزكاة إف العلإء! بعص فقال 
الزكاة،فيه نحب الدين أف خيهإنثئ، ٠ الحناب^ةر طهّ_ا من الشهور هو وهذا موبر، 

الماس.أعر عل ولوكان 

لأنهم، عل ولا عئ، عل لا الدثن، ل بجن، لا الزكاة أف الماف: والقول 
..لبد لهن 

كافؤإف فيه، الزكاة وحبب غني عل كاف إف اله الومهل•، الئالمث،! والقول 

أفتستهلح لا لأيك تماما؛ الفقبمركالمعدوم عل الذي الدين لأف بجب؛ لم فقتر عل 
بلمعسزا، كان إذا م2؛لالتته ق لهانك إل لساثالئ، ترغ لا بل معئ، وهو ثطالمه 
»يرمهاق ذوعنتزننفلزه }\oجمى ؤ •هغجل! افه أمر كإ سظز0 أف علميك لجب، 
الزكاة.فيه نحن لا وهذا المال، هذا عل فائزا لث إذذ: [ ٢٨• زالمرة: 

لأفالزكاة؛ فعليلث، الطلمث أرت بفك أنت، لكذ ئوم، عل كان ؤإف 

(.٣٩٤وشرحمتهىالإرادات)١/ (، ٨٠الطالّ،)ص:دليل انظر: 



الأقاءاتام«ض،نيات

الزكاة.فيه فتجب مالك، ق كاثه مأض— الذي ~وأنت، موبر عل الذي 
أوواحدة؟ لننه حالا عنه الزكاة يودي فهل وقمته، معير عل كان إذا ثم 
الخول؟تستأنف 

الخزاب،:فيهذاملأنسمءث

حولة.يتم حتى  viJLLpزكاة لا الحول،، تتأنق، ءاو،ت من منهم 

القولوهذا تزكيه، ستة كل ثم ثصثها، الش النه تركني قال• من ومنهم 
االصوا>آ،.أقرب، 

لكنمعامن، وله مهللوب، ولد ولها ا،لال، من زكا؛ طها امرأ؛ القوال! ٩— 
الزكاة؟من تنطيه فهل الدين، مداد كفي لا 

وفاءهيستهلح لا دين عليه ولد لهإ كان إذا أيضا وللأمت، للأم محور ابواب• 
الذياّاف إل يذم، أذ الأحسن لم غارم، لأنة زكامحإ؛ من دينة ضا أف 

يعصىلأف الولد؛ يعطه ولا حن.، وكذا، كذا ابني تطالث، أنت، ^^_J،! الولد، يهللب 
إذايقولول! العالإء أة مع ءارْ، ق صزهه الدين لقضاء أعطل إذا سميه، الناس 
بمربجاأذ د لا غمْ، ل مدها أذ محرم فإنة الد'ين لقضاء الزكاة الإنساذ أمحلل 

الدين.ضاء قق 

غي،أبوه يعني! أبيه، عل واجبه نفقه سبته الولد عل الذي ١^ كان إذا إلا 
الفقة،أجل من وامتداف الابن فاحتاج أبوه، مأطل النفقه، أعطى لأيثه• فتقول 

مضيأذ عليلث، محب، بل زكاتك، من يعطية بحووأف لا للأُب،• نقول الخال هذه قفي 



0)ق1ءاتء1*اااامرالأتاءارغا«سا
ت

واجب.عليه انفاقك لأن مالك؛ من دينة 

فكل للكذ الابن، دين لقضاء الحاو هذه ق الزكاة دفع محور إيه ولوملتات 
الأفقال! امتداف فإذا الدين، إل الولد يصهلن أف أجل من التفقه يمغ شحيح 

•زكاق مذ دينك، أقفي 
••©صى•*

وهيسنه، تذ من أكثز العمر مذ بلع ميق امرأه توحد الئوال،! — ١ ٠ 
برعايتها؟يقوم مذ عل محب فاذا تصوم، ولا نمل لا لكنها عقلها، بكامل 

بالصلاةعملها كامل ق التي المسئة ا،لرأة هذه تؤمر أف الواجم—، الخواي—،! 
الصلاةعل محزوها أف أجل مذ الأمور ولاة إل أمنها يزمع تفعل لم ؤإذا والصقام، 
والصتام.

أقمع صيام، ولا صلاه عليها فليس عندها، عقل لا )١.^;^( كانت، إذا أما 
أوثمل أف ثابى المس، هذا ل وهي عملها كامل ق امرأْ يوجد أو يمكذ لا أيه أظن 

وتحل.تصوم أل تأبى محثمعنا ق عاقله امرأة أن أقلى لا حلل، عملها وق إلا تصوم 
)قصي♦• ٠٠

أولتكم، يا-يعلم لم اثه مع ءلهارة، غر مذ العلواف، حكم ما الئؤال،؛ — ١ ١ 
كازناخا؟

فإثةالحيثي، إلا بشرط، لمست، الطواف، ق العلهارة أف نرى الذي الحوانرت 
لثاقهبمتها لعائثه قال النبذ لأو حائض؛ وهى الرأة تطوي، أف يمكذ لا 



الأق1ءاتامرضادة

ئدصمة إف له؛ مل وئا اوت«راُ يطيل ألا عتو الحاج معل ما 'رايعل حاصت؛ 
٠.ارأحابنتناض؟!ا<ر قال؛ حاصش، 

الطواف،و بواجأ ك أي فالراجح الأصم الحدث من الطهارة أثا 
أرادإذا الطهارة ييغ أف ان للإنينبغي ولا أفضل، أي شلث، ولا مؤكدة، ئنة لكنها 

بالإعاذة،نزمه لا فإثنا أل، يسوحاء وانتهى طاف أحدا أف لوفرض لكن يطوف، أف 
سكه•مى وانتهى بلدة، إل رجغ ئد كان إذا ميا لا 

••©صج•*

عمزثنا،فاحدنا الفجر، قبل مقه ووصالنا عنزة أحدثا نحن اوسواو(! — ١ ٢ 
الظهز،وصلينا ؤنمنا، الفجر، صلاة بالحرم صليتا ئم وسحرنا، نحورا واشترينا 

حيثثيء؟ علينا فهل الودلع، طواف، نهلم، ولم بلدثا إل حرجنا الفلهر صلاة وبعد 
صلاةيعد حزخنا ونحن يالحرم٠، عهده آخر ألحدكم ررلتآكى الرسول• حلءث إل 

مياشزة؟الظهر 

وجهتن:عل لط ؤإى السائل، قال ك،ا الحديث، لفظ ليس الحزاب،: 
فقالوجه، كل مذ ينفروف الناس كان هماس ابن نال الأئل،ت الوجه 

عهده؛الإت،«رآ؛.آحز تكو0 حى ألحد ينفر لألأ ه؛ الني 

(،١٦٥رمم)•الطواف، إلا كلها الناسالث، الخائض تقفي باب، الحج، كتاب، الخاري• أحرجه ، ١١
(.١٢١١رنم)الإحرام، وجوم بيان بابا الحج، كتاب ت لم وم

لم:وم(، ^١١ رنم)^١٥أنانحت،، ما بعد اجلرأة حاضت، إذا باب الحج، كتاب اJخاريت أحرجه )٢( 
عاتثةحديث، من (، ١ ٢ ١ رثم)١ الودلع، محلواف وجوب باب الخج، كتاب 

(،رقمالهائص، عن وسقوطه الوديع طواف وجوب باب الحج، كتاب ت مسلم أحرجه رّا( 
عباسابن حدين، من 



الغاص(الخاء \ا،اه) U،؛ لقاءات 

عنحمس إلاأئه لألثتت آحزعهدهم أذتكوو الناس ءآمز الثال: والوجه 
؛.١١((الحائض 

فثاإل منتندا ركه نمى العل،اء، ب؛ث حلاف محل للممرة الودلغ وطواف 
عليه.ثيء فلا يعلمه، موثوق 'ءالم 

للئتن0الوديع طواف أل الصحيح، القول ~وهو واجب اثه اعتقد من أما 
يلزمهالواجّح تاوك أل العلعاء عند اكروف فإف الحج— ق واحس، ص كإ واجب 

مالأبملك لا ٥^١ الإنسائ \د-\كان آلا ١^١؛، عف وتوزع فة، j ي قيئ 
إلاثنثا أس مد ^لأ تعالت اممب لقول عنه؛ قط نقاما الفديه، به يشتري 
لاوقرة؛1خأ[.ه وسعها 

عنعجز مذ أف الطإء• بعص قاله ~كءا أيام عثرْ يصوم أل يلزمه ولا 
عليه،دليل لا القول هدا فإف ايام~ عثرة صيام يلرمة واجب، لترك الواجس، النثك 

ومنالفقراء، عل تزؤغ مغه، ق فدية بذبح محتاط فإنه واحتا تزك نن نقول: بل 
ض.ثيء فلا محي لم 

ورجعواالنهار، نصف الحرام المجد ل بقوا أل بعد رجعوا الدين هولا؛ أما 
نولعل يعتمدوا لم داموا -ما الدمة ؤإبراء الاحتياط من أف قاري طواف،، بدون 
ؤيورعهامكه، ل فديه يذبح واحد كل متكه، ق فديه يدحوا أف — العلمإء من لأحد 

علميه.ثيء فلا محي لم ومن الفقراء، عل 

بابالحج، كتاب لم؛ وم(،  ١٧٥)٥ رقم الودلع، طواف باب الحج، كتاب اJخاري! أحرجه ( ١ إ 
)محقبمفا•هماس ابن حديث من (،  ١٣٢٨)رقم الحائض، عن وسقوطه الودلع طواف وجوب 



اوه1ءاتاض«ض1ساأ

والمهئالفجر صلاة بعد النوم رمقاف وق هذا زماث ل كثر الاسؤال! " ١٣
هوهديامحهفيهذام؟وما اسم؟ فىاسبرأبجافيهانا

منالثني— هذه وقل الئة —هذه اليوم الناس عله ما أل شك لا الجواب• 
فراءةعل هروف يلا يعني! نافعة، غر أشياء ق رمقاف ليال يمفوو كوبجم 

فيه،فانية لا لغو عل هروف يغالبهم ل ذلك، أشبة ما أو الصلاة، عل ولا القرآن، 
أشبةأوما ^٠^، أوألعانم، أغان، إل اصتعلغ من محترم ثيء عل يهرول وبعضهم 

شكفلا الظهئ، يأل أف إل الفجز يصلوا أف حئن من ينامول، النهار ل ثم ذلك،، 
حرمانهذا أف 

الاJل،ق يقوم وأف افه، شاء ما الليل ق ينام أل ان للأنينبغي والذي 
المللقوو ليلته؛ قام قد فهو يتصرف حتى الإمام ْع التراويح عل اقتصر ؤإذا 

٠.لتلةاار تام له محب يتصرف حى الإمام يام؛غ رمى ر ؛
ؤيتسحز،فيقوم حور، الونتا يال أف إل التراؤيح بعد فينام هذا وعل 

كانؤإذا العمل، مذ عاليه محب بإ قام عمل أوق موظثا كان إل فب، يتعبد النهار وؤب 
قالمسجد، ق أوثلاثه يوم؛ن نمنه تجس العباداُت،، بأنولع تعال فه فلثعثد فارعا 
لهعادة تكون ذللئح بعد لكذ يوم، وثاق يوم أول مثمه وميجد وصلاة، قراءة 

•صدره •ّأا وسسرح قلميه، إليها يهلمثذ 

(، ١٣٧٥)رقم رعضان، شهر ثيام ق باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ١ ٥ ٩ )ه/ أحد أحرجه )١( 
كتاباني؛ والن(، ٨٠)٦ رقم رمضان، شهر نام ق حاء ما باب الصوم، كتاب والرمذى؛ 

إثامةكتاب ماجه! وابن (،  ٤١٣٦ ) رنم يتصرف، حتى الإمام مع صل من ثواب باب الهو، 
الغفاريذر أبير حديثه من (،  ١٣١٢٧)رنم رمضان، شهر نام ق جاء ما باب فيها، والسنة الصلاة، 



e(اِ اس ^) ٤١١س رق1ءاتا 
يمضهلا ائه هديه أف شك فلا رمقاف ق ءكوألقلأْلأقلأأ الئّوو1 هدي أما 

مثْسنة كل ٠ القرآلر يدارنة الليل ق جميل ياتيه وكان اف، إل يمربه أمر ق إلا 
الذيالعام ق إلا واحدة، مث؛ ظؤآكلأْؤئم الني يعارصه الشهر كل فقتل، واحدة 

مرتنعارصه فإثه فيه مات 

••0صى••

كنكجائز، غم عمل ق يعمل لشخص زكاة إعهناء محور هل الئؤال،ت " ١٤
الصلاة؟وهويودي الزكاة، تللئ، إل محتاج لكنه للحلأية، محلا أويمالك، وبوئ، 

يسممينمن الزكاة تحر أف ينغي لا ايه ^٥١٥ الإسلام شخ ذكز الخوامح—،! 
حاعلاسرآ؛.

الوحافيشرب، كان إذا فمثلا فنقه، عل يعاف أف ينبغى لا فاسق ان إنقكل 
هويشترى ما أوو الدحان -^١ التل أف فمعروف أءءلينا0 إذا لأتما الزكاْ، نملته لا 

راسدوفأولاد له كان أوإذا زوجته، تحر أف المكن س لكذ نطتي• فلا الدحاف، 
ذلك.أشبة وما أهنك، هدا أعط ونقولت نعطيهم، 

أرزا،ئئزا محتاج هل الست،؟ محتاية الذي U زكاة، هدنا إف لهذا: أونقوو 
رنم)٦(،ه؟، اف رسول، إل الوحي بدء كان كيف باب، الوحي، بدء كتاب، اJخارىت أحرحه )١( 

(،٠٢٣ رنم)٨ ارسلة، الرح من بالحر الناس أجود الّك،. كان باب الفضاثل، كتاب، ت لم وم
ةءأ؛هءتمح•عاص ابن حدبثح من 

محاب،لم: وم(، ٣٦٢رقم)٤ الإسلام، j النوة علامات باب، ايام،، كاب، المنحاري: أحرجه )٢( 
س٢(،  ٤٥٠)رنم واللام، الملأة عليها الني، ينتح ؛ ٠١٠فايماثل باب، الصحابة، فقائل 
•عائشةقمخمحممها حديثا 

الفتاوىاعرتم،)ْ/س(.)٣( 





االياءارغا*،س اا،اه) مام لقاءات 

الإماممره لأف أيقا؛ إمامتهى أوحالث إمامهن، حلم، النساء صنوف بين مرت، 
ّزةلذخش/

حجةل مز ل حمار -وهوعل هماس؛^٤^١م بن اض حمد أو ذللثج ودليل 
يمهلمرالحإر أف مع أحد عليه ذلك يتكن ولم الصمج، بعفن يدي ؛؛ن الودإع~ 
ذللث،فإف المأمومين، أيدي بين الصلاة ضئ ما مث إذا اثه عل دليل وهدا الصلاة، 
•لابمئ 

المأمومينلأف المأمومين؛ يدي بين يمؤ أف ان للأنيجوز هل مؤاو،ت يبقى لكن 
إلانمول؛ أو أيدبمم؟ يمر؛غ، بجووأف هل لكن يمثى، يتركوه بل يدافنوة، لن 
أنلكان عانه مادا المصل يدي بين انار ررلوبملم ه النل قوو لعموم يجور؛ لا 

٢؟يديه"ر بتي، بمر أف من حبنا أنسير!، يقص 
المأمومين.أيدي بين يمث أذ مجوز لا إثه العالإءأ بعفن هال( 

شيئا٠صلاتهم عل يوم لا هدا لأن مجوز؛ بل آحرولت وقال 
مرإذا المأموم، عل يشوش لكن الصلاة عل يور لا هو قائل: يقوو ئد لكن 

حميلمهشابه كانت، إذا مثإ لا امرأه مثا-تإ أو علميهم، يثور الصلن أيدي بين الرجل 
علهم•تشوش 

فتيتع،المملين عل تثويثن إل يودي كال ؤإذا الحوار، الأصل ؛ نقوو فنحن 
أيد*تإم•بتن يمر ولا 

كتابومسلم؛ (ا ٤  ٩٣)رنم حلفه، من محترة الإمام سترة باب الصلاة، كتاب الخاري؛ أحرجه ( ١ ر 
٠٧^؛^؛؛عباس ابن حديث من (، ٥٠٤)رنم الصل، سترة باب الصلاة، 

كتابومسلم؛ ٥(، ١ ٠ ) رقم المصل، يدي بين المار إنم باب الصلاة، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
ر؛بمغثفبمتن.الصمة بن جهيم ش حديث من (، ٥ ٠ )٧ رنم المصل، يدي بين المار مغ باب الصلاة، 



الأقاءاتال.ض1دت.>مِ 

——لتئتا 
دياناتمن المئ المغر العإل من ممر السلمير؛، بلاد ل يوجد السؤالت " ١٧

كالزكاة،واجبة صدئة كانت مواء عليهم، يتصدى أن للأنان يجوز فهل مثعددة، 
ُالعشاء؟العامة عند يمي ما أو تهلهمع، صدقه أو 

جثة؛كان مها الكاي إل ندمغ أذ محوز فلا الواجة: الصدقة أثا 
^انئزكا>صسوكقالويم.

ؤ،مقنوقإ عَقْلت الله قال فقد ١^^٤؛ صدقه وأما 
مىالكام هدا كان فإذا لالتءة:خ[ ه رثسءرا^١^٠ ثروم آن محمحّءرمؤ؛ن آؤي 
ليساللمى، إحراج —والمرادت ديارثا من كنرجونا ولم الدين، ق يقاتلونا لم قوم 
عليهم.يتصدى أذ باس لا فائه ؛اللادت،~ أنت، 

علته؛تصدق لا فإثتا ديارهم، س وكئرجهم المن الميماتل ممى كان إذا أما 
الالهدا ثم عليه، به مدمحنا ما مقدار ماله س نوفز أن عليه التصدق س يلزم لأيه 

ولميقاتلونا، لم ألمم عغتجل افه اصرط ولهدا لمون؛ الم؟ها يقاثل جهة إل يدهب 
والإحسانبالإ Jعاملوهلم أو يعني: ه إي وسموأ ثأروخِ ون داريا؛ من يجرجوا 

مننحريوننا ولا يقاتلونا، لا قوم ْن الكام الإناف هذا كان فإذا بالشط، أو 
هلا.ؤإلأ عليه، بأس؛الصاددة فلا ديارثا 

ة.الخلهن.ْ تنتهي هنا إل 

••0صق(••



ارالاقاءالسائس  ٥١٤١١مام لقاءات( 

اسءاسدس

ءض؛قآلسد
وأصحابهآبه وعل محمد، نبتا عل وأسلم وأصل العالمي، رب، فه الحمد 

•الدين يوم إل بإحسان تبهم وم>، 
أنكنمن وحكم الزكاة، حكم بيان السابق الدرس ق »_ فقد يعد؛ أما 
قمنعها من عقوبة وبيان يحلا، تركها ولكئُ بالوجوُب أقر من وحكم وجويا، 

صئسثقؤوثؤ.اممه رمول منة وق اطه، كتاُت، 
عام!رمضاف شهر س عثر للثاف الوافؤ، الخميس ليلة الليلة، درس أما 

 ١ ٤ ١ )١ U واجبه،الزكاة أئ >هنا إذا لأنا الزكوثة؛ الأمواو بيان ق ميكوذ فانئ

نحيالإنسائ كل>نلغهُ ليس _، أمواو ق ي الزكاة نحي، لا الحزاب: 
وعروضوالدين، والقصة، الدمن،، معينة؛ أموال ل نحب الركام لكن الركام؛ فيه 

الأرض.من والخارج الأنعام- -ميمة والمواتي التجارة، 
والفصه،الدمسج، وهي؛ كثيرا، الناس ب؛ثذ المتداولة الأشياء عل وصنتكلم 

والئين:
را(اىةماواثض،ة:

حمهورلكي الدم،، ق يسيرا حلاما إلا ٠ الملمين الزكاة فيهإ نحب 
ذلل؛،.عل يلان والئ والقران الوجوب، عل العل،اء 

١ ٩٧الإحماع)ا/ سائل ي الإقاع نظر: ا ٠



٢٦٨
ام،مطساتالقاءات 

الأبيضبالدثب الاس محي ^ U وأثا الأ>، الدثئ هذا ص والدفن 
اصطلاحا،ذهب لكنه أيصا؛ لثه ولا ثزعا بذم، ليس فهذا وهو)البلأت؛ن( الأف 

أمصي،ولا أموي فيه ليس والدم، الأموي، الدفن، الارولا الناس بعض نمى كإ 
العروق،.المجيز هوالأحر، الدم، فإف 

الووئا•التقاء، الفقه فهي الفقه وأما 
أربعيمن واحد حزء سو، حزء وهى الزكاة، فيهإ نحب والفئة فاللقبا 

جومقارثهيء مي هذا العثر، ربع به نيمثل حزءا أربعين من الواحد والخزء جزءا، 
يوحثلم ١^؛!،، من ^١ أربعين تعال اشُ أعطاك إذا ظ، الأوهُ ه با 

الدرسق مبق —كإ حارة ليس عليلئ، أوحت، الذي وهذا واحدا، جزءا إلا عليلئ، 
وعقمه•عنم هو بل الماصى" 

جزءا،أربعين من واحد جزء ومقدارها! الزكاة فيها نحنر كذللئ، والفقه 
الدم،،نصامحتؤ مذ أكثز نصاثيا صار الدم، مذ أرحص الفقه كانت، لثا لكذ 

فالذيمثالا، وأربعول متة الفقه! ونصاب مقالا، عتروف الدفن،! فنماب 
الدم،مذ مقالا عنروف ئدْ والذي زكام، عليه ليس الفئة مذ مثقاو مته عنده 
نصابمن أقل نصابه كان فالذلالثه الفئة، مذ أغل الدم، لأف الركاة؛ عليه 

الفئة.

الاذ؟الموجودة العصرية للموازين بالنسبة الدفب، نصاب يساوي فكم 
احتلفوا!هذا حرروا الذيذ أف الخقيقه 

غراما.وسبعين واحدا يساوي فال! من قمتهم 



اسدس(ء اواق1 ^١ ١٤١١ء1م هءات 
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غزائا.وتسعين أربعة قال: مذ ومنهم 
•غراما وثانتذ حمسه قال؛ مذ ومنهم 

ثإج.من وخمه سعودية، جنيهات عثرة يعضهم: قال وبالخنيه 

أراساع.وثلاثه عثر أحد قال: وبحقهم 

اثهقال: اذا ٠ اط، احتفيذا الأقا, يع—تم و محتاط أذ ان الأتاذ أر إذا لكآ', 

■لأبج؛,نإلأ:بجسظم 
بالأم،أحد الدمة براءة راعى ومذ بالأقل، أحد الاحتياط راعى قمذ 

بالوسط.أحد يوسط ومن وجوبه، تيمذ ما إلا المرء لايلمرم وقال: 

اثه؛الغرامايت،هدا— ق المختلفيذ الناس مذ واحد ~وأنا أنا علمي وحث، 
غناما.وثعأيول خمسة الدهس، نصاث، أعنى: غناما، وثعانوف خمسة 

مذحالصا ليس السبائك، الخنية— —يعني: الدمث، إف الماس: بعص ؤيقول، 
شت،لا ؤا لكاف ؤإلأ متإستكا، يتمي أذ ووح_إ أشياء إليه ، يضافبل وجه، كل 

ااحي.ن.مذ معه وضع ما مقابل ل الصائن،، ق زادوا فلدللئ، 

الطعام،ق كالمالح —فهي لداخا مقصودة غير الزيادة هدم إف يةّولول: والذيذ 
الهلعامأف ْع رثا؛ هذا يكذ لم ملمح فيه بهلعام فيه ملمح لا طعاما بعث لو ولهذا 
إلتضاف المي فالمادة قالوا: مقصود— غير الفر هال،ا لكذ غيره، معه الملمح فيه الذي 

حالصنوكاثه للاوهس،، الحكم ؤيكون حكمها، فيلعى مقصودة، غير هنلأْ الدهس، 
ّالدهس، غير المعدن أو المائة مذ ثيء فيه كان ؤإذ 



ام|سانيأآالقاءات 

وماالزكاة، ففيه ذللئ، بلغ فإ غراما، وثعانوف خمسة اثه أنا معلوماق فصب 
الزكاة.فيه فليس ذللث، دوو 

أوفيها، الناس نجاع اش لكُبميهات مدا يكوف أف الدمن، ق يرى ولا 
أوحلياالتجاوالكباوسايعونرا، عند تكون وهدم الدمن،— مى قطعا —أي! سباتلث، 

ففيهستعمل ولوكان احمآ أف العلم، أهل أقوال مذ الراجح القول عل، الدم—، مذ 
الزكاة.

بدونوالقصة الدمب، زكاة وجوب عل الدالة الأدلة عمومامتج هدا ودليل 
خميعدخول فالأصل عائا -ءاء ما أة -بما والامتدلأو الأدلإ ق والأصل تفصيل، 

وتخصيصه.استخراجه عل الدليل دل ما إلا فيه، الأفراد 
قالهالنبوية، الئنة عليها ودلت، العربية، اللغة عليها دلث، منلئة قاعدة وهده 

فقدالصا-فن، اف4ِ عباد وعل عؤا الملأ؛ ٣: إذا »رإةيىا قيأدئلأصمُ: الش 
العموم،صيغة من هدا أحدنا ٠ والأرصررُر الماء ؤ، صالإ عبد كل عل نلنتم 

أفعل ذللثؤ فدل وغمَهلم، والخذ اللائكه حتى الصالح؛ذ، أفراد حمح ثملثؤ أنبما 
أفراد؛.حمح يثمل العام 

فرئفهو العموم، و داخل حمتا التحمل الدم، إة ئنا: كدللث، كان فإذا 
الدليل.فعليه الركام وجوب عذ والغصة الدمن، مذ احمآ أحرج فمذ أفراؤ؛، مذ 

حديثا،ألمت، التي الرسائل محواء رمن، ّّْاّ العلم أنمه أقوال ثبما ونحن 
عنآثاو هي، إما معصوم، عذ دليلا عندهم نجد —لم الأولتذ العل،اء أوكلام 

(،٨٣٥رنم)بواجب، وليس الشهد بعد الدعاء ق يتخبمر ما باب الأذان، كتاب البخاري؛ أخرجه ا )١ 
رْ؛ءهيبمتن.عود مابن حديث، من (، ٤٠٢رقم)الصلاة، ق التشهد باب الصلاة، كتاب ومسلم؛ 



.صاسدس( الهاء ^) ٤١١عام رق1ءات 
'ررج؛ا^

رسولهوسنه افه كتاب هو الاختلاف عند والميزان بمثلها، معارصة الصحابة 

أمميمينوف إزسمم دافيول إدأم ردوْ ّيىء ؤ مهم ءن يقول• افآ لأف .؛ 
هأممه ئءك<هأإثا سء بن غيه أننكم وما ؤ ءَق؛جل• محثقول تالاء؛هه[ وأل؛وءِألأمبٌ 
لالشورى:'ا[.

—الصحابة بعفى —عن معصوم غثر عى لكي صحيحة، بآثار استدلوا فهم 
قولونولا ضعيفة، بأحاديث استدلوا المحابة، من اخرين بأقوال معارصة دهي 

ايوب،بن عافية وفيه ركاة* الخئ ِفي ليس ٠ جابر• بُحديب امثللوا أيما، ببما 
حدايقولون لا أيما وهم آ، الحدث؛زر العلمإء بعض عند هالك، وهو صعيما، 
إثهيقولون! وهم مهللما، قيه زكاه لا الحنإ لكان بالحديث، أحدثا لو لأنتا الحديث،؛ 

الزكا0.ففيه للمشمة أعد ؤإل الزكا٥، ففيه للاحارة أعد إذا 
الصور،بعض ل به يأخذون فلماذا صنفه، مع الحديث، حذا ياخذوا لم ادن! 

أالصور؟ بعض ل ويد-ءوثه 

حلمثها؛زكاه فيها ليس المرأة ثيابر أف ك،ا قالوا! بأقسثة، واستدلوا 
لأنالكلوا<ز.

وض؛مذ مردود القياس وهذا 

(.٩٨)١ رنم الخلاف، مسائل ل التحمق ل الخوزي ابن اأحرجه )١ 
ممءا:ولفيفقهانا مض يرؤيه والذي ١(: ٤ ٤ )\إ والأم المن ف.مرنة اJهفى قال )٢( 

أيوب،بن عاب عن دالذكايردك، غثي نوله جابرمن عن يروقا إما له، أصل لا زكاة، الخف، 
فمنجهولر، أيوب بن وعانة له، أصل لا ياُلل مرفوعا، جابر، عن امح؛ثر، أبا عن اللين،، عن 

الكذابان،برواية الاحتجاج ل الخالفن به نعيب فيإ داخلا بدينه، مغررا كان مرفوعا به احتج 
أمثاله.من يعصمنا وافه 



الرضانيةاسءات 
(m)^

الوحثالأئل:محالخثئمح
تتاممه.الثانر! والوجه 

بالقياس.ثنميصة محور النص ئالوات فإذا 

زشإذا العبد قياس ت ومنه بالقياس، نحميصه محور النص صدقتم، نعم، قلنات 
العل.اد_،،س الحصنان عل ما نصم، نحلد زيت، إذا فالأمة زستج، إذا الأمة عل 
تعال!نوله لعموم محصص فهو الأمة، عل بالقياس لكن البد، زيا اممه يذكر ولم 
لاوور:آ[.ءا'ثه وؤحدنمثا وإلزيذ< ؛^ ٥١١ؤ

فلا١^ ثمابمة ل كان إذا لكذ محنا، ١^ ١^^ محن لا ونحن 
النيآنجإ امرأة ارأف حال0ت عن أيه عن شنستا بن عمرو حديثؤ هو والنص ماله، 

تودينقال،! الئواران~ همات —اثثكتان يهب من عليظتان تسأكتان اسها يد ول ر. 
ضة]افُبم،اخانينمذنار؟أ أذ محنك قال: لا. ئالث،: زكاةهدا؟ 

ونئوِله«رن.فِ محا وئالت،: الزنول إل زأكبجإ 
عنالخيل أئثه حينإ فه عضب، ح؛ن اليإن ّفعل كإ فركئهنا، طب، عصبت 

ذللثج،معلتج فهي ُ، فر عصتا وأعتاقها نومها يضربح فجعل العمر، صلاة 
عغجل.فب عصتا الئوارين هدين مذ نمتها وحرمن، 

أيىحديث، مثل؛ الصحيح، ق الثابتة بالحمرماُته مؤيد نص الحديث، فهدا 

رنمالخل، وزكاة هو، ما الكز باب الزكاة، مماب داود: وأبر ٢(، ٠ ٤ / Ji (Y؟،؛،أ-مح4 )١( 
محابوالماتي، (، ٦٣٧رنم)الحل، زكاة j حاء ما باب الزكاة، كاب والترمذي: ١(،  ٥٦٣)

(.٢٤٧٩رقم)الحل، زكاة باب الزكاة، 
(.٥٦/٧ممر)ابن )٢(انذلر:تفر 



e(اسدس ء ٥٧١ر ه ١٤١١ئء لظءات 
:

قإليه أثزنا وقد حمها«ُأُ منها يودي لا قصة ولا يهب صاحب مذ *مأ هنينْت 
الماصى•الدرس 

عزبل حش دف، صاحه إي الدف،اق-' مذ حذ عدها اكي الرأ0 فإل 
ذم_ا.صاحبه فهي ذهب، عدها ا1رأة هده اليوم، الناس 

أخزخها؟!الدى وما 

Iالذلة العنراا رع الرئة اروق ت الأحاديث، بعض ل أف أحرجها، قالوا؛ 
الفمهالذيه! أف اللغة أهل بعض وعند اللغة، أهل أم عند اكروبة الفقه 

هي!الذيه إف قال؛ ا، حزآر ابى الرأي؛ هدا إل ذمت، وص لا، أو كاستن، مفروبه 
٠.نصار الحديث، -يذا واجبة ا-للأآ ق الزكام إن وقال؛ مطاما، الفقه 

لوض؛لامحل ذكروْ الذي فالقياس إذذت 
الأصوليثذ؛عند ينمى للنص الصادم والقياس النص، مصاذمة الأول؛ الوجه 

به.مره لا الأعشار، فاّمل 

عكسه.ق ولا طرده ق لا متنامفى، زعموه الذي القياس هدا أف الئاق؛ الوجه 

الدم،ل والأصل الزكاة، جونم، عدم الثياب ل الأصل لهم؛ فنقول، 
الوجوب.

عريرة؛ء؛ؤثيءثئ.أي حديث، من (، ٩٨٧رنم)الزكاة، مانع إثم باب الزكاة، كتاب لم: مأحرجه )١( 
مالكبن أس حديث، رنم)أهأا(،محن الغنم، زكاة باب الزكاة، كتاب اJخارى؛ أحرجه )٢( 

ادءل>ا-/بمه(.)٣( 
ر؛(الحل>أ/'ه(.



ام|ضانياتالهاءات 

الوحومت،؟أعدم فيه الأصل ما عل الوجوب فيه الأصل ما نقيس كذ إذذت 
للتاجم،العد كالعقاو فيها، 3كاه لا فعندم لالتأح،؛ر الثياب لوأعدب ثانتات 

الزكاة.ففيه لاكا-بمر ١"^ ولوأعد 
القياز؟أ١^:أين 

احتاجتكثإ ممره، ثياب عندها امرأء النفقةI ~معتى للنفقة الثياب لوأعدت 
احتاجثكثإ للنفقة، الدف حل أعدت ولو زكاه، فيها فليس وأكلن،— باعث، 
الزكاة.ففيه وأكلن،، منه باعت، 

إذن:أينالقياز؟ا

للتجارة،صار للتجارة ويوئه ليه عن عدلن، حل عندها التي الرأْ أف لو 
لاثه.؛ ١٧٥عندللتجارة تكذ لم للتجارة وثوئبا الثياُب لباس عن عدلخؤ أما ولو 

التجارة.بنثة بفعله مل،كها الإنسان يكود أف للئجارة يشارمحل 
إذن:أينالقياز؟ا

خوجهحبا.'مقبولة غر القياس دعوى أف فتبس 
الوارد.للنص القياس ممادمة الأووت الوجه 

تنافقه.الثار(ت والوجه 

إذن:لأقيازؤ

لكنالزمان، قديم مى الحلياء بين حلأمة العلم— طلبه يعلم ~كءا والمأله 
والواجبءندْ، يرجح با ياحد وأل الأدلة، ل يئظر أف العلم —١ JlJعل'؛الواجم، 

وأماسه.بعلمه الخن إل أقربا يرويه من يلمعوا أف العامة عل 



0(او،طدس الاثء ر اا،اه عام تقاءات 
أشرتالذي سعنسا عنروبن حديش لز بعصهم أل رأيت ما أعجن، ومذ 

صممةمن راويه وهي جدْ، عن أبيه عن نمتا بن عمرو رواية مذ باثه إليه 
الكون؛كان إذا المكتويت، مى فالروايه اللمز، غراس-، من وهذا مكتوبا— كتابا -يعني 

يالتي الرواثة مذ القط إل أقرن، فهو الأندى تتدازلة لم التلأم، مذ محفوظا 
آك،رىهؤثآ والواقعت والثنة الكتاب، ذلك، عل دل هذا، ق ثلث، ولا الصدور، 

البيعل وقال [، YAY;،j،Jl]ه ةحقسوه نكنس أ-مل إق يلي، ثداينم إدا ءامزأ 
فإذامدة، إل الدين لكن متداول، الح لأف [ ٢٨٢؛ ٠٠٨١١]مايعت-،ره ^١ ،لوأ ؤوأسه

كتابة.من الإشهاد مع بد فلا الكإن، أردثا 
القرآن.بنص صبط وسيلة الكتابة إذن 

يقالرحل قام الفتح بعد م،كة ق ءفيهأئلآْؤككأ الني حطن، لثا التق وق 
ِلأبيرراكتتوا ممال ل، اكتبوا قال ظؤصصمُ اوئول كلام أس و أبوشاة له 

شاة(<رنؤ

ْئابع.ألأز الكتائ إذن 
قالصبط، ومحيالة الكتابه أف عل ^ا يوثتا إل الصحابة عهد من والعمل 

ماإلا ْر حديثا أكثر ه الت؛ي أصحاب من أحدا علمنف ما نيؤهقتئ.' أبوهميرْ 
كانفإثه شعسسؤ— بن عمرو هوحد —الذي العاص عمروبن بن القه عبد من كاد( 

مح،ولأأكثيرة.
كتاب،لم! وم(، ٢٤٣٤)رقم مكة، أهل لقطة ، تعرفكيفط باب الكلة، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ١ ) 

خؤجيبمتن.هريرة أير حديث، من (، ١٣٥٥)رقم م،كة، تحريم الخج،;ابذ 
ويجههة.هريرة أي حدين، من (، ١  ١٣)رنم العالم، كتابة باب العالم، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 





e(اسس اس» )  ٠١٤١١ئء لقاءات 
ى<تا،أو لكن قليلا الئم_ا ق تجب الزلكه وأف بموجبه قلنا شئش إذ هلنات 

لوقالماو4ُلأ;ثعاوبامماإنكارا أشد وصرتي أما، علما ٩^^١ قا:^١ لو لكذ 
اشامت،.بلؤغ من 

والغلغلتانا لهب من علفان *مثكتأن ؤ•' بعضن ل الحدث ^■؛؛٠٠^: 
الزلك0أذ ق نصوص _jjL مشته اثه نومنصتا مم اشبماب، أذتلإ يمكن 

لأتج.يفيالماوبجإذالخانم.
اشابيكمل ايه معناه بص•' عندها، ما إل ثضثه مفيازت قال ك،ا نقول ثم 

آحز.كامل؛دهن، اشايت، أة عل محمولا فيكون آحر، ذمت، من 
الأمءقيادقلأ،ؤئم الثئول خاؤلمخ كيف، وقالوا! الحدث،، ق أيئا ومحلننوا 

البنت،؟عل والئننان 

التكاليف،,بمثل نحاطن، لا صغثره بنتج وهده ؤلثها، هي الأم لأف والحوايثج! 
٠٧٥١س1اَك أذ ك »أس اس الًئاو ساعدها كفت، فه«قالا; أشا ١ حك 

أذد لا ١^^٠، 3لكة ل الئة نصوص لأف تعلي؟ لم إما مال نن فقول: 
تودلم إذ تقدير! عل ثالث، بلا كلامه الثرامول إذ نؤ المامن، عند مشهورة تكوذ 
وهذاالزلكة، تود لم إذا يعي• مذئارار بواتين بما النه بنورلؤ أذ ر'آيرك الركام 

ينفموماولا وأكمثه آلدهب دكقى يقولت اطه لأف صحيح؛ 
^ايىثافيجمثله]همة:أمجهم[.اأ0أأ آلمب مدام، ثبئزهم ثخيزآس 

أقولؤإى متنه، ل ولا ل لا فيه، مطعذ لا الحديث، أذ تبير؛ا وحينمم• 



YUA
ام*فأاذياتالتءات 

الأحلكم،عل الأدج لا الأدلإ، عل الأحلكم م 1و بما س الواجث إو لكم: 
مذنقو>_1 حاليه وجه، عل الأدلة ق أولا ننظر الأدلة، عل منممدنا ثبي أذ بمي 

١^^٠لأف عليه؛ نيل نثم الثيء، ثنممد أن هبل عليه يلن، بإ نقول تم 'ثي؛، أي 
يعتمد.كان ما لتوافق الأدلة؛ أعناق ئ عل اعتقاده محمله ربإ بمنيل م يعتقد 

ومايرام ما محي حش مي؛؛ كل مذ الأولؤ ل نظر إذا بمجرد أف بحب اف فالإن
الأدلإ.عل بحقدة 

)آ؛(امميون؛
إمحللامحا.فيها زكاة فلا والقصة الدم، غير من إذكانت، الناس عل الي الديون ُث. 

ذمتهق وجبن، وياعها، ترهها أو وأكلها، بعثرا للث، ذبح شخصا لوأل مثاله؛ 
فيه.زكاه لا ذمته ق الذي البعثر هدا لكذ بعثر، للث، 

زكاة.فيه ليس بر هلع مئة للث، ذمته ل ان إن

عليكوذ أذ بشرط لكذ الزكام، فميه والفئة الدم، مذ الدين كان إذا أما 
ما-باذل.-بحي: ملء 

أيهيعني والثذل،، الوفاء" عل -المدرة الغنى هما؛ وصمم،، جع مذ والملء؛ 
ليسياير•

منه،عثريذ ولوبقل علميه، زكاة فلا فقثر- عل الديذ أف -أي فقثرا كاف فإف 
فيهفلمز منوايته، عثز بقل ريال ألم، للثه ذمته ق فقثزا شخصا أف محدزثا فإذا 

المال.هدا عل قادر غثز لأمم، زكاه، 



0(الحاءاسادص ^) ٤١١هاءلتاءات 
ت

ويلزمص أذ تقدث إنك حث \ي عل قادت ، ilMئائل: مال لو لكن 
بالدمع.

اثهعلمت إذا الدين، بقضاء الفشر تطالل، أف حرام حرام، هذا مالحوايهت 
لأوللمحكمة؛ أذثزمعه عليك ومحرم أعطي، ملاذا يا تقوو،ت أذ ، ^LJiمحرم فشث 

لاوقرْأ'خآ[.عاستزه طماك.ذومرزقطرْاق ت يقول اف 

إذنفلرت، مماطلا كان فإذ تماطل، غر باذلا، كوف أذ الثاف: الشرط 
شكوثهشئثؤ إذا وأنت، منلئؤ، التفريط لأذ ؛ s_pواجبه فالزكاة مهنالتته محن كان 

وأعطاك.

فىناس،،لأخأذس،أوصلكرة لآإثا 
لوطالت،الحق، يا-حل.ول لا يلد ق أولكونلئ، ذللشر، أشيه وما وأمجر، كونير، زع؛ئا؛ 

عليه.زكاة لا هدا فإذ إليلثج، يلتفتوا لم 
ئطالثث.محن لا تماطل عل أو م، عل كان الد:ن!ذ عر زكاة لا إذن: 
تبتدئهل العلياء، احتلذ فقد حملثح، واستوفستح الدين عل ميريت، ؤإذا 

الخلماز فإذ الحاصل؟ كاكص تنه تزكيه أو الاذ؟ ملكثئ ه، جددا خزلأ 
تاحدها.أذ يوم مئ تزكيها والزرع 

تمرتثم الماصة، الوامحتف يؤذ فقط، ة واحي. منه لكذ تزكته، أن والأحوط! 
اول.غيه حاو كث،ا وتركته 

ريالآلاف عشرة وضث اثلثح فافرض تيعأ.( أو صائع مال، للئ، كان فإذا 
الدراهمفيه واصع أنت، الذي البيث هدمت، متوا'.ت، عثر وبعد ونسيت،، كان، مل 

مضى؟ليا زكاه فيها هل ووذما، هذه، 



ال،تاءاتاضدانيات

الخزث:لأزلكةض1؛هجقادري
ثموجد، ما ستوالتا وبقي عنه، تبحث وميث ثيء، عليلئ، صاع لو كذللئ، 

أويمكن لا منيي، لأيه زكا0؛ فيه فليس مثلا، سنوات خمن بعد به او إنجاءك 
فيه.زكاه فلا به، ثتتئ 

معنالته،محن لا غاصبه كان إذا المغصوب، والمال الضائع، والمال النيئ، فالمال 
به.ؤيتممع اذعلميه، بمدرالأنهوالذي يرش الذي المال لأف زكاه؛ فته ليس هذا كل 

والغم!واليقئ، الأثل، الأنعام" بهيمه ~وهي الماشيه أما 
والغم.والمز، الإبل، إلا زكاة فيه فليس للتجارة يعد لا حيوان كل ت فنقول 

ثتوالد،أرب، منة أوخمس مته، مثلا عنده كثثرْ، أرانب، الإنسان عند فلوكان 
زكاه.فيها ليس فهذه منها، عنده؛؛٤ وزادت ولدلم، كثإ لكنه للتجارة، لست، وص 

فيهافليس الح،ام، وكذللثج زكاه، فيها ليس ممرينتج، دجاج ءندْ ولوكان 
زكاة.

محله؛خارج رعى يعني؛ سائمه، تكوف أف والغنم والمر، الإبل، ل ؤيشرط 
أوأكثزكلها الثنه عغ؛ْل، افه أبث، مما رعى لكن هو، زرعه الذي الزيخ س ض 

*،jJijلوحتى زكاه، فيها فليس الئنه أكثز يعلمها لكنه ماشيه عنده كان قاف ١^؛؛، 
أوخمسيرا•أربعع، 

فلسالثنه أكنز أو الثك كل بملمنجا لكنهُ بمم، مئه الإنسان عند كان فلو 
الحول.أوأكثز الحول سائمه تكوف أن الركام لوجوب، يشترط لأيه زكام؛ فيها 



رالهاءالسائس(^ ١٤١١مام لقاءات 

(زىءائهارج»ىالأرض:)٤ 

أيما.الزكاة فيه الأرض من خارج كو فليس الأرض: س الخايج أى 
يكولأن وهو؛ بوصب، محصورة إما وقيل؛ بعدد• محصورة الركام إل قيل؛ 

ليسما وأما زكاء، فيه فليس يدحز لا ما أما مدخنا، مكيلا الأرض مى الخارج 
زكاه.فيه فليس بنكيل 

لأمم-م.لأتجا فيها؛ زكاة لا الفواكه فئفلئالآل 

أشهرستة فيها الفواكه سمى ثلاحات، يوحد فالأف ئدحئ، قاتل: ئال فإذا 
منه.أو 

الرمالمن الفواكه فجمح تدحر، لا هي حيث من نمها ق هي لكثها هلنا: 
زكاة.فيها ليس وغيه والمماح والؤمان 

الأرر،الخنهله، والحبوبث مدحئ، مكيل لأيه الزكام؛ ففيها النخل ثار أما 
مدحت.مكيل لأثه الركام؛ فيها الشعير، 

اشبماب.بلؤخ من فيها بد لا الركزية الأموال وكل 
متتنيعني: ه النئ بصاع صاع مئة ثلاث الأرض: مى الخارج نصاب 

أثهيعني: فب~ "والحمد فليله فهي ننادم، وصخ بأصواعثا، وتلأس وواحدا 
وأنصقهاا،لواثى، ل وكيلك النصاب، بخ فيا إلا زكاه الإنسان عل محن، لا 

.١٦٢ينح أذ افه نسأل التي اليس؛ر؛، الكلادت، هده من المدر حدا ونكتمي 
••)محسم6••



ااااتاءاوااض*ضائ

الأناة

ص؟أم م؟ ه يكرف لمابما ١^ نتشه الدي الدب هو الئؤاُل: ١- 
يضمهل ذهب بناخا ولدى لدبجا لكن إذا وكيف ونيعه؟ ثاحدْ أل لها يجوز وهل 

ماذا؟أم الرلكة ل بعض إل بعضه 
فهومامحا،العايخ سيل عل كان إذ بابما الأم نمله الذي الدب الخراب: 

شاءت.متى فيه ثر-ى أل ولها زكاته، وقئزج الدهّتؤ، من عندها ما إل يضم 
خاصملاكها اJنادت، من واحدة وكل فهوللبنات، الهبة سبيل عل لكن إذا أما 

التحامت،.تكميل ل الأحرى إل مم لا 7اا، 
فلونصاب، نصف، منهن واحا-ة كل بنايتج، خس كن فلو هدا وعل 

إلننظئ لا لكننا الزكاة، فعليهن ونصف، نصابان عندهن لعلنا: محموعهن إل نظننا 
واحدةكل لأذ زكاة؛ عليهن يكون فلا الأحرى، عن منفردة واحدة فكل ذللثؤ، 

عليها.زكاة فلا نصاب، نصفت، إلا تمللثج لا 

*•ؤصى•'

ء* لزوحيزلكق أعطي أذ يجوز هل وتقول: ذهب،، عندها امرأة لسواو،: ا ٢
عام' ثعولءرارابدأبتى ه: الثر>سول فول وهل كثيرة؟ ديون وعليه صحيما لكن إذا 

فيم،محة؟

كابوسلم: (، ١٤٢٦رقم)ض، ظهر عن إلا صدنه لا باب الزكاة، كتاب البخاري؛ حرجه أا 
قممحلأبمنت«هريرة أيا حديث من (، ١٠٤٢رنم)للناس، السالأ كراهة باب الزكاة، 



اسس(* LdUl^) ١٤١١ئء لقاءات 

رس،اولا شوا، لكن إذا لزوجها نلكما تحيي أف للمرأة بجور نعم، اُبمواب• 
وولدك»زوجك عود: مبن اف عبد لامرأة 3او ه الض لأو ؛ ديوو عليه لكن إذا 

حرجولا زلكتبما، من زوجها ديى مفي أف لها فيجور ٠ عل؛هم"ر صدئت مى أحي 
ذك.ق عليها 

وجبعامه وردت إذا المحوص أف نعلم أف علم محللبه ونحن عليتا ويجب 
الإشارهسبقت محاعده وهدم بدليل، إلا أقرائها مى ثيء بنرج ولا بعمومها، الأحد 

5*^ي دآّة وأ'ئكن صقتِس >إقا تعال: فقوت ^11، إليها 
ألغاظهده ٦[ • ؛*■' yiWه الثجيل وإنا أئي سليل ونح ؤآكرمثل ألنظد_، وذ خزتئم 
ذيعل ارصدهتلث ءفيهأئث0ؤئم: الني قال قد بل والبعيد، القريب تشمل عامة، 

اكزا:ؤءثتقئ((رُ
داخلأبوك هل نقول: صدقة، وعنده شر، أب ءنل>ه الإنسان لكن إذا فمثلا: 

والأية؟الدين ل)لفقرا؛ 

مذزلكك.نمله لا أنك عل دلل فلا داخل، أنث ثك لا نمي، الخزان،: 
زلكتلث،مذ تحليه أف يجور فلا نفقته عؤك تجث، ص القري.ب لكن إذا زكذ 

أعطتهلأيه)لأف ١^^؛ محرج لم كايلئإ لنفقته زكاتلئا مذ أعطيته إذا لأيلئ، للنفقة؛ 
عيلذ.واجبة والنفقة نفقه، 

صعيل.أي حديث من (، ١٤٦٢رنم)الأثارب، عل الزكاة باب الزكاة، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ر 
ختقمحقتن.الخيري 

رنمالقرابة، ذي عل الصدقة ل جاء ما باب الزكاة، كتاب والازماليت (،  ١٧رإ/ أحد أحرجه )٢( 
كتاباجه: وابن (، YOAYرقم)الأقارب، عل الصدقة باب ^ والماثي: (، ٦٥٨)

غ.بمئ.عامر بن سنان حدبن، من (، ١ ٨ ٤ رقم)٤ الصدقة، فضل باب الزكاة، 
حن.حديث، الرمدي؛ قاله 



الق1»اتااا>،ض1سات

مننعطيه أذ يجوز لا فائه نفقته عليك يجب قربمتا كل ت نقول أف القاعدة فاذزت 
بأّز.فإذأعهلثهلخرالفقةفلا ررلئثمته« وتأملمحزله: لقمته• زكاتك 

مخيأذ يجوز هل غرم، ولزمه ~مثلأ~ حادث ق تثب والدك لوأف مثاله؛ 
زكاتك؟من عزمه عنه 

يلزمكوأنت زكاتك من عليه تممق أذ يجور لا لكن يجور. نعم، الخواب: 
..تُُ

مصته.

أبيك.عل الإنفاق ؤيلزملث، أبيك، عن الغرم ذي يلزمك، لا أيه والمرق• 
عليه،الإنفاق عل فائز والأب شز، ابن له ثخطا لوأف العكز: وكيلك 

عليهصان الابن لوأو لير نقمته، عليه نجن، لأمه يجور؛ فلا زكاته، من أبوة فأعطاه 
يقخىأن لأبيه فيجوز غرامته، ولزمه أتلمه، أوثيء منه، حصل حادين، من غرم 

اسه.عن ١^ دفع يلزمه لا الأب، لأف زكاته؛ مذ غرامته 
العموم،ق داحلوذ القرا؛امحت، نقول! أذ المسالة، هده ق القاعدة هي فهذه 

منإءaلائه من يلزم كان إذا لكن إنسان. أي للفقراء، فالزكاه الزكاة، حق فلهم 
تلزمك،ممن القربمث، كان إذا يض: محزيكؤ، لا ذللئج فإف علا، النفقة ئموط زكاتك، 

للنفمة.زكاتلث، من يغطيه أذ مجوو لا فإثه نفقته 
فضلثيء، الإنسان عند كان إذا فمعناه؛ ثاءرلاار؛ بنن ®ابان'أ حديث،؛ أما 

التفصيلعل ذكزئ كا فالصدقة الصدقه، الراد وليس يعول، بتن ثاكدأ مال، من 
الذي

كابت وملم (، ١٤٢٦)رنم غنى، نلهر عن إلا صدنة لا باب الزكاة، كتاب البخاري! أحر-بم ( )١ 
نههبمتن."ريرة أبا حدبث، من (، ١٠٤٢)رقم للناس، الآلة كراعة باب الزكاة، 



e(اد،،اعس اثمياء ر ااإ\ه ما• لظءات 
—

هلالدحاف، يثرب لكن دين، وعليه فقتر أخ ول زكام عندي ^١)،^ ٣٠١١" 
الدين؟عن مال زكاة أعطه و أل 

الدينلأف الدحاف؛ يشرب كان ؤاذ دينه، مخي أف محوز نعم، الجواب• 
الإنسانيردد قد فهدا الدح1ل ليشري ثدين اثه لونزصنا نعم Jالدحان، له علاقه لا 
عنهوهصيث الدخان، أجل من ريال مئة لزمه إذا ~مثلأ~ لأثه جوازإءْلاته؛ 3، 

ردد.محل فهدا ليدخن، عليه تنفق كادااث، وصار ثانيه، مث؛ اشري 

يشربوهو لأولاده نفقه اشري كأن الدخان، لغر الدين لرمه لو أما 
به.باس لا فهدا دينه، فقضيت، الدخار«، 

••هصى•*

الزكاة؟من الخادمايت، يغطى هل الئؤاو(ت - ٤ 
فقراة.كانئعواز إذا ^لأدنث،ساوكاة 

إذالكذ راتب، ولها اليت، أهل مع تأكل لأما غنيه؛ فهي نفثها الخادمه أما 
الزكاة،من الإنسان ينيها أن بأس فلا بلدها ق فقراء محتاحون عوائل هناك كان 

لأتجاوحاجة.

••هسى•*

يوجبوهل رمضان؟ مار ل بشهوة المدي أنزل من حكم ما الئوال"• ٥- 
كفازة؟

بفم،أو بميل أو بممكثر ذللث، كاف سواء الصوم، شد لا الد«ي الجواب،ت 
الفطرايتظ.بيان سق وقد الصوم، لاشد المدي أف الهم 



ام،ساذياتالأتاءات 
0—

تسعةوبعد رمضاو، مذ يوم أوو ق الحيض مذ طهرث امرأه الةؤاو،ت ٦— 
ثلاثلدة فاح، أحمر حفيف ثر يدم الراؤيح صلاة من محئها بعد يأتيها صار ايام 

حنقها؟وقت، غر وهوق عليها فاذا بنزعة، ينقطع ليال، 

فقط،الوضوء يقص منها تمج الذي وهدا ثيء، عليها ليس هده اُبمواب• 
أيىبن عئ عن أثن وقد صوما، يمسي ولا صلاة، يسقط ولا عسلا، يوجب ولا 

هدافإل ١^۶١ف كدم  fjyiaijأونقطة ينقط الدم كان إذا قالت اثه خ؛هبمن طالت، 

المرأة،مر لا بثيء، ليست، والنقطنان فالقهلة للياء، مقيده ناعيه وهذه 
الوصوء.وت3وضرإ لكنها 

••هصى••

قيمهمحتسب الشراء وعند بفموص، نحلوطا اؤأ كان إذا الثوال،ت ٧" 
ونت،اعتبار عل الفصوصى مع وزنه يمثر هل نحث—<«_،، لا البح وعند الفصوصن، 

الثراء؟أوثوزنمحئذاصاِ؟
الدم،يعتثر إثإ زكاه، فيها أوليس الزكاة، مذ محشثؤ لا الفصوص الخوابح؛ 

ملبوسا.يعتم وأيصا الركام، فيه وهوالذي خالصا، 

الامتعإلبعد لكنه حديد، وهو مئة حمس يساوي النوار هذا يرصنات لو 
الحديدتمللئج لا لأما حويد؛ ائة عل لمست، مهة الأربع عل فالركاه ة، أربع يساوي 

الصائغإل يدهن، الماس، يعص فيها قطئ ربإ وهذه منتمثلأ، الأف تملتقة الأن، 
أ؛؛(،واينفيتج،ربىا)ب.ا(،وص،رقا)\'ه(.



\مَ( السائس الاثء ^) ١٤١١ئء  ٧١٠٥
"ؤنهينا

للصائغ!يقال بل كيلك، وليس حديد، اثه عل ؤيثومة حديد، اعتباواو< عل ويزثه 
ينكنولا وكدا، إكدا أشأنيه قال: !ذا _،؟ عرصنا0 لو امحثز هذا تشتري بكم 

الزكاة.ق هذا عل يزيد أف يمكن لا ٥^١! أنيد، أذ 
 !ji^ والخلطالفصوص هس فيه ما وأما وهومنتعْل. الحاصرة، قيمته ئزكى

زكاه.فيه فليس بذهب ليس الذي 

إداأو؟آلخما دلم،فذان عشن، لأ الشراء وعند محنّنا، البح عند وكونه 
إذاكوئبمم ]الطفقين;١-٣؛ا ءسمو0ه ورمهم أو ه'د1داَكازهم ترمق ءأض آهاؤأ 
لأ4سثونئاااا.ووَنا ^١ محسونثذما، باءوا 

قيمهألغ الصاع! عل المستعمل عرض الذي وقال بينهم، تراصوا فإذا 
أحسس،لا أنا الصائغ: قال إذا يعي• ئانه• فهذا يلام، ما ووصي، الفصوص، 
فيه.ثيء فلا حذا، الباغ ورصي بثيء، الفصوصى 

••هيق(••

زلت،لا لكيي كثيزا، بالمعاصي شي عل أمرفت، سابر أنا القوال: ٨— 
أركهاأف وأحنى كمرا، وقيها عن أوحزها أنني من الرغم عل بالصلاة مثنئكا 

"والحمدالإبجان أصل معك دام وما عِفقل، الله عل مبل أل الرأي ابواب• 
كلماانه ؤثن الهإاءاتا، وفحل المعاصي، ترك عل نفنالئ، فجاهد بالصلاة، فه— 

مندوم محuنا اشَأذ عليه-نال افه إقبال ازداد افه عل إقبالا الإنسان ازداد 
رامن١^-•؛^؛؛ الحديث ق تعال الثه قال عليهم" افه مبل الذين افه، عل الممبلتن 



ارهأ،اتا;،«داذااتامَ 
 —(hfAA تت

وسباعا، منه ^_ jlذراعا إئ مزب ومي ذراعا، إله مربت ثبرا إئ ثمرب 
محو:شبمجمثلأ«را؛.

وجاهدالطاعات، من وأكثز افه، عل فاقبل عمللث،، مذ أوسع افه ففضل 
لأفوجثله؛ ءلسعه يكون وغدا جهادا، لالهلاعات فعلك يكون واليوم مسلئ،، 

عادة.له صار الثيء عل اعتاد إذا اف الإن

٠............................ر تنويا ما دمره مذ امرئ لكل 

افه.يعينك، حتى ؤإحلاص يجد عَقئجل اطب إل محل أف فعليك 
منمعصيه ذلك، ب أف فاعلم ءلاءة، عن يوليث، كل، للجميع! وأقول 

ينل:>ؤنَهأظمآهىثهُودليل ط،يثثك،ءءلصاس، 
٠سامه ديويإ يبعضن مصبه الول جعل [ ٤ تال١تدةت٩ ه ذزيهم بيعمس يميهم أن 

أوند لا منك،، فحاس1، الطاعة عن إعراصا نفساف، من رأيت، إذا ولهذا 
عللأمنت، ما ولوكنت، الطاعة، عن سول أف لك، أوجبت، التي هي معاص هناك 
افه.طاعة 

إثةعبادته، حسن وعل وثكرْ، ذكر؛ عل ؤإياكم يعيننا أف تحال افه أسأل 
جوائم-م•

••هسلأى••

(،٠٧٤ ؤوتثنر>ءئأآقآزتث>ه،رقم)٥ بابهول،اشتعال؛ التوحيد، كتاب الخاوي؛ )١(أحرجه 
مريرة؛ْءأهبمنن.أي حديث، من (، ٢٦٧٥رقم)تعال، ذكراش عل الحث، باب الذكر، كتاب لم؛ وم

(,٠٣٧ )ص! ديوانه انظر للمتض. ييت صدر )٢( 



اسعس(إ١هر ١١ئء ثءاتا 
٢٨٩

الكريمللقرآن حففلي فهل عمرى، من الثلاثين جاوزت شاب أنا القوال؛ — ٩
أبدا؟كيف ديتي؟ أمور من يت٠عني ما أثعلم وكيف ذاكنق؟ ز النئريبقى هدا بمد 
هناكبل بلدنا، ل يوميا يقوم؛اكدريس من لدينا يوجد لا اثه علتا كتات؟ بأي 

النهرية؟المحاصرات بعفن 

تعاهدإل نحتاج القرآف لكن مئام من له فليس القرآن حفظ أما الخوان! 
لهوبيئة ثنيي قوالذي المزآو، رادع١هدوا عكوائأقمُت الى لقول عترْ؛ من أكثر 

أثئمحاينالإتيفيمحا«را/
وأكثنوعاهدْ لكن الثلاثين، بلغث ولوكث تيامن، ولا القرآذ حفظ ا فأث 

كانولو حتى حنان، عئر حرف كل ل ثمروها قراءْ كل ل وللثج ئراءته، من 
ايلث،شلث، من اه علم ؤإذا الثلاثين، ابن كنت ولو القرآن عل فحافظ للتحمظ، 
للدؤالتتءان تثنيا وكد ؤ يقول! افه لأف عليه؛ أعاثاك وبقائه حقظه عل حريص 

ثلمنتمهلاكم:با[.
الممنمدم يمتعهم ولم كبار، وهم القرآف حففلوا أسلموا الدين والصحابة 

القرآن.حفظ مجن 

بإحدى؛الك0تأذشق كان؛إئكاك إذا عليك أفز فألأ العلم ْللث أثا 
علوتقرا فيها، وندرس معود، بن محمد الإمام أوجامعة الإصلامثة، لخامعة اق 

عليكأشر فأنا معلنا، وتكوف بلدك إل ترجع ثم المنهلقة، ق الموجودين المناخ 
أمكن.إذا بل.ا 

وملم"•٥(،  ٠٣٣)رقم وتعاهده، اكرآن اطك1ر باب الارآن، فقاتل كاب البخاري; )١( 
مرمىأي حديث من (، ٧٩١رنم)الارآن...، يممهد الأمر باب السافرينونمرها، صلاة كاب 

خ.بمنئ.الأشعري 



اىق1ءاتام«ضاسات

ممره،أشرطة هناك ميثر، الحمد" —وض هذا وقتنا ل فالعلم ينكى لم ؤإل 
فرؤغفيها التي اللأي إل تحفر باق ثانيه مرة •ءليائ، أنثر وأنا وكتب، ورسائل، 
بلدكإل اف ثاء إذ تر•ئ ثم المنهلثة، عل،اء عل وندرس فيها، وندرس للكليارتا 

.١^١^

••©ضى••

أيصارهميرفعوذ اش— —هداهلم المملى الإخوة مى ممرا نرى الثؤال،ت " ١٠
القنوت؟دعاء عند خصوصا أعل، إل 

الدنوب؛كبائر س وهو الس،اء، إل بصرْ يرخ أذ ان للأنبجون لا ابواب• 
لأيتهذءثيأدقلأؤئم! قال حتى ذلك، ق قوله واشتد علميه، توعد الني.ؤ لأل 

العلمإءيعصى رأيت حتىإف شديد، وعيد ا أصارهم<،ر أوكشش ضدللث، 
سيعيدها أذ علميه ووجنر صلاته، بطال*، المإء إل بصرْ ان الإنرخ إذا 

إلبصزك ترغ فكيم، اممه يدي ي؛ن أنث، اممه، ْع أدب وسوء محرم، لأته جدي؛ 
السإء؟ا

حميم؛لمن افه سح قول• بعد ولا القنويتج، دعاء ق لا يجوز؛ ولا حرام فهدا 
وهذاالماء، إل ولحهة رخ حمده، لمي اطه سمع ةالت إذا الماس بعمى رأيثا لأسا 

بحور•ولا حرام 

حديثس (، ٧٥رنم)٠ الصلاة، ق ماء الإل الصر رفع باب الأذان، كتاب الخاريت حرجه أا 
غنهتن.عاللث، بن أنس 



المادسااا،سراس u،| لقاءات 

الساعهالليل، منتصف إل الآ؛مة العشاء صلاة أحزت امرأء القوال؛ — ١ ١ 
أمابالغهمع صنعهاذلك؟ حكم فا "مرينا~ عشرواشث أوالثانيه عثز، الثانيه 

عاقله؟

إلالعشاء صلاة يوحز أف المرأة" ولا الرجل ~لأ لإنسان محور لا الخراب! 
>ازءئالنىهقال:مابعاومحفالأتل؛لأو 

الليلثلث إل العشاء صلاة تاحثر يعنى؛ أفضل، وهدا شل، والصف الثلث ب؛ن 
أفضل.— والصف الثلث، ، juا م— 

عندماأصل أف ل الأفضل هل سأل؛ جاءت لو بيتها ق المرأة فإل ولهذا 
الليل؟ثلث إل أوحزها أف أو الأ-محرة— العشاء صلاة —يعني للعشاء يودف 

حتىليلة ذاث اخز و. النذ لأف أقفل؛ الليل ثلث إل ^;^١ أذ ئلتا: 
لولألوهتها ارإيه وقال؛ ءثهائ؛ْلأئم، وصل إليهم فخرج الصحابه، استعجلة 

أئأئقءهم«رى.

حديثمن (، ٦١٢رنم)الخمس، الصلوات أوثان باب اجد، المكتاب ت ملم أحرجه )١( 
العاصعمروبن بن عبداض 

اجد،المكتاب لم؛ وم(، ٧٢٣٩رنم)اللو، من بجون ما بابا اكمض، كتاب الخاركا• أحرجه )٢( 
غتؤقنبمنمحأ.عباس ابن حدث س (، ٦٤٢رنم)وتأح؛رها، العشاء وقت باب 



الهاءاتالر«ضاثة)؛؟؛(

اسوعاللقاء 

ومنوأصحائؤ آله وعل محمد نبينا عل وأسلم وأصل العالي، رب فب الحمد 
الدين•يوم إل بإحسان تبهم 

عام!رممحاذ شهر من عشر الخامس الأحد ليلة الليلة؛ هده ق فإينا بمد؛ أما 
الزكاة.مسائل من عليه نتكلم أذ نريد ما نكمل ه(  ١٤١١)

موتالدوس وموضع 

واحوالتماهلادوثاةسادهم« 

افهأمز الش المواضع ق توضع حش افه عند مقبوله تكون لا الزكاة أف وذلك 
وئتها،غثر ق الصلاة صل فكنى أهلها غر ل وصنها فتى فيها، رصع أف 

عملاعمل رءمى يقول؛ الّثي.ؤ لأف منه؛ مقبولغ غثر عليه مردودة تكون وحينئد 
مه.مقبول غر عليه، مردود أي: أتزثايهوزد«راا علمنه لبمل 

ولأإلسدونهُ
فقالبيان، أكمل وبيته يشيه، ذللث، منم تول بل الأمة، مى 
كأوممؤألثولئه عثتا ^أتنعفى ؤأيثكن ألصدكت،لإثنآ؛ ؤدم1 التو؛ة؛ ورة حمق 

رنممردود، فانمالح جور صلح عل اصطلحوا إذا باب، الصلح، كتابه البخاري- أحرجه )١( 
رنمالأمور، محدثان، ورد  ٥٧١الأحكام نقص باب الأقضية، كتاب وملم: (، ٢٦٩٧)
حديث،عاسةلج؛هبميا.(،من ١٧١٨)



0رالهاء  ٥١٤١١عام )قاءات  ( u_l
نث

عيئِنأقث أش نرك< هميثه ألثهل وأ.ني أش مخيل وز> دموثجاِ م، ألنظ وذ 
ه]اكوبة:•٦[.حآ=كيار 

عالمعى ناشئ المرقى وهذا لهؤلاء، الصدقات تكوف أن فرض اش أف يعني؛ 
هوبمن \علإ فهوتبماةئؤت\ك ه حآ=كإو عيأِ هال،؛ ولهذا حكمة، وعن 
موضعها.ق وصنها حيث أحكم؛ سبماة؛ؤثاك وهو للركاة، أهل 

أدواُيمن ؤإثثأ ه ؤإيما ئ• صدرت قد ١^ إف فنقول؛ الأية أول إل نرحع 
مواه.عثا وثمه الذكور ق الحكم إثيات والحصنيعني؛ الحمر، 

ثيءكل لولحل لأيه المحمور؛ هذا مى حرحن، أشياء هناك أف ويعني؛ 
قاض شاء إن عود عليها ّتكون لأيه النقطة؛ لهذه وانتبه فائدة، للحصر يكذ لم 

مالآ؛ة•
لأساالحمر؛ عن وحايج فيه، محصور شيتين؛ هناك أن يفيد الحصز إل أنول؛ 

فائدء.للعصر يكى لم بذللث، مل لم لو 

ومنعنهم، نحرج لا اكإنية، الأصناف، هؤلاء ق محصورة فالزكاة إذن؛ 
والمرادأاثدقث٠ه وقمأ تعال؛ اممه قال موضعها، غم ل وصتها فقد عنهم أحرجها 

صدقةوعل الواجت، الزكاة عل تطلمق ضيقة كلمة لأف الزكواث،؛ بالميقات، 
لإمافيءلام،كلئليخلشِفان4ُالأهل، عل الإنفاق وعل التق، 
آمؤلت؛*ى ؤثو تحال؛ قوله بدليل الزكوات، هنا؛ بالمدقامت، الراد لكن صدنة، 

[.١ لاكوة:؛آ• ه لم عإل صاوتف ءث4مإة وصن، ها ومم هلهرهم صدقه 
فريضةهذْ كثب،؛ بكر أبا أف ره؛خبمثن مالك، بن أنى حديث، و؛الليل 



اثمرضايةاا،ق1ءاات 

اولكة.الفدمحرأ'رض:

عليمل؛كوب أمم أي؛ والأستأحماق، للتمليك ؛ ه١٧١تعال! قوله 
بالبيعلوكن_ثوها كإ لهم، حلاو أما عل يملئوما فهم لها، الاستحقاق وجه 

والثراء.

أربعهه هزثأم ؤألتوكت عثإتا وآلشا؛وا وأكتثنكن هثفوة ت تعال وقوله 
سواللام اللام، تقتضيه ما صمن ق داحلول الأربعة هؤلاء كل واحد، ق نق 

والتمليك.الاستحقاق 

ذللث،ودليل اين، الممى أحوج الفقراء لكن ؛ محتاحوو والمساكن فالفقراء 
فالأول.والأول فالأهلم، وإراتدأبالأهلم الأّّتحقاق، الأآ؛اوأحمق أو 

محدوفأو الكفاية، مى شيئا محالول لا الذين هم العلإءت يقول ك،ا والفقراء 
نصفها.دول 

منولا عمل من لا كب، له ليس ءاbه، عنده رجل هناك كان إذا فمثلا؛ 
شرا.هذا سمى وقف، علة من ولا نحارة، 

كبثرْعائلة عنده لكن ريال، ألفا مقداره ومحليفة راتّت، عنده رجل آحر؛ مثال 
قنت؛فهدا الئز، ق ريال ألفا والراتن، الم، ق ريال آلأن، ّة إلا يكفيها لا 

الكفاح.مفن، محي لا لأنه 

منهصروراته ق ينفق لكن4 ريال، آلاف، ثلاثة رانج، ءنال٥ رجل ثالث،؛ مثال 
الكل.محي لا لكن فوق، قعا نمنها محي المك؛ن لأف مك؛ن؛ فهن>ا ؤيال، آلافه 

،١٤٥٤)رنم الغنم، زلكة باب الزلكة، كتاب الخاوي! أحرجه ( ,١ 



(uLJIاللتاء ^) ١٤١١ماء هءات 

رقةتا"~"
آلافستة صروراته ل ينفق لكنه ،، JIjjآلاف أربعة راتبه رحل راع؛ مثال 

الكفالإ.أكنز محي إنا الكفاثة، نجد لا لأنهُ سكتن؛ فهدا ؤنال، 

آلافستة الضروري ؤامافه ،، JlUآلاف ستة راتب عنده رجل خامس! مثال 
منكينا.ولا شرا ليس غي، فهذا ريال• 

سيئا،يملك لا يعني؛ الكفاية، نصم، يماللث، لا الذي هو الفقثر أة عزمتا إذل! 
أوبملأ،أشساس

الغل.لايملأ، لكذ الخف، الذييميلث، الك؛نفهو: وأثا 
لحاجتها.الزكاة يأخذان الصنفان وهالان بينها. هوالفرق هذا 

ؤإذاالزكاة، أهل ْس فها والمسكنة الفقر وصم، عل الحاجة ق داما فا اذذ؛ 
اعتثافلخاسساؤكاة.

i_؛إل ينقسم والغي 

"مح(بمتي•
نال.■وغش 

الكفايه.محي وهوالذي فعرفتموه، المال غنى أما 

مؤيبتينه، يكتسب أن يستهليع لكنه عنده، مال، لا فهوالذي البدن غنى وأما 
مسهعل ؤينفى يعمل أل يتهلح لكن ادخار؛ ءند0 ليس مال، عنده ليس مكثسس،، 

عنق.إيه عنه: نقول هذا وأهله، 

ءقهادقلأْؤئمفيها فنفلز الصدقه، يسألانه ه النبي إل رجلان جاء ولهذا 



اواقاءاتام«هطدة

0—
ئتهدا شب«راا كوي ذلا 3^،، فه ط ذلا أغطققإ، شج »إن ^3،: 

يالبدن.عنئا صاحته أونسمى ثدسا، غنى 

ط،نجد ولا الطي و اليطاله لأة يكب؛ لا لكن محوئا لكن فإذ 
بطاله.هناك لأف عملا؛ محي لا لكنك ، Ajyق لكلمل ٧ لأيه فقيٌ؛ فهذا 

قل:ولم عله( لكلمة)ظ اشث ؤ;أيتيهاه]اب:.أ[: الثالث: 
عفبإ•'قرى بينها فيها( و)العامالين عثتاه يجوأشفو فيها*، ®العامل 

دونالحر)عل( حرف حاء ولهذا عليها، ولأيه له الذي يعني• عليها العامل 
وثلسمروالأمضصابمةساتجاض

الولاية.مى نؤع فالعالة العاملعليها. هاJا نشحقيها، مق 
مها.حق له فليس فيها العامل أما 

ماتمةمن الزلكة لقيفس هيثه الأمر وئ أرمل المقام: به يسفح مثلا ولنضرب 
إلتحتاج الإبل ءن"ْ بعيرا، أر؛عيرن( الرلكة مى فمبصتن، الإبل، مى الأنعام، بهيمة 
الهيتهوهم: عليها، عامجلوذ الإبل هذْ عل الأذ فعنا-نا رعاة، لها ارساحندا ولع، 

الثءا0.وهكر فيها، عا٠الول ومحدنا الأم، وئ أونصتهم الإمام، نصبهم الذيذ 
شلوذفيها العاملموذ أما الزكاة، من ينجلم نص_ينطورر عليها والعاملموذ 

منشيئا يأحدوا ولا الأم، وئ مل مذ راب لهم فيجعل المال، بيت، مذ نصيبهم 
فيها.العامين شل: ولم هاه ؤناشل؛ن اشَةال: لأف الزلكة؛ 

رنمالغص، وحد الصدقة من بمر من باب الزكاة، كتاب وأبوداويت (، ٢٢٤أخمل.)؛/حرجه أ( 
حدثس )\ر؟0آ(، رقم الكتب، القوي الة مباب الزكاة، كتاب وازني: (، ١٦٣٣)

الم،أصحاب من رجلن ص الخ؛ار، بن ءا-كا بن صثا-اف 



 lu_ الأنا، اااس> طءu_l  )َج
لتجنا"س

لكنقلو أغنياء، لكنوا ولو ولهذا إليهم؛ للحاجة نعطيهم وهزلا؛ 
لحاجته،نعطيه لننا لأينا الركاة؛ مى أعطيتا٠ ممره أمواو عنده ريا عنثا عليها العامل 

إليه.بل 

منيكوو فلا زكوامحم الناس يعطيه اللي، ل معتبر رجل فهذا 
لهم~أى• الأص ولأ بمصهم الذين هم عليها الحا٠لول قلنا؛ لأينا عليها؛ العامل؛ن 
عليها.عاملن وليسوا الزلكة أصحانم، عن وكلاء هؤلاء لكي ولأيه" 

وهؤلاءبوكيل، ؤإما بنصه إما الفقثر إل يودتبما أف محب الزلكْ عليه فالذي 
علالزلكة مى لاينطوف ولذللث، الأمواو؛ عنأصحايت، الزلكة، عئنعليهم وكلاء 
عليها.ءاملول أمم 

لا؟أو للاقرا؛ مضمونا يكون هل اولحل، هذا عند اذو ولوثلث 

مم-ئطاأو متعديا لكن إ0 لكن حاو، كل عل للفقراء مفموو الحواب: 
علفالضإو مم-ئط ولا متعد غثر لكن ؤإذ ، الماو صاحمت، دوو عليه فالضإن 
الاJبصاحتج 

عليها،العاملن عند المال ثلث لو لكن للفقراء، مضمون المال أف المهم 
دثعفإذا الأم، وئ باسم يقيمها عليها العامل لأف للفقراء؛ مضمونا يكوذ فلا 

أيب"تأمعليها العاملن لأف ذممهم؛ بريت فقد عليها العاملين إل الزلكة الأموال أهل 
أصحاتها.إل وصلن، فقد الأمور، ولاة أيدي 

وصلهاإذا الدولة تل س لها المزح الخؤية الر خمعيايت، فإن ذللث، عل وبناء 
الأمر،وئ عن الل.ولة، عن وكلاء هؤلاء لأف المال؛ أصحانم، ذمم برسث، فقد المال، 



الأقا،اتامرضادة

فإنوهوثقه، بالبلد، عارقا لكونه إله؛ زكاتم الأمواو أهل يرمل الذي بخلاف 
فعلؤإلأ يعيى، أو فرط إن للفقرن عاليه مفموئا لكاف عنده المال ، l^Jلو هذا 

المال.صاحب 

أئغ٦[ • زالوة; ه فزمم تعال؛ قال قلوبم، الولثه الرابع• الصف 
قالكا 6وز.أ مؤثث، جع وكل جع، القلوب لأو مدكن؛ )القلب( أو مع )المؤلمة( 

•الرمحنري 

ئئلمحعة>ئلأففيبمسبا 
يصحفلا يوثث، لا اثه المشهور0 اللغه الئاؤ'فإل المذكر جع إلا تأنيثه فيجور 

جعالرجال لأف الرحال؛ جاءت تقول! أن يصح لكن الملموف، جاءت تقول! أن 
محالمأ.مدكر جع لمون والمتكثر، 

م١لكر١ا:ابن قال 

اللصإحدى ْع كالتاء مدم مذ أم مزى جح نغ اء والت
انيثه.فيجور جع، القلوب، لأف للوصم،؛ أنث، قلوبم المولمه إذزت 

إلوجذنيا ئلو-ألم لتاليمج الزكاة؛ من مطوق الذين معتاْ قلمو-م والولمه 
الإمللالإي،ان•

أضاف:ملويي المزكه العاإإءُ: قال 
الأثل;تذبمرش؛ه/

اص'سيخممحمحمتً•
)ا(أكةاين.الاك)ص:هأ(.



الاهءامابع(عاملقاءات 

شنه.لتديع يعطى نس الثالق! 
مح•ل إياثت، لقوى يس ■• 'مبمبرث ننبمرلإي،ايي' الراه 

لهذ« 'ضظوبيي، الزك س ون كل 
مىفأعطيناه جالرسا، إل محتاج لكن الإيان، عل ئمبلأ رأيناه رجل الأووت 

هلث4.مولثن لامحه يصح؛ نقول! ليرمى، الرلكة 
صح.لئث، فأعطيناه مهزور، إيإنئ لكن مرمى، آحر رجل الثاق؛ 

نملةنفلأة، ٣ الأمواو ورأى هدا أغيا ^؛^١ له لكذ ئؤس، الثالث: 
لخر0.الملحي أف مع أعهليتاه نمرْ، المصلحه فهنا نذلرْ، يسلم أل أجل ٌرا 

وأذاه.ثزه لكفئ فنعقليه؛ اللم؛ن من شرير إنسان هناك يكوف أف الراع: 
هملوبمم•المولثة من هؤلاء فكل 
~لألمحومهم ق ءلاعة ذوى ساده يكونوا أن يشترط هل العلإءث احتلث لكن 

ذللث،؟يشترط لا أو قثظز— مذ صلح صلحوا إذا السادة 
محومهء،ل ^٤ سادة يكونوا أف د لا ئوهئأ ١^ أف عل العل،اء فاكي 

وراءهم•ونذ ثمحهم حتى 
مذقوبه 3، سيدا بجن لم ؤإف المولث، نعطي ل يقوون العنإ؛ بعفن لكن 

,ءُ..ء  لأحلنملته هلبه فالمؤلف البدن، لغاواء شرا كان إذا نمله كنا فإذا دينه، إها٠ة آجل 
منبطنه يملأ أف من أهم الرجل عند الإيإن وتقوية الإيإن، وتقوية الروح غداء 

الطعام.



ثء 

اوق1*اتاودان،ةحمِ 

اتحم— 
للمصلحة.سظئ الأم وئ أف والراّثح• 

إفة9إثرقم*\ الاالإء يقول ٦[ ٠ ]اكوة: ه م، ألنظ ؤوؤ< ت تعال قال 
كثاتؤ.أداء و تعاف مكاني رحل الأثُل: الصذ 
فيتق.يشترى رقيي رجل الئاو: الصنم 

الزكاةمى آمزوْ فبمهلى مساولم، وهو الكمار عند ير أمالثالث! الصنف 
لمت5وْ.

وهواالكاو4:الأول أئا

مشرؤع،وهل.ا موجل، بثمن سيد؛ من نفسه يشتري العبد أف فصورآه! 
تحال!قولة وهو القرآن، ق اش ذكز الذي بالشرط الحالم، أهل مى كثير وأوجبه 
خقلهلالود:ص.٠^٠ علتم إذ مةاِتبمإ ؤنقق؛ مح، ينا ثرنأممي ؤد؛لتي 

رشيدمحمد مثل! ا،لتأحرين، من كث؛ر وعند ، الفلاهرثة عناو للوجوب والأم 
ملكهبإحراج يلزم ولا لأثة للاصتحيانم،؛ الأم أف عل العيإ؛ وأكثر ا، رصار 

عن

هدا.ق والترحح اليحث، مجوصع هدا فليس حال كل وعل 
الزكاةمن يعينه فائنا بثمن؛ سيدو من نفثه واشترى مثدْ، العيد كاب، فإذا 

الرثم،•مى مسه ئص أف أجل مذ 
وأعتهناه.بالزكاة سيد؛ من اثييناه رقيق، عبد الثال! 

)\(الحل)ه/ماأآ(.
(.٢٤)ص؛ه الحمدى الوحي انفلر؛ )٢( 



نمآصاتئ،رااأام)اواقاءاسبع( 

يال،أسرنا ا أطالئء ؛ قالتا ٠ افتتديتاْ، ، الكما) عند لث مأسٌ ت الثالث 
ونمتجاسوكاة.

ماالحاصر عصرثا ق يوحد كإ الكمار، غثر عند أمبمرا كان من أيئاث ومثاله 
إلابإل،لامممة وقالترت منال، رجلا حطمت، ظ1،له فئه فلوأن االأحتaلاذ،، ينمى 

ازكمار،وأمر هؤلاء احتهلاذ، بين قرى لا لأيه الزكاة؛ مى تعطههم أف بجون فإنه 
امساض.إنقاذ يرائ؛ه كل 

يشرطلا الرفابه لأن )اللام( عن بدلا )ق( جاءُت، آلزظم،ه ومحوله! 
الكتابة،محيمة هده فلأن، يا ومحالنا! المكاست،، سيد إل لوذهبنا ولهذا الت٠اليالئإ؛ فيهم 

يشرطلا لأنه العبد؛ يط-ثأ لم ؤإف حتى فيجوز، 
العلياءوقسمهم المدينول، هم الغارمول ٦[؛ • لاكو;ةت ؤوألضثذوأه تعال• قال 

قسمين!إل 

لقسه.-غارم 

~وءارملنية•
سيارة،واثرى تدين كزجل نفسه، لغرض الدين لحمه هومن لنفسه! الغارم 

لنفسه،غارم فهنءا ذللث،، أشبة وما وتزوج، أوثدين للسكنى، بيتا واثرى أوتدين 
نفسه.لمصالحة 

شحناءالناس من نيفن ذ رأى رجل مثل غثيْ؛ لمصلحة غارم الثال! 
البحثبساط عل لنجلس اصثروا، لهم• فقال الاقتتال، إل يودي ربيا وعداوة، 
وكموا،عثرةآلاف، وأنتم ^١^٠، عثرةآلاف، أنتم فنحهليكم بينكم، لثصلح والصلح 



ارإقإرانارو|ضائ

الأف،عرم الرجل فهذا ملة، لكل يدمع ؤياو آلاف عثرة عل ومتا-قوا محوامموا، 
نوكلكلم نحن ت نقول أو الغرامه؟ هذه يعهلى فهل ؤيال، ألف عثريى بغرم التزم 

حشنمك؟

مليوئاعترئ يدي أل يتهلح عث لوكان حتى الغرامه، هذه نمله الحواب؛ 
واجدرمم الشيله أعط ألما عنرول هذْ مصل، ونقووت فنعطيه ألما، عترين لا 

عشزة.اثى رقم القبيله وأعط عنزة، 
عليها.الفاعل ينعي أن ينبغي عامة، مصلحة هذه لأل نمليه؛ 

لأهلتحهليم هذا ل لكاف والعنم لم نحن واممه قلنات ولو 
بالصلحبينهم سمت إذا دت ما يمثلوا، اركهم عل، ما أنا يقووت كل الإصلاح، 

اذباب من هذا إف العلماة: قال ولهذا عق، U فأنا عق المال صار مال عل 
القتال.فيه كم، الذي العظيم معروفه عل الرحل لهذا 

شل،عزمه بقدر ؤيعهلى فمرا، كان إذا إلا يعطى لا مكين، لقسه والغارم 
jاجلمز قكا: الدين، ضي ولا الأل ممن أن لغزمه ض ^١ تجنى كان وإذا 

وسلطناهلوأعطيناه لائنا عنه؛ ونول الطالب إل نذهب، غزملمثؤ، مضي ونحن بتتلث، 
وأتلقة.لأصاعه المال عل 

ؤيال،لك؛ألم، مطلوب، فلأن ونقول! ونمليه، الطاو_، إل نحن نذم، إذذ! 
الدين.عليه الذي المطلوب بملم لم ؤإذ ريال، الألف فهذْ 

ولوررللغارم؛ر(ا، يقل؛ ولم ألإي ^1، تعال• الله قال ولهذا 
التي)ق( قال لكل الماو، هذا الغارم ننك أذ علينا مح4 دكان ررللغارمن(( قال: 



الاقاءاسابع(إ١ه) ١١مام لتاءات 

مللعن ويشرط الغاوم، للثخص لا الحهة، هذه ل تكون الزكاة أف يعي• للظرفية، 
لاثعطى.فانه قادزا كان فإذ السداد، عن عاجزا يكوذ أل للنمس؛ 

فإثهحرام ق كان فان حرام، غر ل عزمه يكول أل العل،اءت بعمى واشترط 
^^لأ\مضاوئ،ثاتا.

نمليه؛لا فإسا الوفاء؛ عل فائرا لنفسه— الغاوم ~وهو الدين ا هن• كان فإل 
حاجة.ليس لأيه 

مثلهأف بمعنى عليه، كي،ره مثاره وهي ؤيال، ألم، بمثة مياره عنده كان ولو 
وٌثروواسيارة ويثرى ألم،، بمئة يبيعها أف ؤيتهلح فخمة، لأما يقتنيها؛ لا 

يوث•أل عل، قادر لأيك نعطيه؛ لا ت نقول ألما، متوق عليه الذي والديذ ألما، 

الرحلهذا كان فلو حرام! غر ل العرم يكول أل الحلمإ؛ بعمى واشترط 
محصننالو لاثنا نعطيه؛ لا القول، ا هن• فعل الدحان، شراء بسبب عزمه لكن غارما، 

لائعطىمالوا: لدللث، انثزم؛ عل إغراآله هذا j لكاذ المخرم ل عليه اuصJ ديك 
يتوب•حتى 

إليناناي أذ أما ذينالئح، ونقمى الدخان ئزنم، من ست، الرجل• لهل-ا فنقول 
فإمحتاالحزم، ثراء ق تزيد أذ أجل من محرم ثيء ثمن عتلثف نوئ، أل مما تهللب، 

والعدوان.الإثم عل( نعتن لا 

أنيشترط ائه حنبل بن أحمل الإمام مذم_إ من الشهور هو وهذا 
الحرام.عل أعناة فقد عنه وسدذثا حرام ق كان إذا لأنه حرام؛ غر ن، العزم يكوف 

الإماف)مما؛:أ(.)ا(انفلر:



الأق1ءاتادو«ض1قة

ويكوذ ك ل ، ^١٣م ل م؛ هدا لأف بمر؛ زواج ل عرم أثه ولو 
ولومذسيئة، ألم، مئه ولوبلغ عليه، الذي الدين كل ؤيدد فيمر، وا-ب، 

واحد•وجل ركاة 

عشرةعل زلكثه يوؤع حيث القديمة، العادة عل خذ يا الناس وبعض 
ليست،ريالأات، العشرة والأف مفى، زمن هذا ذللث،، أشبة وما وينالن، ريالأُيؤ، 

الماس.محي بثيء 

أعطتهإذا الأن تغيد، الونت، أف ؤيتسى عاما، معها يكوذ أف اجنر أنا يقول،• 
يشتريمباشرة يذهبج ريالأمت،، عثرة أعطيته إذا لكذ كبثرا؛ انتفاعا انتفع كثيوا شيئا 

مددها.شيئا، ساوي لا لأناا حا 
قدالحاصر الوقت، ق المر إعطاء مع الركاة شمول نقول،! أذ محسا لذللثج 

ةنساعثر بخمسه الذبيحه يشتروف الماس كان حيذ أما المصلحة، غثر س تكون 
ؤيال،برع الكاملة الذبيحة فيه تطبح الذي البث ؤيشتري راعا~ إلا بريال ~يعنى• 

لكنذللث،؛ أشبة وما ريال، وعل عثرة عل الركاة يويغ نمول• أل يمح هذا فإف 
اختالف1إ.الوقت، 

ماوكل طري بض مثل •٦[ 4 آئي ضي تعال؛ قال 
قأئعوهمتما بمرَر< هنئا تعال• اش تال اف، ميل فهوؤ، اممب إل يوصل 

فهو، ٧٥١إل يوصل ما فكل [ ١ ]الأنعام:■؟؛، ه منيه عن د؛تمحز ثمزق آيثند شتوا ولا 
مر(مءلاش•

١^^١؛!بعص فقال افء، بسبيل المراد ل العليا؛ خلاف، حصل ثم فمذ 
والعالم،الحهاد، مذ افب إل ممرنا كان ما كل ه أش ؤوز\مييل، بقوله! الراد 



السابع(القاء ااا\ه) لقاءاتمام 

•ثيء كل الطري، ؤإصلاح الماجد، وبناء المدارس، ؤإصلاح 

الفقهفيه سدو ما ه أس مخيل مذ الراد مالت العلم أهل أكثر لكذ 
فيسفيمحزأ ألإه ^!٨٤ ولا ؤ تعال: قال، كإ الكمار، جهاد وهو اض، كلمة لإعلاء 

هامهثلأ أق سل ؤ، ؤءئهثو)ك تعال؛ وقال [ ١  ٦٩: jlj.frلأل ه لصآء بق أموع أف 
آنثثتنّألمحيتث يننك آنرئ أس إة ؤ. تعال؛ وقال لالائادْ:اه[ لأدعِه أومث 

[.١١١زاكوبت: ه أش ميل ؤ، دقيلوذك> ألجثدج لهمِ ؤيأزى ماذا؟ ثم ه وأنوثم 
لصحةؤيدل، الصحيح، هو وهدا الحهاد، ه أقه سبيل ؤوفيح بقوله فالمراد 

اسميناهالذي الخصر الحهاد، حصوصى ه أنته سبيل ؤوز_^,> بقوله• المراد وأل هدا 
قعليه عزي سأل إنه ^٠٢; وقللم، إليه، أثرلم، الذي هو وهذا )رلنإ« وله: قس 

مالآية.

تحللأذ ب؛ذ مزى ولا الكمار، هتال( وهو اممه: مسيل ق الخهاد فالمراد 
بالركاةأسلحه محشري أن مثلا فيجوز ، -٦١ليحاهدوا أمالحه تشتري أو المجاهدين 

بما_ الدراهي تدفع أنت الأس، وؤ الثراة سول الذي م إثائب، ونمتها 
الله.مميل ق ليجاهد نمته؛ المجاهل أنلل أن ونحوز الملاح، 
ولدمالذي وابنه: الهلريى، هو مل فاللاكوبة:*آ[ ألثايله قئا قولة: أما 
الطرس•

للسمرللازمته لأيه المسام؛ به: المراد المسيل ابن لكن أحدا، يلد لا والملريق 
العريقول، ومنه قالوا: متلازمان، والأب الابذ لأة له؛ الابن مثل صار أوللهلريق 

الماء.لمل الماء(( »ا؛ن 



ارإق،ءاواارويضإئا

يلده؛لم الماء أة ْع الماء، ابى ينمى معروف، الماء، طيَ ينمى طير فهناك 

الفربه ١^٥^ قد بلد ق افر موحد فإذا السافر، هو بل الابن إذن* 
محاج.الأل لأو< عسا؛ بلمدْ هول ولوكان بآدْ، إل يوصله ما الركام مى أعطل 

صل؛لا فإما بثوجز و صرفئ إذا الزكاة، أهل هم أصناف،، ثانيه فهؤلاء 
«؛نئوظمحهمىبجننئ/ا'ا.لخول١)^.: 

نحرجفلا بالعموم، ناخد أن الفقهية الأصول ؛مقتفى الواجت، أف واعلم 
أحاكان سواء الزكاة، أهل من فهو فقيزا كان من فآكل بدليل، إلا هؤلاء مذ أحدا 
أوحدا،أوأما، ابا، أو حال، ١^ أو عر، ابذ أو أخ، ابذ أو حالا، أو عثا، أو ك، 

هوهن.ا فهومستحي، استحقاق وصم، عليه انطبى من كل ذلك، أوغير أوجده، 
الأًز.

إيهم.الزكاة ئذلإ لا قائل: U قال فإذا 
فعلبدليل جاء فإل تمل، لا أما عل الدليل هاُت، عموم، عندنا نحن نقولت 

والرأس.الع؛ن عل ، فكد١٧النصّوص له تشهد ُتعاليل حاء ؤإل والرأس، العئن 

الزكاة؟من اغد هل شث! وهو هاشم بمي س او-محل كان فإذا 
ا-محاب:لأاخدّ

رقممردود، فالملح حور صالح عل اصهللحوا إذا باب الملح، كتاب اJخارىت حرجه أ( 
رفالأس,، محل'ات ورد اuطالت الأحكام نقص, ات الأنة، مماف ود (، ٢٦٩٧)
ن.ءها.عانثة حديث من (، ١٧١٨)



اااإ\مرالقاءالسابع عام لقاءات 

أفوالدليل بالدليل، العموم هذا من حرجوا فبنوهاشم دليل، يوجد إذل! 
منها،ياخد أ0 العباس وأراد الصدقة، عل اأطلس، عد بى العباس يعث، ه النتى 

ارإبجاَلأضقا،ءقالاوئ.:

صدقةس يأحدول فهل الواجتة، الصدقة مى يأحدون لا هاشم بنو اذذت 
الطوع؟

العلياء!فيه \->تلنآ الخواب! 

لأوقبل لا الصدقه ءران الحديث! لعموم يأحدول؛ لا العلياء! بحفي قال 
محثد،إث،اضأزشاحض<(.

دقاليخبمم-م،م•
بنيمن زجلا وجد«نا إذا مشكل! حل هناك لهم محل ياما القول عل لكن 

بجوازقلنا فإذا يأحد، لا وهو الصدقات من ياحذوو، الفقراء والناس شرا، هاشم 
ثطؤع.صدقه منعهليه لائتا ينحل؛ فإشكاله المملؤع صدقة 

مشكلا،يكون '؛^ ١٥لبني محل لا التطوع صدقه إل الثانى! ؛القول للناوإذا 
باُت،س فنعطيه الخانع، إنقاذ وجوب وهي• أحرى، عامة قاعدة ل ندخل حينئذ 
وقال!الغلهر جاء فإذا حبزا، نعطيه المساح ق يوم كل مكين، هو الخاغ، إنقاذ 

زوالخبزة الإنقاذ، سيل عل إلا نمليك لا لأتما تكفيك؛ فالخبزة لا، قنا! أظوف، 
.شاي وفنجان اليوم 

حديثمن (، "١ رقم)٢٧ الصدقت، عل الني آل، اسع،ال، ترك باب الزكاة، كتاب لم: مأحرجه 
نؤغئبمهءالحارث بن ربيعة بن عبداكللب 



ااقاءاتاضس1نيات
)3(—
محللا الواحة والصدقة التهلئع صدقة  jLالموو عل كر إشكاو فيه وهذا 

ينطولاُقئس منعوا إذا إقبمم سمية ابن الإسلام شيخ قال هاشم، لبني 
الزكاورولومن الصدقة، مى 

مأنمم4لمسسالأو،
الصدقه.لهم محل فإي قالت هذا ينكذ لم ؤإذا االال، بيت مذ رواتب، لهم يرسب، 

رؤءممقبمئنألاعثاس قال ؤ ه الّى لأف صعتفح؛ هئهءهنا نيئة ابن قول لكذ 
١^^،ذك ق أنهم ْع اائثس، من لأمثنوف قز: لم محثد(( لأي ثمل لا ررإبا 

٠•*لأيبمأأونلحالناساار ينطوفمذامحّى،بلقال؛ 
أولا.اهمس منعوا سواء الواحة، الصدقة لهم ثمل لا أما فالصحح: 

التطئعصدقة جواز عل العلياء خمهور لكذ م، محل فهي المملئع صدقه وأما 
لهم•

اممهياة واستدللنا ينلم، لم ؤاف ا،لدين عن الديذ نقفي أف يجول اله ذكريا وقد 
الين؟ديذ الركاة مذ نمقي أف يجور فهل -)في(• ر•٦[ أي■' 4 ُؤوآلمئربم قال؛ 

ديذقضاء ق الزكاة دفع محور لا اثه ٠ ؤكه\إئقأ الر عبي. ابن حكى الخواب: 
يت•عل دين الزكاة مذ يض لا أنث عل أخمعوا العل،اة وأف بالإحماع، ايت 

يثّرحللا الدين قضاء لأف ائت،؛ دين منها يقضى بل العلياء• بحقن وقال 

(.١٦٥الفاوى)"أ/ محمرع عل اسرك )١( 
حديثس (، ١ ٠ رنم)٢٧ اكدنة، عل الني اّتمالأل ترك باب الزكاة، محاب سلم: أحرجه )٢( 

هقؤيقنئ'الحارث بن ربيعة بن عيدالطإب 
)مالأساوكار)و/خخ(.



رالاهءالسابع(ااإ\د عام لقاءات 

صعيف.القول هدا لكي "حيا، المدين يكوف أف بد لا نقول؛ حتى التمليك، فيه 

الزكاةمى مش لا امة إخماعا، بعضهم وحكاه الخمهوو، عليه ما والصواب 

ويوش؛الرجوالأموال، أهل مى الزكام يأحد كان ه الشتر أف والدليل 
معالصدقة، مى الست، دين هش اثه واحدا يوما عنه تخثظ ولم عليه، ليصل المدين 

الميت،دين، يقضى صار عنده المال واسع عليه افه فتح لثا لكذ مثوفرة، الصد أف 
سديوثم مش أف بجور لا الأموات، أف عل واضح دلل، وهدا ٠، ■،^١ ويصل 
الزكاة.

يعهلفوفمما أكثر الأموات، عل يعهلفوف الناس أف العادة مقتفى قاف وأيصا 
الديونقفاء ق الماسر انبملث، المنن،، عن، الدين، قضاء بجواز ملنا فإذا الأحياء، عل 
فهيالأموات،، لإل ولا الأحياء لإل الديوف أن مع الأحياء، وننوا الأموات،، عنر 
أ؛دا، ١٤^،لإلئ لا ^١ ج تن،1^؛، رلأ ذل، \عِ لأن ^، 3، الأحياءَ لإل 
3،ذمته.صاردينا مات، ؤإذا دلا، كوفذمه الخث، الةاو1ؤ لكنر 

وفاته،بعد بدمته الدين، وتعلى حياته، ق إذلاله حنايتازت هناك يكون ت قاذف 

ول.لاوئ.نة أف مع ١^٠^،، ثعلؤر وهو فهمن، واحده حناية ١^٠ علميه J._ المة.ت، لكن 
الزكاة.من الأموات، ديون لالإئ، اثه عل، 

بعفنوحكاه العلمإء، جهور علميه ما عندي ثالث، بلا الراحح فالقول ولهدا 

(،٢٢رقم)٨٩ يرجع، ان له فلص دسا، مت عن تكفل؛ من، بائح الكفالة، كتاب اوخارى،ت حرجه أا 
رْتهءثن.أبيرهريرة حدث من، (، ١٦١٩رقم)فلوريته، مالأ ترك م، باب الفراهم،، كتاب ت وملم 



الاقاءاتالو«ضاساتنمآ 

الثتدين بقضاء الم؛ أما الزكاة، مى الأموات دين يقثى لا بائه إحماعا، العلياء 
منه.يمغ أحد ولا واسع، ثيء فهدا 

أي؛•٦؛! ه ■ثآ=كيأر علئِ وأئه أئؤ تثى تعال؛ افه مال، ثم 
هعلسر-ثبمتكيث المصارف،، هازْ ق ثصرقها وأف الزكاة، علينا مزص افه أف 

إللا منها يند ولم الأصناف،، هده ق الزكاة جعل ولخكنته عِيجل ملعليه 
بعده.من إل ولا الرسوو، 

وصف،عليه انهلبؤر من كل وأف بالعموم، الأحد الواجب، أف ^؛٢ ذكرت وقد 
هاشم.بني ق دليلا وذكزثا بدليل، إلا الزكاة إليه ندف، فاثه الأوصاف، هده من 

القواعداثضتة الذي التعليل ومن الثرعته، القواعد اقتفتة بتعليل آو لكم: وقالت، 
١^٠حماثة أجر من ؟^ ١١نذبإ أف الثرء!ه 

تفكه،أن عليلئج وجب، ، ضيفبلثج نزل ؤإذا صيم،، به نزل، ان إنذللئإت مثال 
لأثهحائز؛ غثر فهدا للصيمؤ صيامحه بزكاته فاشترى زكاة، عنده الرجل هذا وكان 
مىيعطيه أف باس فلا القيامة انتهت، فإذا الخاص، ماله من يصيمه أف عليه محب، 

ماللئؤحميث، اJلئ٠ معناه الزكاة دفعت، إذا الأف فأنتج واجبة؛ الضيائة لكن الركام؛ 
الئلخل.منضيادةهذا

أدف،فقال! أبيه، عل ينص أف يتهنير غيي والولد ففتر، أب له اف إنكذللئ، 
أبيهعل إنفاقه لأف هذا؛ محور لا نقول،! الفقر، عن  ١۴-ينتعنل لكي لأب زكاق 

ماله.حمى لأبيه نقمه الزكاة دفع فإذا واجبتؤ، 
قدرتنم السيارة، وت،5ثزدتج سيارة صدم حاديث،، لأبيه حصل إنسان كلللئ، 

والده،لزمت، التي الغرامة عن آلاف، خمسة زكاته من فدير آلاف،، بخمسة غرامته 





ا>مءاتالو*ضادة\سِ 

الآنإ|إإه

إعطائهامذ أفضل للخقراء الزكاة إعطاة أو ذكرني لقد الئواو: ١- 
قالوقد ه وأكتكن الكريمةث ١^ ق أولا لدكرهز وذلك اكم، للم
أفضلالتحت، أف ذلك يعي فهل ]اكحر;م:هآ وأذكائإه ؤثنتي< أحرىث آية ق تمال اممه 
الأية؟ق أولا اسمها لورود وذللئ، البكر؛ مذ 

قؤأئ؛ْؤئم،الؤ>عول كلام من أحدثاها التهديم فقه ق قاعدة هد0 الخواب! 
آبدأبإمن والعنوه ألثما إن ه *ؤ هال،• طاف—٠ أف بعد الصما مذ دثا ل،ا 

ث؛وأافُُه«راا.

مذحاحه أشد لأيبمم بالفقراء؛ تعال افه بدأ الزكاة؛ آية ق العلعاء وقال، 
واضح.ثيء وهدا فالأهر، يدأبالأهؤ ؤإثإ اين، ان

المكيإعطاة يكون قد بل افاكي، مذ أفضل الفقراء إعطاة إن أقل لم وأنا 
وتعمم،،وعائلة وعبادة طاعة صاحب المكي لكون الفقي؛ إعطاء من أقفل 

المكيإعطاء لكذ حاجه أشد الفقبمو كان ؤإن فهنا الوصم،، هذا عل ليس والفقثر 
أفضل.الحال( ده هل 

حاجه،أشد لاثه الفقيرأهم؛ محا؛ بل أفضل، الفقير إعهياء إف نقل؛ لم ونحن 
ومضلمنه، أنشهل مك،ئ وهناك جدا، فقثزا يكون فقد وهدا، هذا فرق؛؛ذ وهنا 

كشره؟اءتارارتs لها التفصيلات، لأف المكي؛ إعطاء 

عبداضبن جابر حدين، من (، ١٢١٨)رنم ه، الك، حجة صفة باب اي، كتاب ملم؛ أحرجه ( أ 
ة؛وقبممح.



 UلقاءاU ،،القاءا1سابع(^) ٤١١
^(m)-

الني.فلأف لاك>ريمته[ وؤجو}ه ؤنست الكريمة• الأية ل إلته أشار ما وأما 
اعتباراتيعت؛ر ؤإثا وقلدي، وقمح، نمنه، ليطرُب، ا،لرأة يثروج لا 

خالهذارْ؛ه؛تئ، الصديق يكر أي ابنه لأما ٠ عائثه إلا بكرا يتزوج لم ولهذا أحرى، 
لكنلكارت_ها، المرأة يتزوج لا ءكوائ!ءأئيمُ الني أف إل ليشثر بالناُب؛ بدا 

ثثا.ولوكانت لاوعافس 

الكريمة.الأية ل الأيكار عل الشبان تقديم هووجه فهذا 
••همي•*

الدولةمى رواتب لهم الزكاة— —يعني! عليها العاملمول كان إذا الثوال! ٢— 
فهللهمثيءٌسوكاة؟

t^-l :،^ فإيملأبمننسرواثءل٢علولكة، لهم كان إذا
الأحدفلهم الزكاة، ق وانتدبوا أحرى، أعإل عل رواتب لهم كان إذا وأما الركاة، 

منها.

••هصى•*

الإ،ى ؤيتركوثبما المواتي، الأزبجئوو انادية أة المعلوم من الثزال: ٣- 
لا؟فهلءاJهازكاةأم 

لشازة،كانت إذا إلا زكاة فيها فليس ائمة تكن لم إذا المواتي امحاب: 
وليتالثنه، أكثز أو الئنه كل بملفوما كانوا إذا البادثة عند التي المواتي فه 
يعني؛الرزوس، مئات، ولو؛لغث، زكام، فيها عليهم فليس تنميه، هي إنا نجاره، 

لآ.بمةها•عائثة حديث عن (، ٥ • رنم)٧٧ الأبكار، نكاح باب النكاح، كتاب اJخارىت أحرجه 



ارإقاءاز،|ملأرإذيإتلتا 
مرلكنه بالإبل، يتجرول مر هو وليسر عليها، يكد بعم مئه عنده أل فرصثا لو 

ََ م

•سائمة ليسست لائتيا إبله؛ ق عليه زكاة لا هدا فإف ؤينموما، يقتنوما 

ولوالزكاة، فعليه فيها، ويث—روق يبيعول بالإبل، يتجروف ص كان لو أما 
اشابر.قيمتها بلخثإ إذا واحد بعثر إلا عنده يكى لم 

••هسؤ(••

وسمعت،ريال، آلافي، عثرة قوى المال مى أمتلك، شاب أنا الئؤالت — ٤ 
مقداروما فيه، الزكاة تحب، الذي النصاب فإ الزكاة، ماح عل الثديي الوعيد 
ئأ١^، أ؛دأبحاص، أم بدمعها أبدأ هل الزكاة؟ أبدأياداء وكيف عني؟ الزكاة 

أحرجتها؟ا-قول حال إذا 

عندكان فإذا كروزيه، اف الإنأقدة ؤإذ ١^، عل واجه الزكاة ايناب،: 
الزكاةفإف ييت، لشراء أعدم قد فيه، واجه الزكاة قاف للزواج أعده قد مال الإنسان 

العوامبعصير يقلى ل،ا خلامحا فيه؛ واجة الزكاة قاف الغتس، لشراء أعده قد فيه، واجبه 
القديفالال، حلأ، هذا زكا0، فيه فالسر، جانه، لضروراُت، الإنسان أعده ما أف 

علميه.الحول وألَيلم اشاب،، تلغ لأيمنأف لم، كرحال، عل الزكاة فيه 
ولأل;_تلمص الوال- ق -كا ينال ملك اف الإنفلوأف 

الزكاةوجويت، شرط من لأف زكام؛ فيها فليس المهر، ل وبدئا تزوج أنممها، حولها 
الحول.تمام 

منيعادلها أوما القصة، من ريالا وخموف ستة القصة ق فاثه الصاب أما 
القصة،قيمة باحتلأفت، عثتلف فإثه يعادلها أوما قلنات ؤإذا الورقية، حودك الالحمالة 

قيمتها.تتخفصرا وأجاثا قيمتها، تركع أجائا فالفصة 



0السابء(ااإاه)الأقأء هام 
—

الورقية،بالعملة ريال مئة من أكشر المرئتي ُس القصة الريال بخ فمثلأت 
عثز.تبعه إل مئة من الفرستي فنزل ورمه، عثر بسبعه الريال الئنة هدم ق والأف 

فأناعنزة— ق يمكن يحني! — الفرنسي مى أرخص العربي( بالثيال والفصه 
عنه٠يمال والدي تقريبا، همرة يساوى لكته عنه، سالت ولا قمته، ادرى لا 

بالقصة.يتعاملول التجارالديى ؤإما القي.، مؤثثة ؤإما الصيارفة إما التجار، 

الفئةنصاب وكان صالة، رالأُت، غثزة الفئةياوي الئ؛او إ0 قالوا: فإذا 
خمهيساوى قالوا: ؤإذا وستون، مثة خمس الحمالة فنصاب ريالا، وخين سة 

منالصاب، صار عرين يساوي قالوا. ؤإذا السعر، حب وثإنين، مثت؛ن يصير 
وعشرين.ومثه ألما العمالة 

ريالا.وخمسون مأ وهي: بالقصة، اربطة لكن صبمله، يمكن لا أيه المهم 
•♦ؤصى••

الفجرصلاة ق يكرون الماجي. أئمة أن رمضان ق يلاحظ. ؛ثا الثوال: — ه 
ذللثحيٍن تجمع ويف السنة؟ هي هن.ْ فهل المفصل، قصار من إلا يقرؤون ولا جدا، 
،والسفر الحضر ق الفجر راتبه عل محاففل ه الّثي وكوبا العامة، الأحاديث وبتن 

؟خمينآيه قدر والإقامة بثنالأذان ومحلمز 
فاذانحدا، حلإ مثا لأن ضمه، مشكله الأذان ى انس مشكله الحزاب: 

وصحيح(، ٥٥)Y/ الفجر ركعتي عل الداومة باب التهجد، كتاب الخاري; صحح انفلر; )١( 
٥(-* ٠ / الفجر،)١ سنة ركعتي امتماب باب ايافرين، صلاة كتاب ن لم م

وملم•(، ١٩٢١رقم) الفجر، وصلاة الحور ض كم ندر باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
ثابتبن نيئ حديث من (، ١ • )^١٩ رنم استحبابه...، وتأكيد الحور فضل باب الصيام، كتاب 

نمحقئيئ.



اوها«اتاورد1داتين، 

امتقويم عل يؤذن فالذي ٠، دقاسر خمس تقديم فيه القرى ام تقويم حب الفجر 
الأذانبعد ان الإنصل ؤإذا يقاس، يخمس الوقت قبل أدف قد يكون القرى 

مقبولة.وغبمر عليه، مردودة وصلاته الوقت،، قبل صل فقد مباشرة، 

الولا، كمج أيم الهدايه- ولهم لما اشَ أو -نالأو والماز 
وهواغالطسالأث،لألالإمامبظ،كألالأضزسةئجأئلأ، أيي 

بمكروف•الدين المودفذ وس الإقامه، يدْ هوالذي 

بساعت؛ن،الغروب، بعد يكوف أف الحكومة لإوب العشاء أذان مثلان انظروا 

أموردا،ولاة نطح أف أمزثا تحال ، ٧٥١لأف الأمر؛ لوئ وءلاعه ض طاعأ أناس التزم 
وهوالعلل، هذه عل نيادة وفيها وفوائد، علل بثلاث التاحثر عللوا الأمور وولاة 

أيصافيها أفضل، العشاء صلاة وتأخر متثع، والوقت، للصاومير؛ا، أيمر اثه 
العصية.ل الأٌرإلا وئ بهلاعة أمرثا لأينا ورسوله؛ ممب 

ثفالئواأضزوا الهداية- ولهم افَلنا -نأو ١^ مص ذللث، مع لكن 
لالماء:ا"أ[.ه تنح غير وآح وعصثنا ؤسممنا يقولول؛ كأثا الأمر، 

دين،عل لأيم دين؛ يله أفول: أو أمتهلح لا الفقه، قلة من أثه شالئ، لا وهذا 
خزاولكان لهم، خرا لكان الأمور ولاة افآبطاعة أطاعوا فلوأجم فقه، قله لم 

يظهروفولا والاتفاق، الاتحاد بمظهر الموو الميطهر أف أجل س عموما، للناس 
لالأف هوالواقع كإ بحد، يودف لم والأحر الصلاة، س ائتهى أحدهم أف بمظهر 
بعد.يؤذنوا لم والأحروف الصلاة، مى انثهوا يمكن أناس هناك العشاء، صلاة 

للغاية.٢ سه ففيها ( ١٦١ننلر)ص: اا 





الاق1ءاتالوضاذة

الفلكيوJ،عليها انس تقويإت وهناك عليها، مثر أشياء عندنا نحن وافه ت فنقول 
لكم.يسيرا ولا نمركم غئا قد بسبي، أمر الجم الة ومالعصريوف، 

محللؤغنتيس حتى الفجر، صلاة ق نتعجل وألا لديننا، نحاط أل أود وأنا 
الفجر.

هناكيكون قد لكن التق، من فليس الصيام أيام ق الفجر صلاة تقصر أما 
والماسثمهلرة، والسإء بارئا، الوقت لوكان مثل! الصلاة، تهمثر يقتفى عارض 

يشقلا حتى كفم،؛ أف المصالحة من الإمام ورأى والإدرار، الول كثي 
الثء«ولمى حتى يع الخرصل والتخفيف، عارصا، نحفيثا هدا ~لكال الناس عل 

فيس،؛عيطيلها، أن يريد وهو عفيي١لصلأ٥لآقلأأ، الصلاة ق يدحل كان ءثي١دقأث٥ؤئم، 
لأمهراٌ.مزاعاه عثيائاذةؤمُ، فثحممها القس، بكاء 

الخ،ون.رب طه والحمل. 

أخممٍن.وأصحابه اله وعل محمل. نبينا عل وملم اطه وصل 

ومسلم;(، ٧٠رقم)٩ المي، بكاء عند الصلاة أحف من باب الأذان، كتاب البخاري; (أحرجه 
مالكين أنس حدث من (، ٤٧٠رقم)تمام، ق الصلاة يتخميفط الأئمة أمر باب الصلاة، كتاب 



(m)اث>ا(القاء ر ^ ١٤١١ئ،؛ ثقاءات 

اقأئاثس

وأصحايهآبه وعل محمد، نبينا عل وأملم وأصل ااعا1بي، رب فه الحمد 
الدين•يوم إل بإحسان بمهم ومن 

يمفىالتي رمضان، نهر مذ الأواخر العشر إق؛او< يمناسبة فائه يعد؛ أما 
ليلةل وذلك العام، هدا ل حلمة آ> الحلمة هدْ فان الهثد، ل أكثرها ازز 

ه(.١ ٤ ١ عام•)١ رمضاف، ثهر من عثر للسابع ا،لوافق الثلاثاء، 

افهلرسول عفلخأ انتصارا فيه السلمون يتدكر مث كلمإ الذي عشر السابع اليوم 
البامحلل،عل الحق انممار القيامة، يوم إل لامه الإّللأمة يل أصحابه، وه 

منياك ولم إيإيا، يه الملمون وازداد الإسلام، محي به ارتج الذي الانتصار 
ياطه.والعياذ الحق، عن وعش ثوا إلا المتصرون حا يزداد لا التي الأنتصارات 

إلورجوعا وعبادة سكرا يه يزدادوف انتصار وأصحابه النيل. انتصار 
هدْمن يفعله من يفعله كإ واللعو، القز مذ عليه كانوا ما إل رجوعا لا اطه، 

.^١
اطهَءلتشخن أن ثكنة ما اطهُءأها أزال إذا الإسلاث الأثة عل محي ولهدا 

العمهعنها متثب تفعل لم إن لأما اطه؛ إل وتمزبا عبادة تزداد وأن اشمة، هده 
قيقول سحاةمحؤناك اممه لأن الأول؛ مذ وأيكي أثد وجه عل إليها ءادمتإ التي 

عثتا^١ حئ يمقؤن محما لنمم آستكامأ ئا أشاب لخدننهم وكد ؤ ت كتابه 



ام|ضاىت|رإقاءات  ———^)ج( 
أي•لالؤ'مونتماأ'-''ا'اا[ ه لإلسون فه وداتم الأووت أكثرمن ثي؛اء4 بابأياءداب عائم 

الألب.والعيال حثر، كل من آيوف 

محملوأذ حميلأ، ردا يردها وأف الإملامثه، الأمه ثيدي أذ تعال الله أو فن
وعلايثه، إل الرحؤع عل محملها وعقله عثرة القرية الماصة الأيام ي جرى مما لها 

منهالذي والترف والرف المجون عن البعد وعل اللب، عباد ينز اللم كتائب، تحكيم 
التلف.يكوف 

المدينةمن ءثيأصيقئمُ البل حرغ بدررا؛- يوم -وهو الوم هدا ففي 
يأحدهاأف يريد م،كه، إل الشام من جاءت — حمولة ت —يعني لمزيش عثرا يريد 

عيه.اعتدت التي هي هنيئا لأف عثولمحلأةقهمُ؛ 

محترمةغثز قريثن أموال لأف الناس؟ أموال يأحد يجرج يل قائل• يقول قلا 
ءفييألمأخؤئ؟إللثم«ول حرب إمم حيث وأصحابه؛ ءفييآلصؤ'ْؤئم للرسول بالشبة 

الني.أحرجوا الدين وهم محرم، غثر وماله محرم، غر دمه والحربأ وأصحابه، 
دياوهم•من وأصحابه 

اليومذللئ، وكان منياف، أبو وهو إليهم، ه الني بخروج العثر كة فعلم 
عركمأنقدوا ت يقول ؤيتصرحهم يتئجدهم مأكه أهل إل فأرمل مئم_كا، 

وحرجواالماس، ورئاء وبطرا أمرا حرجوا بافب— —والحياد ولكنهم فخرجوا، 
الني.،يريدوف ورؤّائهم، زكرايهم حرجوا عكجل، ال؛ثه أراد و بمحا.يهم 

معاد.غثر عل ه رسوله ويذ بينهم اض وجع 

٦(.٠ ٦ / ١ ) هشام ابن سرة انظرت 



>مَاث>،( اص ) ^ ٤١١طء هاءات 
للثثا^"

مثةثلاث وأصحابه والنتي وألف، مئة تسع ؛ JUما وكانوا بدو، ل فالتثوا 
فقط،وفرمان بعثرا معول إلا معهم ليس ذللث، ومع فقط، عثررحلا وبقعه رجل 
•عدوهم عل نصرهم سبماةئوةiJاق اف لم، 

ءامنوأهآلخبك ميوأ تلإ' ؤأ إز ربش يوج، ود نعال؛ اممه قال 
]الأمال:'اا[ه ألثعتتث> ألئنث>كمروأ ماوب ؤ، ُؤسأفي ا،لومن-ثر(ت محيت الملائكه 

يقتسم،والرعب واكاومه، الثبات يقتفى والتثست رعب، وهؤلاء تثبيت، ا،لومنول 

همد٠آلأعثاي، آلثمئ آلمك>َقروأ ثنوب ؤ، ؤنث1لفي والهربت الخوف 
هم حفل يمم قوى؛ مذ قل، أممذ تأتوا لا ت يعني لالأمال:'آا[ 
يصزبالبدن هوأمحلراف الذي الثناف حش البدن، كل العلإءت قال لالأمال;آا[ 

كإنكدوكإذي آثم يثانؤ؛ وش ولثولم> آس ثامأ يأدثم ذلك ُؤ اللائكة قبل من 
[.١٣أقثشئ٦ضهلالأظل:

وأمروارجلا، مثعيذ قريش من وفتلوا الخميس ~وف ايالمول فانتصر 
بدرملب، حول، صاروا إئيم حتى وغثرْ، جهل أبا كتراءهم؛ فتلوا رجلا، مثع؛ذ 

منهمفنحب وجثمت،، وورمتا، الثمي، مذ وانصهرت الزمن، عليها ممى جقا 
امحب•3، وألموا قريش أشراف ْن رجلا وعنروف أربع 

عادتهمن هذْ ~لأل مكانه 3، أيام ثلانه أقام ءييأكلأ0ؤئم الني إل ثم 
راحلتهركن، ثم ايازثلاثه ق أقام قوم عل ظهز إذا أثه 

ملأن،بذ ملاق يا آ؛ايهمث وأما؛ باسايهم يناد:أم وجعو الميب،، عل ووص، 

٣(،٠ رقم)ه٦ ثلاثا، يرصتهم عل العدونآئام غلب من باب الخهاد، كتاب اJخارىت حرجه أا 
خئيبمن-الأنصاري طلحة أبير حديث، من 



ارإىءاو|ال،ثإىاطءس 

~لإثأا~
وجدتقد هإرأ حما؟ رئ^كم وعد ما وجدمحم ®هل يقول! يلان، بى يلاق يا 
انتمءرما قال! حم،؟! وهم يهلمهم كيف افب، رمول يا قالوا! حما® ربي( يعيق ما 

مذكم،أكنز يسمعول أنم يعني! ؛ مئهما؛رأقول لء1 بأنح 
عاجالنذ رجع نأ ١^١ هذا عل باش- -والعياذ خنزثبي محنا 

الشهر،هدا من اليشريى ق لكنه ٠ ؛ aIvoفتح حصل أيصا الشهر هذا وق 
فصارالحمد— —وفه ففتحت، وكمنا، ثزكا مملوءة كانت، التي القرى، أم مأكه فتح 
عديآئأْؤصمالني وجعل الحمد، وف توحيد، الشرك و؛دلا إي،ان، الكفر بدل 

ونفزالحق حاة ويقول: الكمة حول أمت التي الأصنام طس 
الحمد.وطه كهاوى، وحعلتإ 

الغالن،هر كإ والزكاة والقيام، الصيام، عبادات; فيه الكرم الشهر وهذا 
الهر.هدا ل نحرحوتبا المسلمان من كثر عتل■ 

إبراهيم:قال كإ الثيء، لزوم وهو: العكوف،، من الاعتكاف، أيصا: وفيه 
افه،لهلاءة الساجد لزوم فهو: تالأساء:آه[ كيرذ،ه نا أم *-زؤآلثاؤلأفي ؤءا 

مشروعيةوأصل ربه• عل هبل الديا، من ويشبع لنمادة، الأنائ يتثئ حتى 
المدر.ليلة طب أحل مذ الاعتكافه 

بابالخنة، كتاب لم؛ وم(، ٣٩٧٦رنم)جهل، أي نل باب الغازي، كتاب البخاري• أحرجه )١( 
هؤقبهنن.الأنصاري طالحة أيير حديثج من (، ٢٨٧٥رنم)عليه، أوالنار الخنة من التا مقعد عرض 

'إ(.ابن،ثام)آ/بمهم-«سرة انظر: )٢( 
(،٤٢٨٧)رقم الفتح، يوم الراية ه النحم، يكز أين باب الغاذي، كتاب الخاوي• أحرجه )٣( 

معودابن حديث، من (، ١٧٨١رقم)الكعبة، حول، من الأصنام إزالة باب الخيال، كتاب وملم؛ 
زههقة.



اثس(القاء ا\أاهر هام تءات 

يمالشهر— أول —يعني! الأول العئز ^١٠^^٢ ١٥^،البئر اعتكفت وقد 
لوأري الأواجر، العلمر ل إي له• قيل يم برجاها، الأوسط، العئز اعتكفن 

والطن.ا،ياء علر صيحتها ق يسجد اثه التام 
ليلهأري أنئ أصحابم ، ٢١أفت ١^ انمشروف تمت ظو 

صحهدا وكان ومحلين، ماء ق صيحتها ل يجد اثه المنام ل رأى واثه المدر، 
هازْتحن لم لأي الأثاحز«  ٢١١محص، ننثكئا ثانَمئئلم ااث>، قال: عشرين، 

مجدوكان المإة، أذطزُت، وعشرين إحدى ليله كان فلمإ ايام، و رآئ التي الليله 
)عشه(.الامرر! يميه وهوالذي عريس، عل الني 

الأرصر،وصاريت، الأرض، عل المطر وحر المجد، وكم، السإء، أمطزت؛ فل، 
واحدليله والطن، الماء عؤر نجد الصح البئر صل فلم، طينا، 
، -١١)

•وعترين 

النشزالأواحزكثها.، ٢١فاعتكفت 
رمقافق إلا الاعتكافه يثن لا ولهذا الأءتكاذt، مشروعثة هوأصل فهذا 

الهاو.ر.لليلة طلتا منه؛ الأواحر لعشر ال 

يسواو4 وقت،، كل يعتكم، أذ للإنسان يس او4 من، الفقهاء .سش ذكزه وما 
أينالدلل،، عن، عار قول فاثه فيه، لثه مده الاعتكاف ينوي أذ المجد يحل، إذا 

الإ.مز،هذا؟ا

(،٨١٣)رقم الهلن، عل، والجود الأنف، عل الجود باب الأذان، كتاب الخاري; احرجه )١( 
الخيريسعيد أي حديث من، (، ١١ ٦٧)ريم اكدر، للة قضق باب الصيام، كتاب ت لم وم



^زإأآا-تمائالقا 

تركلأيه شوال؛ ق اعتكم، مرة إلا رمضاف غثر ل حياته ل يعتكف لم 
يردلأحييه، صربي قد اؤْ نؤإذا حرج يعتكمر أل أراد لثا رمفاف، ل الاعتكاف 

الئ، tjU_هل يض: ؛ ١١٠إ،ررآلإيرذل؟ المث، فقال الأعتكاف1،، 
الأحبيةأم P ؛محا؟ا الحاءَ ونحعل لكانية، تم واحدة كل أل أحل من أو 

ققفاه ءكوادثلأْؤئم، يعتكم، لم الثنه، تللث، الاعتكاف ترك فنقمستا، 
رمفال.غر ل أبدا يعتكم، ولم شوال، 

أفيس لا بل رمضاوز، غير ق يعثكم، أذ ان للأنيس لا نمولت إد0ت 
وقراءةصلاة مذ للعبادة المجد فيلزم رمضاف، مذ الأواخر العم ل إلا يعتكم، 

المجدق يكذ لم لو مثل' منه، له بد لا لئا إلا منه تنرج ولا ذلك، وغثر وذكر 
إلمحتاج أو حاجته، يقضي فيخرج مرحاص فيه ليس أو يتوصأ، محرج ميصاْ 

المسجد.ق تمي ؤإلأ فيخرج، الفب، مراحعة 
السجل.،داخل ل وهو الممجد، خارج من أحدا يكلم أل بأس لا لكذ 

عائشهإل رأسه وتزج محدْ، ل يحتكم، كان ه الّثي لأل إلثه؛ رأُثه وتزج 
كانالوقت ذللث، ل إنث حيث الشم، تخد ن 15قوأصصمُ لأم ؛، ريله١٢

الماس.ءاد0 

الأواخر.العم ق يثن مما فالاعتكاف 

ئاب،الم، وم UX'TT)رقم الماء، اعتكانؤ باب، الاعتكا؛،، محاب المخاري: أ-محرحه )١( 
عاسةحديث، من (، ١  ١٧٢)رنم معتكفه، ل الاعتكانح أراد من يدخل متى باب، الاعتكاف، 
ت.عها.

٢(،•  ٤٦رنم)ليسل، الست، رأمحه يدخل اكتكفؤ بابط الاعتكاف، كتابذ الخارىت أخرجه )٢( 
حديثهمن ٢(، رنم)٧٩ دترجاه، زوجها رأس الخائض غل جواز باب الخمحض، كتاب لم، لم

6.بمها.عالثة 



e(اث>، الهاء ر  ٥١٤١١مام لقاءات 
دكوو<أن والأفضل الحإعة، فيه تصل مجد ق الاعتكاف يكون أن ومحي، 

أومؤذناإماما كان من إلا للجمعة؛ المحي من الخروج إل بمتاغ لئلا لخاسمر؛ ال 
واجباأخل اباُع ل اعتكم، إذا لأيه الحاْع؛ ل يعتكث أل ثبور لا فائه جد مل 

يالتنة،القيام من أحن االواجس، القيام أف ومعلوم والأذان، الإمامه، وهوت عاليه 
التق،عل محرصوف تجدهم فقه، عندهم ليس الدين الناس بعفى يغلى بثا حلاقا 

والأذان،الإمامة التزام من به، الوفاء عليهم اممه أوجب ما يتركوف الواجب، وت1ملوف 
مصزا.وتيدم مصرا يعمر فهوكالذي خطذ وهذا التحت،، الشء إل ويذموف 

ؤيتحدثوو،أصدقائه، أوس أهله س أحد يزوره أل بأس ولا العلم• أهل قال، 
حلبتمت، صفيه امراته حاءيه حيمثط س؛ اممه رمول مى ذلك، حصل كإ سرا، إليه 

لتنارL٠انثم ساعه، معه وتحديت، الليال، س يلة لق 
المللأف أمكن؛ إذا اليل كل التهئد اسحبان، الأواخر المم ُذْ ول 
يكنولم ا أه؛وةر وأبمظ الليل، وأحيا المئزر، مد الأواحر العثر لحل إذا .كان 
لألالأواحر؛ الحم j، للتهجل■ يوقظهم بل الأول،، ولا الأوامظ العشر ل يوقظهم 

ماله افُ عي اتا واحتإيانا مانها نن التي القدر ليلة فيها ربى الأواحز العشز 
أمكن.بالتهجدإذا كثه ، ٢١تجني أف ان للأنقتنغي ذنبؤ، من تقدم 

رنمالجد، باب، إل لحواثجه العتكمج قمحرج هل بابه الاعتكاف،، كتاب، اJخارىت أحرجه )١( 
أومحرمازوجته وكانت، حاليابامرأة رني لن يستحمح بيان بابه اللام، كتاب وملم؛ (، ٢٠٣٥)

•صفية الومن،ن أم حديث من (، ٢١٧٥رقم)يه، السوء ظن ليال"ني فلانة هده فول، أل، له 
الأواحر،العثر من الوتر ق القدر ليلة تحرى باب القدر، ليلة فضل كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

رمضان،شهر من الأواخر العئر ل الاجتهاد باب الاعتكافه، كتاب وسلم: ٢(، ٠ ٢ )٤ رنم 
عانثةحديث، من ١(،  ١٧٤رقم)



٣٢٦
الااقاءاتا1ر*ضادة

الإنسانمحام فإذا للعبادة، ناع العبادة مقدماُت، ق بالعبادة الاثتغاو أف واعلم 
العبادة.فهومى للعبادة، تابعا يعثر هذا فكل المسجد، إل ومشى وتوصأ 

محبلا بممح،• الوجوب• وجه عل معم بعدد محمودا لمس التهجد وهذا 
عئرةخمس إل عئرة، ثلامحث، إل نزيد أل لنا بل ركعة، عنزة إحدى عل نقتصز أن 

-ؤإذنحدذ لم البل. لأة ووت نشاطثا حنث ذلك،، من أكز إل أو ركعه، 
محدد~لم لكي ركعه، ءئزْ ثلايثح أو ، عئزه إحدى عل يزد لم بنفسه هو كان 

ترىما اممه! رسول، اريا وةال(ت رحل ماله بل هدا، عل ثزيدوا لا للناس! يقل لم 
لهأورت واحدة صل الصبح أحدؤم حثي هإذا مش، مش ةال،ت الليل؟ لاة صل 
قدرها؟يعرف كيف الليل، صلاة تكون ك؛مإ يعرف لا الرجل فهدا ' صل٠٠ر ئد ما 

بالمدر.يعني! يالكمية، محرم ولم بالكيث، ^٠٠ ١١٥^،اليي فأمحرْ 
يطلأف الإنسان يزعب، فأحياثا ان، للأنموكول، القدر أة عل هذا فدل، 

والركؤغالقراءة ئم، أذ يرغب، وأحيائا العدد، ؤيملل والسجود والركؤغ القراءة 
منهّنياء ليس الحمد" ~وش واسع كله هذا ل والأمر الحيل، ؤيكثز والسجود 

نشاطه.حث، وعل الإنسان، راحة حثسءح هوعل ل واحتا، 

(،١١)^١٤ رنم وغبرْ، رمغ.ان ق بالليل ه الحم، محام باب الهجد، كتاب الخارتم،• أحرجه '١( 
)٨٣^١(،رنم ه، الني ركعات، وعيد صلاة باب وضرعا، السافرين صلاة كتاب وسالم، 

دنحؤثييمها«عائشة حديث من  ■حمسمجن 

كتابوملم، (، ١١٣٨)رقم ه، الحم، صلاة كان كغ، باب التهجد، كتاب الخاركات أحرجه )٢( 
ابنحدين، من ^١(، ٦٤)رقم وقيامه، الليل صلاة ل الدياء باب ونمرعا، المسافرين صلاة 
لآئلحبممحّعباس 
السافرينصلاة كتاب وملم: (، ٩٩ر٠ رقم الوتر، ق جاء  ١٠باب الوتر، كتاب اJخارىت )٣(أحرجه 

خن.بمتمح.عمر ابن حديث، من ^١(،  ٤٩رقم)ركعة، والوتر مثنى مثنى اللل صلاة باب ونمرها، 



__اث>ا( الأق1ء اا،اهر عام وق1ءات| 

منصاغ وهي الفطر، صدقة دفع محب- -بل العشر هدْ آخر j ينبغي كا 
والمكرونة.والتمئ، واللإ، الأرر، هي• النوم وأطعمقا كان، طعام أي طعام، 

لأيهبالكيل؛ تعبر لا فهذه محومة، ا،لكرونه لكن الطعام، من صخ والواج_ب 
كاالوزن ل والعبر بالوزن، محر ولكذ قصاء، الصاع نصف الكيل ق ميكوف 

الخفيم،•البث وليس الحيي الم وهو الرقى، الم ^ ٠٣١هال، 
فهذاالرزين، الم مى العالياء قدره ما يسع مكتالأ هذا من الإنسان اقد فإذا 

المعروفلكي بة يالنالنوى الء1غ أف ووحدنا ذلك وتإو°و\ وفد الصخ، هو 
الثيء.بعصن يريد عندنا ا،لوحود ؛^؛ ٥١١إل بل أخماس، أربعة عنزة ق هنا عندنا 

خمسهالأف فماعنا نبوية، أمداد أربعه اليي. صخ كان فإذا ذللث، عل وبناء 
أخرجفقد الموجود، بماعنا صؤ أخماس أربعه الإنسان أخرج فإذا نبويؤ، أمداد 

الفء1رةكاماة.
فري،لا الأطعمة، هذه من صخ أوالأرز، التمر، أو التر، من صخ والفطزْت 

منصاعا ^٤١٥^^؛؛ ١٥^،الني قدرها ولذللثؤ محتيئه، أو ممممه القيمة تكوف أذ يى 
والزبيسر،والشحثر، التمز، يومئذ؛ الهلعام وكان رمح؛ؤئنبمهت معيد أبو قال طعام، 

بالقيمة.ءبح٥ لا لكي القيمة؛ محالفة الأربعه هذْ أف «ع ٠ والأقطر 
القيمةإخراج أف عندنا فيه ثلث، لا الذي الراجح المحح القول، كان ولهذا 

منذكوذ أف بد لا تخرئ، لا والملابس المرش ؤإخراج نحرئ، لا الفطر كاة زل 
النبينرض ئهبمعا؛ عمر ابن قال كإ ، النيفرصها ك،ا طعام؛ 

الزكاة،كتاب وسلم؛ (، ١٥١٠)رنم انمد، تبل انمدقة ياب الزكاة، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ١ ) 
(. ٩٨٥) رقم والشعثر، التمر من اطلسلمثن عل الفملر زكاة باب 



اىقإء|تام«ضادة

ق\ذثم؛و ولكن ٠ شعثور مى صاعا أو ممر، س صاعا الفطرت نلكم قياصْؤئم 
ْلخائاملكهم.الوقت ذلك 

ثيء،أفضل هذا الصلاة، قبل العيد صاح الفطنة إحراج ل ونيا وأفضل 
فإفالصلاة، بعد ئ وحن أف بجور ولا أكثر، لا يوم، أو بيوم ذللث،  lMويجور 
صدقهتكون بل زلكة، منك تقبل ولا صدقة، فهي عذر بإ"ورت' الفلاة بعد أحرما 

ا،لوئق،للأتان ربح أوقامت، الحيران، موامم أف ينتبه أف للإنسان وينبغي 
فيجتهدرمضاف، ق مثإ ولا عغئحل، اممه إل اأمئُس، الصالح بالعمل ينتهزها فاأوعق 

وبئرويالصدقة، j^، قد الحول لكن إذا ويالزلكة ومملوعا، فريضة الصلاة داء أق 
ذلك.وغير والأيتام والحثران الرحم وصلة الخلق، إل والإحسان الوالدين، 

افب،عل والإقبال الأخلاق، مكارم وعل العبادة، عل الشهر هدا ق ؤيتمرن 
الليلةل الأف نحن وتزول، تنتهي يم معدودْ، وليال معدودة أيام إلا هي وما 

أمس،كأما نقول! مضت،؟ التي الميم نمير كم سائل• سألنا ولو عثزء، السابعه 
لحظاث.كأعا 

محوففالمستقبل مريعا، مض^، الماضي أف فكإ بالمامي، المتقبل فاعتير إذن• 
أفافه —نسال الموئق والإنسان الوقث،، تحع ولا الفرصة، فانتهر مريعا، يمفي 

الزلكة،كاب ت وملم (، ١٥٠٣رثم)الفطر، صدقة نرض باب الزكاة، كاب البخاري; أخرحبم )١( 
(.٩٨٤رقم)والثمر، التمر من السلمين عل الفطر زكاة باب 

بابالزكاة، كاب ماجه; وابن (، ١٦٠٩رقم)الفطر، زكاة باب الزكاة، كتاب أبوداود; أحرجه )٢( 
خ.بمتمح.عباس ابن حديث، من (، ١  ٨٢١رقم)^الفهلر، صدقة 



اث>،(الهاء ^١ ١٤١١صاتء1م 

يجعلهوالذي والعاقل عبادات، عاداته من يتخذ هوالذي موهق؛ر(~ ؤإياكم يجعلنا 
عادات.عباداته 

والشرابالطعام ؤيتناوو العادة، عل ؤيمل بموصأ مثلان يجيء فالغافل 
ءباداُت،،العادات يجعل الذي فهو الوض الإنسان أما العادة. عل أيصا واللباس 

تيعني له، ذحرا متكون وأما الأجر، يمتب و'كذ.لكا اممه، إل يتهمب بائه يشعر 
المالحهفالأعإل لاوقرة:ه؛آ[ حثناه منبما أقن نيى آهjك، يا حا مثدمات نلما 
إلأمثالها، بعثر الحنة  ١١مضاعفه! لتأخذها تقدمها دراهم نلف، الحقيقة ق هي 
كثثرة،،.أضعاف إل صحم،، مئة مع 

فنحنعبادامتج، تكوف أف يمكن العاديه الأمور باق يشعر العاقل فالإنسان 
يمكنا،لومق لكن طييعتنا، مذ وهذا لقوسا، شهية ايه عل والشرب الأكل نتناول 

بمائة.والشزن، الأكل هذا محز أف 

ناكلونحن حر يفهل الحور، ماد\.ة عل نحلس كلنا حور، الق ملأ. 
الئغورقئا(؟إرنإلأفإِنو ٠^٧ قوأدثلأصم/ضو: النل باق السحوز 

قليل.وهم اممه، ثاء من 

ثدكن!حور العل حلست، إذا إذJ^؛ 

ررتن،موا«ّهبئصمُفيقولخ: النل م ولا: 

لم؛وم(، ١  ٩٢٣رنم)إمحاب، غم من الحور بركة باب الصوم، كتاب الخاري؛ أحرجه ( ١\ 
ماللث،بن أس حديث من (، ١٠٩٥رنم)امتمابه...، واكيد المحور ضل باب الصيام، كتاب 

نميبمتئ.



اوق1ءاتالو«ضاسات

وأنتيتحر أمامك فكايه ا، يتحرر كان ه نمته هو اثه ثنته، ثانثات 
له.تقتدي 

ررهإ0ويقوو: الض لأف المحور؛ هدا بركة رجاة ض- 
الئخوريرئ«.

أوإ لا؟ أم المحور تناول عند الثلاثة الأمور حدْ نشعر نحن هل ندرى لا 
هكذاالناس فأكثر الصوم، عل به تعى ن أن أجل من دخ؛ بخ المحور ناكل 

الثدJد•الصيف ايام ق كان إذا ولهذا الصوم، عل لأجلثمموول المحور، ق ييتوف 
يعطش.ألا أجل من لكلقربة، يكوف حتى الماء مذ نلأبعلته النهار، الهلويل الحرايغ، 

بالتعج.1ق وهذا ذكرناف، ام الثلاثه الأموز يلاحظ الزمحق الإنسان لم 
تمتعافنأكله ومملك، ذلك، تقتفى الطيحه لأو الإفهلار؛ نتناول، الإفهلار وق 

أحد*كمأمحطز ^١ ١٠ت يقول، الثئولا بأف نشم نحن هل لكذ وتلمددا، 
وأنتاا -^١؟ نشم ؛ ۶٥ ٠٢تاءاارم،هإذولمنجدسل دإ0للمنجدسق رطب، محمطزعل 

رجاءبالفعلور ونبادر مطر بأئتا أونشم أ ءفييأكلأْؤئم؟ الثنول لأمر امتثالا مطر 
ق\ظواظ((؟مة4ادئلآأبمم/ضل: اني؛لألالنى 

ومسلم-(، ١٩٢١رقم)الفجر، وصلاة الحور بين كم قدر باب الصوم، كتاب البخاريت أحرجه ( ١ر 
ثابتبن نني حدين، من (، ١٠رنم)^١٩ استحبابه...، وتأكيد الحور نفل باب الصيام، كتاب 

والتر.ذي:(، ٢٣٥٦رنم)عله، يفطر باب.L الصوم، كتاب وأبوداود: (، ١٦٤أحمد)م )آ(أحرحه 
مالكبن أنس حديث عن (، ٦٩٦)رنم الافهنار، عاليه تب يما حاء ما باب الصوم، كتاب، 

;فقممفيتن.

غريب،.حن حديث، الزمال.ي: نال، 
الصيام،كتاب لم: وم(، ١  ٩٥٧رقم)الإفaلار، تعجيل ياب، الصوم، كتاب، الخاري: أحرجه )٣( 

خ؛هبممحا.سعل. بن سهل حدين، من (، ١٠ ٩٨رقم)، ّ ١ استحبابه. وتأكيل. الحور فضل باب 





الق1ءاتااد«ض1ن،ةجءِ 

\س

وهورمفاو(، من الأواخر العشر ق نشاهده وحطمر مهم أمر الاسؤالت ~ ١ 
ينقلبايه المحرى الطامة لكن العيد؛ ملابس لشراء السوق إل الماء نزول كثرة 
يمكىاو4 مع الخلق، مع ■لج\و0 موسم إل الله مع واشجاؤة العيادة وموسم نياوا، الليل 

وللئحال؟للنساء نصيحتكم فإ المهار، ق المزول 

الليالهذه ق عغتجل الله يمموا أن وأوليايهى• الماء لهولا؛ نصيحي اُبمواب* 
فتنةفيه وجه عل تنزل الماء بعص أف ميإ ولا الأجئ، فيها ينج_ى المي الماركة 

فنصيحتيالشهوة، ممن الي والحركات الجميل، واللباس الُلمج، س ياللب~ "والعياذ 
متهمواحد كل يقول وأف الليل، ق النزول من بما منعا نساءهم يمنعوا أف لهولا؛ 

بالمهار.محلئ، أنا أوأنزل -يا، ياتيلئ، تريدينها حاجة أي الماء! من واحدة لكل 

منالشهوة تكون ما كثيرا لأيه الفتنة؛ من قنى ا يرمحوا أف فحليهم بالليل أما 
المسالة.هدْ 

يندي-،المسجد ق حش المحثمة، الأشياء من للرجال المرأة مزاحمه أف ومعلوم 
مكافلا المرأة إة بل الماءآخرها، صفوف، فخثر الرجال، عن بعيده تكوف أي، لها 
وبىلا أف أجل من ذلك وكل الصقن، خلم، وحدها محل الرجال، صم، ل لها 
ظلأف باطله؛ صلأت4ُ لكانث، ^كابجا ق محل رجل سالوجاة الرجل، من 

حلم،تكون بل الصقن،، ق تقوم فلا هي أما لعير، إلا وحده الصقن، خلفت، يقوم لا 
الفتة.عن البمي. أحل مذ ذلك وكل الصقن، 



جِط،ااااصرالاق1ءاثض( لقاءات 

العشر؛ليال ق النزول مى النساء يمنعوا أذ الرحال عل الواحٍا من وأوى 
الأسواق.هذه ق يتجولوذ الذين للشاب وحمظا لهى، حمفثا 

••ؤصى•*

مآ-الثؤال:
وحويا؟هصاؤ0 محب أو مطلما؟ الاعتكاف قضاء يس فهل شوال، ق وقضاه منه، 

ائالإنشاة إذ والثة نة، لأنث الاعتكاف؛ ص أذ بواجب ليس الخراب: 
تزكها.ثاء ؤإذ فعلها 

كانْنئذةفإذا الأصلفيضمهالأأز، قاف وأنا 
قدومفله شوال، ق وقضاه لعاو.و، رمقاذ ق الاعتكاف وترك يعتكم، أذ الإنسان 
١ءيجالآة"ْؤئم وهواوسول وأموه 

الأثهظن كلأ ل الاعتكاف ه الني قضاة إف قائل: يقول وقد 
بليالةالعللم أو كإ عقؤآصآؤئمُ، الني اء نفعل أجل من سح استحبابه أو 

المئفاذ صيزأقلأمُ، النئ أصحاب من رحل؛ن تلاحي أجل مذ سح المدر 
الاJلةق الئك تالاك، ق المدر لياله أ0 أصحابه ليغو يوم ذات حرج 

'.مفعشُ نحاصنا— —يعنى: رجلان فتلاحى المعسة، 

لثانوال من الأول العنز اعتكمل ه البئ إف قائل: يقول، أذ فيمكى 
متىباب وملم، ٢(،  ٠٣٣)رقم النساء، اعتكاف باب الاعتكاف، كتاب اJخاريت أحرجه )١( 

فنؤمحبمها•عاتثة حديثا من (، ١  ١٧٢)رنم معتكفه، ق الاعتكاف أراد من يدحل 
رقمالناس، لتلاحي القدر ليلة معرفة رغ ثاب القدر، ليلة فضل كتاب البخاري• أحرجه )٢( 

لآ.بمث.الصامت، ين عبادة حديث، من ٢(، ٠  ٢٣)



ادق1ءاتاال«ضاذ،ةحءَ 
—mttO ص

منلا سح، الاعتكاف أف الأمة ثقلن لئلا رمفاف؛ من الأواحر العشر يعتكف لم 
المثروعو.الأصل م التشريع، أجل 

يجوزوهل حن؟ الخائة الساجد ق النماء امحكاف حكز U الثواو: ٣- 
قمجوؤ لا كان ؤإذا لهإ؟ خباء هناك كان إذا المجد ق زوحها مع نعتكم، أف لها 

الاعتكاف؟ي نمي لياء مهل ^١^، ٠١
لأوالعلمإة؛ عله ص كإ بثيء فليس بيتها و ارأة اعتكاف أثا الخراب: 

لاوقرة:يما[.\كءيه ة عتكمزف قال: اممه 

الزوجحجره تكوف أل مثل ممكن، فهدا ووحها مع المسجد ل اعتكامها وأما 
الزوجمن ممكن الاعتكاف فإل المجد من وتعتمث المجد— —داخل لمجد اق 

الحجرة.هذه ل وزوجته 

علتضييق ففيه الحاصر عصرثا ل الماجد وط ل ثهن الأحبية صنع وأما 
الاعتكاف.مصالحة عل تربومندنيا فتنة فيه يكون وربا الناس، 

يعتكفأف الحرام: المجد ق الاعتكاف أراد لمن أفضل أيإ الثواو: ٤- 
العشر؟ليال طيلة للمنزل ؤإرجاعهنل للمحرم حإ بالوهاُسا والديه بشان يقوم أم 

منأفضل الوالدين بث لأف والديه؛ ينوون يقوم أف له الأفضل الحراب: 
عود:مبن افه عبد سأله -ين عفييألآلأْإئ؟إ النبي قال اطه، بيل مق الحهاد 

أي؟ثم قلت: وهتهاء؛ عل ؛رالصلأة قال: اطه؟ إل أحب العمل أي افه! رسول يا 



اث>،(القاء ) ^ ٤١١طء لقاءات 

لأطقال: ئأأي؟ ممغ: \فِ\بذ:وٌ رؤ قال: 
بحاجما،القيام الأفضز فإف ل محاخي والداه كان فإذا الاعتكاف، من أقفل 
بلدمتا.أوق مكه ق سواء 

••ؤصى•*

أذهبأف ل محور فهل الحرام، السجد ق الاعتكاف أرديت، إذا ارثؤاJت — ٥ 
مدةتنتهي ومتى طعاما؟ ل محضر من أجد لا وأل خصوصا طعاما، أشتري لكي 

الأواخر؟العثر ل كانت، إذا الاعتكاف، 

كنرغأل وثزيه بأكله بأتنه أحد له يكن لم إذا للمعتكمؤ محوز تحم، اُبمواب■ 
منها.بد لا حاجه هدم لأف يرجع؛ ثم ويثزب، ويأكل 

مليوم آخر مل الشص بغروبذ يتهي فإثن الاعتكاف ينتهي متى وأما 
والاعتكافايامه، من يوم آخر من الثمن بغروُت، ينتهي رمقال لأل رمفاف؛ 

خرجفإذا هذا وعل الاعتكافح، زمن انتهى رمقال انتهى فإذا رمفاف، ل يننغ إث،ا 
فإثهبته، إل رمقال من يوم آخر من الثمن غروب بعد المجد من الإنسان 

الأواخن.العثز اعتكم، قد يعتثر 

••محيى••

فقائل©ا ثنادم حم، أممحم فآ ؤوأكرن؛ت> عغقل• اممه يقول الئؤاو،ت ٦" 
الحرم،أوق الماجد أبواُتج ق ألول يمن نوافق ما فكثثرا ٢[ -٥ ٢ ٤ ه رآل*،موم 

لم:وم(، ٠٢٧)رنم لوتها، الصلاة قفل باب الصلاة، مرامت، محاب اJخارى؛ )؛(أحرجه 
عودمابن حديث من (، )٥٨رنم الأعءالا، أقفل تعال باممه الإيعاز كون باب الإبجان، كتاب 

نهنبمد.



٢٢٦
ا|1ق1ءاتالو«ض1سات

أفاكب من فهل عليه، امحادوا قد دائم بشكل وسراكم جلونهم يكرف وقد 
ذلك؟ل افب ترغين، لنحص نمهم 

يمئزولالعامة من ممرا لأف هوالمحروم؛ من نعرف أذ بد لا أولا؛ اّبمواب• 
الذيالبخيل باثه المحروم يفئزوف العامة من فكثير الصحيح، معناه بغير المحروم 

وهوالمال، اممه حزمة من المحروم ؤإثإ كيلك،؛ وليس بإله، الأنمماع من اطه حزمه 
الفقيث.

لحاجته،يساو من الناس فمي لحاجة؛ والسائل لممرة، السائل يثمل والسائل• 
-والحيادمرصا ساو من ومنهلم يكثزا، يسأو من ومنهم لضرونته، يسأو ش ومنهم 
السؤال.تحن، مرض، فيه باق— 

السائلهدا أف علمثإ فإذا لفرورتإم، سالوذ الذين هم حق لهم فالدين 
تعطلمه.أف فعليك تماما، حاله تعرف، وأست، سأل، ما إل رورة صق 

منصرورة ق هو ليس محاج، هذا أل عندتا بأن حاجة، ق اثه علمث، أو 
إليهالناس محاج ما إل محاج لكن موجود، هن"ا فكل ومكنه، ولماصه وقربه أكله 

حاجهلكنه صروردا؛ ليس فهذا والمكمل، والمروحه، الثلاجه، الحاصر! قتنا ول 
أعيه.أف ل ستغ فإنه أعرف، وأنا لحاجته سأل فإذا ثلث،، لا 

أماJهلمالنانن نأل »ثن قوئأنآمُ: الض قال فقد ظنا سأل إذا أثا 
الئ-4وأوظاقننقإأنهذا ق:الجنا،صأزضئ«مفإذا 

له!أقول وأف أئصحه، أف عؤ حقه من إف بل أعطيه، لا فإيى عنيرب اثه أعرف، "لاق 
هريرةأبير حدث من (، ١ ٠ ٤ )١ رقم للناس، المسألة كراهة باب الزكاة، كتاب ملم: أخرجه )١( 

خ؛هبمثئ.



e(اث>ا الهاء ) ٥١٤١١ئ،، هاءات 
وجههعل وليس القيامة يوم يأل حتى الرجل، وجه 7،ا يكد كد الماله فال افه، ايق 

يألأو عر وئجعته لأعزيته، الخاJ هذه ل أعطته لو لأم أنصحة؛ لخم، منعه 
حاجة.يدون 

قالولأ ءاله، حرام والسوال بسؤاله، منتي لائه ننصحه؛ بل نمليه، لا فهنا 
هوأ1وووي آلام ي ثاوزأ ؤدثُ تعال؛ افه 

فهوالموال، نحب الناس يعص لأف مرصا؛ سؤاله كان من أيصا كذلك 
علالقضاء أفثحاول الأحسن أم به، ونأحد مرصه، سابع أل الأحسن فهل مريض، 

صه؟مز 

الثازلاشك.الخراب،: 

هذال يبني، لا هذا ونقول؛ وثنصحه، الرفس، عل القضاء محننحاول إدو(ت 
حاجة.بغير تال أن عليلثإ حرام 

الأ.ؤال.هؤلأء مع مواقفنا هذه 

^^٠،لا فتجاو.ه بعاهة، الماص، يظهريمغلهر مذ بافه~ "والحياد المايليذ ومذ 
قزكنه مصمتا؛ حهليبا يعني؛ ساعدْا بذ قس صار الجد مذ حرج إذا ايه مع 

عريثة.باصوامتج أوياق ارة، إُّونر يتكلم، لا الجد 
يسألوصار الغرب،، معنا صل سنوالتا، منذ رجل السجد هذا ي جاء ولقد 

ظهزه،يرفع أذ يستطيع لا وجعا، ءمْ ق كال الأرض، إل وهومحدودب الناس 
الأرض،إل محدودب هكدا والرجل الدرس، وانتهى المفلهر، :بمدا للناس ويظهر 
أذإل هكذا وظل إ ظهره يرئع أف يستملح لا مسكئذإ له؛ نتوجع ونحن جالس( 





\مِصاتئءا\إاه)اساءاثم،(  لهثتا—ت 

إي؛ تقوو لكنها الحمد- -وف يمحل، الس، ل كيرْ امرأ0 الثواوت — ٨ 
قالحكم فإ فقط، والطساتاا والصلوات، ف، ءالتحيات إلا تمرأ أذ تعرف لا 

لا؟أم صلأتيا ثمحح وهل ذلك؟ 
ارالتحتاتالأربع! ^١>^، ١١هذه إلا التحياُت، من تعرف لا كانت، إذا الحواب؛ 

►^لأتعال! اف لقوو عنها؛ يسقط عنه عجزت ما فإل والطيبات،، والصلوات، ف، 
ماؤ»أموأآث، تعال! وقوله وسمهاه إلأ مسثا أس يكنش 

]اكناين:ا-ا[,

ثلثامحفظ، ولم محها الإنساف علحز إذا فالفامحه بدلا، نحلولها لا والتحيالم، 
قلنا؛القرآن، من شيئا أعرف لا قال: ؤإذا الفامحة، بقدر القرآن مى سواها ما اقرأ له؛ 

فإذاله، بدل فلا التشهد أما اري، ثم الفامحة، بمقدار وكم، وهلل، واحمد، سح، 
آنكنمه.ما ؤ»أةوأأس تعال؛ لقوله عنها؛ يسقط الأربع هذه إلا تعرف لا كانت 

••هصي••

الناسوأف حاصه العيد، ؤيوم العيد ليلة ق المسلم يفعل ماذا الثوال،؛ ٩— 
واثتزuت؟الأموال إل أذ الأ؛ام هدم ق امحائوا قد 

ينفعهبإ ينتغئها أف ان للأنينبغي الليال من كغيرها العيد ليله الحراب؛ 
أكر،اف أكم، اف والتهليل؛ والتحميد، التكبير، كثره ذلك؛ ومن مؤثل، اف عند 

الحد.وف اهُأكذ، واهُأكم، اشُ، إلا إل لا 

ولاالنساء، تيرج فته ليس زنتا حروجا كان فإذا المنتزهات إل الخروج وأما 
أحن،الأول اuل كانم،  oUالحو، الأصل لأف به؛ از لا فإنه >ين، احتلاط 



الاقاءات|الو«ذطئ

تحريمهعل الشريعة محيل لم الذي الثيء لكن عغتجل؛ الثب ءلاعة ل نثغلها أف وهي 
الحل.فيه فالأصل 

أحيائالامحه أذيه؛ اكرْ هذا من نتخد ألا وهوت آخر، نيئا نلاحظ أذ بجب لكن 
الأسواقق يتجول الماس فبعض محالدراحات، ؤإما محاليارات إما أذية، يمصل 

دراجاتمعهم صغارا أويكونول مزعجه، منثهات ؤيتخوم ؤمحط، محالميارات 
السيارات.لخطر أشثّهم ويعرصول الماس،  ١٢٠يوذوف 

الماسيثغلول الش اأمنقحاتt، ق الماس بعض يفعله ما أيقا! ذلك، من وشر 
-ْععيد ه ازز يعك؛ ض انمد ليلة عل ضووا أذ يكتجر لا ومازا، ليلا ما 
هذانفعل نحن محقولوو: هم لكن قئزيىناملم- محيون عيد أعا علموا قر الماس أف 
انارحيقل إل فهم هذا، عل يقتمروف وليتهم عيد، أما الناس يحرف أف أحل من 

علثارفإ قد هو وها رمفبمال، شهر محيحول للأخبار المفرقعاُت، هن.ه يفرمحول 

اممه!سيحاف الأف، الانتهاء 

••)محصيء

ءُ وثلاثئمةا'ا إحدى الم من ثقل ه الم لكن إذا الئواو: - .١ 
اءتى؛يق أيس الّ، ٍلأة وص سئ محدذ لم له يزذ،^١، ولم قمة"ا 

(،١١ ٤٧)رقم وغثرْ، رمضان ق بالليل ه الحم، قيام باب التهجد، كتاب البخاري• أحرجه ( ١ ) 
)٨٣^١(،رنم ه، الحم، ركعات وعدد الليل صلاة باب ونمرها، السافرين صلاة كاب لم، وم
يمحئنبمها.حديث، من 

كتابومسلم، (، ١  ١٢)٨'رقم الشي.، صلاة كان كيف محاب التهجد، كاب اJخارىت أحرجه )٢( 
عباسابن حديث، س ^١(، )٤٦رقم وقيامه، الليل صلاة ق الدعاء باب ونمرها، المسافرين صلاة 

نظهبم؛نحا.



احصَالقاءاس( ^) U٤١١* لقاءات  نلها■—ت 

أحدثاأين فمن كدك ليس كان فإذا أيما؟ الاعتكاف لزمن تحديد عدم مضاذ رق 
الاعذكاف؟زمن تحديذ 

الرمحولجوب من الصلاة ركعامحت تحديد عدم أحدثا نحن الخواب! 

أيةغن وفد رمضاو، ق إلا النث، ينزعه لم فإيه الاعتكاف أما 
رمقاف،غير ق تكون لا القدر ليله أل المعلوم ومن ٢، القدرر ليلة أجل من اعتكم، 

مؤأنزل ايز رمضسءؤثر-ر تعال! اممه لقول رمقاف؛ ق يهلعا القدر ليله فان 
ثلوؤ، أنزكه وئا القدر؛ ليلة ق رمحضاف ق أنزل فالقرأن تاوقره;هها[ ه ا^مز٠اق 
]المدر:ا[.الثدوه 

رمقان،ق القدر ليله تكوف أذ تعهن والثانى الأول، بالدليل أخذئا فإذا 
المدر.لليلة وابتغاء طلبا اعتكمر؛ إثإ ءثي^لصلأآؤقلأأ والرسول 

•♦هصى••

أهليثادي كان ه اممب رس—ول أف الدرس أرل ل ممعنا الثؤال1 — ١ ١ 
تعال؛قوله وبتن هدا يتل نجمع فكيف يمعول أنمم وأخر بدر، ل الملين، 

كتابت ومنم (، ٠٩٩ ) رقم الوتر، ل جاء ما باب الوتر، كتاب اJخارىت أخرجه ما إل يشر ( ١ ) 
حديثمن (، ٧٤)٩ رنم ركعة، والوتر مثنى مش الليل صلاة باب ونصرها، السافرين صلاة 

;?؛^^^١٠عمر ابن 
الأواخر،العتر من الوتر ل القدر ليلة نحرى باب القدر، ليلة ضل كتاب اJخارىت أخرجه )٢( 

أيحدث من (، ١ ١  ٦٧رنم)القدر...، ليالة ضل باب الصيام، كتاب لم: وم٢(، •  ١٨رنم)
غقمميبمنن.الخيري سعيد 

بابالخة، كتاب وسلم: (، ٣٩٧٦رقم)جهل، ل نتل باب الغازى، محاب البخاري: أحرجه )٣( 
نْءأوبمن.الأنصاري ءلد>ة ش حديث من (، ٢٨٧٥رقم)عليه، أوالمار الخة من البت، مقعل عرض 



الأق1ءاا-اامرضادة

وإكلآمعآينه]اص•^؟

توجهم مى هذا عل الخراب 

4؛ألزن محع ج قوك: مض إف قال: القرين من ممذا أن الازو: الوحة 
فلأن!يا وقاث! إنسان، -؛ق إل أتين، فلوايلث، الخل، دعاء ينتع لا المتن، أن يعني! 

يسع.لا فإلا بالهلاءاث،، واعمل المعاصي، اترك اشَ، اتق 
معيلم لينتا ، iJliمهإ ايلئ، يعني؛ الإجاثؤ، سمع مع! يالالمراد وقالوا! 

إجابة.سمع 

القولوهدا يتجييوا، لن الأملإوادت,ؤ، بمنزلة هم دعومم الدين هؤلاء فكدللئ، 
أصلح.

ماتدءوهلم الْارة إل لودهست، يعي• ئحألمؤن4 لا 4إدك، الثاف! القول 
أسمعتهم.أ0ََُْْ

بأهلأيهما وتنموص بدر، لأهل محصوص العموم فهدا كازلاائv كان فإذا 
،وانمرفدفن إذا ان الأنفإن دفن، إذا موته عند بالإنسان ومحصوص بدر، ثيب 
مَ

عنه.ذاهبون وهم نعالهم ميغ ينتع أصحابه عنه 

وأولادي،وزوجتي عني الفتلر زكاة محرج أف لوالدي محق هل الثوال! - ١ ٢ 
بمايمإنماجقاءنيِنى:ير

والدي؟

رريزصنعتز! ابن لقول شه؛ ان الإنعل واحتة الفعلر زكاة الخواب! 



االاقاءاها«تى ،) U٠١٤١١،، لقاءات 

سوالكم، والصنم، والانز، والدم، والمد، الحر، عل الفطر ركام ه الني 
عنالأمر وئ أحرجها إذا لكن بنفيّي، الفطرة عليه نجب إنسان كل ا،للمإناا 

نفسهعن ؤمحرجها لكن ئمحؤينئ عمن ايى فإف باس، فلا ولايته تحت وعئن نقيئ 
موْرآ(َ»َم ْ

وعنمنيْرم

مكانق ~ولولكنوا أولاده وعن بيته أهل وعن عنه الإنسان أحرجها فإذا 
الأياءيعص لأف لوالديه؛ بر هذا ق يكون قد بل حرغ، فلا بدللثج" ورخوا آحر 

يغضب،فربإ بنفي، عني الفهلر زلكة أحرج أل أريد أنا أبتر، يا الابن• له لوقال 
زلكثك،أحرج الذي وأنا صغيرا كنث، أل يوم من أنا ا مقصنا؟ لسئا أنا ؤيقول! 
ازلكق؟ سأخرج أنا I وتقول اليوم تحيء فكيف 

أنوالده رصا أسباب من أة الولد رأى فإذا فهم، عنده ليس الاباع فبعفى 
بنفسه.إنسان كل عل واجبه الزلكه أف فالأصل ؤإلأ بأس، فلا الزلكة دفع من بمكنه 

••©صى••

شوط،كل ق والووة اكنا عل العمرة ق الدعاء نقول هل القوال! —  ١٣
فقط؟الأم الشوط أوي 

إلهررلأ وقول: التكبير، هو الدي واموْ، الصفا عل الذي الدعاء الخواب؛ 
اضإلا إله لا قدير، ثيء كل وهوعل الحمد، وله المئلث، له له، شريلئ، لا وحده اممه إلا 

كلمإمرة، كل ل يقال وحدْا، الأحزاب، وهرم عبده، ونصر وعده، أنجر وحده، 

الزكاة،كتاب، لم؛ وم(، ١ ٥ • رنم)٣ الفطر، صدقة فرض باب الزكاة، كتاب، البخاري؛ أحرجه )١( 
(.٩٨٤) رقم والثمر، التمر من ادأالمين عل الفطر زكاة باب 

(.١٥١١)رقم والمملوك، الخر عل الفطر صدقة باب الزكاة، كاب الحارىت أحرجه )٢( 



اض|ضإزيإأالاقاءات 

تقوله.فإثك الرؤة عل وصعدت الصفا عل صعدت 
تقال!لالا فإما [ ١ ]ااغرْ:حه ه سكرأش من وألمنوه آلثعا ون تعال؛ موله أما 

إذالا ه سمتآرآق من رالعنوه آلمثا ؤإن قرأ! الصما من الإنسان دنا إذا واحدة، مث© 
خلاماا،لرؤة؛ عند يقوله ولا ثانيه، نره كئرْ ولا بمعد، أن قبل بل عليه، صعد 

المروة،صعدوا وكثإ الصقا صعال.وا ئإ الأيه هذه يقروول الأن، العامة ينعله لعا 
م•جهل وهذا 

وهوالكلام هدا يقول أحدا سمعوا إذا هدا، ق مسؤولية علميهم العلم ومحللبة 
صالناس بعص لكي فينتقع؛ ْشروغ، غبمر هد.ا له؛ قالوا بقوله، ويوحد يعرفه، 

غيرهو كيف وقال؛ الدئيا، عليالئح أقام مشرؤع® غير ررهدا ^^،؛ لو يعرفالئ، لا 
أيصاأ.القرآن ول )اثنلمن،(، ق موحود هدا إ مشرؤع؟ 

غيرفهن.ا اء العظيم اممه صدى  ١١قل! القراءة من اتتهيث، إذا يقولول! كالذين 
اشصدق ١١يقول،؛ القراءة من انتهى إذا الثنول( يكن لم مشرؤغ، 
هآثم صدى تل ؤ يقول؛ اممه أليس القرآف؟! تقرا ما أنث، ا باض أعوذ قال؛ العفليم، 

المسألة.ق وامحح بدليل يتل.لا لا إ أعمى لكنه ينتد.و(، كيفس، يعرف ا لآلءمران:هو[؟ 
تقأفُهضضإذاطتالقراءة؟أ

بمؤمن،فليس ذللئ، يقول لا والذي اف، صدق نقول! فنحن لا، ابواب؛ 
اش.صد3ا تقول. القراءة عن تودف.تا *طعإ مروعا لس لكن 

المتلماو،ق زملائه لاستقبال حدة إل قمغ أذ معتمر أراد إذا النوال! " ١٤
ساءاُت،عدة بعد ميرحع اثه العلم ْع ودلع، محلواف علميه م،5ه س حروجه عند فهل 



اث«تى(الأيء )  U٥١٤١١،؛ لقاءات 

يعده؟ركعتان الودلع لطواف وهل اليوم؟ فس نل 
الرجللأف ويلغ؛ محلواف عليه فليس الثوال! مى الأول الشى أما الخراب؛ 

،^١٤١١٢بملوثوا لم الحج j مز إل الصحابه حرج و ولهذا ومثرجع، خرج 
أوؤنئ مأكه من اف الإنخرج فإذا الخل، مى عزمه فإل الخل، إل خرجوا أقيم مع 

عليه.ويلغ فلا ير"جع 
العالمأهل فإل الودلع، طواف بعد ركعتتن صلاه وهو؛ الثاف الس وأما 

طاىل، ءفييأض0وأصم والني منة، بركعمن مثفؤغ فإثه طواف كل يقولوف• 
اقتمزامحا إنأف لو ولهذا ٠، ركبر ثم الفجر، صلاة بعدم صل لحجه ل للودغ 

أفاكبموذ لأف صلاة ص نحريه فإما فريضة صلاة عل الهلواف بعد 
بصلاة.الهلواف يعمن، 

*•هصى••

إنمنه أبح أن وأود المحابر، يبغ ُد الثيب، ي نخل عندي النوال؛ " ١٥
النخل؟نفس ل أم الثمرزكاه، عل فهل الثمر، بعض عن استغب، 

الأسافرأى إذا لكن المر، ص ل أية المخل ثمر زكاة ل الأصل الجواب؛ 
ذلك.ق لحرغ فلا قيمته، من لجرج أذ المصلحة من 

••)3^0••

رنمبالمت، الطواف إلا كلها المناصك الخاتص تقضى باُبج ا"ني، كتاب الخاري؛ أحرجه  ٢١١
بنجابر حديث، من ( ١٢١٦١رنم .، • الإحرام. وجوه يان باب الحج، كتاب ت وملم (، ١٦٥١١
ة.,ءتمحا.عداه 

ءوال.الهبن حائر حويث من (، ١٢١٨رقم)ه، الحم، حجة ؛اب، الخح، كتاب لم؛ مأحرجه ( ٢١
خ؛وينبممحا.



ست|مسذيي

رصاواهامآأا؛اه(

اأ1ف1نالآنل
سمفألسُ

ليرمى•ربا نحب كا فيه، مارثا طيا كثثرا *همدا العافيث' رب م الحمد 
والأول،الأحرة ق الحمد له له، شريلئ، لا وحده اش، إلا إله لا أذ وأشهد 

آلهوعل عاليه اممه صل الجثى، وخاليله الصهلفى، ورسوله عبده محمدا أل وأشهد 
ممزا.لينا توملم اهتدى، -هداهم ومن وأصحابه 

عامرمقاف شهر من الخامس الأحد ~ليالة الليلة هدم ق فإينا بعد؛ أما 
وميكوفرمفاف، شهر كل ق العادة كجاري معكم لقاءاتنا نفتح ه(-  ١٤١٢)

الأربعاء،ليله الثلاثاء ؤيوم الأحد، ليلة بت، اليوم الأمسؤع، من يومان ق اللقاء 
وقوته.افه بحول 

وحعالةعباده، عل اممه فرصه الدي الصيام، الشهر هدا به خص ما أهم إل 
ركنامزأركازالإملأم.

التيالم٠ممات عن ال الأناك إمهو! ومعز وروحا حقيقة والصيام 
المسالمعل أو الصوم، دايتج مفوهي بخصوصه، الصائم عل ءِإ؛جل افه حرمها 
عنالإمساك هو ومعز وروحا حقيقة فالصرم ماتا، المحث خميع وهي عموما 

 sأوالعامة.بالصوم الخاصة المحثمات

والشزمحتج.الأكل مثل الصوم، مفسدات، هي بالصوم! الأصة 



0تقاءاتاعامماا،س)ال1قاءالآ<و(
والسبوالsكددت، والنميمة الغيبة مثل زمان، كل ي تحرم التي هي وااعامةت 

يلهومهو وامحاح والشزت الأكل عن اك الإملكن متم، قول وكل والشتم 
—وهيبالصوم الخاصة المءحؤمات هده لأف العامة؛ مات المحؤ عن اك للام

تركعل ه مترش أن أجل من ان الإنعل حرمت إثإ الصوم— دات مف
أدالصوم شأن ق القدمي الحديث ق حاء كا عِقتجل، اف لرصا اتباعا المألوف؛ 

هذهالإنسان ترك فإذا ٠ أخل"ُ مذ وثهوثه وثرابه طعامه رابمغ ®١^ تعال اممه 
.^محثمالخامسبابأزلأذالأشياءَاسلولأاثوم 

ءداًًقلممحب ؛ ٢٠١٠تأغتثا ؤ قولؤ• ل الخكمؤ هدم إل تعال اطة أشار وقد 
]اوقرة;"آ\/؛[.4 تثموف بن ألن,ث عث النتامك1اَفث 

النبلوقال بالصيام، عغبجل اللب تقوى وهي الحكمة هي وهده اكائدة هي هذه 
أذبمغحاجهِفي للب ملتس واُبمهل بؤ والعمل الردر يول، ينخ لم ءثبالصلأْدآئم؛ 

لتصثىالصوم علينا يفرض لم وبحمده مبحاثه افه أل و>ئزاب4اا طعامه 
عليتافرصة ولكنه ونكاح، وشرانم، طعام من للنفس والحبودسا المألوف برك علمينا 

الخكمههي هن-ْ والخهل، بالرور" ~أى به والعمل الرور قول نمجي، أف أجل مذ 
عباده.عل الله فرصه الذي الصوم مذ 

المحزماترترك عل رمضان شهر طيله نمته رش إذا اذ الإنأف نعلم ونحن 
ثركعل فيه تتمثن للنفس، مل.رّة فهو المتقبل، ق ذللث، عل ه نفترض فوف 

الصيام،ممام، ت لم وم(، ١٨٩٤)رنم الصوم، قفل باب، الصوم، كتاب، البخاري: أخرجه ( ١ر 
رً؛غثنبمن.هريرة أي حدبث، من (، ١١٥١رنم)الصيام، نضل باي، 

(،١٩٠٣رقم)الصوم، ق به والعمل الزور قول، ييع لم من باب، الصوم، كتاب، البخاري: أخرجه )٢( 
خئفيتغ.هريرة أب حديث، من 



الاقاءاءاثمرياسأهآ 
الشهرهدا ق نصه مرق نإذا ذلك، محب اف لأف أي• ءغ؛ْل، افب بمحك ايحبوُب 

النفسفإف ومحثه~ عغ؛جل اف، لرصا ~بتا لنصه وايحبوص الآلوف ترك عل كاملا 
الحديدلصهر النار يمنزله رمضان يكون وموف ثتثةُ، ومحوف تربى، سوف 

الشوائص.مى ما خالصا عرج حتى والفضة، والدهس٠ 

مندعارممهاف بجعل الناس مى كشرا نجد اليوم الناس مى ممر حال، فلننفلن 
الثحور،عند العشاء، عند الإفطار، عند الأكل ق يرف، الليل م، للشهوات،، 

ؤيشميه،الأطعمة ْس نصه تشتهيه ما ينقلن أف إلا هم له ليس الليل، ون، جق 
يأكله،مجن نجد لا ورث،ا باته، ؤيمسد ممزا يشرى بل حاجته، بمدر يثري وليته 
المائ.والإمراف، الدئ الإمران، ل فيقع 

القلوي-،حكيم فيه فالط العلن وملء البهلن، ملء فهو الدف؛ الإسراف، أما 
قإل'كانالأتيه— —الوعاءت بطنه مى ثرا وعاء ادم ثلأابن  ١٠٠محمدوالأبدان 

لتسه^وثلث، لشزايه، وثالث لطنامه، ئلث، يملأبطنه— أف هوأراد يعنى؛ —لامحالأ 
عغليإ•إسراعا يرفوف رمقاف ليال ق — الأمم، "مع اياس من تجدممرا لكن 

ى١^ ُدْ ل ممزا مالأ ينفق الإنسان لأن ، الأj J إّراف هدا 5دلالث، 
قالبدبؤ، ل أمرق، ما به ءغ؛ْل افه واهتإم المال قدر الإنسان ولوعلم حاجه، غير 

عأشُمحئاهلسه[فالاللأبجافُتعال: 
قيهالأما وتصثدا، مملكا ، يتصرفكيف، يعرف، رميد، إنسان بيد إلا يكوذ أذ 

رقمالأكل، ممرة كرامة j جاء U باب الزس، محاب والتر.ذى: (، ١٣٢)إ/ احمد أحرجه )١( 
(،٤٣٣ رقم)٩ الشح، وكراب الأكل j الأنماد باب الأطعمة، محاب اجه: وابن (، ٢٣٨)٠ 

ق؛.بمئ-كرب معدي بن القيام حدث من 
صحيح.حس حديث الرمديت قال 



القيهإف ت العالم أهل قال ك،ا غيرفائدة، ق يبدله هوالذي والسفيه الال، يعهلى فلا 
منومنعه عليه، الحجر نجب واثه فائدة، غير أوق حرام، ل ماله سدل الذي هو 

التصؤذا.

وؤ-هتثرآقم أؤ ]نؤألم \كثهاء ئومأ قال! ولهذا عغليم؛ شأن له فالمال 
ملiwدمصالح به تقوم قياما صزها أي: ►ؤ-ثتزأذمصظاه قوله: ومعنى قنماه 

ودنياي؛.
بلوسيني يذبحه لا قتلا، يقتله تياررمحفاو<، يقتل الناس بعمى أيصا ونجد 

منفينام بالنوم، الة~ أيام أشرب ٌن ص ~الذي النهار هذا يقتل بحجر، يقتله 
يودفأف إل الظهر يملأ أف ح؛ن ومذ الظهر، أ}إ0 أف إل >؛^ ٠٥١١يملأ أن -من 

علحريصا كان إذا هذا الشمس، غروُت، إل العصز يصل أل حنن ومن الحصر، 
للعملإلا يقوم ولا يتنعم أف حنن من ينام الناس بعص أف فسمعت، ؤإلأ الصلاة، 
هذالأتملولأفيوءبجا،ومثل الخاعة مع لا الفم، ولامحق الوخليفة- -عمل 

صلاته.

يقوم؛ولا ؛احتيارْ، الصلوات، س غيرها أو الفجر صلاة عن ينام إنان كل 
غملأعمل ررمذ :ا الّثي لقول منه؛ محل لا ويقها جردج بعد صلاها إذا فإثه 

صلاةبحد ورجع للعمل، قام إذا تحده ثم مردود، أي: آ يهورد،اُ أمريا غلته أيس 
باق.والحياد تأكل، يقوم حتى الغرومحف، فرمحج إل نام يصل- لا الفم-وقد 

رنممردود، فالملح حور صلح عل اصعللحوا إذا باب الصلح، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
رقمالأمور، محدثات، ورد الباهللة الأحكام نقص باب الأنفية، محاب لم: وم(، ٢٦٩٧)
هقمحزقه.عائنة حاويث< من (،  ١٧ ١٨)



الق1ءاتاار«ثادة

الإنسانعمر أف عرف وما هدرْ، حى الثهز هدا يندر لم الحقيقة ل فهدا 
والفضةالدهسا من أفل هو الزس، هو الإنسان محي يكوو ما فأعل غاليه، أنفائة 

ءالألتنت لمدهم جم إدا حئ ؤ تعال! قوله إل واستمع ذلك، وغتد والسيارات 
أنطلعل يقن•' لم [ ١ • • لالؤمون:ا'ا- 4 صيحانماهت أعمل لمل )هآؤتصوي. 

المشيدة،القصور وأسكن الفخمه، الراكب وأركب يه وأخرج تركت، فيإ 
رجؤغلا أي؛ عغئجل؛ اممه قال، الماو، من 4 0ى ما صلحا نمل قال: 

حماأي: حما، بمعنى )كلأ( تكوف أف ويجور •١[ •]الزمنون: ه مآ;إها هو ءؤإوهاَىمه 
إباكل٠^هوقائها.

هدا!وبالمعنى هدا بالمعنى فتكون الاحز، ينال لا وكلامحا معنيان، لها فهي 
■عمحآإداؤ الكلام هدا يقول، أف حما بمعنى )كلأ( ريع، حرف فهي رجؤغ، لا كلأ 

هوذماهت،'جآ'جإدهاَىعة صلأحا لملأ،مل أؤأ ارج»ميل ليي ءال ألتنبه يرهم  ٠١٠-
١[.• لالومون:ا،ه-• ه بني؛عمث إك بنج وأيهم وين ثآهآ 

قألقي أو دفن، مواء الساعة؛ وقيام الإنسان موت ايرأ، ما هو البرزخ هذا 
البرزخلأف برزخا؛ يثى هدا فل البماغ، فاكثه الأرض ظهر عل مذ أو المحر، 

الذيوهدا ٢[ • لالر"صت ه ثمايب لا بنج ؤي؛معا تعال: قال كإ بين؛نثن، هوالفاصل 
الأخزة.ويبن الدئيا بين برزخ الماعة وقيام الإنسان مويت، ب؛ن 

أعإرنا■مع وأوقات خصوصا، الشهر هدا أوقات ثعسم أل لنا ؤينبغي 
نحدحقيقيه، حياة حياتنا تكوف حى اممب؛ ؛ء؛لاعة عكبجل، اللب إل بمرب بإ عموما، 

والأخزة.الدئيا ل حا 



0ئ،اآاأص)اس1ءامل(هاءات 
ذو_ا،كل من لمى المولكاية ولكم ل الله وأستغفر هذا، قول لكم أقول 

و\>\كزينحمني أف وأسأله إليه، وأتوب، افه أستغفر ولكر _%^1، أشدكم وأنا 
محمد.نبتنا عل وسلم الله وصل جوادكريم* إله يالصا■^!٠؛ 



الأسنله

نتابعأف يصح وهل ذلك؟ يصح هل يؤذن والمؤذن يتحر من الئوالت ~ ١ 
الأن؟المنثور الممويلم نتابع أم المودف 

الفجز،رأى إذا  jijiالمزذئ كان إذا الفجر طلوع عل علامة الأداة الخراب: 
وآفثيرأثهلوأ تمحأ أشُ مكتب ما محرسقمحأ ؤءالس عيججل؛ اش قول هذا ودليل 

يطخحتى أي: [ لاوقرة:لأم١ آلثمه عي ألأمؤد أ-لمتط بى ألايص آلتئ ء يثس حى 
ويرىيايمئم ليوئظ بلل يودذ بلالا ررإة و.•' البي وقول لكم، محنمحذ المجر 

يتثحزحتى قيامه؛ عن القاتم ويرثع النائم يتيقظ أن أجل من أي: هائ٠كما، 
٠اش؛ماار نطي حص يودذ لأ هإمحه مكئوم أم ال أذاو ئنمما حى وائربوا رريئوا 

•الشي عن مرفؤغ كله هذا 
ابن"بمي وكان يقول: الرواة، بعض من إدراج الحديث هذا ل جاء وقد 

٠.اصحcر أصتحث يقال: حتى يودذ لا أعمى، رجلا مكتوم" أم 
ماعةل الذي التقويم عل مقدم - المرى ام ~وهوتقويم الوجود والتقويم 

كانتالش فهد، الللث، جامعة ق العلم طلمبة بحص صنعة الذي التقويم وعل بلال، 

بلال•،اذان محوركم من يمنعكم رلأ الحم،ه؛ مل، باب الصوم، كتاب الخارى• أحرجه ل١ا 
الفجر،ُهلااوع محمل الصوم ل الدخول أن بيان باب المسام، كتاب ت لم وم(، ١٩١رنم)٨ 

و.نإةأا■عمر ابن حدين، من (، ١ ٠  ٩١٢رنم)
حدين،من (، ٦١٧رقم)خرْ، من له كان إذا الأعمى أذان باب الأذان، محاب الخاري: لفظ )٢١( 

ا؛نءمر.تمح.



0لقاءاتسماا1سااله1ءالآول(
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.دقاسر بخس خاصه الصح ق عليها متقدم البترول، جامعه نتش 
وقالخامة، الساعة ق القزى أم تقويم ق الفجر كان هدا يومثا ق فمثلا! 

العالمرابهلة تقويم وق يقاس، وخمس الخامة الساعة ق إليه اثرين الذي التقويم 
ذكزوقد تقارم، ثلاثه الأن نمدئ دقائق، وثلاث، الخامة اس ق الإسلاص 

الفجز،طلع أحدهما! فقال الفجز، ل ارهبا لثّ*نمبمين! رحل قال إدا اه العلياء 
طلؤععدم الأصل لأن الثانى؛ بقول فياحد قالوا! الفجز، طاغ لم اكاق! وقال 

نقول!القول هدا عل وبناء أف بد لا والفجر الفجر، 
عدمالأصل لأف الأنم؛ بقول فنأحد الفجر، طلؤع ق احتلموا ئلاثه فدنا 

الفجر.طلؤع 
بعد-أي! بعده اف الأنوأكل المزى أم تقويم عل أدف من حال! كل وعل 

يقاسخمس ائم فإذا التقوي٠ين، يقاس؛؛ن خمس يتم حش عليه حرج لا فإثه الأذان— 
البلد.ق كنا إذا هدا الفجر، طلؤغ حدد ممن علمنا ما آحئ فهدا 

نرجعبل القويم، إل للرجؤع حاجه فلا أنوار، حولنا ولبى الثر ق كنا إذا أما 
هنالئؤوليس الفجز نز لم دمنا ف،ا الفجز، نحن نرى أل وهو عئل، ربتا بيمه ما إل 

وليسصخو، والسإء الصحراء ق اثنا ولومحرص حتى نأكل، فإينا نر، ولا غيم 
الفجزرأينا وما وريعا، ة الخامأو وعشنا، ة الخامالساعة وصاريت، أنوار، حولنا 

لما.حدذ افَتحال لأف اكل، أذ فلنا 
المنارات،،عل لايصعدوف الناس لأف الضرورة؛ إليه ألخأت، بالتومت، والعمل 

ثقويمض الوولئ الختصه ابهه تقوم أن دل الرمية، الممة يتللث، حاص مذا ت للغاية مهم نسه تا 
المجر.يحول ونت، تحديد ل أحرى مرة باثلر المرى أم 



اض،ض|ذيةالهاءات 

فهوؤإلأ إليه، ألحأئنا فالفروره الأنوار، سبب تماما الفجر رؤيه ستهليمول ولا 
يئنافإ الهلأو، ^ ز الفلم الحساب أوإل القويم إل كليوتا الحمقة- -ق 

أوقاتق بالممويم نعمل لا أيصا فكذلك الهلال، رؤية ق الفللإر يالهاين، نعمل لا 
حابعل مض ظ هذا لأف والأقطار؛ الإساك أوقاُت، أو الصالواُت، 

رجعأحكام لها الضرور٥ ٥^١! ذلك، إل ألحأث الضرورة أف إل ^١ نكن 
بالأخر؛نأحد فإنا ماج كلهب الحامبوو وكان المماؤيأ _u اخاشث، فإذا إليها، 
بالخمع.عملنا بالأخر أحذثا إذا لأسا 

••©صى•*

رأىأف بعد إلا العام هذا رمضاف شهر بدحول يحلم لم رجل النوالت ٢— 
الشهر،بدخول فاحر الحر؟ ما الصلاة بعد ومأل الفجر، صلاة ق المصلى كثرة 
رمقافمن غد كان إف ايه نوى قد ولوكان الئة؟ يثن، لم لأيه القضاء؛ علميه فهل 

عاليه؟فإذا يموم، فوق 

الهبقلبه ونوى غدا، رمضان يكوف أف ينوير ايه عل نائإ كان إذا الحواجات 
فيه.إشكال ولا صحح، صومه فهذا ثعبال— من غدا أل سن لم "ما صائم 

بالنثة،جزم قد فهذا منثعباو(ا< يكوف إلاأذ غدا ررأنا قال: إذا انسه: 
النيه.علن فهذا صائم® فأنا رمقاف من غد كان ®إن قال: ؤإذا 

قال~كإ له تغن ثم رمضاف، مى ليس اثة عل هذا، ولا هذا لا ينؤ لم إذا أما 
رمضان،يحل قد إيه له: وقالوا الفجر، صلاة ق الاس رأى لثا ائل~: ال

ا؛قتيرن.الالصورتان عن محتلفؤ فهذا علم، ح؛ن من فنوى 



0اوق1ءالآ4ل(ءاءأا\،اه)لقاءات 
ت

صومهت يعني ، القضاء توجب لا الإسلام شخ عند الصووالثلاث هده وكل 
يواذنالا تعال؛ افب بقول زِمحةائذلذلك ويستدل عليه، قفاء ولا صحح 

يواحد.فلا جاهل هدا إف وقال؛ ]اوقرْتآ"مأ[ ه لنثاة أو مينا إن 
ثتعالئيه إف زبخنق0ث1 فاجاب ينؤ، لم أنه الثالثة الصورة ق عليه يرد ورثإ 

صحيح،فصيامه علم، حنن ثوى وهذا يعلم، أل قبل ينوي أل يمكى ولا العلم، 
احتياطاقفى؛ ومن عليه، حرج فلا المسالة هده ق الإسلام شخ بقول أحذ فمي 

عليه.حرج فلا الاحرين العلمإ؛ لقول 
*•هصى••

بعصجوفه من عرج فاحياثا يمسك، ثم الإنسان بمّحر حينإ ؛ الثواو ٣— 
منوأحرجه رماة فإن الفم، ل أرة وسمى العلعام، من معه ونحرج الهواء، 

هذه؟والحال العمل فا نثكل، فهذا اقننئ ؤإن الأم، ص فمه 

عالموأث بلعته فلو ثتلعه، أف محور لا فإثه الفم إل وصل إذا الحواُب،• 
ؤإذاثوبك، طرف، أول مناديل، معلن، كان إذا منديل ل إما ائملمة، ولكن ^"-؛،، JU؛

سوفأومرتئن مرة ملت، إذا لأيالن، الهلعام؛ يرول، حتى فائفل طعام بقل اثه قدر 
يصزك.لا وحينئذ الطعام، يذهب 

فصيامهعلية حرام ذلك، أف يدري لا وهو ابتلعه الثجل أف يرض لو لكن 
جاهلوهو الممتوايتؤ من سيئا ثعل من كل نأحذهات أل ينبغي قاعدة وهذه صحح. 
أومينا إن دؤا•غاJنا لا ُؤرقا تعالت لقوله عليه، قضاء ولا صحيح، فصيامه 

[.٢٨٦آنكاا4لّ:

)ا(محموعاكاوى)أأ/ا'،هممآ-'ا،آ(.



ام|شإزيةالاقاءات( \مَ 
^نتهتأ
ارأيطوثاقالت! رؤ.بممح بكر أيى بنت أسإء عى روى )؛ناقه البخاري ولأف 

محسضا<نمانإظاثنلمواص،
بهولوأمنهم به، لأتزئز واحتا القضاء ولوكان بالقضاء، الني. يأمرهم ولم 

بواجب،ليس اله علم به يأمر لم ولما به، يأمر لم أثه علم يقل لم فلما إلينا، لنقل 
وهوكذلك.

فصومهالنهار ل ايه فتبق؛ الليل ل ايه يقلن جاهلا أوبوبن الإنسان أكل فإذا 
أفيقلى احتجم ؤإذا صحيح، فصومه مطئ لا اثه يظن شيئا أكل ؤإذا صحيح، 
فصيامهجاهلا اأثطزات مى شيئا معل من فكل صحح، فصومه تمطئ لا الحجامه 
عاليه.إم ولا عليه، قضاء ولا صحح، 
الضقال فقد أو فأكو شخنابي فلوأو كيلك، اJابتي أف كإ 

٠.ونماْ«ُ اله أطعمه مإثإ صزمه، ملسم ثرب آذ يأكل وهوصائم سى ررمن 
فقل:نامتا الماء كأمي من نرث إذا افن، فاحمد وسقاك، أطعمك الذي هو قاس 

فه.الحمد 

نصدبغر يكون الذي الثيء أل العباد: عل نبمْاةقؤثاك اطه نعمة من وهذه 
علميه.يلام لا او الإنفإف قلتر 

وهومنديل ق وحمله لأهله، عنيا اشترى الزمان قديم ل شخصا أف ل يكر 
يسهلأغنياء ليسوا مبق في،ا الناس ~وكان البسح هذا من يأكل وجعل قسي صائم، 

١(. ٩٥رمم)٩ الشمس، طالعت، ثم رمضان ق أفطر إذا يايح الصوم، كتاب، البخاري; أحرجه )١( 
لم:وم(، ١  ٩٣٣رقم)اسا، أوشرب أكل إذا الصائم باب الصوم، محاب الخاري: أخرجه )٢( 

مريرةأي حديث، من (، ١١٥٥)رقم ضلر، لا وجايه وشربه النامي أكل باب الصيام، كتاب 
زْ؛ؤنيءثن.



لقاءات
ش

وصلفل، ممرا، العنبا اشتهى قد الشخصي هذا وكان العنب~ عل الحصول عليهم 
اثهأهله ذكزه ؛1^ ناس، وهو يأكل وم واحدة، حبه إلا العش—، ق يبق لم أهله إل 

مووأكبجا، لاممو، موفهدم لا انماقد من أكاث U ك1ن إذ قال: صائأ 
هدملكن •ءغ؛؟ل، اش أطيمه ناس، لأيه شلره؛ لا قبل س أكل اش والخاقيل و\لحة، 

صزئة.أفدت اكي هي الخثه 

وهذامعذور، الخاهل أف قاعدة عل صومه لايني الهللبة: بعفن ل قال لكن 
صومه.اد فعل بناء الباقي؟ هدذْ فاؤل الصوم د ينالأول أف عئسب حاهل، 

الواجبكان مثرط، رجل هذا لأف وا-إقهل؛ العذر عليه ينهلبق لا هذا أف خاظن 
كانفإذا حال، كل ي يدث بالحهل إنئبمدث : IJiiذن كل وليس ال. أذ u؛4 

يت؛يرن.حتى الخم يطلن، أذ عليه فتجب الخم طلس، ب وقام ثوخ 
الأكلويمي أكل ~مثلأ~ إسادا لوأف يعني• تمر، ^^١ الف-م تعدين، إذا أما 

الباطن.حكم ل لأيه يمر؛ فتاركة المم~ ~تعدى نجرته حق 
••هصؤ(•*

صلاةمن الأخبمرة الركعه فأدركث، المسجد هذا إل حضرت الثوال: — ٤ 
صاليت،قد باق علتل فقهل.، ثانيه بركعة آق أم العشاء، صلاة أكمل فهل العشاء، 
المجي.؟هذا إل أحضز أذ قبل جاعة ق العشاء 

أدركتمررما قويه لعموم الأربع؛ محمل أذ سلث، بلا الأفضل الخوان: 
الخم،مجد ق الفجز صل ~ح؛ن رجلتن رأى ولأيه ٠ هأءواٌر قافم وما يصلوا 

(،٦٣٦رقم)والوقار، يالكينة وليأت الملأة إل يعي لا باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 



|لأقإءاز،اليناددحص 

^ليقتا
شانرخاث،، طناِفي قالا: ررى؛1،^؟ ص: بمث فيمنىفيخيةالودأع-لم 

^٥٥٠١بعيدة الرحاو أولكث وحايهنأ، ق صت المجد، ق واجبة غز الصلاة أف 
انتهت.قد الصلاة أل 

قتجب لا الجأعه أل عل دليلا تكوف أذ يصح لا ع؛ن قضية هده أن فالمهم 
لتجب لا الحءاعه أل عل دليل هذا وقال• الناس، بعض تبما امتدل كإ المجد، 
فال:بل m طيهإ محن ولم رخاِلثا« ل ٠اظا قالا: ١^ هذين لأن ا،وجد، 

يِيامحاه<راامملاح
الإمام.صلاة حتمتا الإمام ْع يصل ايه الحديث 

فشواحدة ركحه أدرك لكن اوإذا أدركه، ^، ٧١الركعتئن عل اقممز ؤإن 
الضقال كإ الفلاة لأن بأّز؛ هذا ل يكون فأزلحوألا __، تكمله بواحدة 

نحالم،لم ركعتبنإذا عل الإنسان أنيقتصزفيها محوز والنافلة نافلة، ءفيهآئلآْإئم 
نحايفه.لا سلامه بعد تقضيه ما فاة ملم لثا والإمام إمامه، 

ركعت؛نعل اقتصرت ؤإن الأرح، ئيذ أف الأفضل أد الحوامب،: فخلاصه 
باس.ذللث، ق يكوف ألا فأرجو 

••>3^0••

عنوالنهي وسكينة بوقار الصلاة اتيان امتماب باب الصلاة، ومواضع احو السكتاب لم; ومس
;ههتئ.هريرة أبي( حديث من (، ٦٠٢)رنم مما، إتتاما 

الخ،اعةأدرك ثم منزله ل صل نمن باب الصلاة، كتاب وأبوداود; (، ١٦٠)أ/أحمد !١(أحرجه 
يدركتم وحده يصل الرحل ؤ، حاء ما باب الصلاة، كتاب والزمنى،; (، ٥٧٥رنم)معهم، يصل 

وحده،صل لن الخ،اعة مع الفجر إعادة باب الإمامة، كتاب واكاتي; ٢(، ١ )٩ رقم الخ،اءة، 
نمحهبمنن.العامري، الأموي بن يزيد حديث، من (، ٨٥٨رقم)

صحح.حسن حديثؤ الأموي بن يريد حديثا الزمن.ي،; قال 
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منهم،واحد عند ليلة كل حميعا يمطرول حماعة ق يوحد النوال! ٥— 
بيتق الإءaلاوبمأوJا حال ق ولكنهم الخإعه، هؤلاء إلا فيه يصل لا مجد ولهم 
علنامعهم، وأصل معهم أفطن أل محوول وهل حائز؟ هدا فهل عنده، يمطروف مذ 
معهم؟المجد إمام بال 

كومملكيوممحدوسفلأ1زبه،وأثا أثا الخراب:
صلاهأل الراجح: القول عل بدلك آثموف فهم المجد ؤندعوف البت ل يصلوف 
محت؛لقد قال: ه المل لأف لدلك؛ انئدة اجد المق تكوف أذ مح1، الجاب 

لخزمفتنب برلخال 1طلق ئأ بالناس، محبملأ زيلا م نأ صام، بالفلاة م أن 
>إدمم■ص: 

قمكامحم.خماغه القومرثإيصلول ٌعأناهولا؛ 
تكودنأذ نجب حماعة الصلاة أف العاناء: أقوال من الراجح القول أف الهم• 

الست،،>تر°\ل إذا آثموف - الراجح القول عل -بناة أرى في،ا فهزلا؛ لمجد، ال 
فيه.ويصلوا المجد، إل نحرجوا أل والواجب، 

••ؤصى•*

الخاجمررأفطز حديثر: بدليل الصائم، تمطر الخجامه أة عرفنا النوال: ٦" 
وكراهةفزء، عدم إل ذهبوا أبمم العلم أهل حماهم عن يكز ما فهل زاآخجوم« 

هداهل صائأ، وهو ه كاحتجامه الحديث،، هدا تعارض هوية أحرى بائلة ذللمثج، 
صحح؟

العرفة،بعد او؛وتا من والخمرم العاصي أهل إحراج باب الخصومات، كتاب الأ>ارىت أحرجه ( ١ا 
عنها،التخلمه ل التشدد ويان الخامة صلاة فضل باب اجد، المكتاب ومسالم؛ (، ٢٤٢٠رقم)
;ْءؤفيتن.هريرة أي حديث، محن (، ٦٥١رفم)



الق1ءاتاا>«مادات

لفظبظاهر الحاجلم فيها يدحل فهل اشلزات من الحجامه كانت ؤإذا 
هذا؟زماننا ل الحاجم هوحال وما الحديث؟ 

هؤالني أف أوس بن شداد حديث عليها دل للصائم الحجامة تقطير الحوابت 
وصححه٠، صححر هوحديث أحمد: الإمام قال ' والاغجوما،رالحاجم لأهؤ قال: 

هراءتيا—العلم لطالب ~يشغي صغيره رماله وله ا،  ١٤٠ابن؛؛الإسلام شخ كيلك 
والحمنهوالأكتحال الحجامة عل حنيا بحتا فيها يحف الصيام( )حقيقة مى: ن

العلم•طالب حا ينتخ وقواعد أصول وفيها جدا، مهمة كثيرة وأشياء 
يوحدأل بجب فال وادحجومٌ الحاجم ^ ٠٥١٠'صحيحاتالحديث هدا كان ؤإذا 

الحاجمأف يروق لا الذين ،أء العلبعص قال ك،ا ^؛1،، أف بجل ولا ظاهر؛، عل 
يقول:واونول بمطنا أف كادا كتف بموا. أف كادا أمحأ المض بمطزان: وائلحيوم 
ررأءطز«؟إ

الحاجمرءأئطز الثسول: فقال الناص، يغتابان كانا إنيإ بعضهم: وقال 
موجود،غر وصم، عل الحكم البئر يعلن ، فكيفواآأحجوما،. 

إمفقودا؟ وصما له نحن ونلتمس 

عللا الخيك عل نشا ام صار يخابان لأي إىأهطزا؛ : uiفإذا 
الحكمبملق لم وصما ونمير عليه الحكم الثارغ علق وصما يلغي فكيف الحجانه• 
عاليه؟اا

-٢٣٦٨)رنم محجم، انمائم ق باب الصوم، كاب داود: وأبو (، ١٢٢)؛/أحد أحرجه )١( 
حدبئؤمن (، ١  ٦٨رنم)١ لكائم، الحجامة ق حاء ما باب الصيام، كتاب ماجه: وابن (، ٢٣٦٩
هتهتئ.أوس بن شداد 

_>U/،5(.انظر: )٢( 
رآ(ءموعاكاوى)هآ/ئهأ(.



0)قا«اتمجمأا،اهراىقاءالآلد(
وروحالصيام مقصوذ سلل غالنية الصام، مطئ لا الغيبئ لهم• نقول وأيقا 

الخفثظُلم:يلوكانت ح قالالإماfأحمد لأثءالصالإ. لكن القتام، 
اشُ.

واحتجم■محرم، وص احتجم المر *أف ئقهبممحا؛ عثاس ابن حدث وأما 
الصيامذكئ صائلم،ا وهو واحثجلم محرم، وص *احتجم قولئ؛ فإف آ صائم١٠ر وض 

شاد؛فائه ٠ صائلمااُ محرم وهو *احتجم فوله! منه مذودا أكنر وكذلك شاد، فيه 
صائأ.وص الأيام من يوما ئرما يكن لم عديآلصء؛ه5لثةيم الرسول لأف 

عمزهأيصا وكيلك معه، يدحل ولم القعدة، ذي ل ا-لئديبيه غزوة فهذه 
قمأكه ويحل القعدة، ذي ق كانت حجه ل وعمريه القعدة، ذي ق كانت، القضاء 
وهو-^>^ ١٠حديثان يصح لا أيه متأ ، صائم غثر وص الفتح غزوْ قا رمقال 

شاد.إيه فقالوا! وحده، صائلما١ راوهو أما ئرم® صائم 
ناقلمداد حديث، لأف الئنخ؛ فبل ما عل فيحمل محفوظ ايه يرض عل يم 

الأصل؛عن القز اكعارصن عند المزححات، من أو العلم أهل ذكز وند الأصل، عي 
علم.زيادة معه الأصل عن النائل لأف 

اكي)مالإا(.)ا(اظر:
١(. ٩٣٨رقم)للهائم، والقيء الحجامة باب الصوم، محاب اJخارى: أحرجه ( ٢ر 

رقمذلك، ق الرحمة من حاء ما باب الصوم، كتاب وااارمن.ىت ٢(، ١ ٥ / )١ أحد أحرجه )٣( 
ق.بمما.عباس ابن حديث، من (، ٧٧٥)

صحح.حن حديت الارمل.ى! قال 
وملم!(، ١٩٤٤رنم)سافر، ثم رمضان من أياما صام إذا باب الصوم، كتاب الخاري; أحرجه )٤( 

حدثمحن (، ١١١٣رقم)للمسافر.٠.، رمضان شهر ل والفهلر الهرم جواز باب الصيام، كتاب 
هؤظبم؛ةااعباس ابن 



الرسالةاا،ماءات 

لا؟أم هدا ونما و بمي هل ١^ أنا 

;_؛،أ> بابمانة الأقطان إذ اس: من قال نن أن عله: فالحواب 
تعبدي،هذا لأف كالحجوم، بمطئ وقتنا ق الخاجم أل يرى فإله علته، ينمل فلا 

فاةثيميه ابن الإملأم شخ رأى هو كا منلل انثكم أف رأى وض 
التيالقارورة الىمحبمس عهد ي الخاجم لأف وذلائ٠ بمطر؛ لا ونتا ل الخاجم 

الحجامة.عند الدم فيها يكون 

ثرطإذا جدا، رفيعة صغبمرة أنبوبة ولها حديد، من قارورة هناك كانت 
عنمصه مم المكان، هذا عل القارورة هده ألقى بالمونى الحجامة محل الحاجلم 

حتىالدم انجدن، الهواء مغ فإذا الهواء، يهمغ أن لأجل الصغثتيْ؛ الألوية ؤلريق 
سمهل.ثم القارورة، تمتلئ 

ثيءيصل وربا القارورة، ل التي الأنوبه هده يمصوف مبيى~ ~فيا فكانوا 
يعني•باوؤ، يلم، أحيائا والمظنة يشم. لا وهو المص عند الحاجم حلق إل الدم مى 

أحياثايلحق الظنون 

عئجمالذي الحاصر وقتثا ل الحاجم إف نقول: الإسلام شخ رأي فعل 
مىأقوم الإسلامشخ إليه ذهن، وما بمطر• لا نيا علامحة له وليس بالآلأت،، 

فإثهالموصى لها تشهد بعلة معثلأ كان إذا الحكم لأل وعتد.ي؛ الحكم بأف القول 
المحض.الحبيي بخلان، وعدما، وحويا  ١٦٠يزبط أل بجب 

XY0U/Ya)^^l^(



e(، ١٠١٢١الاقاء ) ^ ٤١٢عاء ئتاءاس 
ت

ركعات؟ثإن تكن ولم ركعات أربع الظهر صارت لماذا قائل• لك فلوقال 
به.نقوم أن بد لا العدد، ؟يدا الله تعثدنا تعبدي، هذا نقول؛ 

••ؤست(♦•

منهاحرج الأحثر شهرها وق حاملا المرأة كانت، إذا تقول! سائله القوال! ٧— 
لا؟أم هوصحح وهل صومها؟ ق تفعل وماذا صلاه؟ علميها فهل دم، غم مئ ماء 

قدالنساء بحص أف إلا تحيص، لا الحامل المرأة إف العلم! أهل يقول الجواب• 
الأمحرةالأئهث وأثا س هو U عل الحنل س الأول الأشهر ي لحقها بمتمث 

الحيص.مها كمج أف ينكن فلا 
الحمل،عدم عل دليل الحيص ؤإل أبدا، تحيص لا الحامل إو الأطباء! ؤيقول 

الحملالنساء تعرف، إثإ فقال! ^٥، ١٧؛؛أحمد الإمام قاله الذي هو وهدا 
الخمرا<.

بحيقسليس الدم هدا نقول! الأحثر شهرها ق الدم رأُت، الش المرأة وهده 
عندوكان بالطلق، مصحوبا كان إذا إلا صوم، ولا صلاة عن يمغ ولا نفاس، ولا 

الدمهذا وقنب< الطلق لأف نفاسا؛ يكون فائه ئلأية، أو بيومين قبلها أو الولادة 
تصوم.ولا يصل لا قاما نفاس دم كان ؤإذا نفاس، الدم؛•م هلمءا يبعل الوصع مذ 

طلق؛معه كان ؤإذ حتى كيفى، ولا بنفاس ليس فهذا ماء الخايج كان إذا أما 
أوثلاثة.بيومين أوقبلها الولادة عند اوجم يرخيه الذي هوالدم المماس لأف 

••هصى••

(.iil_(\/YnY)؛(انظر: 



ائق1ءاءاض,ضاداتجا __ 
الخاملالرأة عل )الدس( ينمى بإ تكثث أف للهلسة نحوو هل الثواوت ٨" 

وغرْ؟الولادة فرُب لمعرقة اررمقاف مل 

أمقرمحه ولائي هل )الدس( طريق عن الراة ءقر أف للمحة بجور الجواب• 
خءهم\قئالعلعاء بعص لأف الليل؛ ل ذلك ث نقوو الاحتياط ااُبا مى لكن بعيدْ• 

ءيطكانءنرزالإخملهُلأبج
خههإقث.الفقهاء قال هكذا ينفذ، لا الإحليل لأف 

اكاثهلأف الول؛ محءع هي التي اكاثة طريق عن يكوف الذي هو والإحلتل 
عمهتجل•اف جعلة الذي الشن، مع إلا منها بجرج ولا الثيء إلتها يدلجل 

تحبالكل، مى عروق به يتمل الهلاير، كحوصلإ كيس عى هماره والمثادهت 
فإذاالكٍس، حذا الماة هذا محْع لإ والشراك،، الطعام من الدن عل الزاد الماة فيه 

المحرجإل واحد طرخ من الول ويجرج الول، إل محاج بأيه اف الإنأحس امتلأ؟ 
الخوف،-ق كانت، -ؤإو مخ لا فإثه المثاثة هذ0 إل المحرج مى ثيء لحل فإذا رأنا، 
نصبفهي إJه، يدحل ما منها يئرج لا يحني• الهلعام، منها لجرج لا اقايه لأف قالوات 

■مهندرا ولست 

أذيتيغي )يالدس( يسمويه ما عملمغ إل احتاجت، التي المرأة هذه إف وأقول• 
محلذلاك،فيسامحاطا.

••هيء(••

^3^ولم كدرة منها فنزلت، علميها، فار ميلا، شيئا حملت، امرأة النوال.' ~ ٩ 
دوريا؟وث ليس هن-ا أف العلم مع تقعل؟ فاذا الثهر، هذا بداية من 

لألصحيحئ؛ وصلاما صحيح، فصومها مطؤ، ولا ونحل تصوم الجواب 



0صاتئءأاإامرالقا،الآ4و(
نت

دمل الني. نال وقد الثميل، هدا حمل وهو سبب، لها نزلت التي الآكدوه هذه 
المرجمن حرحتا ؤإل العروق جع أف عل هدا فدثا ٠ عرقُر دم *إله ادتحاصةت 

اتحائ.ص بل جمفا، محتث 
وهوالثقيل هذا حملها عند ارأ؛ هذه من حرج الذي إف ف؛قولت هذا وعل 

صلاة.ولا صيام من لاتئخ أي؛ يه، عإرْ لا دم أيما الخيفى أيام غم وق كدره، 
*•هصى•*

منحجلا تنه عئزة ثلاث وعمرها الصيام ركت، حائض النوال؛ — ١ ٠ 
المرةتللئ، مضي أف عليها فهل حائض. أما تجروها لم إنبمم حيث تقول؛ أهلها. 

سها؛لصعر يالخيضن بلوغقا أول الصوم تركت، من أن نرى الذي الخواب،؛ 
فليسالبائية ق كالمامئة العلم طلثة وعى العلم عن بعيدين ييت، ق كانت، إذا 

يبيأصل محده ليس الن.ى الحاهل أف عل تدل، الئرعثه الأدله لأو صوم؛ عليها 
أمور؛عدة ل وذللثه معذور، عليه 

فيها،يطمئن ٢ صلاة مصل النجد يحل وحلا *أف الصحيحض؛ ل أولا؛ 
فقال؛:v؛- صات -تلاث تضلا< م داِناك شل ^ ١١١١^، ين ممال 

بقضاءولم:ائزة ظأ،،رى ئشني، عي أخين لا ا-و ه لالن.ى 
بابالحيض، كتاب ومسلم؛ ٣(، " رقم)٦ الامتحاصة، اب الحيض، كتاب، الخاري; أحرجه )١( 

لأعكبمتا*عاتثة حل.دث من (، ٣٣٣رنم)وصلاتها، الها وغالمتحاصة 
رنمكلها...، الصلوات ل والمأموم للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

من(، ٣٩٧)رقم ركعة...، كل ق الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتابه ومسلم؛ (، ٧٥٧)
خمؤنيثن.هريرة ل حدم، 



٣٦٦
الاق1ءاتاار«ثاسة

وهتهالأن الخاصرة؛ الصلاة يعيد أذ أنزه وإد،ا جاهل، لأنه الفائتة؛ الصلوات 
الولت.هدا ل يالصلأة وهومهلالّ_، باق، 

كطهاوةالتيمم طهاوة أف قفلن احنب، ر.بممحا يابر بن مار أيمحات كذك 
الحر،أمحرم ه الني إل حفز فلثا وصل، الدابه قمغ ي بالصمد فثمغ الماء، 
وصزبهكدا؛ يديك يقول، أن يكفيالث، كان ارإتما يأئُْؤئم! الني له فقال 
بإعادةولم ٠ ووجههااُ كمؤ وظاهر الي٠يرن٠، عل الئمال، ونسح الأرض، يديه 

حاهل.لأثئ وذك الشرعل؛ افم لها ثئبمي لا كان التي الفلاة 
العلم،محللة وعن العلم عن بعيده وهي صخرْ، وهي بلث التي المرأة فهذْ 

النعيهدا نل الناس من ممر ل يوحد -كمما غفله عندهم الذين الناس مى وأهلها 
قضاء.عليها ليس نقول• فب~ والحمل• الخلءيل. 

وصارسهولة، كل تأل أن يمكنها مكان وق علم، بيت ل كانت إذا أما 
الصوم.مفي أف لذمتها الأبرأ فإل تقريب، نؤغ منها 

تحو.أما ١^ ذإل ١^ وأثا 
••)محسؤ(•*

وقدالصيام، بعدم الأمحلباء ونصحه مدة ط مريض والدي القوال! — ١ ١ 
^١١،٤باحكام وجهله مرضه بسب يصمها لم أشهر خمسة وعليه بعدها توق 
اكمازة؟هي وما ثكثئ؟ أم محه، نتصدق هل صيامه، مضي لكي نفعل ماذا 

محنوإد،ا أصلا، القوم عليه نجن، لا بروم يرجى لا الذي المريص الحوامت،؛ 

بابالحيض، كتاب ت لم وم(، ٣٤٧)رنم صربة، التيمم باب التيمم، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
يامربن عيار حدبث، من (، ٣٦٨)رقم التيمم، 



0لق1ءاواسآااام)ال،ق1ءالآللا
أوليائهعل نجب ولا عليه، نجب فلا الصوم وأما مسكينا• يوم كل عن يطعم أف عليه 

*؛.iajهوأل الرجل هذا عل نجب الذي المرض لأف عنه؛ يمضوا أف مات إذا 
الأشهرهذه من يوم كل عن أيك عن أطعم ت للسائل ءنقول، هذا وعل 

الأم،لم خم■ >،تلأينثكث. ثمح، الأشي م;■ دلاأزأذ نكث، 
للخامس.م للرابع، يم الثالث،، ثم للثان(، ثم 

الثرْع يو أل ويئس سكتن، لكل تقريبا يلو الأرز س الإطعام ومقدار 
غيرْ.أو لحم من له إيانا يكون شيئا 

*•هسى•*

عيب-بإ طفل؛ن أنجبن مابق زمن ل البائية أهل مى امرأْ ؛ الئواو ~ ١ ٢ 
وليمااللاق النساء وقامت )الئزم( عليه يطلق ما وهو أذم؛هءا، ل بميْل 

يعدثوئيا ثم أيام، ثلاثة إرصاعهنالمدة من فامتنمتا إنسان، غين شيئا أنجبت باقبما 
فهل^ا، أجل ْن كاّْأَ شهرا وصامت، بذئبها، واعرمتط تايت، باما علنا ذللثح، 

العئئ؟ما مدم قد بأما علتا عليها؛ نجن، وماذا صحيح؟ صومها 
تنقدأف أمكنها لأيه شهرين؛ نفس كل عن تصوم أل عليها الواجب الجواب* 

ينقذبإ موما أف يمكن لا الطملأن وهذان تفعل• لم ولكنها الهلكة مذ هذين 
حتىالهلفالن هذين وهوإرصلمع الواجب ثرك تعمدت فهي طفلان، لأما حياما؛ 

متامي.شهرين طفل كل عن تصوم أل فعليها هلكا، 
نجن،فانجا ؤإلأ عنها عموا إذا \ذط>وليوأ هذين ورثة وبتن بينها فهي الديه أما 

الخلفين.هذين لورثة وتكوف الديه عاقلتها عل نجب ت يعني عاقلتها• عل 



الألق1ءاواام«ذطنية
)m(^

أكنزالريض فم عل الذيثوضع الأكسحن اسعاو حكز U الثواو: ز  ١٣
بمطر؟هل الثوم؛ 

ليسالأكجثن هذا لأ0 شو؛ لا للمرص ينش الذي الأكحى الخواب; 
الشرايئ،بمح بارئ لكنك ئزب، أو أكل إثه مولت حتى المعدة إل مل جرم له 

شربولا يام ليس وما شزثا، ولا أكلا يكوذ لا هذا وعل الإنساذ، حنى:ظز 
بمطر•لا فإيه والئرب الأكل لمعنى ولا 

••هصى••

المتثنيق جلت مم معه، وأنا حادين، ل زوجي توق السؤالات " ١٤
منأم وفاjه من ١^^ ئدة أبدأ فهل حريت، حش ل متن أنه أعللم ولم أيام، ستة 

شل؟حنن 
ذللث،بوجود ثث بسا بعلل، ما أف ت وهى ئاعده ننطى أل نجب ابواب• 

يعلي.لم آم الفاعل مواآ.ثللمبه الي، 
حتىالروج؛ وفاة من ابتداؤها فيكول، هذا وعل الوفاة، سها الوفاة فعدة 

ويستمحى عديا فإل موته، مى وعثر أشهر أربعة مضي بعد إلا تعلم لم ولو 
عليهاثيء•

حتىبهللاقه تعلي ولم زوجته طلق زجلا أف لومرض الهللاق،، ق وكذللث، 
الآرانقول،؛ بل العدة، يعيد أي، يلزمها لا الحاو هذه ق فإما مثاتأ، ثلاث، حافت، 
العدة.من حزض 

الهللاق،من الطلاق ق المدة وابتداء الوين،، من الوت، ق العدة فابتداء 
الفخ.مى القح ق المدة وابتداء 



لق1ءاتمجمأاا\ه)ا)اقاءاس(
(m)

الرأة،علم ح؛ن من لا الست، وجود حن مذ يكول العدة ابتداء أل المهم 
وتتزوجعدمنا انتهغ ثيء، عليها يآكذ لم العدة انتها؛ بعد إلا تحلم لم لو فالمرأْ 

شنه.متا 

••هصى••

يي،في ثالثة، إل وقام سها الراؤيح صلاة ز إماما لوأف اللمواو: - ١ ٠ 
برابعة؟ياق أم بثلاث يكض مهل 

يرحعأف ثالثة إل وقام الليل صلاة ق مها إذا الإمام عل الواجب الجواب• 
صلاة ١٠الّكا مول ذلك ودليل اللام، بعد للسهؤ وينجد ويسلم وبمنهد 

انى،صويهم1^بجامح،ذاذا1ُمإقسمما:
اللام.بعد للثهؤ انجد ثم وتلم، وئثهد ارجع، له• نقول، القرآف، 

ل 'هإل قام فكام الليل صلاة ل ثالثة إل قام إذا 3حمذاقئ: أحمد الإمام هال، 
صلأيه.بظلتخ بمنل لم فإل الرجؤغ يلزم يخك؛،• ٠• الفجرر صلاة 

••ؤصى••

!؛^١١أغثنا، اللهم فهاوت القنوت، ق اسغامث، فيمن الرأي ما الئؤال،ت - ١ ٦ 
وعدابؤالحنة فتدكئ القنوت،، ق دعائه ق الإمام إسهاب حكم وما العيث،؟ انقثا 

الماساسَ؟مأن:ذخذعل 
الدعاءلأو مانعا، ذلاJثه ق أرى فلا القنوت، ق بالبن، الدعاء أما الجواب،: 

المسايرينصلاة كتاب، ت لم وم(، ٩٩ريم)٠ الوتر، ق جاء ما باب، الوتر، كتاب الخارىت أحرجه ( ١ر 
عم؛٠۶^^^١.ابن حدين، رفم)هأم\(،من ركعة، والوتر مشى مثتى اللمل صلاة باب ونمرها، 

(.٦٦٧/١(،واكرحامر)٣٤اكي)ما/ )آ(انذلر: 



اإر|ضائاالاقاءات 

عامهحاجه هي بل والإنسان خاصه حاجه وليغ اللمحة، بالحاجة دءاء ؛الغسث، 
•لم،ن لخمعالم
فإذاأعيان، قضايا المث طف ق وزد !لذي لأو ثري؛ لم هدا إل يقاو: لا 

لالأصل أف "مع ٠  ١٩ليدعوا-بمتة يوم حطبته يلإ ءثوأئوْأئمر الني كان 
هو-الذي القنوت ق الغين، ، yJJa؛الدعاء فجواو دعاء- محل لين( أما الحطتة 
أول.باُب من دعاء— 

والشروالنار الحنة يذكز بحيث، وعظ، حطبة إل القنوت، دعاء تحويل أما 
لهالوعظ لأف الثق؛ حلاف، اثه سلمثؤ لا —فهذا ذللث، أشبه وما الأحبابج، وفراق 

بكثرةالمامومئن عل يشي ألا ان للأنينبغي والذي آحر، ونت، له والدءاء وقت، 
علأس يكول هذا قاف ومواعظ؟! حطسا إل الدعام حزو إذا فكيم، الدعاع، 
الماس•

هذاس، افه رسول عى جاء ما عل عياداته ق الإنسان يسثر أيا ميء وأهم 
ولوكانتهبه، فه ثعثد الإنسان استحسنه إذا ذوقا العباده ليست، والبركة، هوالخير 

مناية يروق به يقومور( الذي العمل هذا لأل حق؛ عل الصومه إل لملنات كذلك( 
ليسوما بموايتإ، ليس لكنه جيدا، ذوقا له ؤيتذوقول للقالوُت،، يكون ما أصالح 

صوابا.صاحثه ظنه ؤإ)!( فهو ؛صواب، 

وبركايه.اطه ورحمة عليكم والسلام 

ومسلم•(، ٩٣٣)رنم الخمعة، يوم الخطية ل الاسسماء باب الخمعة، كتاب اليخارىت حرحه أا 
نؤهثته•مالك بن أنس حديث من (، ٨٩٧)رنم الأسثاء، ق اللع1ء باب الاسسقام، ياب 



0(القاني الاقاء ^) ٤١٢عام لقاءات 
_ت

الاقاءامماني

ذصإئسُ
وأصحابه،ايه وعل محمد نسثا عل لام والوالصلاة العالمي، رب للب الحمد 

الدين•يوم إل بإحسان بعهم وس 
شهرق عنيزه ق الكبثر الخاهع مجد كاء الثاني، اللقاء هو فهدا بعد؛ أما 
ه(.١ ٤ ١ عام)٢ رمضال شهر من الثامن الأربعاء ليلة كان الذي رمضاف، 

المباركةاللقاءايتؤ محي نقثز وأف مباركا، لقاء عئعلمه أف سح١ةئؤئاق اطه ال، ن
الصالحسلفنا وهدي وهديه، اللب رمول( محق عل المئ الماحي مع مخق 

منالإسلام أركان، ثالث، هي ام الزكاة عل نزكزة سوئ، اللماله هدْ لغازنا 
شهادةالإسلام مفتاح لأف الإسلام؛ يحل لمذ الإسلام أركان وئال العموم، حيث، 

١^^.نأ الصلاة، ذلاJث، بعد ركن وأزو ١،؛، رمحوو ^١ وأة افُ إلا إلة لأ أي، 
صدمةحجب من ؤ.ئو تعال؛ فقال( كتايه، ؤ، الركام سبم١محؤئاق اممه فرص وقد 

تالهمة:"آ؛ءوءاوأآلزؤ،ه الثلز؛ ^^١^٢ وقال،: ١[، لاكوة:مآ• 4 ها ومحم تملهرهم 
وبووأآلصأو٠ ؤمتثوأ حنمآآ أئن لم محبين أث، تبووأ ووأإلأ تعال:ءؤوثآ ١^٧٠ وقال، 
ناقمأش نرى ؤر>متثة الزكاة: أهل ، أصافذكز حيرأ، تحال وقال، ]ال—ة;ْ[ ه ألركزء 

ه]اكوُات;>ا■[.علئ.ثا=كيث 

ءاتنهميما يبملون أأي؛ن ولاعنسبما ؤ قوله: ق منعها من سإح\ئئؤت\ق وتوعد 



اض«ضانيةايلقاءاه 
(m)^

وهيأكيثئ يرم يي، ما،٧ سملؤقون قم ثز هو بز ئم ع م محنيي، من أق 
[.١٨٠عمران:]آو -يره ثملون غنا يأس وآتب»في آلتموت مإر؛ث 

سهلؤا يمقونبا ولا ؤأكصة ألدهب يكسونك مقجل■ وقال 
بمامقؤنج،> جهثن ناي 4 عقها محص ^٢ . ألوِ مدق مبثزهم أش 

هإ\كإ'ذعؤوئرى هوؤبجأ لأدس1مح يكرتم ما هندا وكيؤئ^ حثاههت؛

يوديفلا مالأ اه يؤته ان إس—من ما اثه الأول للأية مبته الثنة وحاء0 
الدوالشجاع العالم: أهل قال أقرع. ثجاقا له ؤ ي يو؛ ، jisذئ!لا^١ 

وذلكقعر، رأيه عل ليس الذي الرأس، الأملس والأمغ الحيات. مى العفليم 
أقزغقشجاعا له ررلأل  ٢١قال باش- -والعياذ ثوة تمزق ئئه، لكثرة 

افهنسال السم، ص تملوءتان الزيية مثل منهإ واحدة كل غدثان، ~يعتي: ريستان 
.مالكا،ر أنا كنزك، آنا ؤيقول؛ يدمه~ يعص —يحني: طهزثشه فياحد الحافه— 

ذم،ضاحي، من »u بقوله:قوسبمم الض مموئ الثائيه: الأيه أثا 
ثارمى صمائح له صمحش القيامة يوم كان إلاإدا ركامحبما منها يودي لأ فصه ولأ 

جهنم-نار ي عليها محنى المار مى الصفائح -يعني: جهنم ثار ق عليها يأخي 
ألفنحمسيرن مفدارْ كانى يوم أعيدتِفي بزيت ئإ وظهئْ، وجنينه جثه غا مكوي 

^لإ:مىهبمإقحئقإقاش«ا'•.
هريرةأي حدث من (، ١٤)٣* رقم الزكاة، مانع إثم باب الزكاة، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 

ههقنئ.هريرة أب■، حديث من (، ٩٨٧رقم)الزكاة، مانع إثم باب الزكاة، كتاب مسالم: أحرجه )٢( 



e(امماء م) ١٤١٢ئءهاءات 
ث-

القيامةيوم يوبخوف الركاة مانعي أف لنا ت؛يرثر والخدث الآيتين تاثثا إذا ونحن 
تالحديث ول لاكوية؛ه"آ[ ه لأيسكث ^كرنم L ^٥^١ يقال؛ يوثخول ويعدبول، 

ألإقلئ.وهدا ه ^١ ،، iiJU))أنا 
هداشيش الأفؤع الشجاع عص مذ يكون ماذا عرفنا فقد البدي الألإ أما 

والفلهوو.وا-اءتوب الخباه -بما ئكوى ولكوتيتا ^ o\Sj\Sالاjع 
يكونالدي الديى الوانغ يدمع ءثوامحثثْقئم الني ذكزْ الذي الوعيد وهدا 

يثنهاما إل تمتل النص لأف وذلك الرلكة؛ بأداء يقوم حتى مؤمن كل طنة فل 
وتارةيالزهسس، وتارة بالرغيس، تارة النصوص جاءت فلهيا يصزها، كثا ومنب 

:ا-بممعما•
وماهم،الأمواوامالزكاة؟ مها التي نمفما،نىالأمواو وحيتثدلادأذ 

الزكاة؟فيهاتجن لا 

أوغي.حقيقه اكامية الأمواو ق إلا تجث لا الزكاة أف والقاعدة: والأصل 

وكالأموالثكمل، حتى متمو والزرؤع، الثار نمثل• حقيقه الناميه أما 
حقيقه.نامية هده محثب، التي التجانية 

هذْببما، يعمل لا الإنسائ كان إذا والقصة كالدثب غي الماميه وأثا 
فاقبماالصندوؤا، ق أبقاها ؤيال، آلاف عشرة مثلا إنسان عند لوكان يحني: تنمو, لا 
•وزادت فثمف مبما، لامحر لوثاء لأيث تنمو؛ التي حكم ل لكنها تزيد، لا 

النام؛ةالأموال ق إلا محب لا الزكاة أن والأصل: العريضه القاعد٥ إذن: 
أوحآما.حقيقة 



الهاءات

افه!ثاء إذ بالأصاع الاذ ثعدها أصناف ق ويب 
لدهب.ا■ 

لفصه.ا■ 

الأجازة.■•ئزوص 

الأرض•س ■الخارج 
لواثي.اا 

ذكرناهالذي للحدث تفصيل؛ بدون فيهإ الزكاة محب والفضة والذهب 

حمها((منها يودي لا قصة ولا يهج، صاحب مى ررما ننحئئبمنن! هريرة أف حديب 
بالدليل.الحرج يهنالب فاثنا الئئوم هذا من يئرج هري فأي  ٠١الحديثر

الزكام؟فيه هل والقمة الدم، من المرأة 'ؤؤأ مائل• فلوهال 
وهوهريرة، أي حدث الخدين،، هذا عموم من ذللثج نتدل، ثعم، ءالخوابات 

هيحيأ عندها التي والمرأه همة؛، ولا لهب، صاحب مذ ررما ت لم محيح صل 
لهاأو دمؤ، عندها فلاثة وءاداتر-لمت ق الناس يقول ولهذا دم،؛ صاحتة 

ذمممث.

مال:إذا هذا عصرنا ل ء\إ أش إل بكر أي مذ الناس مذ واحي• أي إذذ: 
الدليل.هامتؤ له: نقول، فإننا العموم هذا عن حارج والقصة الذهّ_إ مذ الخل إذ 

;؛.بمن•هريرة أي حل-ث من (، ٩٨٧)رقم الزكاة، مانع إثم باب، الزكاة، كتاب، لم؛ مأحرجه ( ١ ) 



0(الهاء )  u٥١٤١٢* لقاءات 
؛_

ويرمداود أبو رواه ما وهي خاصة، بادلة مؤيد أيما العموم هدا أل عل 
أفأبتؤ• وعن ة.بمئ العاص عمروبن بن الله همد حديث مذ السنن أصحاب من 

—واككثان!ذم، من علنلتان من؛كتان ابنيها يد ؤق ه افه رسول إل امزأءفت 
أذيورك®هلبمنك قال: لا. قالت: »أوؤدينزكاْهذا؟« فقال: ١^^١١:- هما 

ورنوبؤ؛لاثؤ محا وذاثت الني. إل وألممحا محلعتهنا ثار®، مذ  letافث:
بالعموم.مؤيد ا،لوصؤع، ق نمس وهدا 

ابنهمه قال وقد الخديث،، هدا سني. ق طعذ الناس بعمى أل عج..، ومن 
شيخالعلامة، الشح عنه وقال . إسناده إف ارام(: ز)بلؤخ رَىثاقه حجر 

٠صحّح سنده إل بار. بن الله همد بن العزيز همد المملكة هده ل عصره 

لاآيسركللمرأة: الثسول يقول كيف وقال: متنؤ، ل يطعذ أف آخر حاول مم 
إلاثد"ري؟ وهي ثاد*ا بن، ب-وارين بمكأ الفث أذبمورلؤ 

•لسيب\ن علة؛ لي«هاءصن وهده 

عالهوكشلأماى:)لأ(_ض:لأأؤي،وهلأما 
جاهلمه.

يمول:الخدين، ئلنا: عاق، أما احتإل عل فرحح الخهل الأصل إف يلنا: فإذا 
اّقثة،قيام بحد يعني محرجي. لب إذ نار« مذ سواينن يا اممه أذيورك رركزك 

(،١  ٥٦٣)رقم الحل، وزكاة ْر، ما الكنز باب، الزكاة، كتاب وأبوداود! ٢(، ٠ ٤ رآ/ أحد أحرحه ( ١ ) 
بابالزكاة، كتاب واس، (، ٦٣٧رثم)الخل، زكاة ل جاء ما باب الزكاة، كتاب والتر.اوي: 

زكاةالجل،رذم)ا،لأ؛آ(.
(.٦٢)٢(باJوغالر١م،ر٠م)•

١(.٢ ٥ إ/ دس') باز ابن الشيخ مإحأن كاوي محموع )٣( 



الق1ءااتاو«ض1ذياتحض 
~لاتةأنا"

متنه.ل العلة وحينئدئتفي ثزج، ولم علمش إذا عليها فالوعيد واصح، وهدا 
العلومؤين والرمق، والفرس اللثاس عل والقصة الدف  *هقيانهم أما 

قالبالنص، زكام فيهإ ليس والرقيى والفرص بالإجاع، زكام فيه ليس الناس أف 
ضدده«را*وكلأ)ت.(اافيزشاضوسؤلأص الض 

قصة.ولا يهبا ليست ورفرمس( 

محبلا بعٍنه~ الزكاة تجب ما غم ~س والفئة الدف، سوى ما ت نقول ونحن 
زكاة،فيها ليس البيت أواق نقول• ولهدا لنفسه، الإنسان احثصه إذا الزكاة فيه 

والفقهالدهب لكن زكاة• فيها ليس الفلاحة مكائن زكاه، فيها ليس البيت فرش 
أفيصح ولا الشروط، تت، إذا بعينها المواثي ل تجب ك،ا بعينها، فيها الركام تجب 

الصمقابلة ق والقياس النص، مقابلة ق قياس لأيه وشبهها؛ الثياُب عل بماس 
يه.عنزة لا الأعبار، فا;سد الأصولقزت عند عنه يلإ لأنه مطرح؛ 

لهم!نقول اثنا القياس هدا تناقصر عل ويدن، 
الوجوب.الدف، ل والأصل، الوجويح، عدم الثوُب، ل الأصل أولا؛ 
إذاعندكم والدفه زكاة، فيه فليسر للأجرة الإنسان أعد0 إذا الثوب ثانيا! 
القياز؟افاينر الزكاة. ففيه ئدللأيزة 
أذبمقرحاله بدا بمهام -اشتراها لفئة اف الإئأئدثا إذا الثياب، ثالثا! 

للتجارةنوا0 م للقنيه اشتراه إذا امآ إف تقولوو! وأنتم للتجانة، تكون لا فإما 

الم:وع(، ١٤٦٤رقم)صدقة، ءباوj 0 اللم ملر ليس باب الزكاة، محاب البخاري: حرجه أ( 
هريرةأي حدث من (، ٩٨٢)رقم وخرصه، عبده ل السلم عل زلكة لا باب الزلكْ، كتاب 



جم٠ القاء ) هاء لقاءات 
(٣٧٧)ث —— 

تناهض.أيقا وهذا للتجارة. صار 

الأصلْس أما مع متاقضه، دادإ تكوو للنص المخالثث الأمثة أن ض والحمد 
الاعتبار.هامدة 

والفصة؟!م ١١ق هوالأّل فإ متكافته، الأدله أف هب قوو: نم 
واحد.هذا الوجوب. الحواب! 

لا؟أم الزكاة أحرج أف الأحوط هو ذ،ا هذكافته أما هب 
الزكاة.أحرج أف الجواب• 

لمأم استعمل سواء للأستعإو، المعد ا-ائ ق واجبه الزكاة أف نيئ؛ وحذا 
وهوالدهس*، مى مثئالأ عثروف واشبماب النصاب، يبلغ أل* بشرط يستعمل، 
حزاما.وث،اذودا خمسة الدهس،~ أهل لما قال ما —حط، 

ثآكذلولم ي الزكاْ ^١ وجبث، -^؛1 كانتإ ^١ الدهسا مثل فهي ١^! وأما 
وتعئ.وخمه مئة حس بالجرامات ويتلغ مثقالا، وأربعول مثة وضاحا حليا، 

حاو.كل عل الزكاه فيهإ نجن، والفمه الدهن، اذو) 
^١^؛٠١١عروض الثالث،) 

أموالأعم فهو المال، مى كان مإ أي مذ اف الإنبه امحز ثيء كز وهي 
اوكاة.

الأواف،النيابج، الربح، فيها ينتظر كال إذا نحارة عروض المراثي إذن 
نحايم،عروص فهو الةكثسن،~ الاتجار"بمي اف الأنبه يريد ثيء كل العقارامتؤ، 

المال-أي من، 



ائلق1ءاوااد*ض|ست
لمحتنا

ولهذانحارة، عروض نقودهم يعتآر بالصزف يييعول الذين الآJ( والصيارك 
لأفغيرْ؛ يخلأف اثثسايس، تكميل ق القصة إل الدثب يقم أف محب فالصمئ 

نحازة.عروص وقصته دمه الصثرئ 

محاوة.عروض لأما زكاه؛ ففيها حا حمثرشر الإنسان عند ولوكان 

ليتفهذه بامحشإوها، يتجر يتعملها معدات الإنسان عند كان إذا أما 
الصناعكفالأت زكاه، فيها ليس لا الخي فا،لواد زكام، فيها وليس محارة، عروض 
لأمازكاه؛ فيها ليي هذْ وغرها— والحداد؛ والشارة الخراطة -مكائن والكائن 

•لستموضيوة 

فصهولا ذما ليت الحقيقة ق وهي الزكاه، فيها النقديه! الأوراى الراع• 
نجارة•عروض ولا 

كانسانالمسمارية ضر لكن حا• يتجروف محارة، عروض محعلوما والصيارمحة 
محارة.عروصى تكون فلا للتممة، يعدها موظم، 

عزوصنولا فمه، ولا دما ليت، لأما فيها؛ زكاه لا إيه قائل• قال فلو 
الأرض•س خارجه ولا ماشية، ولا نجارة، 

فيهانوجب، ؤإنإ جدا، صعيم، قول لكنة الماس، بعمى ما قال ند نقول،ت 
أو)رال مثلا: قالوا إذا الأن فالماز والقمة، الدف محل حلت، لأقبما الزكاة؛ 
القمة.س لا الأوراق، هذْ يردون درهم( 

والقصة.الدمتؤ الممدين مقام أفيمّتح لأما الركاة؛ فيها فتجم، إدن• 



0ءاء'اا،اه)الهاءاثاشالقاءات 
؛؛-

ا>س:

سالأرض س الخارج إنما الركام، ب يكرف الأرض مى حارج ض لتس 
والدته،والشعثر، والحنطة، العنت،، وثمر النحل، ثمر مثل! فقط، والثإر الحبومحت، 
الإنسانعند كان فلو زكاة، فيه فليس هدا وى مما أما دلاثؤ٠ أميه وما والأرز، 

فيإالزكام لكن زكاه، فيها فليس الكثثر، الثيء البطيخ من رع كبثره، )مطحه( 
الحزو.عليه تأ إذا القود من نجثل 

شهثج سارما أما الزكاة، فيها التي هي فمط والثار الحوب، نقرو؛ إذذت 
اشايتؤ.وبلغ الحول( عليه تم إذا ثننه يزكى لكذ زكام، فيه فليس الأرض 

ا،لواثى:الادس:

انإنعند كان فلو فيه، زكاة لا سواها وما خاصة، والخم والبقر، الإبل، 
\وعاوي\ويتقا

زكاة.فيها فليس ثمنهاس وياخذ 

زكاة.فيها فليس بغل مئه عنده زكاة، فيها فليس لكتمية فنس مته عنده 

ءل.اوما والخب. والقز، الإبل، هي؛ البهائم من أصناف، ثلاثة ل فالزكاه 
زكاه.فيه فليس ذللثج 

سائمه.تكوف ألتا ؤيشترط النصامحتج، بلؤخ ؤيشترط 
أوالحول كل ترعى ينلم،، ولا رعى التي هى السامحمه؛ ئإش': الخإء قال 

زكاة.فيها فليس تحك، النى أثا . ١^١٠٠أكنز 



الأقاءاتال«ضان،تبَ 
^لثيتا

ؤيطعمولونحوه، \كو؛و له يشرول البائية عند الآو< يوجد قاليي هدا وعل 
لأماغوماتنة.فيهازكاه؛ فليس إياه، 

كإنفاقوالأنفاى ساتمة، غين كانت( ؤإذ الزكاة ففيها للتجاؤة فلوأعدها 
الزكاة.يمغ لا ت يعني بضاعته• عل التاجر 

سطهافيهااؤكاة،صلأبمألخاس.
القصة.ؤنصاب الدهب نماب فنا عن وقد 
كانفإذا القصة، أو الدمه نماب بخ فهوأف التجارة عروض نصاب أما 
نصاباعتيره أعل كان ؤإذا الدف، نصاب اعونا القصة من أزخص الدم، 
بالقصة.ؤإما بالدم، إما الزكاة، لأهل هوأنفع بإ مدر يعني• القصة. 

لا؟وهلتكئلافم،محأم 
العناءبتن حلاف ن-ا هل 

منالقصة ونصاب القصة، من الدم، نصاب ثأقثل يقول! من منهم 
لأّيقول! من ومنهم الدم،• 

هلالقصة، من نصاب ونصف الدم، من نصاب نصف عنده رحل مثالة؛ 
يمزأحدهماإلالآخر؟

منفرد،الدم، نهاب، وأل يضم، لا اله والصحيح حلاف، فيه الحراب! 
النعثرإل يضاف لا الإ ولأف هكداراء، حاءن، النئة لأف مقرئ؛ القصة ونماج 

بنأس حديث، من (، ١٤٥٤)ريم الغنم، زلكة باب الزلكة، كتاب الخارىت أحرحه ما انفر ( ١ر 
;نحهبمن.ماللث، 



هرالهاءالقاني(١٤١٢عام لقاءات 

مننصاب نصف إلا فيها ليس مزرعة إنان عند كان فلو اشاب، كميل تق 
هدا.من هذا كمل فلا المنح، من نصايت، ونمق، الشعثر، 

الاوهس،.من محكمل لا والفقه ^، ۵٥١١من كمل لا الدم، إذزت 

رعالنقدية والأوراق التجارة وعروصن والقصة الدم، ق الواحس، ومقدار 
مافامسم الزكاة استخراج أرديت، فإذا هذا وعل أربعين. من واحدا يعني العئر• 
فالزكاةألما أر؛عول ءنادك كان فإذا الزكاة. هو بالقسمة والخارج أربعين، عل عندك 

وخمون،ومثتان س، ألقفيها آلاف، وعشرة ومئة، ألم، فيها ألما حمسون ألف،، فيها 
هوالواجب•القمة من والخارج أربعين عل عندك ما م فام

منيثرب ~يعني؛ منوية بلا ينمى كان إل الأرض من الخارج ل والواجب 
كالثواقبتووثة يسمى كان ؤإذا كاملا، العشؤ ففيه بموقه— يشرب أو الأمار، 

ؤإفعشرين، عل نقمه العئر تصف، فيه جعلنا فإن النفر، نصمؤ ففيه والكائن 
القنمة.من الناتج وعمحرج عنزة، عل نقمه الحفز فيه جعلنا 

ونحتلمج، نصابا نصابا أثصثها ءكمحألألأ٥ؤقلأأ الني فقدر ا،لواثي أما 
ت،؛توعرين "همى ول ّاة، الإبل محن خمر ففي النصامب، يحبب الواجب 

وواحدةمتتثن ول واحده، شاة شاة أربعين ول ننة— لها ثم انش —يعني! محاصن 
بينما جدا كبير فالونمى شياه، ثلامثؤ وتعين وتسعة مئة ثلامحثؤ وق شياه، تلامحثخ 
وأطعثا.سمننا نقول! نحن لكن وتعين، وتسعة متة ثلامث، إل وواحدة مثتين 

مالكبن أنى حدين، من (، ١٤٥٤)رنم الغنم، زكاة ;اب، الزكاة، كتاب اJخارىت أحرجه 



اواقاءاواا1>ضاسقاحٌَ 

^لتيتا
انؤإنشياه، ثلاث ^1^، ت نقول وتعوق، وتعه مثة ثلاث عنده إنان 

عئيكون كيف عالينا1 يصح فجاء نيام• ثلاث عليك نقول! وواحدة مئتان عنده 
وأطنثا.نمتنا اممب، حكم هدا نقول! شياْ؟! ثلاث عليه وذلك، ثلاث 

والباقياشبمايت، أول محدد كغيرها ليسمش محودة، الماشية أيصه أف فالهم 
علميه.نمقي السرع قبل من محددة هذه إنإ ~ يحابه زال ما 



0رقاءاتئمأاإسراواق1ءاثشر
—

اس

تحروذوأهله هو لكن الماصة الستة الأيام طواو رحل الثواو؛ ~ ١ 
غثئومن الضاط ومن اناحئ، ومن المقدم من الودنثن بض يميز ولا يودذ، والودو 

ؤإذاقفاء؟ عليه وهل ذك؟ حكز ف،ا الأذان. مى المرين مائة مل ؤيتهي الماط، 
لكزجاهلأوالحكم؟

قبليوذنوو المرى أم نونت عل يوذنول الذين الودنتن إل أدلا؛ ابواب•' 
هذاعل يؤدن والمودن ويثرب ياكل مالذي هذا وعل ، لقائي، يخْس الفجر 

عليه.حنج لا التوقيت 

إذاقالوات خذهمأ؛ثئ العلمإء أل وبقا المأله، هذه السابق الدرس ق ذكرنا وقد 
أحدلا، يقول•' والثاف الفجر، طاغ يقول• أحدهما الفجر، يرنان رجلان احتلث 

واحوه.هذه لا. ت يقول مذ بقول 

الفجربعد أكل لو حتى يمطر لا ا"إءاهل فإل جاهمح، هؤلاء كان إذا ثانيات 
]اوقرة:ا"خآ[وقوله:قهنآأو^٥٠٤^ لا ؤئ2\ تعال: لقولافه يقينا؛ 

]الأحزاب;ه[تنين ما ولى هء لحطأنم مآ 
الناصارأف ره؛عئنبممح: بكر أي ؛نت، أمإء عن البخاري( )صحيح ل ثبت، ولائه 

بالمصاء«ولم°يأمنهلم '، الشمزرطلعت، م غيم يوم ل الثي. عهب عل أمطروا 
للخاية.مهم تنبيه فميها ( ١٦١رص• انظر )١( 
(١١  ٩٥٩رنم)الشمس، طالعت ثم رمضان ق أنملر إذا باب، الصوم، كتايح الخارىت أحرجه )٢( 



الأقإءاتالر4ضادة

أفالني عل بجب لأيه بالقضاء؛ لأمنهم محاميا صومهم كان ولو 
وهويواجم،، ليس القضاة أف -نمآ به لم فو اض، شرع الناز تلغ 

معالمادة مد لا أنه ت الإسلامية الشريعة ق ا،لطردة القاعدة عل وهو الصحح. 
النسيان.مع ولا الحهل 

نفعل؟ماذا سألوه! عثر عهد ل المفك هده مثل حصلغ وه 
ج،إلاَلإياشلإنماا؛.

••ؤصق(•*

قوأدخله وهو للمعدة منذلاو عمالثة أج-زى شخص الثواو! ٢" 
صومه؟حكم فإ استقاء. يم بطنه، 

اشدةإل تنزل والتي فيها يئظر التي الألة هدْ تكون أف بد لا أولا الخواب! 
فائهدخولها لتسهيل دهى فيها أوكان دواء فيها كان فاذ دواء، مصاحبة مى خاليه 
واحثا.الصوم كان إذا الصيام حال ق اّتعإلها محوؤ ولا يمطر، 

مذهى~ ولا دواء ~لأ يصح-ثها ثيء فيها ليس الأله هذه كانت إذا أما 
الطيبيأمز أف مكيء ايه أحس إذا عليه بجب لكذ عليه، حرج لا فائه أدخلها 

فالأصمموقا كان إذا أثا واحنا، الصوم كان إذا هدا عمدا. مي؛ لا حش ياخراجها 
ميء.عليه فليس الصوم فلومحسد سهل، 

:ا(أخر-0مالك)ا/'ا'م،وىو



0(الأيء!_ ) ^ ٤١٢ئءتءات 
_ث

ومما،ألف؛ن يبلع راتب له وزوجها الركام مى تْللب، امرأْ الئؤاJا! — ٣ 
عشرةيئارب، ما منها يعطي ريال، ألم، وعشرين خمسة بمباير يؤجره منزل وعنده 
ميسور؟وزوجلث، الركاة تاحدين لم لهات قيل ؤإذا النلثح، قرض لتسدي آلاف، 

منيهي، أف لها محور فهل الكافيه. الفقه عليها سفق لا قولها- إيه قالت،: 
الزكاة؟

أقاربه،من أحد عل واجبة بنفقة تغنيا مالإنسان كان إذا أولأت الخواُب،ت 
اامرس_اامتع فان الزكاة، من يأحد أذ محوز لا فإمحه روجه— كانت، —إذا الزوج عل أو 

علمه•بغم ماله س ياحد أف الحو له فلمن الإمان( من أوالزوج 
علمه،بغير ماله من احد أو فالها زوجها، عليها يممن لا مثلا المرأه كاسي، فإذا 

تفمالم، ه الني إل جاءرثإ عتبه بنثؤ هندا لأف حيائه؛ ولا نرثه هدا يعد ولا 
بي،ؤيكفي يمحي، ما الغثة من يغطتى لا ثجيح، وجل نخاف أنا اممبإف رمول يا 

مناحد أذ لها قاذف ٠ بنيلئ،اار ويكفي يكفيلئ، ما ماله من ررحدي ه! الني فقال، 
علمه.بدون ماله 

صارأو لابمليها، أعطي قالت،: ولو بختل، وزوجها ذللث،، ينكثها لا كان قاف 
مروءة،ولا اممب من حوف عنده ليس الرجال ~فبعفن طلستا إن بالطلاق يراJدها 

منلأحد أف لها الخال هده ففي نأطلئاك- الفقه مز طلنت إذ لزوجته: يقول 
لامحقأبوئب كان ^١ أولاذئ ويكفي ما;كفيقا الزكاة 

يكفيهاما علمه يغبر تآحد أن فللمرأْ الرحل يفق لم إذا باب النفقات، كتاب أحرجه ( ١ ) 
من(، ١٧١٤)رقم هند، قضية بات الأنفية، كتاب ت لم وم(،  ٤٥١٠٦ ) رنم بالمُروف، وولدها 
•ة؛ئننبمتها عاتثة حاوبث، 



اللقاءاوااثموس1ئاحص 
^لآب؟اح

التجارة؟ليت والحدادة التجارة آلات لاذا - ٤ 

الككسب، ١٦٢ؤيقصد وييء، تدهس، أموال هي الخاؤة عروصى لأل الخراب! 
ؤئزول•ينرصى هوالذي والعزصزت عرض" ~جع عروصا نمين ولهذا 

بامه،فهي أشيها وما الخياطة وآلات الحدادة وآلات النجارة آلات أما 
حدادةآله عنده الذي الرجل هذا أف فرض لو ولهذا فيزول، يعرص مما لست 

صارتللتجارة، وهويعدها الألأت ؤيثزى أيصا، وبالحدادة بالألأت يتكثب 
عليهاثم إذا امتثإرها وق نجارة، عروص لأي الألأت؛ هذه أصل ق واجبه الزكام 

الحول.

••)قصي••

َُ.ءُ  ُ الماصة؛السنين طوال ذهبها عن تزك لم امرأة ق تقولوف ماذا النوال! ه~ 
عليها؟تحب فإذا زكاة، يتعمل الذي الدم، ق نجب لا ايه منها ظثا 

نجن،لا العام هذا إلا الركاة بوجوُت، تعلم لم نس أف ثنى الذي الخوامنه! 
وكانحلاقو كات ؤإذا حلاقو، ماله هذْ لأن ض، ما الزكاة أن علها 

عليهالكذ زكاة، علها فليس اكاف القول عل بماة الزكاة فيها نجن، لا أي بالها عل 
ثعلمم.أف حين من عندها ما ئزكي أف 

منزوجثه يمع الأزواج بعقل أف وُي، عليها، انته أف أجب نقهلة وهنا 
حراموهذا آما، إليه أثزنا الذي الضعيمه الثاق القول عل بناء حليها، زكاة إحراج 

وعلماله، يرم أف يريد أحدا ينغ أف للأخ ولا للأي، ولا للزوج تحل ءليه،َفلأ 
افطاعه لأن أنفه؛ عن رما الزكاة غرغ وأف هذا، ق زوجها أف؛عمي الزوجؤ 



e(ألقاء ^) ٤١٢هام لقاءات 
؛؛-

يوميثجتها لا وووجها أوس، اممب وشرط أص، اف وقضاء الزوج، طاعة من أول 
عغيل.اممب عذاب من القيامة 

له!تقوو الوجوب، أعتقد لا وأنا حلافثه، أله مهذه ١^^; لها قال فإذا 
محيييرجح وأنا ١^^، أرك أذ ينكى لا أنا امحةادى، ل وأنا اتحقادك لك أث 
عئييْل.للب ءلاعه تعصيه؛ أن نجب الحال هذه ول واجبة• أما 

جوايازتذلك عن فلنا يغضب، أن أحثي قالت،؛ فإن 

بثيء.ليس افب رصا ل غصة لأف ذاائs؛ وليكن نقول،ت أن أحدهما؛ 
يعلم،لا حيث، من الزكاة أحرجي بمي• تذاؤيؤ، نقول• أف الئاف• والحواب 

عليك.وتنكيده الزؤج غضت، من وتسلمير؛( عاليلئا الواجثه الزكاة تودين و-أذا 
الزوجاُت،دامت، ما اهوا،أ امحقوا لهم! ونقوJا الأزواج، نخاطم، هنا من نحن لكن 

^^ىالوجوبلأتحلمأنصسأدبالوام،.
لهافإما ثيو:را، أرى لا أنا الزكاة همجي لا لابنته: قال لو الأب، وكدللث، 

أحي،اممب قضاء ولرسوله، فه والطاعه المع طاعه، ولا نمع لا تقول،؛ أو الهي 
ودينهصعيم، عمله الماس بعمى ~لأف ينضب، أف حافت، إذا لكن أومحق. اطه وشرمحل 

عالمه.محيون وقئرج تداويه، فإما أيضا~، ضيف 
••©صى•*

ركاة،فيها أف سمعت، وقد للتجارة، وهي الحإم، يري ممن أنا الثوال؛ ٦" 
ألم،يساوى وبعصها ريالا، خمس؛ن يساوى محعفها أف علتا زكاما؟ أحرج فكيف 
تقل؟وأحيامحا تزيد أحيامحا وقيمتها ريال، مئه يساوى ويعصها ريال، 



الاق1ءاواال«ضادةجءَ 
(—TAXت)

لالتج1وة—مدم —الذي ا-لإام هذا وعندك الرلكة وقت جاء إذا الجواب• 
قيمتهاريالا، خمسئر اكتن،ت ريالا، خمسوو قيمتها ؛الي قيمته، اعرف بمي• فثومة، 

مئة.أنبع اكتأ، مئة، أربع قيمتها ألما، اكتن، ألفث، 
الزكاة،فتفلهئ أربعيرأ(، عل وامسمة بلغ، وانظركم بعض، إل بعصها اجع يم 
بالزيادةعثرْ ولا به، اسةريتها بإ عإر0 فلا الزكاة، وجوب وقث، بالقيمة وانمرة 

وبموأحرم الزكاة، وجوب وقث، قيئتها انظر وتقص، ترجع ثم الحول أثنا؛ 3، 
همثا.

ضتجا، محهم أعلمأ لا وأه الحرم، لفقراء الزكاة دفع حكء U القوال: ٧- 
الصدقة؟مى أم الركاة من تبر 

زكاة،نواها إذ الركاة ومن صدقه، الإنسان نواها إذ الصدقة مى الجواب: 
وهذهمقبوله، فزكائه غني ايه فتلجت فقير ائه يظن شخص إل الإنسان معها ت• فإذا 
3كاذالزكاة، أهل مذ إليه الدفوغ أة م أذ د لا إنة لومحا: لائا اض، نعمة مذ 
؛julالزكاة شإعلظنالئ،أوهذامذأض فإذا الظن، يكفي لكذ متمه، ذا هل 

ياذؤإن محرقة وهي الركاة، من فاعطه عنه تعلم لا وأنتا بواله أو وهيئته كلبامه 
غيا.

يقولوذ:الناس فصار فتصدى، حرج الذي ٠ الويرر قصة هل>ات عل والل*ليل 

(،١٤٢١رقم)يعلم، لا وهو غض عل ق نمد إذا باب الزكاة، كناب البخاري: أحرجها لقمة اا 
رنمأهالها، غير يد ل الصمدقة ونعت ؤإن التصدق أحر ثبوت باب الزكاة، كتاب ومسا-مت 

هتقمحفيتق.هريرة أف حديث من (، ١٠٢٢)



ججمَمراUقL«اثفى( ١٤١٢مءاتءاء

غى!عل ض، الحمد فقال: عى! عل الليله مدى 

الليلهتصدى رتحدثول: الناس فصار وثصدى، الثانية الليالة ق حرج ثم 
زاتة!عل ض، الحمد فقال: باش— —والعياذ بغي زاذيؤإ عل 

مارق!عل الليله تصدق يتحديوذ: الناس فجعل فتصدى، الئالثه حتج ثم 
مارق.عل فه، الحمد فقال: 

العيأما ،؛ LiJقد صدمم، إو له: فقين ثمل، لم الصدهه أو ظن دكاثة 
الثارىوأما البناء، من فتتوب هذات5فيها فلعل البغي وأما فثصدى، يتعظ أف فلعله 
اطه.إل فيتوب، الرئة عن يعنه أيصا هدا فلعل 

اجتهادهفإة الاجتهاد ق حطوه وبس واجتهد نوى إذا اف الأنأف المهم 
ولأإد؛اعليه.صحيح، 

••ؤصى•*

تيغلأعا زكاة؛ فيه الدى الدس عن تعلب لا الئاء ب، غالص: ٨- 
الحكمفإ الحول، عليه فيحول منه، غالتا الدهب، يبقى فلا وستلول، منه وتشترى 
وهدا؟

وثنبحبالدم، يتجر المرأه أف —يعني: نحارة عروصن هذا كان إذا الحوان،: 
وتشترىتبح كانت ولو عروض، زكاه ففته ره~ سحل ثبعه لم ؤإذا فيه، وتشتري 

حول.لها ليس التجارة عروض حمح وهكذا الأول، الحول فتعتثر فيه، 

عنديوبقيغ محرم، ل محل ووكاق محرم ل الأرض هذه ا'شاريت إذا فمثلأت 
الأحرىالأرض أرؤي هل محرم، وجاء أحرى أرصا وانميت الحجة، ذي 3، وبعتها 



الهاءاتالر|سإسة)ج( 
أومو:إيلمقلمالئتث؟

بثم؛الخيل أنوئياإلانل لم ولوكث الائرى، الأ/ض أم الخداب: 
واحدة.سلعة ولكما سدل كلها الحول، فيها يفرط لا التجاؤة عروض لأل 

هدانفولت أيصا، وتلبه فيه وتثري تبح ذمت، عندها التي المرأة فهدم 
المرأةهال.0 لكنتج فإذا الأول، يالحول العثرة بل الحول، ثيء آخر أف يفرط لا 

دهنااثرت، شعباف وق الدهس،، ق وتثري تبح وهي رمضاو،، ق نلكما محل 
واحداشهرا إلا الدهس، يبى لولم الزلكة، فادي رمضان جاء إذا ت فنقول، جديدا، 

فإمحاتزض•

إذلهات فقيل رمفاذ، مار ق الحيض بالأم أحثئ، امرأْ الثوال،ت ٩- 
أحشت،فعندما صيام، عليلثؤ فليس الدم نزول قبل كان ؤإن حتى ^^، أحسست، 

تفحل؟فإذا حيض. آلام ليثه أما لها فسر، أفطزخؤ، بدللن، 

الذيفهدا علم، بغير يفتوف الذين المضلذ فتنة من يافب أعوذ أقول؛ ابواُب،• 
يعلمنهاق ألمر لمجرد أما تمج، حتى به عثرة لا الحيض أف وذللث، بغثرعلم، أفتاها أفتاها 
افءإ!سحاذ أئطري، حيض هذا يقال،! 

داحوومح، الملمن- أوجع إذا انممل،"ليس إذا الختص أف العلما؛ بعص -رى 
ا.ضعيفالقول( وهذا الخارج، مثل أيه يرى الفرج، 

الحيذس؛اررا،بخروج إلأ صومها يمني لأ أو الرأ0 مطر لا اثه والصحيح- 
ثيئاّيزر لا ^١ نحرج لم لكن انتقل بأيه أحشن، أوأما أوبع، محرد دام ما أما 



مَالقاءالناش( ^) ١٤١٢هام لقاءات 
—( )؛٩٢؛؛ 

إداعنل من ا1نأة عل ررهل النل مالت ئثم أم أف هذا: عل والدليل 
خارجا،ا،لاء برؤية ا-ثكم فعلى ُ الاء،ار رأت هي إدا ئعم، ئال،ت احتلمثر؟ هل 

الخيص.وكذللق، 

ا-اثيض،وانتقال ا-اقض، الثمىأحثت،غرونم، قبل فلوأفا،لرأْ وعليه؛ 

يملى:الماء بعمى أف العلم مع صحيح، صومها قاف المزج؛ حارغ يبرر لم لكن 
القاعدهوهن0 الصوم، بظل ايرب وصلاة الثمى ب؛نغرومح، الحمر حرج إذا 

والحيضالثمس غابت إذا المرأة لأف مح~ لا ~أى: قاعدة ماعدة أما الحميمة 
مء

بلحفلة.الغروُت، يعد الحيض ولونزل صحيح، صومها فال ياتتا لم 

همى•• ٠٠

بيتهملأف المجد؛ إل والدترا مع فدهتؤ الحمى، أتاها فتاة الثوال! — ١ ٠ 
وماذاذللئج؟ لها محوز فهل الملام، انتهت أن إل فيه ومكثت، أحد، فيه يوجد لا 

ذلأئ،؟بعد تفعل 

الميت،ل وخدها دةست، إذا نمها عل قثى الحاتفى المرأة كانت، إذا الحواب،! 
فيهومكثها المجد إل ذهاخا لأف وذللئ، معها؛ يتموا أف أهلها عل الواجن، فإف 

الأفضل.هو بل بحرام؛ ليس الإمام ْع التراويح صلاة عن أهلها وثئلما حرام، 

المسجيل التراؤخ وتمحل تال أف للمرأة؛ أفضل أنج ؛! ٠٢مالوالما يعني: 
محافي؛يتها؟ىلا:فيالمإأفضل.

الحض،كتاب، لم: وم(، ٢٨٢)رنم الرأة، احتلمتؤ إذا باب الغسل، كتاب الخاري؛ حرجه أ١ 
رء^بمها.يمة أم حدث من (، ٣١٣رنم)منها، المس بخروج المرأة عل الغل وجوب باب، 



_،_او ءات ! ٥٧١بمبمءَ/ 
^لتثثا

يمكنفالذي فرورْ، هناك ليس البيت، ل معها ابقوا ؛ ٢٠٠١نقوو هذا وعل 
حاصت،يم العمزه، أدُت، العنزة، ل وهي حاصت، امرأة لوأ0 صرورْ• فته يكوف أف 

يسقطالودلغ لأف ثويغ؛ لا فإما حائص وهي للودلع أهلها يهب ثم أدائها، بعد 
تنقوو الحال هذه ففي عليها، حطر البيت، ل وحدها ؛قيئ، إذالكن الحائض، عن 

رجعواؤإذا يطوفول، وهم المجد من معلوم مكان ق واحلمي أهلك هع اذهبي 
يذهبأن صرورة فليس الراؤح مسالة أما صرورة، البقاء هذا لأف معهم؛ ذهبت، 
المجد.إل أهمحا 

••)محصى••

فيهايبح الأف الموجودة السعودية نسبة؛الريالات أقل هي ما السوالت " ١١
الزكاة؟

صإى ذائقا، ل قيمه لها ليس الشيقة الأوراى أف المعلوم من الحزايي: 
عنتارهاءلهر٠ت، ما أول القديه الأوراى كانت، ولهذا والهللم،، للعرض حاصعه 

القصةنيال وصار الأحوال تان،رُت، الأف لكن أحم،، لأما القفي؛ الريال عل الناس 
حرزناوقد واحد، من باكثر يشرى أثه المهم أوأكثر، أوأقل أوتسعة بعثرة يثرى 
عريا.وخمسار(ريالا ستة فبلغ السعودية بالريالأت، القصة نصاب، 

كموفل: الطارقة، إل اذهب نقول: نقدئئ أوراك الإنسان عد كان فإذا 
الأوراقمن الشاب فيكون عثزة، يساوي فال؛ فإذا العربأ؟ القصة ينال، يساوي 

حسصار عثر ق اصرحا وخموف منة القصة الريال محن لأيه وبن؛ مئة خمس 

اشابفيكون الأوراق، من خمسه يساوي القفي الريال، كان ؤإذا وسمحن• مثي 
مثتينونائ•



الثاني(القاء ^) ١٤١٢عام لتاءات 

هعتمديدها وأستطع هرثة، ش أءساط عمت أنديم دنن عئ  Ijl\ذمح]ل.' - ١ ٢ 
هوالثوابفإ استغيت، ؤإن الدين؟ لتسديد الزكاة آخذ أذ كبوز فهل الصيق، بعض 

ذلك؟عل ١^؛!، 

لوهاءالزكاة مى ياحد أو محول الوفاء يمتهلع ولا دين عليه الذي الخزاب; 
فإذالزكاة؛ من يمفى الدين وكن وث، نم عله وليس مائنا موته كان ؤإذ دننه، 

عئبجل•افّ ذكرهم كا الزكاة، ل حى لهم الغارم؛ن 
••هصى•*

لهاياق ولا السوق، إل ثدهب أذ زوجها يرمحص امرأه الثؤال(ت —  ١٣
لالحل وما دهتث،؟ إذ المللأى يقع فهل رجعي. فلا ذهستا إذ ويقول،ت بحاجاتيا، 
الأر؟ْثلهذا

ؤإثاينو؛ لم كان إذا يقع ولا نواه، محي الزوج كان إذا يقع الهللأى الخواب؛ 
عليه،غاليه زوجتة وأذ التهديد، -يذا يةصا.وئ الناس أل والغاJث، التهديد، محصي 

صالحهيعن. لم عصته إذا اثه يزى من الناس من لكن يطلمها، ائه يزى لا عصته لو 
ثللممها.سه للقاء 

الطلاق7أذا ومعها مديدها ثوى فمن بالئيايت،، الأعإو إثإ مول،ت وحيتثد 
لكلمساكين، عنزة يطعم J_، كمانه عليه لكن _، Uajلا عصته إذا فإما 

ش،كيالوذلأسسالأزز.
بائتات.الأعاو لأف تفق؛ فإنبما الطلاق محي إذا وأثا 

يمنعها؟والزوج ثيانمؤ لشراء السوق إل خروج إل محتاج وهي، ثنع ماذا أما 



الأقا»اتام«ضادة^٢ 

ذك.ق لها لأسح اس دية مبص 
العالمي!رب فه الحمل أن دعوانا وآخر 

أحمعى.وصحته آله محمدوعل ثييثا عل وملم الله وصل 



الهاءالثالث(^١ ٤١٢عام لتاءات 

يَطشألسر
ؤإمامالنئ؛ن، حائم محمد نيا عل وأسلم وأصل العا1ار(، رب فب الحمد 

•الدين يوم إل بإحسان تعهم وس وأصحابه آله وعل ١^؛،، 
الكبمالحاْع ق رمضاف نهر لقاءات مى الثاث اللقاء هو هذا فاو بعل؛ أما 

٥(. ١٤١٢)عام رمقائ( شهر من عثر الثال الأحد، ليلة ل الواير نتزْ، عل 
الذينالزكاة أهل عن الكلام ل الكائ هدا أزكوف خ محا وعدل وقد 

لعباده،حدودا حد ■هغجل الله لأف وذلك إليهم؛ الركاة صرف س٠اةمحؤناك اممه فرض 
]اوقرة:ه'اآ[.ثلأثثدؤثاه -ثدودأف ؤبقئ لهم■ وقال 

تعال:قوله ق الزكام هذه ئوصع أين لهم ق الزكاة عليهم فرض فلثا 
أوبوف، ظوبمء والثوكت ي وآصق وأصن صممِظهء اثأ ه > 

الفقراء،أصناف: ثإنية هؤلاء ٦[ ]التوبة:• ألنيل^ ؤأزل أش سجيل وزسح ءآل"كربم 
محبيلوق والغارمول، الئقانما، وق قإوة؛ز.1 والمولفه عليها، والحاملى اين، والم

التل-وابن افب، 

صنفان:الزكاة أهل أف نبهن الأية وهذه نجهرآمئ: العلياء قال 

.لحامحهلم تحلوو صنف ١— 

جهة.من هذا الاسإلهم. لحاجة تحلو0 صنف، ٢— 



ا1ر،ضاذيةالهاءات 

أهواؤلكةسانلضا:وأف 

تمليكهم.من ئد ولا التمليلث، سييل عل ينطويا صنف ~ ١ 
لملك.ولايشترط حهة أنم عل ينطوي صف ~ ٢ 

إليه:انس  U-0وشبمر لحاجته، ض.ثشو الأول: فلبدأالوجه 

لحاجتهي.)الفقراةوالأئ(بمنو 
هث؛الركاة عل العامااير؛ا لأف الناسإليهم؛ لحاجة عليها(يملوف و)العامالول 

محتاجوففهم أهلها، ق ومحرقها الزكاة، بجباية ليقوموا الأمر؛ وئ ينصبهم الذين 
إلهم•

محتاجوو.الرقاب: الئقادإ(ث و)في 

فهملأنمسهلم م العن كان قاف إليهم؛ ومحتاج محتاجوف، نإف: والغارموف 
الدينول،٠^ الغارم؛ن لأف وذللث، إليهم؛ محاج مهم لغثرهم العزم محإفكان محاجول، 

نوعان؛وهم 

■غاوملمسه.

■وغاوملنيْ•

لهحوائج لشراء اف الأناسداف لو ك،ا الإنسان حاجة j الغنم كان فإذ 
بملحول.yuالذين وهم نموهم غارم؛ن كانوا ؤإذ لحاجتهم، بحلول فهؤلاء 
إليهم•محاج فهؤلاء به، يلتزموذ بعوض المائل 

بينهمفاصلح وشحناء، عداوة قبيلتقن وأي فاصل رجل ذللثح: مثال، 



e(الثاث اسء ر ^ ٤١٢ئء لقاءات 

التزمالتي الغرامه به يندد ما الزكاة مذ ؤيعطى لنيه، غارم فهذا به، التزم بعوض 
الناس.بين للإصلاح »را 

وهمالجاهدوذ، ضأ افب( سل )ق لأل إليهم؛ محتاج هؤلاء اللب( سل )ول 
لحاجتهم.لا إليهم الناس لحاجة يغطوف هم إذذت أغنياء. ولوكانوا ينطوف 

وا،لؤكئئيها، العايلوذ إليهم: اّس لحاجة 
إليهم.الناس لحاجة ينطول هؤلاء اللب. سيل وق كرجزإ والغارمول 

ينئلوفالسبيل وابن لشمه، والغارم والئقادب>ا، والمساكين، والفقراء، 
لحاجتهم•

يشمءالزكاة الذيبمر أة عل يلن، أعا ١^: هذه أقسام من الثاف الوجه 
الحهات•مذ جهه أما عل ومذيأحدها التمللئ،، سل عل مذيأحدها متين؛ إل 

متلفهوعل 3،آ ب) صدر وما التملك، سبيل عل فهو -)اللام( صدر؛فإ 
أوب3ذ ص نالثدقة ي ناككن >لأثقء ولنظز: 

٦[.• ه وآزذألشتل آثه سيتل وفي> ؤالشريثن 
صدرامتحقاههء لأف التمليك؛ سبيل عل بحلومتا الأول الأربعه فالأصناف 

الملك.ميد واللام ؛)اللام( 

والمعنى؛للفثزية، وهي —)ل( صدر؛امحتحمايهم فإف الآ-حرول الأر^عة أما 
فاشريتهفذهبت ميد.ء، عند عبدا لورأيت ولهذا الزكاة، إليها تصنف جهة أنئم 
٠ميده من امميته لكن لم، فانا الركاة، من صيده من 

وأعطتهاأملحه اثري.-؛؛، اثني لو اف؛، سبيل ق الحهاد أيصا كذللث، 



ارهاءاتارر«ضانةيصآ 

الخرلسر.انتهاء بعد سردوما لأمم آملكهم؛ لم فأنا فتها ليجاهدوا للمجاسين؛ 
التمليك.فيه يشرمحل لا فاثه ي)في( صدن ما نقولت ١^ 

ائد.ينأل مع أجرأ المدين دين وسددت الدائن إل لوذمت المد>ينت الغارم 
بمهُ؛محُظرب)في(.

ّوكفاؤ كذا:ءلم لابملمغوف الذين المحاجوف هأ اين والموالفقراءُ 
بالدين،محته حوائج ؤيشتري ثيء محدة ليس الرجو رأبما إذا ذلك ونعرذ نؤ■ لمدة 

الراتس،.هذا مذ أكثر ونفقته محدودا راتتا له أف أورأيثا 
محتاجففر هذا ؤيال، آلاف أربعه ونفقته ؤيال، آلاف ثلاثه راته لوكان مثاله؛ 

كفاةهُ.شدد عشرألفا؛ ام الئك ل نمليه فهذا الفقه، زع إل 
ألإل الدوام >، كفايثث نملونة لا لماذا نة؟ بحدذم لماذا قائل: قال فإذا 

يموت؟

أنةقدزا فإذا يموت، متى ندري لا لاكا ممكن؛ غذ الموت إل إعْلاؤة ئكا; 
ندرى،لا لكن مثه، هذا عل نمليه عثزه، السنة ق ؤإنفائه صنوان عثر بعد يموت 

سنه.نمير ولهذا سنة، أول ل يموت قد 

يتثإفهو الحول، لكم عند إلا الزكاة فيها ي لا الزكويه الأموال وأيقا: 
الحول.عند تكون التي الأحرى الركام دور يائ حتى الركام 7ادْ 

أهلهامن الزكاة لأحد الأمر وئ ينيهم الذين فهم عليها العاملموف أما 
ذثهالزكاةثريث، وصiتهلم إذا ولهذا الأمر، وئ عن نات؛وف فهم ظها، ق وصنفها 

المزكيولوتلمن،ّ



الثاله(الاقاء ر ^ ٤١٢ t>uلقاءات 

قبلمملف ثم زلكق، ؤيأخدون إئ، يأتوف الدولة بعثهم الذين الحباْ أف فلو 
فلاذايا وةاوئ،ت شخصا، لووقئ ما بخلاف، بريء، منها فانا الفقراء إل مل أذ 

ومحب،الدمة، تبمرأ لا فإما يلمت،، ثم ثفزك، عل ورعها زلكة، ريال، آلاف عشرة هذه 
يقمن،فائه فنط أو ثعدى قد لكن إذ صاحبي عل أوجع ثم بدلها، ألمخ أذ عل 
عله.صإذ فلا ولم يتعد لم ؤإذ 

يلمن،،لو حتى الدمه به ثمزأ الزكوايت، من بلغهم قاليي عليها العاملوذ أما 
صزفج.حهه عليها العاملير؛ا لأذ 

محوةعل أولتأليفهم الإسلام، عل الدينيعطنJفلوممهم والمولمه 
لالشرفج ذوي من ~أيت السادة من يكونوا أذ الأهم~ ~عل يشترط ولا الإيان، 

عنأ>ّللم شخصا فلورأينا ينطى، فاثه التعليم إل احتاج من كل بل جنيهم" بك، 
Uy  مه،لتاليم، الزكاة؛ من نمليه فهنا إي،ادئ، أعطناة فإذا مرمغ، ولكنت

ا،لوثثؤل داخل كله فهدا شره، اماء الركام؛ من نعطيه فإثنا إنان شر خمثا ولو 
ئربمي•

مها:محونا، لها الحلإئإئ فقال الرقاب، ألك 
يزىأوأن يعتمه، ثم الزلكة لكل من سده من عبدا يشتري أن الأول: الصورة 

ثمدراهم له يبذل أن عل ميده ْع امن الذي هو ا،لكاستج: ~والعبد مكانا عبدا 
الرمامح-،(.قوله•)ول فا داخل أيصا هذا الرلكة، من ا،لكاب هذا فيعئن بعدها، يعتن 

لثحلصهبعوض منهم مأخدْ الكمار عند مسلثا أسرا يزى أذ الثانيه: الصورة 
آلعابi>ثيى قوله: ل داخل أيما فهذا وهوالقتل، الار وراة أوط الأمر، من 

الأج.لأ؟دئمالأ،هذا



نيةالقاءات 

وعرممحت، وأجرة تبح، كثمن ذمته ل لثن عليه الذي فهو الغارم* أْا 
يطلبةالذي إل ادم، أذ ومحرز دينه، سدد ما يعطى فهدا ذلك،، أشبة وما حادمث،، 

قوله:ل داخل لأنه فلأن، عن هدا وأقول: الزكاة وأعطثثمن 
اممهكلمه لكوف ماتالوو؛ أنانا وجدنا إذا الحهاد، فهو اممه( سبيل أما)ق 

لحهادهم•يكفيهم ما الركاة مى نملتهم فإما العليا، هي 
إلثومحئث نجد ولم ١^، به اشلغ الدى اذمافئ فهو ٢: ١^ وأثا 

بالد0.إل يوصلة ما الركاة من فيعطى بلدة، 

لا؟أم الكفاية من تعتن هل وفرثن، وغاز، ثلاجة، من البيت،: حاجايتؤ إذن: 
منيعصها والمئش الكفاية، من الأف والئلاجه الكفاية، من الغار الخواب،: 

غيرالدرج بمب فلو الكفاية، من ليس الدرج فرش فمثلا: زائد• وبعضها الكفاية 
فهيالمجالس ق تكون التي الفرش أما الخال، لأّتةاذوتا مفروشة وغير مكسوة 

قلث،.لا الحاجة، من 

ممره؛مصالح فيه ولأف إليه، اف؛محتاج الإنلأف الكفاية؛ من يعتبر والزواج 
وألتزويجهم، عل الناُت،ألنجرصوا إخواساأولياء المكان" ~منهذا نحث، ولهن>ا 
أبمزةأم فإف والرئ، اص > ذك، ل اض؛!ا س كم ط بمنثوا 
منمع اليوم الناس بعضن يفعلها التي الصفقاتر وأما مهر~ غير أو ~مهرا موويه 
محوز.ولا حرام فهدا ملمعه، كانجا يبينها بمبث، من اممه ولأهلم 

معلكن ثم، بإ ونزوجه وخلقه دينه ل هوأفضل نن نختار أل والواجب، 
تعال:قوله ق داخل لأيه الزكاة؛ من المحاحئشز إل المحتاغ الفقثز إف نهول،: ذللث، 

وألثثكتيه.هثه 



الثاله(اوق1ء ^) ١٤١٢هام لقاءات 

قرايؤ؟بذ أحدا زلكته ثى اف الإنبنطي أف بجور وهل 
ينطيةأف بجرو لا فإثه نفقتك عليه بجب س لكن إف تفصيل؛ فيه الخراب؛ 

ماله.وأحيا ماله، خدم فقد ذلك فعل إذا لأيه الرلكة؛ 
الفشربكفاية يقوم أف الغني عل فالواجب غني، لشخص أخ فقتر رجل مثاله؛ 

المحاحلأف الزكاة؛ مى زوجناه ز قاف يزوجه، أف التمقة ومي هو، إلا ريه لا دام ما 
وأقفلها.وأعظمها الحاجات مأ مى 

قداخل لأنه تملزكة؛ يشترط ولا تعال؛ فوله ل داخل 
يشترطفلا هل.ا وعل -)في(، يوهومحرور نبق، ما عل معهلوفه ه ؤوألثربم )ل( 

وكن.ا،كدا فلأيا تطلب إثك وأقول؛ الدائن إل أدم، أف يجوز بل ١^^؛،، أمللث، أف 
المعطى.تمليلث، فته يشترط لا لاثه ا1دين؛ يعلم لم ؤإذ مداده، وهدا 

يشترطلا لأثه الجاهدين؛  ١٢-وأعئن الرلكة من أملحه أمتري أل ويجوز 
القتال.جبهات، إل وأديعها أملحه أمري أف فل تملآكهم يشترط لم ؤإذا تمليكهم، 

الزكاة.أهل حول عليه نتكلم أي، أردنا ما هن-ا 
ام>نءاوناصأجيرظاسألظأءلضةسالآات 

موجهةالأيه هده فإف ه ألمئود لإفوأ »ائئوأ قح ؤكآ؛ها تعال؛ قوله الأشياء 
أو0ساإمان،كمارا كانوا مواء اممب، عباد و؛؛ر، بينه الذي بالعقد يول أف مؤمن لكل 

فيدخل[ ٣٤زالامرا،:ه آلعهدَ؛ارت<'ننئولأ \ل أثنيي ؤواثخم\ تعال؛ كمزله الأية وهن-ْ 
انعقادهبعد البح نمسد أن يجوز فلا ب؛ا، ثقي أف فيجب البايحاب؛ عقود للث،؛ ذق 

ذم،الئلتة ق مغبون انه رأى إذا ياممه" —والحياد الناس بحص لأف لازما؛ انعقادا 
•حرام وهدا العقد، يفتح أف أجل مذ عسا فيها أف ويدعي محاطل 





الثأث(اس r\_) عأم لقاءات 

صرورة،ق بانة والمال العمل مكتم-، إل فتميم الناس بعص يتحيل وقد 
فهداهذا، ق وهولكذب، لابنه، أو لابنته أو لأبنه ممرض اله ؤيذكر فثرجوالإجارة، 

اكيدا،بل لأ؛ظئ، الواثب علإّقاط اشى لأف يجوز؛ ولا حرام 
عمحشىواثه متحتل، اثه ثالث، لا افه -آب \ث°ما إسقاط عل يشمل الذي او والإن

و\ج.والعياذ قلتئ، يملب، أن 
أ0إما بل بالتجارة، يشتغل لا االوظم، أف العروق من أن أثاث ذلك، ؤمن 

الحمعأما الوظيفه، ؤينغ بالتجارة ياخد أذ ؤإما التجارة، ؤييغ وظيفته عل يبمى 
باسم ٠Jالدكاؤيكتب ويتحثل أحدهم ياق أن لكن ممنؤغ، هذا أل فالمعروفح ؛ينه،ا 
بالباطل،للمال وأكلا خياثه، يعت؛ر فهذا له، الحقيقة وهوق أوآبائه أولاده س أحد 
يتاحت,لأ أو عليه ١^^، ١^؟، الJوله كابغ أو للأنسان تحل ولأ 

هدا؟ل تدخل القارئ هل قائل: فال فإن 
هوهذا العامل، هو فيها الحامل يكون الفارغ أة ، العروقفالخوابح! 

والربحفته لبممل لأحر؛ ماله س نيئا الوظفن الشبمتصن أعطى فإذا العروفح. 
لمالوظم، الرجل هذا لأف به؛ باس ولا المنع، ق يدحل لا هذا أف فالظاهئ بينهما، 
يدحلفإله العمل من هوشيئا تول إذا أما المقارب، العامل ساشز0 بل العمل، يباشر 

محرما.يكن لم إذا عقد بكل ^1، أف الإنسان وعل لمنع، اي 
فهلعب، كل فيها لعه الباق المشتري عل يشترط أذ العقود؛ اوصانؤ وس 

صحيح؟الشرط هدا 

أفباس فلا فيها التي العيوب، يعلم لا الائع كان إذا التفصيل؛ فيه نقول،؛ 
فيها.عتب كل من بريء أنا فيقول،؛ عاما، ثزطا يشترط 





الثالث(القاء ر ه ١٤١٢ f,uلقاءات 

الآسالآ

وعيرهارفضت، قد والدق وعندي الزواج، ق أرغب ثاب أنا القوال! — ١ 
أحالم،أف محورل فهل الديون، بعص علينا زال ما وأثئ تأجر، م ست، ق نزل لم أسا 

عظ-،أف رفقت، محي لأما ل؛ نحلب، أحدا وأجعل الزواج، إل بحاجة وأنا رصاها 
أجعأذ اممه- ثاء —إذ أستهليع موظم، وأنا كحال، الذي الشخص يفعل وماذا ل؟ 

أوشإل؟يمتن من أوآحد مهرا، 

محول.yuأذ والدة لأي محور لا للوالدة! الموجهة الصيحة أولا؛ الخوان،؛ 
تنصحكإ لابنها ثنصح أذ علميها والواجب تمنع، لا تافهة بطل الزواج وبتن الولي 

افه،ءلاءة من المحاج أذ شك، ولا ينفعه، ما وعل اض، طاعة عل آ؛عينا، وأن لنمسها، 
امرأْيتزوج قد لأيه خثرا؛ إلا يزيدها لا بل تزوج، إذا بمرها ولا ينفعه مما وائه 

الحمد.وفه ممرا ذللئج يقع ك،ا والديه، ونحدم نحدمه صالحه 

هدالأف أمك،؛ ولوكرهته ثتزوج أذ علميلمثج حرج لا أهول،؛ فاؤ( له بالنمة أما 
امرأةعن الأن فابحنج شيئا، الأم يضر لا وهو عنلمثج، مقرة ودير للثح، مملحة 

نيائفإماّوفءصإله.

••هصى••

الما منها بأذ علتإ لا؟ أم زكاه الخرفان من وأربعة مئة عل هل القوال؛ ٢— 
وصغر،كار فيها ثهور، ستة أيما بلغ لم الماعز من عثر ؤإحدى أشهر• ستة يبلغ 
سائمة؟ولينت، علما تحهلى بأما علتإ 



الرمانيةالهاءات يتآ 
نماين،أدنى لأل سائمة؛ ولوكانت، الزكاة فيه الغنم مى العدد هدا الخواب! 

لكيالزكاة، فيها وجست، شاة أررعول الإنسان عند كان فمتى شاة، أربعول العثم 
أكثرثرعى التي وهى سائمه، تكوف وأن والتنمية، والدر للثاء تكوف أن يشرط 
الحول•

صباحاالشاة يثري التجار بعض مع تكون —كالتي لاإتجارة التي وأما 
شاةتكون ربإ يكثثر، الأررااار^ مى أفل ولوكائن، الزكاة، فيه فهدا اء— مؤيييعها 
قيمتهابلغت، فمتى القيمه، فيها  jCjutالتجارة عروص لأل زكاه؛ وفتها واحد؟ 
الزكاة.وحبت، نمابا 

ولوكاست،الزكاة فيها تجب بل سائمه، تكوف أف يثرط لا االتجارة كاJت، ؤإذا 
الدكانق والتاحر الدكان، ق التاجر سلعة بمنزلة التجارة عروض لأل معلوفة؛ 

،.معروفهو مما ذللث، وغير المحل، وتنذليمإ الدكان أجرة إل محتاج 
سائمةتكوف أف يشرط فاثه والننل للتنمية كاJت، إذا الغنم هذ.ه أف والحاصل 

ؤإنفيها واجبه الزكاة فإف لالأجازَة كانم، إذا أثا الحوو- أكثز ترعى التي -وهي 
محلوفه.كاJتا 

*•هسى••

جاوست،يم شعبال، من عشر الثامن ق الدورة أتتّي قتام أنا الئؤال،ت ٣" 
لكيطهزا، أشاهد ولم فيها، ها أجلأن تعودمحت، التي الأيام وهي أيام، ثانيه عل 

رجعم واحدا يوما نوقم، اثه إلا اليوم، هذا حتى معي الدم استمر ثم اغتلت،، 
الأفأنا كدللiإ أشهر، خمسة إل أربعة مى الحيض عني يتأحر اثه الحلم مع لنزول، اق 

وصيامي؟صلاق حكم فا الدم• هدا وحول مع وأصل أصوم 



(٥٥١القاء) ^ ٤١٢ f،uهاءات 

محببوحد إذا لكذ حيض، دم اثة الرأء يصيب الذي الدم ق الأصل الخواب; 
تحاءاللثالّثي. لقوي بحيض؛ فليس العروق من الدم وحرج الدم، يثثر 

»بمذِلاكذم>ق«رن.
والمستحاصةأكنز، أو يوما عثر خمسه الدم الرأة ترى أن الامتحاصة وعلامة 

مننحلل فانبما أثام ستة الشهر أوو من عائما كانث فإذا عادبما، إل أولا ترجع 
معهااستمز ~دان عائم لها يكن لم ؤإذا ويصل، وثعتسل أيام ستة الشهر أول 

فهوأسود كان إذا الدم تنفلر أي! يالتمييز؛ تعمل قاما حاءهاُ ما أول من الحيض 
حيض،فهو غليظا كان ؤإذا فهوحيض، كرمه— روائح —له مئتنا كان ؤإذا حنض، 

علامة.هده استحاصة، فهذه له رائحه ولا وأحمر رقيما كان يأف بالعكس كان ؤإذا 

ودميتجمل. لا الحيض دم أف العلامات! مى أف التأحر؛ن الناس بحض وذكر 
كانأن بحد اوجم أقصى ص تمج الحيفن دم بال ذلك! وعلل يتجمد، الحيضر غير 

التثكالعلامات مى وهده بالعكس. فالأمر غيره وأما محرج، ثم يتثمق متجمدا، 
ممعنا.ما عل وصارت حرفت، إذا 

سيوما عثر اثى أحذيت، أما معناْت ثعبان من عثر الثامن من كال ؤإذا 
تغتلالأف إذن يوما، وعشرين أربعه أي• رمفاف، س يوما عثر واثني شحبال 
عليهافليس ؤإلأ فهوأحن، قصتها إل الصلاة ايام مذ فات وما وتصوم، ويصل 

ص،، 
ّىء•

)محيق(»

بابالحيض، كتاب ومسالم; ٣(، ٠ )٦ رقم الأستحاصة، باب الحيض، كتاب البخاري; حرجه أ ا
نمحغئبمه.عاسة حديث من (، ٣٣٣)رقم وصلاما، وعالها المتحاصة 



اسءاوااثموعضاسة

عل٣ كرع رجلا لكن ررإذا قوم: مل أخذ الاس مص - ٤ 
الزلكْ®؟له فيجور \لإ\وب يكفه ولم المآكل، ل نسه 

مكثشث وهو الأغنياء نفقه يتقى الذي الإنساو فإف الإنفاى أما الخواب; 
نفقهأو الفشي نفقه ينفق لكن إذا أما الرلكة• من معلى ولا منرما، ومت؛ر منيها، 

ماعناق ان للأنأءلاامنا لو ؤإلأ الزلكة، مى مش فهذا الرائب، يكفيه لا لكن بلله 
كلبمو، فهذا ^١، ولولكن المءُ يكفيه لا لكان والشارب المآكل من يشتهي 

بقدرحاجته.ان إن

••0صو(••

الذيالحديث ق يتصرفن،؛ ّحنى ءثوآلقلاهأقكأت بقوله المراد ما الئؤالت ٥■" 
لهمحب يتصرفن حص الإمام ئغ مام ®من قوله ز الثنن أهل رواْ 
الإمامقيام أم الصلاة من الانصراف هذا هل فزاثه،؛ ق ئادإ ولوكاو لثلةر مام 
الحراب؟من 

يتصرفنأذ فا،لراد: ءحصيتصرف؛؛ يوله^؛ وص الأول الماله أما الخوابجت 
مإذا الإمام إف العلمإل قال ولهذا ويئرج، يقوم أل المراد وليس الصلاة، من 

الألآ،ا»أمتغفئ قال: إذا ل السلة، مستقبل القيام بملميل لا أوغيمبها التراؤيح ل مراء 

(،١٣٧٥رقم)رمضان، شهر نام j بابط الصلاة، محاب، وأبوداود: ١(،  ٥٩)ه/ أخمد أخرجه )١( 
كتابواكاتي: •٨(، )٦ رثم رمضان، شهر مام ل حاء ما باب الصوم، كاب والرمذتم،؛ 

إقامةمحاب ماجه: وابن رنم)؛ا"ما(، يتمرن،، حتى الإمام مع صل من ثواب باب السهو، 
الغفاريذر أي حديث، من (، ١٣٢٧رقم)رمضان، شهر نام ب، حاء ما باب فها، والسة الصلاة، 

خ؛ئيتن.
صحح.حن حديث، هذا الرمدي؛ نال، 



رق1ءاتءامأاإصرالاق1ءاثثا

يمرق؛والإمام« الخلأو ذا يا شازكت اللام، ومك اللام أن ^ ١٠ثلاثا 
ماموروذ ٢٠٦٤٢اتجاههم إل ينصرف لم الإمام دام ما والناس الناس، عئبس لئلا 

ءاللهمثلاث افه١١ راأسعمر يهول؛ مدوما يبمى الناس، محس لا لكن بالتاء، 
اراد.هدا يتصرف، نأ والإكرام* الحلأو ذا يا نازكت اللام وملئ، للام اك 

كاذمءوذيلن ئ؛ 
إد،االخدين،، أصل ص لست، إدراج، فزاثه؛، عل ثاجا ررولوكاف ت قوله قاف 

لواممه! رسول يا قالواI ءثجأكلأ،ؤئم الني بم قام لثا الصحابه قاف صحح؛ المعنى 
لهمحن، يصرد، حش الإمام مع قام ثن ،إه قال،: لوزذت- -يعني: لشنا بمه ملثا 

ةيامولة«رن.
قاميم ازن، ق الإمام تابع إذا الرجل أف ظن الناس بعصن أف أية أف وأحب 

يتصرف*؛رحى قوله: كنالف، هدا أف ظن شمعا ازر ليكول بركعة وأش سلامه يعد 
حتىقد؛قيث، فايلث، ركعة بعده وأست، الإمام نلم فاذا علط، هذا مول: ونحن 

معرروانصرفا، ءدوألصلأْؤقلأمُ: يقل ولم الأعل، الحد هو فالانصراف انصرف، 
حصمام ررمن قال: بل الحديث،، حالمت، قممت، إذا إيلث، مول،: حتى انصرافه،، 
حتىمعه بش فمد ركعة، بحد0 حاء م سلم، حتى الإمام ْع بش فمن ينصرف،، 
ذللثح.j، شلثج لا ينصرف، 

(، ١٣٧٥رنم)رمضان، شهر نام ق باب الصلاة، كتاب وأبوداود: (، ١٥٩)ه/ أحد أحرحه )١( 
كتاباني: والن'٨(، )٦ رنم رمضان، شهر قيام ل حاء ما باب الصوم، كتاب والارمذكات 

إنامةكتاب م١جهت وابن (،  ١٣٦)٤ رقم يتصرف،، محي الإمام •ع صل س ثواب باب الهو، 
الغفاريذر أنى حديث، محن (، ١٣٢٧رقم)رمضان، شهر نام ق حاء ما باب فيها، والسة الصلاة، 

ئهبمئ.
صعمحح.حن حدين، هدا الرمذى؛ ئال( 



0
القاءاثاثمر«ض1سات

ُي الأية؟ي قدم وئاذا والمكم؟ ١^ ئ الفرق U ص: ٦- 
ذكزاؤإل واحد، بمعنى فهإ مفردا احدمحا ذكز إذا والمك؛ن الفقثئ الخواب! 

حاجه.أشد فالفقيث حمنا 

الكفاية،نصم، من أقل محي من الصدقات آية ق الفقثر خذهرأممئ! العاJإء قال 
اكاثه.الكفا;ه يجد لا لكذ قوى، ب الس، محي نن وا،وكين 

يجدلاثه مسكين؛ فهدا ثلاثة، ونفقته ألفان، رايه رحل بال؛ال! الخال ؤيتضح 
اشم،.من أكنز 

فقثر.فهدا آلاف، ثلاثة ونفقته ألم راتبه وآخر 

أثن.وهدا شر، فهدا راس_،، له وليس ألف نفقته وثالث، 

ولكنهدينه،  ١٦٠ليندي زوجته من زكاة قاحد دين عاليه ان إنالاثؤالت ٧— 
قوذلائؤ صروؤثة، غر أشياء ق زوجته وعل نفجه عل أممها م جيبه، ل وصنها 

محت،فإذا كان)لا( ؤإن الحال؟ هدْ ق عتها جريه زوجته ركاة فهل الماصى، العام 
١^'؟

الزوجJصؤف وأما موضعها، ق وضنت، لأما محزية؛ فهي الركام أما ابواب• 
بحصصرح وقد دين• عليه وهو بالكال يثتح أف للإنسان يبغي لا لأيه خْلأ؛ فهو 

افه،إل تإرب المدقه أف ْع يتصدى، أف له يجوز لا دين عاليه الذي باق العلياء 
منتحثة.والصالهة واجم، الدين قفاء لأف قالوات 

••©ص®••



0(الحاءاثالث ) ٥١٤١٢ئ،| لقاءات 
حكزوْا ذلك؟ إل محتاجه ومي جدق إل الرلكة ذ؛ع حكم ما الئواوت ٨" 

١٦٠والإيارس، —االاوهاد_ا إليها وهومحتاج سارة، أماط وعليه أحي إل الركاة د؛ع 
الأقساط؟هده دفع يستطيع دخل له وليس الحامعة"، من 

الزكاةدغ وأما دين، اء قفلأيه باس؛ فلا للأخ الركاة دفع أما الخواب؛ 
اّ-أإلأإذالهكنفي>للئ،عليها، محوز،محي،سألممق للغدة 

طمابك ذ كان إذا أثا الزكاة. من نمقا أذ فلك عليها الأنفاى تستطع تنه 
الخاص.ماللئ، من عليها تنفى أف عليك فالواجب 

*•محسى••

يكنلم إذا متثهله أم وجهها كاثمه تصل أف للمرأة الأفضل هل ت السؤال ~ ٩ 
الجود؟أثناء مكروها حائلا الخناء يكون وهل أجانب؟ رجال لدثبما 

محدئيكذ لم إذا زلخققا تكثف أذ صلأيا حال ل للمرأْ الأفضل الخراب: 
السجودأعفاء متاثزة مذ وأمكذ للصلاة أحسن ذللن، لأف المحارم؛ غر رجال 

حالو "يعني؛ فاْراآ الرجل بجد أف مف أنة ه الشن قدوردعن إنه م للأرض، 
الصاو.ر.انشراح ويذهب النص يكتم هدا لأف الصلاة— 

أففالأفضل الحارم غر من أجانسط رجال عندها يكذ لم إذا فالمرأة 
حالوق يثئه، أف عليها فالواحي، أجانّج رجال عندها كان إذا أما الوحه، 

تسجدأن أراديته فإذا هدا وعل السجود، محيل الختهة ناشز أن الأفضل السجود 
بوجهها•الأرض وباثرلتخ وجهها عن كثمث، رجال، حولها ولوكان 

ماجه؛وابن (، ٦٤٣)رنم الصلاة، ق السدل ل حاء ما باب الصلاة، كتاب داود; أبو أحرجه )١( 
;?كهنيئ.مريرة أبى حديث، من (، ٩٦٦)رقم الصلاة، ق يكرم ما باب الصلاة، إقامة كتاب 



اض*ذطنيلا ulfاتث 

■؛؛عأو تقديم ■م يكوف أل إما ايافر جع أف العلوم من الئوال! ~ ١ ٠ 
محمعأن القز أراد لمن محوز وهل الوقت^ن؟ وسط ق الحمع حكم هو فإ تأحر، 

النساء؟خاصة له— —فهوأم االد0 ق تقديم جع 
فالخمع\فذجوا,أ بين الملأتان تكوف أن معناه ليس الخمع ت أنول الخواب؛ 

جعكان إذا للأول الثانية إثا الأمى، إل الملأتي إحدى تنأ أذ الئأ، مماة 
الأولأووموقت كانم-اض إذا اس إل الأول ئثا تقديم، 

كانإف بك، هوأرفق ما اؤعل لكن مواء، حد عل كلها الومط، أول الثانية وئت، 
فأحز.التاحيرأرقن ج كان ؤإن فمدم، أرش التقديم جع 

مؤالمتمة، محنى كان إذا إلا محوز لا قانت بلدة بمادز أف قل المسافر جع وأثا 
حاء—كإ امرأه أو العصر، تأخير عليه يشي أف وكعشى \لط[وني ق رحلته تكوف أف 
تقديم.جع هبتع أف لها فعحينثد فر، الق ثتوصأ أف علميها يس لسؤال— اق 

*•ؤصى•*

متثئىثراء ل به اهمه المممت الدي المال زكى هل الثؤاُل: - ١ ١ 
حسث،الامتثإر ثركات ق الأسهم تزكية حكم وما شل؟ أرباحه رش أم وتشغيله، 

أوغيرها؟أوسيارة بناء ق يكون قد هم الإف 
القودل تجن إنا والمساهمات الشركات ق الزكاة أن نحالإ أذ نجئ ابجان٠: 

التجارة-بما يريد كان فإف التجارة، -٠١ يريد يكن لم ما تجب فلا الأعناق أثا شل، 
المساهماتأعياذ فإف ذلك ق اكمية يريد كان إذا أما التجارة، •موصن من فهي 

الزكاة.فيهاتجن، لا 



(٥٥١الحاء ،) ٠١٤١٢س لقاءات 

يفعلوماذا لمة؟ مغيث بيته ق حائمة عنده كان من حكم ما الئؤال؛ — ١ ٢ 
ب؟

درحةإل يصل حلاف ووالدق والدي بئن بحمل ما ممرا فولت وآحر 
رأتأف وحدث هدا، عل صابزه ووالدق صغار، ونحن أمامنا يمر؛يا كاذ الإهاثة، 
لوالديكنها ازدادلم، أما ذللئ، وثع ها، نفعن الخادمه وهويراود والدي والدق 

سه.وبص خمنا العمر مى يبغ والدي بأف عالتا البيت، ل تطيقه لا وصارُت، 
تحديهلا لكنها وحه أكمل عل الخدنه له تميم أما ل إؤم والدق عل هل 

لوالدقامح مبائه علنا شهور، ثلاثة مذ أكر الخال هذه عل واستمرت إطلائا، 
هدا.عل 

ٌ؟ر زوجته عل الرنج عصت، ل س الرمحول حدين، عليها ينهلبى وهل 
والدقأرى عناوما خصوصا شعوري، فيها أممد حال ق أيير وجه ل أقفح وأحيانا 

ذك؟ل يلحمنيإمكيٌ فهل معه، نتناحث أو نكي 
سنهوسعول خمسة له رجل الخدم، جلب عن الزواجر أكم من هدا اُبمواب،• 

الثنولقول ل داجل وهو دالأنب~ "والعيال الخادمة حدْ فيزف شادا~ ليس ~يعنىت 
عذابولهم يرؤيهم، ولا إليهم، يئظر ولا القيامة، يوم اف يكلمهم لا ®ثلاثه و:. 
افدجعل ورحل ْستفر، وعائل الشائما~ يعني؛ -الأشتمط زان أثنمط أليم! 

٠.يمسه،اُ إلا يشمي ولأ بيمينه إلا يبح لا بماعته، 
رقمالماءآمن...، ز أحدكمآم؛نواللائكت قال إذا باب الخلق، بدء كتاب الخارى؛ أحرجه ر١ا 

ُن١(،  ٤٣٦)رقم زوجها، نراش من اتاعها تحريم باب الكاح، محاب لم: وم(، ٣٢٣٧)
رأ؛ئفي،نن.هريرة أي حدث 

(،٤ ٥ ١ رقم)١ الإي،ان، نم، j والمهقي ٦(، ١ ١ ١ رقم ٢ ٤ ٦ الير)٦; j اممراف أخرجه )٢( 
خؤييئن.الفارسي ملمان حديث، عن 



ااقاءاواام*ضإئا
ئال— 

—والعيادأوأشد مثلها أمثله علينا يرد لأيه سعيدة؛ ليست الذكورة والمسألة 
منؤإل شديده، مفزتبا الخدم فان الخدم، استجلاب من داثثا نحدر ونحن باض— 

اللامهيستفيدوف ثانيه، امرأة الئحال يتزؤج أن مسألتها نيون الي الأمباي—، حملة 
الخدم.هؤلاء غوائل مى 

لهنيكون البيوت ق اللاق العواص النساء هؤلاء أة أيقا ويّتفيدول 
أزواغ4ئونموخئذ.

كانما وهذا الإملامثة، الأمة ق النسل تكثير وهى ثالثه مائدة ونستفيد 
لأكممكانر مإى الولود الودوئ رادزوح_وا ت يهول، عليه، محث، ءثجالألأْأئم 

الأياء«ُا'.
أنصحهماء نإل بيوتهم ونحتاج قدرة لهم الذين إخواننا أنصح أنا لهذا 
وأفالمومستن، أمهاتا سدكرف وأف ذلك،، يتحملن أف التساء وأنصح بالزواج، 
فلتحثستاأوهجل، يمس، ثيء فيه ليس أمر هذا وأف ٠، تسعُ عذ ما'ت، . الؤنول، 

المشكلة.هذْ حل عل لزوجها عوئا وفكن وكصو، الأول، المرأة 
حاول،وأقول،ت القس،، العمل هذا عل أشكئ0 فانا الشخص لجال( بة بالنأما 

شلثج.لا صرر، اليبت، ل بقاءها لأف ممكن؛ وقت، أٌّرع ل الخادمه هذه هئرج أف 
ليلاطمه أذ ينبغي لكنه طبسط، فهذا فه؛ غضتا أبيه وجه ق يقم، كونه وأما 

يقولط!الثزك، عن ينهاه وهو أيام ، يلاطفعفييائوْؤئيم إبراهيم كان ك،ا الكلام 

رْوؤئفيتمتن.، LUL•،بن أنس حدين، من (، ١  ٥٨)ّآ/ أحمد أحرجه )١( 
كتام،لم؛ موصحح )v/٣( النساء، كثرة باب، النكاح، كتاب، المخاري! صحيح انظر؛ )٢( 

١(. ٠٨٤)\/ الزوحايت،، بين القسم ؛اب، ١^٥^٤، 



0(الث1رث الهاء ^) ٤١٢ fUلقاءات 
جاءؤ(هد بمأبتإفي ُثبمانك يعي يصرولا ولا يح لا ما ثبي ءؤبما؛تتيإ 

ثال!بل جاهل، إيك أن يا يقل• ولم لءريم؛مآأ~'م؛[ ه ياتك لم ما آليليّ 
إفآشطن ثبد لا يتأتت ؤأ سؤ، صها أهدك ٤^؟؛، يأيك لم ما آسي بُى 

مقرقآلؤتي نى عداب بمثك أن غائا -أإمحآ يتأبب ه عمنا آكيطسماث؛^٢٣!( 
لم؛م:مأأ-هإ[.ه ولثا للشيء 

له:قال عنيقا، أبوة كان لكن كام، مشرك وهو أبيه مع تانطن كلها 
عنأنت ؤأرإغ،ب امتنكاو استفهام هدا لمريم:ا"أ[ ه ءابمغا تن أنت ؤأرإ؛بمب 

العانة.اف، أل نه علثا و}>ةجنغ، ئنتته ز لن ءاله-أ_،ثامهم 
ثئؤثاوأن الفتن، لجإيى من أ،غ' \ديعيدئا وأف التوفيق، ولكم لنا افن ناو 

أحمن.وصخبه آله وعل محمد نبثا عل وملم الله وصل 
••ر£صى••



0
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ؤإمامالمر، حاتم محمد سنا عل واللام والملأ٥ العا،لر،، رب للب الحمد 
الدين،•يوم إل باحان بعهم ومئ، وأصحابه آله وعل المن، 

الحاْعj ه( ١ ٤ ١ )٢ ط؛ رمقاف شهر ي الرابع الكاة هو فهدا بمد، أئا 
عبعلأف تعال امم4 نسأل الشهر، هدا ق الأخثث اللتاء وهو عنيزة، ملءينة ل الكبثر 

وبركه.خثرا اللقاءايتف هده من علينا مر ما 

المساإميرامن كثثرا أف وذللث، عرستؤ، أمر موصوعه سيكون هدا لقاءنا إف 
Jففهول.لا ما يقولوف 

ففيمرة، عرة سع من اكر الوم ق نا علثمتكرر امر ق ملأ لكم واصرُب 
مزووهاأف عبادْ عل افه فرض والتي الثاف، والسع القرآي ام هم التي، الفاتحؤ 

القرآن.معال حمح حممت، والي، والافلة، الفريضة صااواتر.م من ركعة ل كل 
محنىما السورة؟ هذه معنى ما الاست مى واحدا ناةثن1 اثنا لو السورة هده 

لابجيذلك، من ^١ تشثإوه؟لوخد.ناة الذي U عليه؟ صل الذي ما آيابما؟ 
ثك،لا حس وهذا ورسوله، افب لأمر امتثالا وآيات، ألفاظا يقرأ ولكنه يقمه، ولا 

القصود.هو هذا ليس لكي 

نحرفنحن فهل أومرتم،، صء إما صلاة كل 3، التشهد نقرأ نحن أيما كذللث، 
يثتوفكيف، ا يدعوف؟ ، كيفإذلت بمرفوف. لا الماس كثثرمى المشهد؟ ألفاظ معال 



(٣٧ر1سء!^ ٤١٢ئءهءات 

غريب!هذا ا يعرفونث؟ا لا بئيء افه عل 

تعرفنحن هل لكذت الجود. ول الركؤع ل اطه سبح نحن أيشات كذلك 
يعرف.لا الناس من ممر أ الأعل؟ ربأ سحاف ت معنى العغلم؟! ربأ سبحاو ت محنى 

معروفةحملة كل هل لكن• الل-عاء، عل وتومنول القنوت ل الأف ندعو نحن 
لديكم.غيرمعروفة الكل،ات بحص قدتكون ا لديكم؟ 

يقولقد معناه؟ ما امريا، هوعصة الذي ديننا لنا ارأصؤئ مثلان لهذا أصرب 
نالكف صالحا؟ الدي,', , أل دثا؛؛ لما ءرأصالح الدعاء -بذا أدعم كف . قائإ

"ا خبمحسم>لغ؟ا 
قالإذا ذلك وهوْع حثرال، فيبقى الوجه، هذا عل اجلعى الناس بعض بمهم 

نفه.ق والأشكال آم؛ن، يقول• أمرياُ هوعصمة ااذ>ى ديننا لما ءأصئ إمامه! 
مامعال مهم أف ~ عليتا نجب أقل• لم ~إف لنا فينبغي مشكلة، هذه إذذ؛ 

أوالهل4أوالحساب أوالفقه المحوأوالملاغة ل مماتا الاتساق ئن-ز فإذا نقول، 
اعَقجل؟ اممب كلام معنى لانفهم فابالتا معناْ، بمهم لابدأف أوالكيمياءأوالحغرافيا 

انفهم أذ بد فلا ا ءَةتقل؟ ربتا عل به سى ما معنى لانفهم يالنا ما 
ُلأممهاؤكلم؟ر وقل قزاوكم ممز إذا كم كيث ;قهبمه! حوي مابن قال ولهذا 

يردرُمل المعنى يعرفوف هم والفقهاء لفظا، يتالوي، الأين هم والقراء 
الد.ين،ا.ل يممهه حيرا به الله 

لحزم وابن (، ٧٥٨)رمم الكبرى، الإبانة ل بطة وابن (، ٢٦)٤ رمم اللع، وصاح ابن حرجه أا 
١(. ١٣٥)رثم وكله، الطم بيان جامع j البر عبد وابن (،  ١٧٥رأ/ الإحكام 



اداداءاواالو«ض1دة

أفيفهم لا الذي الإنسان عل حرج ولا ثفمة، أف بد لا نعرف، أف بد لا اذو؛ 
هذامعنى ما الأية؟ هذه معنى ما محرا! افه جزاك ويقوو،ت علم، طالب بيد ياحد 

بذللئ،،ممنوئا العالم محنالب يكون هكذا قال ؤإذا الدعاء؟ هذا معنى ما الخدين،؟ 
سيفرح.فإثه مسترسالا سأله صاحبه أف علم فإذا 

الفاتحة!محورة ل المعاق لعض نتعرض الأن ولعئا 
المدح)الحمد(؛ معنى ]الفامحن;آ[ ه آنثنيرتث> ييض ,بمب ُؤآدمنث تعال؛ مال 

فالمدحوالحمي.، الدح ب؛ن القرى هو وهذا الخام، والاعفليم الخامة بالمحثة القرون 
والخعظيم،المحيه مع إلا أبدا يكون لا الحمد لكن والاستهانة، البغضاء مع يكون قد 
نإرجاء أو من؛نزه خويا يمدحه لكذ يبغضه، وهو محخصا ال الإنيمدح مد 

والخعفليم.بالحب مصحوب، الحمد لكن عنده، 
الدثر.الالالثإ لالعالم، الخالق أي: لالفائ:آ[ i آصث ومعنى؛ 
افهربوبية أف ه آذثنيءض> —ءؤرهس ي لااغاىتُا[ ه آبحو ؤآلأص؛ن وصلة؛ 

رحيم•الوقت نفس وفي، فهورب الرحمة، عل مبيه ربوبيه للمعالمتن غس 
ذولتتنئ قرأنا؛ إذا ~اونا قبلها بإ تالفاتحةت٤[ ه التيّب _>وم ميكه ؤ صلة؛ ثم 

فجاءالدئيا، نتصورونتخيل [فإثتا ]الفاتحث:xrه أؤمو آلبمن ه نفرك^ آدِرن 
حالمن الإناف لينتقل لالماتحة:٤[ 4 آهب .مم نلك ؤ ذلك،؛ بعد الاخرْ ذكر 

متعظا.ويكوف الآ->رة، حال إل الدئيا 

]الفاتحة;ه[ه تثن ءؤإثاك العثاد.ة دور يأق له والخعظيم الله عل الخناء هلءا بحد ثم 
الاستعانة؛العبادة ذكر بحد فيأق ار؛ه، معونة بلا الإنسان نيا يقوم لا العبادْ ثم 

لالفاتحن:ه[.ه ثننمهمل 



ارالاقاءالزابع  U٥١٤١٢،، هاءات 

اكرطآندثا ؤ الدعاء؛ دور يأق به والامتعاثة ض العبادة إخلاص بعد ثم 
ألماوبمهلاكاتحن:أ-ص.ه ءنيلمءرآتْثوس.،يهن آغت آئن صمط ه أك_تقبم 
إليه،اهدنا ولا فيه، اهدنا يقل: لم ولا)ق( يقل)إل( لم آكثطه ، ٨٠١ؤ

بالنسبةفالإنسان التوفيق، وهدايه الدلالة هدايه الهداية تشمل أف أجل من وذللئج 
إليه،هداية إل هنا فيحتاج أويسارا، يمينا ثئحرئا بعيدا يكون قد المستقيم للصراط 

آنياؤ نال،؛ ولهدا فيه، هداية إل محتاج المستقيم الصراط يحل إذا ذلك، بعد ثم 
التيوالهدايه الدلاله، هي التي الهدايه ليشمل الصراطاا ر)إل يقل؛ ولم آكثطه 

الدين•عل واكايتج التوفيى هي 

أنتيم مستةيلم، بأثه أولا الصراط ووصم، عليهم، اممه أنمثر الذين وصراط 
لالفاتحة:ب[.ه آلمثاين ولأ علمهن آلمعْثوس نغإغر أتت آقن متن ؤ سالكيه؛ عل 

أنمام؛ثلاثة الماز 

عليهم•ضم 
عليهم.ومغضوب، 

ِي
وصالون.

ثيقل ولم ماه بثنت قال،؛ عليهم اش أنعم الذين العغليمه، البلاغه وتأمل 
ُاان*ينيقل■ ولم علمهنه ؤآلمعْثوس عنها؛ هال، العصبثه والأمه عليهم. النعم 

يلؤمن اف، يل من عليها مغفوب العصبثة الأمة هذْ لأن عليهمء عضلمث، 
اممه.أوبء 



اض*ضانيةالهاءات 

أقام!ثلاثة فالناس ا1هتدي، صد والضال 

يقول:الذي فكأو عله، معم هذا يه، وعامل بالحي عالم الأول؛ الشم 
والعمل.العلم افه سأل '،،^٠٢٤٠ أفت آين ؤصرط 

عاليه.مغضوب وهذا سكثٌمحه، بالحق ع\إأ الئاق؛ المم 

صال.وهذا بالحق، جاهل الثالث،: المم 

بعثةيعد النمبمارى عليهم المغضوب ومن اليهود، عليهم المغضوب من 
بعثةبعد لكن صالوف، الثمول بعثة قبل فالمحارى عفيهاقلأْؤئم، اومحول 
عليهم•المغضونم، قم من صاروا بالحي وعلمهم اومول 

همعليهم الغضوب، أف المقرين كتب س كثثر ل نجدول أنتم لاجظوا• 
اليهودلأف اومحول.؛ بعثة قبل هذا ولكن المحارى• هم والمحالوف اليهود، 
جاءهمما والمحارى عنه. واستك؛روا الحي فعلموا فاّمكموا، بالحي عيسى جاءهم 

ص

ياهوا.لكن رسول، همي بعد 

قاثيعني؛ عيسى، محيء بعد اليهود مز اشارى صار محمد محيء بعد 
عليهم،وعم، اليهود لعن كإ ملمعونوو، عليهم مغضوب فهم الحجه، عليهم 

اليودؤالمحانى«رأاعق اف »لننه ئلم4اة4سصمُ: 
يزءمول~~كءا وْربيات، خدم بيوتنا وق بيثا الأن يوجد اله الأمحن—، ومع 

أحوالتردى كيف لأعجس، ؤإق "والعياذ؛افب~ ولعنها عليها اش عضب أمة من 

احي،المكتاب ت لم وم(،  ٤٣٥رنم)اليعة، ق الصلاة باب الصلاة، كتاب البخارىت نترجه أا 
ظنبماف.ماس وابن حديثاعانشة، س (،  ٥٣رقم)١ الشور، بتاءالساجدعل عن الهي، باب 



0(الحاءالوابع ^) ٤١٢ج لقاءاث 
ى

صعقوصل أل حد إل أ والحقا ( JliLjأعداءهم يربول الحال، هده إل ايلمن 
—نعودوالمحارى اليهود إحواسا يقوون الواحد صار أف إل العقل ونقص الدين 
مثالهم.فأنث إحواJالئ، يكونوا أن رصيت إذا باق— 

،اؤثة.الالثلاثة الأديان أصحاب يقول: 

الأن؟قائم واشارى اليهود دين فهل 
قدينا لعباده رصيه شرعه، هوالذي نحه والذي هومنسوخ، لا، ايواب• 

غ؛نيبغ وثن ؤ الإملأم: إلا يرصى لا عفيوالقث"0وصم الرسول ء محي وبعد وهته 
لألعمران:هخ[.ه ند مز يش 

دينإلا الثلاثة الأديان هذه من قائم لا الأن، قائمه دياته ليت هي ١^؛ 
محمدبه حاء الأي الإسلام، 

مثنتعال: اف ءئال قال: ه النئ أف إْ؛ءممنبمع ئريرْ أي عن الصحيح وق 
الصلاةق لعظمها لكن الفاتحه، هنا بالصلاة وا،لراد عبدي وبتن بش الصلاة 
كلها؛الصلاة هي الفاتحه كأف الصلاة، عليها أمحللى بيا إلا يصح لا الذلأة وكون 

هآكنيث تب ذ ؤآدم1ت قال: فإذا مؤن، عبدي وب؛ن بش الصلاة ررييتتذ 
قال:ئذائال:>آصأص4ئال:مححمدي.وإذا ئالاشُ: 
iثننمث  iiuUتثئ واك قال: وإذا محدنعبدي. قال: هي ؤتثيك 

صتنه آكغتم آلغرط آنيا ؤ قال: ؤإذا يصش• مدي وي؛ذ بش هذا قال• 
ماولنب.ي لعبدي هذا قال: الكثانزه ولا عيهن أنشتوب عز مب آسث أئن 
م

(.٣٩٥رمم)كلركة، ق الفاتحة نراءة وجوب باب الصلاة، كتاب ملم؛ أحرجه 



اوق1ءاتامرضادة

طعمللقراءة يكون أ نصل ونحن المعتى هذا نتحضز ليتنا نعمة الحمد 
انالالسسعل تلأو0 نقرأ عن1، ينمو أو ، ٧٥١أو نلكي أب-دا• ننساه لا وذوى ولده 

العفليمه.العان، هدم نتحضز ولا 

معنى:»اكحياتف...<<:

الإكرام.عل دو لفظ. كل التحو: أطل 
يعظمأف يستحى أحد لا عئيتثل، ف منشص والإكرام للتعظيم لفظ ظل اذن! 

حميعالتعفليإتفّإذف: ءغ؛جل. غايهالتعفلمإلاافه 
فهوكافئ.افب نمر صل من ولهدا ف، إلا يصل لا أي: ض<، ررالصلوات معنى: 

للب،وصف الوصف، ق طيبات، شمزت ذات العلتان رروالطثاتاات معنى! 
اض.غير للفاعل وصف وطيبات 

الل.ات<طئب عيججل أنه فب، وصما كونها ياعتاو التلثات فاء،ا ررالظئات 
فباعتبارهاوالأفعال، والصفات، الداتر، طيّنا والأفعال، والصفات 

الثثرقال الثنغ، خالفت، ما والثدىء ١^٣^؛، وافق ما الهلتت، ان للأنفعلا 
١^:كلأ الحدث ل جاة طتا«ُا' إلا لأمل افَطث1، #إن شأئوصمُ: 

والأفعالثوالصفات، الذامحت، طتس، 

وقدطثا فعله يكوف قد فالمخلوق المخلوق، فعل ^ا طتا« إلا يقبل فءرلأ 
ؤآثتيت،للئشن، ؤأينيميى ممئثى ؤأ-لنيثتث، تعالت افه قال خبيثا، يكون 

(،١٠١٥)ريم وتربيتها، الطيب الكسسي، من الصدقة نول باب الزكاة، كتاب مسلمت أحرجه ( ١ ) 
خ؛غئبمن.هريرة أف حدبن، من 



الرابع(ء الق! ) ٥١٤١٢ءأم لقاءات 

ثيءوكل وخبيث، ءلثسا إل الناس فقثم ]الور:ا"آ[ لششا4 ؤأشثؤن لأْليبين 
ومتآيتقثيثتر ،ت\ هل1ثت، من أنمقوأ ءانوا أل؛زا يئأبما ؤ وخبيث طست، إل ينقم 

يالعقدفالمحاح لاوقرةتماا'آ[  ٠٤ننغمؤنمنه ولاثئموأألخيث منآأدر_ءفي لمجنالكم 
لائنسثسل قني ؤ آكتيثة ثن حسث، والاإواط طيب، الشرعي 

]الأساء!؛ب[.ه مروفنصتين فير إثهرَ؛الأ 

•قمن إل تنقم فالهلسايت، ■ إدن 

والأفعال.والصفات، الزاتخ طين، إل مضافة تكون اض إل إضافتها باعتار 
بهليت،.فلس خالفه وما فهوطيب، ال~رغ وامى فا ايحالوق فعل وباعسار 
وبركاته((.النه ورحمة التبي أيا ع-ليلثا ارالثلأم ومعنى! 
]الخنر:*اآ[ه الثزمق وم الحشر: سورة و تعال كاقال أماءافب س الملام 

—لهم اش ~غفر العناء بعض لكن ؤإل علينثخ، اض عيلثا( )الملام معنى ليس لكن 
بمعنىهنا الملام بل صحيح، غير هدا لكن عليلثإ، الملام اسم المعنى! إف قال: 

juفالمعنى: الض« أيا _، »اللأم قلث،: فإذا اللأنه. مزال أي: المليم، 
اشَلكاللأنة.

يقولول:المشركوف، به أويتعلق الخرافيوف، به يتعلق قد إشكال وهتا 

حامحزاوئول أو معناه إذن: اونول؟ا نحاطبوذ كيف، عليالئج« »اللأم 
لقال£إ:غابا أحد لوخامحلمخ الحاصل، إلا نحاطب، ولا للخaإاص،، الكافت، لأف عليلثج؛ 

قبلالمحر إل قم اصّنع، فلأن يا وقاو£إ: اخر ببلد ولد للت، ولولكن محتون• هدا 
وهوقتخاطبه أمسلث،. المجر طلع إذا حتى وميا واشرب وكل ساعة بنصما المجر 



اواق1»اساررداسةه( 

ءاللأميقول! هنا لكن الناس. ليضربه اربهلوه محتون هدا الناس! نيقول آحر بلد 
مثكلة.فهدم الشي® أيها عليك 

ليقولوف كانوا ُأمم • عود مابن عن البخاري رواْ حدث ل جاء وقد 
دونالس® عل رراللأم يقولوو: مماته وبعد عليكء ®السلام الثّمول(.! حياة 

ءليك«.

س:ثالوينحوموفيضس
والديالديثة، أنمى ل العوال ي بالذي بالك فإ يمع، لا وهو ®عليك® ؛ يقولوو 

اأحرى؟ بلاد ول أكه، مل 

شيحيقول لكن الحاصر، ْع يكون الذي المهود للخْلابا ليث هنا فالكاف 
يعرفوهوما ءالم~ ءلال_ا كل عل به نشر ~الدي المم كتابه ل دِمهآ؛دق الإسلام 

إذاالإتاو إو يقول: الححم( أمححاب محالفه المقيم الصراط بكتاُب،)اقتفاه 
لهيدعو الذي للنبل اّتحضاي؛ لمث؛ عليك،® ®اللام قال: 

.^١٢١ؤإلأفلا نحاطثة، كهما لأنة؛ بال

وهومنه واعلم منه أفقه هو من ل بمن معارصا عود مابن قول كان ولهذا 
الماسحطب عثر أف مالك: الإمام ٠^٠؛^ 3، صح فإيه لأكينئ، الحطايت، بن عمر 
وعمنحلاقته، ق ٠ النث،*ر أنجا ■،IlS *اللام بلفظ: المشهد يمهئضأ المنتر، عل 
علقاله وعمر أحد، بمكره ولم الصحابة بمحضر قاله وعمر عود، مابن من أفقه 

(.٦٢٦٥رنم)بالدين، بابالأحل- الأسثذان، محاب الحائي: أحرجه )١( 
(.٣١٩ايتقيم)Y/)٢(اثتضاءالصراط 

)"آ(أمجهمالكفيالوطأ)ا/>ا،(.



الرابع(الثء ) ٥١٤١٢عام وت1«اء 

لعلى.التي \ذثحم0 حنس من هوا ليكول علنا؛ المنم 

ايباعاالني* عل ®السلام يقولوف! الناس أف إل ا،لعاصرين بعص ذهب وقد 
باللفظرِمةآثق مالك موك ق ثب الذي الحدث يلعة لم وكاثه عود، مابن لحدث 

يمحوا•ولم الناس، وبحفرة النم عل لكم، ذكرية الذي 
الصالحين*.الله عباد وعل علينا ®اللام معنى! 

الدعاءت العني إف ءليلئ،(أ )اللام ق ئئنا ما مثل علنا(( رااوسلأم ق; نقوو 
المسجد،ق حاعة ق كنا إف علنا يعود الضمثر )علينا( لكن والسلامة، بالتسليم 

محثد.معثزأمة نحن عليتا فالمراد ؤإلأ الحمع، نحن عليثا 
ذللثجتئلتم ®إذا ئال،• ه اممه رسول بيته فقل المالحين* اممه عباد ®وعل وأما 

وعل،إبراهيم، عل نلم والأرصن* الكا؛ ز صالح همي ؤل عل سلنم فقد 
عليه.نسلم أحد كل واللأثكة، والأنبياء، وعيسى، موسى 

مدمأف نجب أثة عل دليل أنمينا عل ه النل عل اللام تقديم وو< 
 Jمنأعظم علينا النيل. فحي وهوكدللث،، النمس، عل ^٥١^٠^٣ الثثو

هديعل هديه وتقديم والاJ(، بالنفس فداؤه محب ولهذا أنمينا، عل أنمينا حق 
كل،أحد•

 Iأنرأي• ورسوله* ءبا-ْ محمدا أف وأشهد اممه إلا إله لا أن ؛. ١۶^١١٠ومعنى
)أشهد(.بلفظ حاءلمر ولهذا العين، رأتم، أثاهده يقيناكاثإ اعترامحا وأعرف 

ءثرْعل الصلاة ل سلم أو نوما سمى من باب الملام، ل العمل كتاب البخاري: أحرجه 
رنمالصلاة، ل التشهد ياب الصلاة، مماب لم: وم(، ١٢٠٢)رقم يعلم، لا وهو مواجهة 

خ.ةتئ•عود مابن من (، ٤٠٢)



اىق1«اتالر«د1سات

عبدةمحثدا اف4)وأف إلا حق معبود لا أي: اف4«: إلا إله لا ررأذ ومض: 
اممهصلوات يكدب لا ورمول مرهوب، هو بل يعبد، لا عبد اله أي ورسوله( 
عليه.وسلامه 

ثمآلؤ، وعل عليه واكريك وآله، وعل ه الحم، عل يالئلأة تدعوافن ثم 
وايات،الأصا فتنه ومن القبر، ءداُسا ومن جهم، ءذار-ت، من باممب ارأعود تقولا: 
منالأخير التنهد ل باش نستعيد أذ أمز ه الحم، لأل الدجال،® المح فتك ومن 
السيحوفتنه وايامتؤ، الحيا وفتنه القبر، وعذامتح جهئم، عداكه ررمن الأرع■ هذْ 

.الدياو(« 

إذاالإنسان قبر ق يكون هوما القبر• وءدادس، النار. عدايبق هو جهثم فعيالنا 
الإسال،-يا يدمحن التي لممزة ا-عن به يلإ القبر لأف يدين؛ لم أم دفن سواء مايث،، 
ؤإوحتى البرزح، هنا والمراد الساعة، قيام وبتن موته بتن الذي البرزخ عن به ويلإ 

فهولإالبحز أم أو الإوأكقةالئثاغ، ل مات إنسانا أف فلوئرض يكز. لم 
والمإءت،«:النا فتنه »ومن ومعنى: 

ئد- العافيه اطه -ناو يدركه قد فالفتنه حتا دام ما اف فالإئالمحيا فتنة أما 
يعني:الهوى، الشهوْ بل الخنس، شهوة أريد ولتا بثهوة، ؤإما محهة إما يمس 

تقل:ولا أيصا، فيقل سروى أو فيضل، الحي، عليه فيلتبس بشبهه، الإنسان يبتل قد 

كتابت لم وم(، ١٣٧٧)رقم الشر، عذاب من التعوذ باب الخناتز كتاب اJخارىت حرجه أ١ 
ن؛ةعلآبمنن<هريرة أبئ حديث من (، ٥ )٨٨ رنم الصلاة، ق منه يستعاذ ما باب المساحد، 



االرابع اا\إاه)الاق1ء U،؛ لقاءات 
(m) ——

تعرىشهه إما الهوى، ل ؤإما الخهل ل إما الدئيا فتنه إل مول،ت ولهذا 
العافيه—،اف —نأل ميثه إرادة أعنى ميثة، ثبوة ؤإما الحي، عليه فيلتبس اف الإن

ايعة((ُأ'ء>وارر3نا العاللم هذا حما® الخى أرتا ®اللهم الماثورت الدعاء ق جاء ولهدا 
العمل.هدا 

معنيازتفالها ١^'^، فتنة أما 

ياتيهقرْ، ل يفش ميت ان إنكل لأف فرْ؛ ل الإنسان فتنة الأول؛ العني 
الثايت.بالقول ؤإياكم شتني أف افه أسال ونبيه، ولييه ربه عن يسألانه ملكان 

حالق أما مع عليها نص ؤإيا الوُيا، عند تكون التي الفتنة الئاف• العني 
تلكق آدم مي إغواء عل حرصا يكوف ما أثد الني3لادا لأو لعفلمها؛ الحياة؛ 

تلكق صعئا الإنسان يكون ما وأشد منه~ ؤإياكم ينجينا أف اممه ال ~ذاللحظة 
فهوالحلقوم، ووصلت القش، عليه وصاقن، الأرص، عليه صافت، قل. اللحفلة، 

فيه.وغ نس إلا يتصوره لا تتصوره، لا مر أق 
وردإثه حتى آدم، بتي إغواء عل الحرصن غايه محرص الحال هده ق واكيهلان 

سايا سإ يا ويقول; أمامه الإنسان و\ي يتمثل الثمطاف أف الأثار عض بق 
يقول؛وكيلك، الخاتمة، بسوء له ثمحتم موديا، فيكون لموسى، تابعا عوديا كن بتي• يا 

حهلبمرة.فالمساله ؤإياكم— يثبتنا أئن، اممه —نسأل فيفعل للمسح، تابعا تصراسا كن 
محتهعل اممه نشهد -الذي الئق أهل ^١؛^إمام أحمد الإمام ترحمة ق ويكز 

بعد،بعد، فيقول؛ عليه، يعمى المويتؤ سياق ق كان اثه ذكر الأ,ثمة~ من ؤإحوانه 

٤(.—٧٢ ٤  ٢٦/ ممر)١ ابن وشر ث.اهين)ءستا"'؟(، لاين الة أهل مذاهب، ثرح انظر؛ )١( 
(.١٨٥)ص! الاحرة وأمور الوني بأحرال( التدكرة انفلر؛ )٢( 



ا1ر|مإذياتالقاءات 

الشيطافإف قال: بعد؟ بعد، تقوو; الذي هدا ما اض! عبد أبا يا له: قيل أفاق غل، 
بعديعد أقول: لكني إ أحمدإ يا ذفأ يقول• أنامله يعص أمامي 

قالكإ الفتنة، عليه نومن لا حد؛ ق روحه دامت، ما الأناف لأف وذللث، 
عثهئومن لا الحي مإف ماث؛ مد بني مكس منتنا كاف نس هقؤغه.' مسعود ابن 

افهنأل باق! والعياذ صلوا، ثم المستقيم الهدى عل كانوا أناس س وكم الفئثة 
اكابتv.القول بم 

دساوءأصلحتا مض: نر"جإل 
صالح؟ودينلثف ديننا، لنا أصلح نقول: كيف نقول: 

يصلحأن بل إسلام، هو حيثا س الإسلام يصلح أل المعنى ليس ءا•لحواد-،: 
فاسدا.يكون وقد صالحا الإنسان يكون فقد ه، نفالإنسان دين 

الديناصلح المعنى: وليي لينتا، ق صالحين اجعلنا ديننا* لنا رءأصلح فمعنى: 
المعنى:لكن صالح، وهو الإسلام هو عليه نحن الذي الدين لأف عليه؛ نحن الذي 

صالح.غثر أم هوصالح هل ه نفالإنسان دين 

بامحللأ،يكون وقد حما يكون قد الإنسان به يدين الذي الدين أف اعلم ثم 
-٢[زالكازون:١ ثئووُاه تا أعثث لا ه ال=كذثوث يتأت؛تا ^؛!١: ينثى فالثزك 

لالكامون:ا•[.د,نه نِت دقؤ تق ؤ قال: أذ إل 

الخوزيلابن أحد الإمام ومناقب *١(، ٥٥)صتالة لقوام المالحض اللف سر انظر؛ )١( 

بيانجاح ل عدالر فيالرسم)ا/*ا"ل(،واين الشابه تلخيص ل البغدادي الخطي-، أحرجه )٢( 
(.١٨١رنم)٠ ونفله، العلم 



١^٣(اثاهء ا ^ ٤١٢مام لقاءات 

فيه،صا-اثا ا-جعأن_ي به، أعمل أنا الذي الدين هو ديني* ءأصئل إذ0• 
ا،لوضع.ق إشكال فلا الدين. عل لا ان الأنعمل عل يعود هنا فالصلاح 

بامإعناررمتنثا القائل! قول عل نومن نحن واممه التاس! يعفى يقول 
منا،،؟الوارث اراحعله معنى! ما مث1اا الوارث واجعله أميتنا، ما وقواتنا وأُصارثا 

حتىاإل،اتا إل والمواُتج والأبصار الأّمإغ هده سمى أذ معناه! الخوابؤ! 
بعده.واريا تكول 

يكوفحتى به، نتكلم ما ممة وأف نقول، ما معان نحرف، أن لنا ينبغي إذل! 
هو،U أدرى لا بدعاء أدم أوأذ لاتإك، أقرأة كأي القرآل أقرأ أذ أثا افئا. ذلك، 

.؛مح.ا^ فلر 

بعضهم!ويقول الكعبة عند يهلوفوف الدين الطوفنن عل نئكر نحن 
تكونوقد نقعله، الخاء تحت، جعل الثنحة، ل لختلآ ■مامائ،اا عن بجلالك، أعنني، 

رايجلألك،صوثه! رافعا ؤيدم )حراملث،( وكيلك، أعلم، اطه ذبامحتج، قيء النقهلة هده 
ماذايدروف لا حم يهلوفج الاJين هؤلاء لأف وذلك، المستعان. اممه جزامكج،، عذ 

الممحنىنعرف، لا كنا إذا لكن معلوف—ؤ، بلا بأنفسنا نقول كنا ؤإف مثلهم ونحن يقولون. 
،.jyفلا 

إمانقول، ما معنى نعري، أن عل نحرص أن إليه! ؤإياكم نمى أدم فالذي 
خئ.فيهم العلمإء فه والحمد العلم، أهل وال أوب١^^٥؛، ال،كت_إ 

واجتنابيرصيه، بإ والعمل دينه، ق القمة ؤإياكم يرزثنا أن اطه نمال 
معاصيه.

••ؤصء(••



اولقاءااتاارسائ1

0

الآسإه

منيوم أول موى تصم لم وهي أس، عصر أمي نومت ت النوال ~ ١ 
لكنعملها أن العلم مع كإ؟ أو عنها نصوم هل نعمل؟ أف علينا ماذا رمضاف. 

معها؟

مرصارمضاو مذ الثاف اليوم و أصاحا الذي ارض هدا لكن إذا الخjاب: 
يزجىمرصا لكن ؤإف منكينا، يوم كل عن أفبخأ الواجب قاف زواله لا 

زوالهين->ى مرصا اريص لأل عليها؛ ثيء فلا الصوم عن عجزت لكذ زواله 
سقطالعدة هدم بلؤخ قبل مات فإذا أحر، أيام من عدم يصوم أف علته الواجب 

إذاأما الصوم. يلزمه لا فائه رمقاف دخول قبل الإنسان مات لو كإ الصوم، عنه 
يومكز عن بجم أف الواجب إف يقولوف؛ العناء فإف بروم يرجى لا المرص كان 

منكينا.

صاموعليه مات مذ  ٠٠اوئول فيه محال الذ.ي ثالث، مسلم بقذ 
صامءنهدؤهُرم

نمأومفر مرض س بعذر رمقاف ل الإنسان يمطر هوأل الثالث، والفم 
عاليهينهلق الن.ى هو فهدا يموت، نم يتاحر لكذ ذلك،، بعد يمضيه أل يستطع 

ؤلته،،.عنه صام صيام وعاليه مات، ارمن الخديئؤت 

كتابت وملم (، ١٩٥٢)رنم صوم، وعاليه مات من باب الصوم، كتاب البخاري• حرجه أ ا
ختهبميا.عائشة حدث من (، ١ ١  ٤٧)رنم الست،، عن الصيام شاء باب الصيام، 



لأمَ(  ul Jlالهاء ) ^ ٤١٢هاء لقاءاث 

زلو4ا^
إلعاد ثر الأمحبؤغ، هذا وأفطن أسبوعا، رمقاف ق محام رجل ذللئ،؛ مثال 

الصومأوحز أذ ل لأو سثز، ْتى أصوم أنا يقول: شهرين أو ا شهت وص وطنه، 
يصوم.أف قبل فإن شعباف، إل 

إلوارده~ "يعني وليه عنه فيصوم صيام، وعليه مات الرجل هذا نقول: 
وصامواسبعة، أولاد وله أسبوعا عليه أل لوفيرثا يعنى! واحدا، يوما صاموا شاووا 
أجزأ.واحدا، يوما حأ 

امثلأثه;فالأئ
هويطعم عنه، يطعم أل حمه ي فالواجب برؤْ، يرجى لا مرصه من الأول: 

متكئنا.يوم كل عن ثماته، أوبعل حيل، كان إن ياته حق 
م

عاليه.ء محي فلا مات، حتى به استمت لكن يرؤْ يرجى مرصا مريص الثال: 

مالقضاء، أحر لكنه ذلاكا، من وعؤل بزؤْ، يزجى صا مر مريص الئالث،: 
ماتقلاكاء،ضذابمامءنه.

عفا!الذي نقمي  UUالصوم، نرد لا قالوا: إذا لكذ 
لرْفلملو لأثه الصيام؛ يلزمكم ولا منكينا، يوم كل عن أطعموا نقول: 

لالأنعام:أا"ا[.ورر وازرج زر اف؛تعال:وقدقال، بركه، لأثمتم الصيام 
*•هصى•'

وماوفالماصي، العام رمضان من ايام عليه كان مى حكم ما : ٠Jالئؤا٢— 
التيالأيام قضاء فقتل كبزئه هل العام؟ هذا رمضان أتى حتى يقضها فلم وتكامل 

العام؟هذا رمقان بعل_ الماضي العام من علميه 



الهاءاتاورد1دةتآ 

رمقالصوم قضاء يرك أل ان للأتمحوز لا انه نعلم أف بجب ابواب■ 
التوبةفعليه عذر يخثر فعل فإن عذر، بدون الحاصر رممان ياق أن إل الماصى 

القضاء.وعليه والاستعمار، 

يوم؟لكل مك؛ن إطعام القضاء ْع عليه لجب هل لآدهراددق1 العلكاء واحتلم، 
يكفيهواته الوجوم(، عدم والصحيح بجب،. لا قال! ومنهم بجبه. قالت من فمنهم 
سثرس.آبمن(آوعك تر،بئا دكاث ؤو*وأ  i،JLافه؛لأف الصوم؛ قضاء مع الخوبه 

لأنوذللئ، دليل، إل بماج والإطعام إطعاما، يذكر ولم تالقرْ:هح؛[ لمحره آنكثامّ 
هعالإطعام وجوم( عل دليل يوجد لم فإذا الوجويح، وعدم الدمة براءة الأصل 
اممه.عباد عل نوجته لا فإننا القضاء 

لتأحثرهلكن الصوم، يكفيه انه المسألةت هده ق العل،اء أقوال من فالصحيح 
عغيثل.اطه تغفن يأل( عليه يمب، رمضايا عن 

)محصى•• ٠٠

بالتجارة،يشتغل بأن للموظمف يمح لا النظام أل ذكرتم لقد الثوال! ٣' 
التييعمل أم كاهأه؛اثميون(، يثقل فهل يكفيه، لا راتبه الاس بعضي لكن 

افُمم'وق\ك؟أباحها 

أفيرى كان إذا بالتجارة، يعمل ولا بالل،يون، كاهله يثقل لا أفول؛ الحوامإت 
مىله حيئ الوطيفه أف يرى كان ؤإن الوطيفه، ثلبمع الوظيفة مى له حثر التجارة 
التجارْ.ثلينع التجارة 



0(الوابع الأتاء ) ^ ١٤١٢ئ،؛ تتاءات 
ض

هذا،ق ثلث، لا التجارة، أحل اممه ثنم، نقووت اش® أحلها ررالي قوأه• وأما 
محزأمنوا ١٠أؤرثت• فقال: بالعمود، ١^^١٤ أوجب، التجارْ أحل الذي لكن 

التجارة،من مح الومحليفة ق يحل إذا ايه يعلم الموظث كان فإذا تالائدة؛ا[ ه ألعقود 
لمما ت يعي ثرطه• مى سقطه لم ما يوقته، أف عليه فيجب شرط عل لحل فقد 

نملهالأكوط.

اف،(أباحها رالتي للموظف التجاتة أله متبموف أف حا أراد المح، الماره وهذه 
وهيمثد، أذ بد لا مهللقه أحايين، فتاق بعصا، بعضه يمد الث/غ أف يعتم أف نجب 
جدا.ممرة 

ئالكم ؤوأحل المحرمات: ذكر أذ بعد النكاح محرمايت، ق تعال افه اقرأقول، 
[.٢٤،:]4١٧ محمنن تثمأ\يظ؛ آن دريظم ويآء 

ويجووأفوئ، بلا ثثروج أف يجور المرام أف عل تدل، الأية هذه قائل؛ قال فلو 
امملأمفهذا ا. هذا! فيها ليس والأية شهود• بلا قزوج أل ويجور رصا، بلا سروج 

لأ,سنملأ

أثرى،نصوص عل يجمل مطلي، تالهمة:هيآ[ 4 انح أذل 4دأ-ءل تعالث فقوله 
للث،موظئن، اثاك عل الحكومة ْع دحلث، الأن فانتخ بالعقد، الوفاء وجوب وهو 

علما وعليك للموظفين ما 

وهموالثراة، البيع بجارس من الخار الموءك؛ر، من نرى اثنا ئائل،ت يمول يقد 
اوالثراء؟ البح من لانتمكن الصغار نحى بالنا قعا الدراهم، بملايين أكثرمنا 

نروذتنديررإثئم لأصحامحه: قال الحم،. إف نمول،• أف هذا م، والجواب، 



ايرسانيدالقاءات 

منعلكم بمتاتئ مذ ستجدوف ٠ الحوضااُ عل ظموف حى ياصلاوا أرْ، 
اممهرسول الإنسان يلهى أن الصثر ففائدة الحوصن، عل قمى حتى فاصروا الولاة، 

كثها.الوئيا يساوى هذا الحوض، عل 
المععل اف رسول ارJايننا ^١^ ;نحقؤهبمئ الصامت بن عبادة حديث وق 

آ.عأتتاا٠ر وأره ومكرهنا ومنشطنا وسريا عنرثا ق والطاعة 

علينا،يستارول يأمئوJتا الذين ت يعني علينا، استثثارا يعني راثرْآ ومعنى 
الذيالحق لأداء ثتدثم أو اممه ونأل لهم، الذي يالحو نقوم علينا الأثرة مع حتى 

ينضرلا فهذا افه عند حجه ليس بثيء الاحنجاج وأما وءليمتهم، هذه عليهم، 
الإنسان.

*•هصى••

الاعتكاف؟فضيله هى فإ أوشكش، قد الأواخر العشز أن بإ الث>واث،ت ~ ٤ 
للمعكم،يشئ الذي وما معللأيه؟ هي وما المعثكف_ج؟ ق الإنسان يدخل ومتى 
منثكفه؟من انمكف1، فيه تئرج اف يمكذ الذي الرض هو وما اعتكافه؟ حال، 

يلتزمالت5م، أن منهات المهم لكن جل، عده متمحمى المزال هذا الجواب• 
الطاعة،يلهوعن وتوقه بته ق فالإنسان تمغ عؤجل؛ افب لهلاعة المجد 

بابالزكاة، محاب لم: وم(،  ٤٣٣رنم)• الخناق، غزوة باب الغازى، كاب الخارى: )١( 
المارقعاصم بن زيد بن اش عبد حديث، من (، ١ ٠ ٦ رنم)١ الإسلام، عل ؛لوببمم ؛ ١^١٥إعطاء 

ن.تعا.
٧-٠ ٥ رقم)٥ تذكروما"، أمرنا بعدى اا-زون ه: الني نول، باب الفتن، كتاب الخارتم،: أخرجه )٢( 

(.١٧٠٩)رقم ا معصية غير ل الأمراء طاعة وجوب باب الإمارة، كتاب ومسلم؛ ٧(،  ٠٥٦



0(الرابء ال،قاء )  ٥١٤١٢عا،ا لقاءات 
ت

الأزلالنثز اعتكف ها. لأن الخدر؛ ليلة لاتثنار ويفرغ لالءلاغة، متفرغ 
إمات له قيل ثإ أيقا، الخدر ليله يلتص الأوسط اعتكث م الخدر، ليله يلتس 

الأواحزرُالنئز فاعتكف الأواخر، لنثر اي 

سحور0يكوف أف الاعتكاف، ْس المراد ليس اله المعتكم، يعلم أل فتثغي 
ليلهيكظز وأف لالaلاعه، يمغ أف الاعتكاف، من المراد إنا فقط، الممجد ل وفعلوره 

بمروبمنه وتذ-رج عنريى، يوم الثمن غروب من ١^٤٠٧ ؤيدحز 
دخولبت، مش وعشرين، أوتعه ثلاثئن كان سواء رمفاف، من يوم آخر الثمس 

الأءتكاذv.زمن انتهى شوال 

الماجد،من مجد أي ل رمقال من الأواخر العشر ل مثرؤغ فالاعتكاف 
اجدمق أو الأنمى، المجد أول البوي، المجد أول الحرام، المجد ق سواء 

ؤ،عنكمول وآنثم ئشئة،نرى ت تعال اممه قال المدينة، اجد مق أو الخرية، 
ادضده]اكرة:؟خا[.

اعتكافررلأ قال: ام. أن هبجآ اليان بن عن زوي ما وآنا 
حويمابن لأف صح— إذ —وأقول! الحديث، صح إذ فهدا الثلأثهاا الماجد ز إلا 

اعئ5فواقوما إذ عود؛ ملأبى يقول حديقة جاء ل، حديفه عل رد د?ئ^؛ءنن 
الثلاثةالمساجد j إلا اعتكاف لا قال: النل ؤإة الكومة اجد مل 

(،٨١٣)رنم الطن، عل والجود الأنم،، عل الجود  vjIjالأذان، كتاب، الخارى! حرجه أا 
الخيريمحعيد أب حديثؤ من (، ١١ ٦٧)رقم القدر، ليلة فضل داُبج الصيام، كتاب، ومسالم؛ 

نهئتفيتد.



اده1ءاتامداليات

شكلا وهدا نحوها، لكلمة أو ٠ و'ءمنث،ر وحفظوا وسيش، دووا لعلهم 
خفظوازتإ وهتر تموو أنت يض: لحديقة عود مابن من لمزا يعتن أيه 

•محمظ نم وأنت، 
تيحني الكامل، الاعتكاف عل محمل الخديث،) هدا صحة تقدير عل ؛ فأقوو 

مساحدأفضل الماجن هدْ لأف الثلاثة؛ الساجد هذْ ق إلا لكمل امحكان لا 
ءليساجد؛ المق اءت،كموا لمن نقول أذ وأما الرحال، إليها سد التي وهي الأرض، 

ؤ،عئك،نول ؤوأم،ن ءغي؛ثل! افه يقول كيم، الصواك،، مذ يعيد فهدا اعتكاف، لكم 
الخمؤع،منتهى صيعة عل الدالة وب)الماجد( الحمع عل الدالة —)ال( ي ألثشحده 

وهويصحح، ليس هذا ا! مساحد؟ ثلامث، إلا العموم هذا ق يدخل لا نقول! ثإ 
جدا.بحيد 

باسولا والصلاة، والذكر بالقراءة فيشتعل المعتكفح؛ يفعله أف ينبغي ما أما 
لزيانته؛يدخلو0 الذيذ أو الاعتكافج، ق معه الذين أصحاُه إل قليلا يتحد>>؛، أذ 

زوجاته—إحدى صمة فزاوئه معكما لكن النبي أف ثبث، ئد فإيه 
يتحدُن،أن اعتكافه ق وقتر ألكر الإنسان بجعل أف ذللث، يعنى لا لكذ لآعفيعت،ئقُ 

التنحديث،أونامم أكثر الحرام، المجد ق العتكف؛ذ بحفي ق يوجد كإ أصحابه إل 
مئغالاعتكاف الاعتكاف؟! فأين وحدسث،، نوم فالوم، يكذ لم فإف بينهم، فيا 

مؤثل.افه لعبادة 

•مونوفا ^؛^؛_، حديقة حديث من (، ٩٧٦٢)نية أبير وابن ٨(. • ١ )٦ الرزاق عبد أحرجه ( ١ ) 
رنمالمسجد، باب، إل لحوائجه المعتكف بنرج هل باب الاعتكاف، كتاب، البخاري• أحرجه )٢( 

أومحرمازوجته وكانن، بامرأة خاليا رش لن يتحبؤ بيان باب اللام، كتاب، ت لم وم(، ٢٠٣٥)
•نمحتقهبميأ صفية حديث من (، ٢١٧٥)رنم به، السوء ظن ليدغ فلانة هد0 يقوله أن له 



الرابع(اس ^) ٤١٢ f>uلقاءات( 

والثراءُوالبيع الاعتكاف، تبطل الماء نماشرة الامحكاف: تطل ما أثا 
حرجفلو — المسجد خارج والثراء والح المباشره أعني ~ الاعتكاف يبطلان 
يتطل.اعتكامحه قاف أهله أوباشر أواشترى ثم.يأ لحاجة، المجد من الأتان 

عليهوجب أف مثل لحاجة، خرغ إذا أثا حاجة، لغتر بالخروج ينطل كذللئ، 
بطعامهياق مل( عندْ يكن لم أو يتوصأ، مخرج وصوء أد يخل، مخرج عنل 

حا•باس ولا حاجه، مهدم ؤيثرُب،؛ ليأكل مخرج وشرابؤ 
الدكروامتملع المريض، وعيادة ابنازة، كثهود ت للطاعة الخروج أما 

الاعتكاف،دخوله عند اشترطها إذا إلا تحور لا فهدم أنبهها، وما والمحاصرات، 
أشبةأوما مات،، إذا فلأيا أنح أوأف فلأيا، أعوذ أي( أشترط إي إ رب يا ت قال كاف 

ذلك،.

أقسام؛ثلاثه العتكم، خروج قيهمآممذ العلمإء فثم وقد 
شرط.بلا نحون ةسلم 

بشرط•بحور ومم 

بغؤء.ولا بنرط لا محور، لا وقز 

طبعا!منه بد لا أو شرعا، منه طو لا لما هوالخروج رط ث بغم بجور فالذي 
كانإذا ابمة صلاة إل أو اوصوء، إل حج كاذ شرئا مه بد لا ظلذي 

ذلك،ّأسبة ما أو جامع، مجد ًثر 'ل 
منتعدر إذا أوالثزُلإ_، الأكل، أو للبراز، يرج كأف طبعا منه يد لا والذي 

يئ،مطةالم أم اشترطه سواء جائز، فهذا ببم،ا• يأي 



ارإقإ،اى|ورض|ئجمحِ 
—UTAJ ت

الريض،كعيادة الاعتكاذت تتاق لا التي العباده وهو بشرط، جائز اكاز٠ٍت 
ذلك.أشبة وما أوذكر، محاصرة وحفور الحنانة، وتشييع 

مثلالاعتكايج، يناق لثيء عرج كاف بغثرْ ولا بشرط لا بجوو لا ما الئالئ؛ 
أووأشتري• أبتع أخرج عي، أيام ءذْ يقول• ييثزى، لميع دكانه إل ؟لرخ أف 
بأهله،يثنح أن ومحب يعنس، عهد  vIjJ^إيه Jةولت باهله، لثْمع تنرج ان إن

شربشرط'ولأ لأ يجوز، لا ^١ ;مم!،، لأ ص بأخيك أذتشغ آز لأ موُل: 
ةيللالأمخاف.يألشرط، 



ئ،اهاءات 

)اقاءاواهامم^ا؛اه(

ت\ف 'ما_ا 
بم-ءآشألصُ

تولاه.ومن وأصحابه آله وعل اف، رمول عل واللام والصلاة طه، الحمد 

أولانبدأ رمماف شهر ثالثة الثلاثاء يوم اء مالليلة هذه ق قاتما بعد؛ أما 
 vالزكاة؟هي فإ الزكاة، ١تعريم

تنوعان الزكاة مول(! 

الأهر.وهي القس، زكاه - ١ 
العظام.الإسلام أركان من وهي الماو، وزكاه ٢" 
عنأفلح ^S،J قوله• ؤ، إليها سبماةئلآداق اطة أمار التي، فهي، النفس زكاة أما 

أي:نفته؛ زكى من الراد وليس ذكاؤها، فيه ما عمو من أي: تالثس:ه[ و1ثهاه 
أضأ؛و آؤ آه بؤ اط4ُتعال: قال، اشُمحه، فالذلاك،؛ثابجى زكيه؛ أغاا اذَةى 
هآمحن يش أغلا ^؛١ هلا ١^٠٤٢ بملوم؛ ؤ، يثه آنئز ثإد آلأزم يى 
:^[٣٢.]

 )jاممهأساو محها، يئهى الي الزكاة وب؛ز، صاحبها عل يثن؛ التي، الركاة وهرى؛؛
}دج•واقايئؤ ج نفسه؛الإحلاص، زككئ ض يإياكم بحعلنح، أف 

عياداتهجع ل الإنسان يكوف باق باطب؛ الإشراك مى زكاما هي النقص وزكاة 
يضزوثثاولا يشوينا لا العياذ لأف طه! بالإخلاص أحمنا وما عغجل، طه محلصا 



اثاداءاتاض،ض1سات

تالمشهورة وصته ق رْ.بممحا عباس بن افب لعبد ه الني قال علينا، اطه كمه بإ إلا 
يقد بثيء يثئوك؛لا لإ ه يممنوك أن عل امحنوآ لو اخ أن >اثام 

اش'كنته قد ء بثي إلا يصزوك نؤ يصردك؛٠^،^ أذ عل  ١١٣٠^ولو لك، اف 
؛.١١٠

ميتطعوذ ما يقدر شخص منفعة إل ينعول أحياثا الناس أف نجد ولهدا 
يالص؛،للثرء ينعى ما ونجدممرا المنفحه، له يكتس، لم الله لأف مماعيهم؛ ءذي*-ثا 
تعالاممه لأ0 بسوء؛ أراذْ مذ مآرورا مأجورا، منتفعا، معاقا سالما منها تمج لكذ 

القس.زكاة مذ ه فالإحلاص الممزة، عليه كش1إ لم 

يهجاء ما لأف وسلم؛ وآله عليه اممه صل اللب رسول اتباع القس• زكاة وبن 
الحر.كل وهوالحز، وهوالحق، هوالزكاة، 

لافُتحال قال كا انس، مع والمعاملة الأخلاق خنذ القس: زكاة ؤيذ 
ؤخلقه٤[ ]القلم: عنوه لمل.ثاي ؤإئك ؤ وّللم: وآله عليه القه صل نبيه وص—ما 

ينيآدم.أخلاق أحض عفليأ، ^١^^ 

وجدثهالكرم ل جئت، ؤإل حمحا، الناس أوسع اله وجدتر ايلم ف جث إل 
يتهق يوقد لا ١^ ذوات اليال ست، قوسصم' كان الناسلأا، أكرم 

(.٢٥١٦)رقم والويع، والرغاتق المامن صفة كتاب والرمذي؛ (، ٢٩٣)١/ أحد أحرجه ( )١ 
صحيح.حن حديثح الرمذي: غال 

رنم)٦(،ه؟، اف رسول إل الوحي بدء كان كيف باب الوحي، بدء كتاب الخاري: أحرحه )٢( 
(،٢٣• رقم)٨ ارمالة، الريح من بالختر الناص أجود ه الُء، كان باب المخاتل، ياب لم• وم

ماصابن ديث، حص 



فأعطاهاللم، فأ>،أعرايأ حاءه الفقز— —أي1 الفاقث ينئي لا مذ عطاء ؤيعطي ا، نارر 
الرجزرجع - للاعرابأ طأ مكب وهذا ممرة، -غم ■ملتن بتن عئا الني. 

من؛ llaPيعطي محمدا فإف أسلموا؛ قومي يا فقال• الخك الهد"ية هذْ ق قومه إل 
اهصلوات ءلاويا، وست نفسه، عل قيآئلآهؤئ؛أ، ، الفقر نحسي لا 

وملأمةءاJهر٢آ.

سمعوا^١^، ١١مذ ليلة ففي الناس، أشهثع وجدثه الشجاعة عن بحثث، إذ 
ءنياطلحه لأي هزتا أو الّى فربب عدوا، ظنوه ما لمدينة ال 

المدينة،مذ وحرجوا الناس فمنع الخثر، امتثرأ حتى علته، ثيءيزكب علميها ليس 
مذأشح نجد لا ٠ راعواور لذ راعوا ررلذ يقول• راجعا يلاقيهم افه رصول فإذا 

الزموليطلوذ المسالميئ يغزوذ فالن•ين هوالمطلوب، فالرمول هدا، 
إلويرُح الختر، يستثرئ عري مركوب عل لتلا ؛نرج ذللئ، وْع ^٥١^^٠^^٢، 

اوؤيق-مذ فهدا راعوا• لذ إككم ويقولت يمحرجوا، أف قبو الناس 

(،٦٤٥٩)رقم وأصحابه، . النك، مس لكن كتف باب الرقاق، كتاب البخارتم(■ أحرجه )١( 
خعسبمها.ء\وشة حدين، من ٢(،  ٩٧٢رقم)والرقائق، الزهد كتاب ومسلم; 

رنمءط\و*إ لاوكثرة ٠قال، قط شيئا اف•. رمحول، مامحتل باب المقاتل، كتاب لم; مأحرحه )٢( 
رْ.بمن.^، 14بن أنى حدث من (، ٢٣ ١٢)

(،١ ٢ ٠ أخمد)م/ أحرحه طعاما، محيون لا ليلة ثلاثون ههقنئ و؛لأل، عليه مرت ه أنه ذللث، من )٣( 
بابالهدمة، ق ماجه; وابن ٢(،  ٤٧٢)رقم والويع، والرقائوأ القيامة صفة كتاب والار٠ذي; 

خ.بمن.ماللث، بن أنى حديث، من (، ١ ٥ رقم)١ والقياد، ذر وأيٍر سل،ان قفل 
كتابلم; وم٦(، • )٣٣رقم والخاء، الخلق حن باب الأدب، كتاب الخاري; أحرجه )٤( 

بنأنس حديث من (، ٢٣رقم)٧• ليحرب، وتقدمه اللام عليه الني مجاّكة ق باب الفضائل، 
نصئقبمثن.مالك 



ارإقإه|واام،ضازيإت

مؤد،اضُ محك الماس إل أخسئ او، إل الإحال القس: تزكية ومن 
إلمكر،اش نحين أحتس لالقرْ؛هآ١؛ا أقنجبأكس؛نه ءؤومسوأإل تعال: افه قال 

عنبت، فقد جزلأل>نوة بل فقط، أنرؤيا حزاء الإحسان حزا٤ ولمس 
خامح«اأ'افُو كان آخه خاخة كانِفي »ةن قال: أنه وئ؛ وآله اضُعاوه صل المي 
ثوامح،فهذا ا أح؛هُر عون ق المد محآ ما المد عون ل *واف ءثجاصْلأسم: وقال 

الحسنهحبان، ولا عد له ليس جراء محريه سبحاثه اممه فإف الأحرويت أما 
ممره.أصعاف إل صعم،، مئة مع إل أمثالها بعئر 

يبيع-قد للخسارة عرصه للآفااتv، عرصه فالال ١^، زكاة الماف: المؤغ 
بملح،لم اثه محير ؤإذ للثئاق، عرصه لالثلف_،، عرصه فيخز— ويث-تري او الإن
منوكم التركي، وهوننع المعنوي، للتلم، فهوعرصة الحسه، الأمور هذه من ء بثي 

محمعوما-يا، الأنتفاع عدم ق الفقراء بمنزلة لكنهم الدراهم، ملأيتن عندهم أناس 
مزنأوو فلإ' ئزدئَقا :>ثتثذبا وهت ؤ عهؤثل: ؛،، ١١قال ك،ا وسركوما، ذؤوخم°.أ 

منان الإنمع لمس ^^٠^٠ ؤ-ئتئووا ]الأنعام:؛ه[ فلئووطزه وين ■>ولكمحإ ما وؤم 
ضل.والهلين الكفن إلا دنياه 

نماتخلأف أكثز، وكئيه المركة، فيه وتزل الآظت،، من نمئة م وتزكيه 
سوئهومن ؤومآآسنأر ننح\ةئؤن\ل: اممه قال وقد -مؤد، افب بيد وحزاذه الرزق 

لم:وم٢(، ٤ ٤ رنم)٢ بلمه، ولا اللم ايلم يظلم لا باب اإلظالم، كتاب المخارى: أحرجه )١( 
عموابن حديث من (، ٢٥٨رنم)'الفللم، تحريم باب والاداب، واكلة الر كتاب 

رقمالذكر، وعل القرآن تلاوة عل الاحت،اع قفل باب وانمءاء، الوكر كتاب لم: مأحرجه )٢( 
خهبمثئ.هريرة أبير حديثه (،_ Yl)؟؟



0'أا،س)اامءالآرد(ئ،رلقاءات 
صحولهذا حلثا، عنه يجعل أي■ ؤبمثيف-ه'ه ]ا؛هم[ بٌ وهرح-رآلرزتجس> بمنمه' 

مدقمالء؛ من صدئة مصت ®ما قال! اثه وملم واله عليه اممه صل الّبي عن 
الصدئ.اشَعقزي فإو 

أجعالإملأم، فرائض من فريقه المال— تزكية هي —التي المالثه والزكاه 
السالذ؛بلاد وهوق فزصيتها أنكز من العلمت أهل قال ، قرصيها عل المسلمووا 

دينمذ بايضروؤة معلوم وجوبه ما وجوب أنكر لأيه مرثدا؛ كافرا يكون فإيه 
الإملأم.

م1تعداليكذ لكذ يكمر، لا فإيه الخل، منعه لكذ بوحوتنا، أم مذ وأما 
تعالتافه قال ثئه، ق ه الى وذكرْ يائي، ق تعال افّ ذكرْ الذي للعذار-تا 

ذللث،يظن لا ت يمني هولإ؛لم4 ينله، بن آق ءاثتهم يمآ يتحأون  ٧١عنثأة لا وؤ 
بلأيدبمم، كسب ليس أنه يعز،ت يهءه ين أق ؛اثيم ^؛١ قوله؛ وتأمل خثرا، 
ننلأنإ به يبخلون الديذ هؤلاء محص لا علهم، به مى افب مذ وممل اش، هومذ 

هئز.ي مح-إهء من أثث ياآ؛١٣  ٧١ ٤٣٤ولاؤ لأميهم محرا لهم 
هذالإضل:ؤثقوونتا

،ءمران:"خا[]lJألتموتوأأو>فيوأستاثملوئ م؛زث ألمنثئوِهي يرم محلوأيم،• 
أمحاقهلم.و طزئا عبمل أي: به( )يومحوف 

تزة٣ الأ اضُ 1اة »_ ظياأضلأصم:الهل قول ل ذللث، بيان حاء وقد 

حديث،من ٢(،  ٥٨٨ررقم العفووالتواصع، استحباب باب والصلة، الر كتاب مسالم: أحرجه )١( 
مريرة)؛.,ه.أي 

١(. ٩٣/ الإحماع)١ مائل j والإناع (، ٤ ايذر)ص:ه لأبن الإحاع انظر: )٢( 



الائءاتااض*ْطنية
0—

هك زثنمحثيرضمئوُل: الماثةشجاعاآمخله ق:زم تثو زكاتك 
آنامحزك«م.

الخثاتذو الشجاع الُالإئ قال أمغ« ئجاعا لث ®كتل قوله 
قرةمن وذلك رمى؛ شم والرعب رعب، فه لتمن الذي هو والأةرغت العغليم، 

ثعره.تمنى قد و1فء~ ~والعياذ سمه 

الثأ.مها محزوف الزست؛ن مثل عدتان أي: ريثان" ا١لث ونوله:٠ 
قوله!وتامل أشداقه، ْع يعصه شيمه، يعني؛ للهرمتنها؛ ارهيأحد وقوله.؛ 

أل—نثتين باليأخذ وائه وامحع، الشجاع هذا فم أل لك يبن بلهرمت؛هاُ رريأحد 
حدي.عذاب وهزا بشدة، عليها ومص بلهزمتته ياحذ العافيه— اف، 

يافب--والعياد نقمي عذاب وهذا كئرك<ا أئا ماللث، أئا ارومول؛ ونوله.؛ 
ورعايتهحفظه عل وأحرص الدسا ق أحمئة الذي مال هذا كيف يمول،؛ تصر، لأيه 

كيفوعياداق، وصيامي صلاق عن وألهوبه الوثتمة، الأغلال، وراء الصناديق، ؤ، 
ااناكنزك؟ ماللث، أنا ؤيقول؛ يويخني 

يينفثونها ولا أئوهب ةق؛روءى ؤوآك؛نن تعال؛ افه وقال 
ألدهبذيزوى ءؤوآك؛رنتت قال؛ ]الرة:؛■؟[؛ ه ألوِ يمدامح، ئبثتئم أش سهل 

أنهعثيأئ"آوصم الني عن الخدين، ق جاء كا زكاما، يودوف لا أي؛ ه وألمشه 
وهوالأرض 3، اف الأنولودفنه حتى هرمهيندكي«أآا يرش آذ ارثاج قال؛ 
عريرةأي حدث عن (، ١٤٠٣)رنم الزكاة، ماغ إثم باب الزكاة، كتاب الخارىت أحرجه )١( 

زْءؤجبمن.
ملمةأم حديث، من (، ١٥٦٤رنم)الخل، هووزكاة ما الكتز باب الزكاة، كتاب أبوداويت أحرجه )٢( 

قؤنبمه.



^—^^0—اء رائت ^ ١٤١٢ءا،اهءات 
بكئز.فليس زلكته يودي 

الزلكة؛اممه محسيل ق ينقق ما أعظم ه أش سيل ؤا يننقوما تعال• وقوله 
ظسالإماقفيالجادوضاش.لأي 

به،يبئز العذاب هل مائل؛ يقول قد ه آلوِ يمداما ءؤدبثته_م تعال؛ وقوله 
بالشئ؟والإنذاث بالحر أو١^١^ 

إثالأثم :م؛ التهكم باُب مذ ه ^لبئرهم قوله؛ إو العلياء؛ بعص يقول 
الفقهاء؛كقول وهذا يريدول، ما يفد سث-رول يه، ينتفعوا أذ أحل من الال كنروا 
يريدولما ورائه من يريدول المال كنزوا حينيا فهم دصد0، ينقيض الممسي المرء يعامل 

ُاؤمبثرهمذلك، يخض ولكن يريدون التي ئ لنا يا لا فنشزوف المنافع، ْس 
قكان إذ يالئرور التثرة، يه تتغؤ حن كل اليثارة؛ إذ وقيل! ه، آيؤِ يعداي، 

j إئكالا هذا وعل ئئ، j كان إذ ويالحزن محر،   J.الأية

١^؟العذاب هذا يكوذ ومتى 
الأموالهذه عل أي جهنره ياي ل عقها محص هزم ؤ عَؤجل؛ قال 

ثجوبجمجاههم بما إثءك جهئئ ياي ^ والفص_ه الدم1، هي التي 
ه»دوم_أ لأنسؤ >=كرزم ما لهم: ويةال زغلهوزقره 

:^[٣٥.]

أبعن مساللم رواة فيعا قوله j وسه الحريغ هذا الئ مز 
منهايودي لا فئة ولأ دمس، صاحسب، مذ ^١ ٠١١ال: س الني أف ث..ءنئ، هريرْ 
حهنم(انار ق علمتها مذثاومأمحي صمائح له صئمت، القيامة يوم كاد إذا إلا حمها 





مم( ؛؛؛Zj القاء ) ٥١٤١٢عام ثقاءات 
رنوا

يبيعفقد يبيعه، ما كل لا الإنسان، به يقجر ما كل وهي التجارة، عروض عندك 
عاليهاأعمر يمكن ت تقول أراصى عندك كان فإذا سيارته، سع وقد بيته، الإنسان 

فيهاأتكثب أبيئها أو وأولادي، أنا أماكنها بيوئا عليها أعمر أو للايجار، عاير 
العئر•رع فيها وتشري، -بما تبح ثاأأا؛بارْ م؛ أف بد لا عروصا، تكون فلا 

قدالوقت، ذلك ق قيمتها مميز ذووالركاة جاء فإذا النفر وع معرفه أما 
فهوحصل فا أربمف، عل قيتثها اقس-لم تم تممص، وقد به اشأرسها ما عل تزيد 

الزكاةدور وعند ألما بأربعين للتجارة سلعا اشترى شخصا أف قدرتا فإذا الزكام، 
الزكاة.وجوب عند بقيمتها العير٥ إذن ألفان، فزكائه ألما، ثانتن ؛لغت، 

—وقدأر؛ح؛ن ناوي صاريت، الزكاة وجوب وعند ألما بثإنين اشراها فلو 
فزكاتااألمث.اشراها؛ثإنذن— 

نزلجالتا كنت، ؤإذ ثمنها، ارمع الهلال_، جاء إف تقول! ءليلث، اشتبه ؤإذا 
جاءإذا فيلنتك مرهوب، والمجلوب مرغوب، ا،لهللوب هوالواؤع— ~كا ثمنها 

القيمه،نقصن المسوق ق أنت، جلبتها ؤإذا قيمتها، ثرهع عل بعها وقال؛ شخص 
أذري.لا أنا فيقول: 

قيمتهااعتبر قلثا: لو لاثتا به؛ اثريتها ما أواعتبر وهذا، هذا بين كن فنقول: 
فتكونصاحتها، مطلوبه، قيمتها اعتبر قلثا وإو< الزكاة، أهل ءللمتا محلوبه، 

بتذبتذ•

••)5^0••



اوقاءاو|الر*ضائآلن، 

اثئانيائ 
،= ث

وأصحابه،ابه وعل محمد نبينا عل وأملم وأصل العالمثن، رب طب الحمد 
اش-يوم إل إص بم( ومذ 

الأحدليلة ق ١ ٤ ١ ٣ عام رمقاذ شهر ق الثاق هواللقاء هدا فإف بعد؛ أما 
الأموالق بالزكاة يتعلى فيإ الأول اللهاء ق وتكلمنا الشهر، هدا مجن السابع 

والخارجاشجانْ، وعروص القدية، والأوراق، والفقه، الدم، أما وينا الر'كؤيه، 
مذالأنض،والوامحا•

أمور!إل محاج الركاة باب ل والإنسان 
ءرصونا.وقد الزكوثة؟ الأموال هي U \لأئو: آم 

قليلوممسسْالأموال،أولأيإ
المواهمحمل ثتثنا ثدزا بلغت إلاإذا 

لكنهاوام، مها القليل ل الأموال، هدْ كل ل الزكاة تجن لا الحزاب: 
وهوالنطي، وبين الأخذ ين الوامحاة عئثمل الشرع عينه معم، مدر 3، تجب 

اشاب.

والخارجواافياأتى، التجارة، وعروصن والقصة، الدهسج، ق مإننا والنصاب 
الأرض•مذ 



جَصاتس؟ااام)الاقا،اثذ،( 
—رمح4ا 

منمثقال الإّلاص والدينار إملامئا، دينارا عئزول الدم_،ت ق اشبماب 
فإذامثقالا، عئر؛ن يعني دينارا وعئروف دينار، ألم، بمني يخال فالق الدهس،، 

بالخرامامحت،ومقداره الزكاة، فيه نجن؛ نتثاثا صار فقد يخالا عثريى الدهس، دلإ 
جنتهأمبلع وثلاثة جيثها عثر أحل يقويا؛ ويعضهم تقريتا، ؤ ونصف■جرامات، عنزة 

حودي.ليا 

مىثيء إليها أضيفح يل الخالص، الدهس، من لست، الخنيهاتؤ لأن قال؛ 
محمللا لئ، الخالص الدم، لأف يقؤتيا؛ محممظ أف أجل من غنية؛ أو ائحاس 
إفوقالوا! الهان.ر، هذا فزادوا ؤيمويه، لشده إليه؛ ثيء إمحاهة إل فيحتاج التزييف، 
قإلا زكاة فيه فليس ذللئ، يوف وما جنه، أٌسباع وثلاثة جنها عثر أحد النصارسؤ 

فانمرهللتجارة كان فإذا الصيارمة، كأموال للتجارة كان إذا ما وهي واحدة، حال 
يقيمته؟ؤإما ينفسه إما النصايبج يبلوغه 

الأحظكان إذ للفقراء، يالأحظ التجانة عروض مدر خيهرألثذت العلماء قال 
الدم،كاذ فإذا هذا وعل فبالدهسإ، الدهن، الأحظ كان ؤإذ فيالقمة، الفصه 

كانؤإذا القصة، ق بلوغه قبل التمانج يبلغ لأيه يالدهس،؛ يثير فإثه رحيصا 
لأنا؛الفصة، ١^١^٠ بمدث فإة الفقة- من -أعل عالإا الدم، كان يأذ ؛العكس 

بلعه؛الدهسإ.أذ مل النصارنإ؛الفصة بلإ 
درهم،مثا القصة ونصاب، القصة، نصا>_، محرهة إل نحتاج ذللثخ عل وبناء 

وأربعينمثه الثاقيل من ال.رهم مئة فتكون الثقال، أعشار سعة الإسلامي والدرهم 



ارر|ضاذياأالأتاءات 

السعوديةالريالات من ويالا وخمسيرنا ستة قدر القصة، نصابج هذا ادتاقيل، من 

عليه.تجب لا الركام فإف ويالا وخمس؛ن مق يوف عنده كان فمذ المفك، 
بالدهسا؟أم أبالقمة مدره فبإذا الورى أما 
بالعمكان ؤإذا بالقصة، ئدز الفئة مذ أم الدب كان إذا قليل: فل محا 

فنقول:بالقصة، مدر إدن القصة، من أعل الدهن، أة ثلث، لا والاذ قدر؛الدمن،، 
فهونصاب.القصة من وخموذ ستة قيمته ما الورق من الإنسان عند كان إذا 

المفيالسعودي الريال يساوي كم نقول: الصيارمه، نأل أذ نحتاج وحيتئد 
فيكونبالورق، ريالأت٠ عقره يساوي المخي الريال إل قالوا• فإذا للورق؟ بالنبه 
النقديةللأوراق بالنية فاشبماب وحينئذ ريالا، ومتئ مئة خمس الورق نصاب 
حال.لها صار رحيصه كانت، ؤإذا حال، لها صار أعل الأوراق كانت، إذا يتمي،، 

منالناس عنلء أعل صارت النقدية الأوراق هذه صكن< ما أول نذكر ونحن 

الرواتبل بجول الناس وكان ريال، س أكي ل بريال الورق ليست الريالأُت،، 
انقلبت،الأف لكن الورى، نختار فيقولوف• فئة، ص نيالا أو ورما يعطوا أف ب؛ز، 

ذلل-،•س أوقريتا عثرة يساوي القفي الُررا الريال وصار الأمور، 
نصابونصف، الدم، من نصاب نصم، الإنسان عند كان إذا سؤال: وها 

افهصل النتي قال الحديث،، بنمن ثلئؤ~ —بلا ان حنأما الصواب الحواب: 
بالتمر،والتمر بالثر، والثر بالقصة، والقصة بالأمن،، اراطهّ_ح وّللم: آله وعل عليه 

احتلمت،وإدا يد، يدا بواء، سواء بؤنل، مملا باشح، بالشمر، والشعيث 



0او1ماءاثذ،(ئء'آ\،اه»لقاءات 
ث_

آخئ،صف والفقه صف الدثب إذن: شئم«را' 'كتم يبينوا الأصناف هذء 
بممبمهكاإلم،•

الفئةْن نماب ونصف الدهب مى نصاب نصف الإنسان محي كان فإذا 
النصاف.تمام لعدم عليه؛ زكاة لا فائه 

وعندهانصف" —يعنى؛ نصاب أعشاو خمسة حئ محدها امرأ؛ كانت فإذا 
نصاب؟ذهبها ق عليها فهل اشاب، يكئل ما الممدية الدراهم من 

منتقلحتى والده_ب اشاب، يتلغ لأ الأل الدث_ب لأن لأ؛ الحواب: 
اشاص.ك،او مل د لا إذذ برأبه، 

التجارة؟وعروضي والفئة الدمن، ق الواحس، ما نقول،: حينئذ 
النيعن ذللث، يبث، كإ العتر، رع فيها الواجب، كلها الثلاثة هده نقول،: 

ذإ١شمحظنر٢'.

العتر،فهورع بغ فإ \نومو؛.أ عل تحدنا ما ميم باق الثئر رع ا ونعرف
فحليهألما ثإنول تحدْ ومن ريال، ألفإ فعليه ألما أربحول محده فمن وهوالزكاة، 

لبجب العشر ورع جرا••• وهلم العئر_، رع ية بالنلأما نيال، ألما 
التجارة.وعروصى والقصة اللم_ا 

من(، ١٥٨٧)رنم نقدا، بالورق الذهب وبيع الصرف باب الماتاة، كتاب مساومت أحرجه )١( 
قنقمحبمن.الصامت، ين عبادة حديث 

ماللثحبن أنس حديث من ١(،  ٤٥٤)رقم الغنم، زكاة باب الزكاة، محاب اJخارىت أحرجه ، ٢١
؛محعفيس.

ابنحديث من (، ١٧٩١)رنم وااازهبا الورق زكاة باب الزكاة، كتاب ماجه! ابن وأحرجه 
•وعائثة عمر، 



ارهاءانالو،ضانإة

—)ج(
الغنمنصاب وأوو اشبماب، ^ Ljحتى فيها زكاه لا أيصا فهي الواثى أما 

أربعولعندْ رجلا أف مدر فإذا زكاة، فيها ليس الأربعار( يوف وما شاة، أريعول 
وأول،فيها• زكام فلا شاة وثلاثوف تسع عنده كان ؤإن الركاة، عليالث، قلتان شاة، 

خمسة.الإبل نماين، وأولء القرثلاثوف، نماين، 
راعية~~يعتيت سائمه كانت، إذا إلا الثلاث، هذه ق الزكاة تجن، لا لكي 

فإألما، يلعن، ولو فيها زكاة فلا ئنهنث التي أما كثة، الحول أو الحول أكثر يرعى 
زىالأجازة فإئ لمحانة، كانت، إذا إلا فيها زكاة لا فانة عليها ثممق اذ الإندام 

بالقصة.الصاب، تيغ قيمتها كانت، إذا واحدة شاة ق الزكاة تجب، 
البسات—،ن،من يعلفوما لكنهم كثثرة، غنم الفلاحثن عند يوجد الاذ 

تعلف،.إثإ سائمه ليت، لأما زكاة؛ فيها فليس للتنمية، هي إثإ ، ١٢يتجرون ولا 
وولدتنمتا إذا حاجى، عن زاد ما منها أبح أنا البستان! صا-حما قال فإذا 

علزاد ما بيع لكنة محارة، يع ليي اليح هدا لأن زكاه؛ فيها فليس منها، أبح 
وح، فيها سلفوو، بل نبهأ، ثإر يسعول كلهم ظ^بممح والصحابة حاجته، 

^كنيلت،زكابازكاةم،لأزكاة
والزنقونق، جع والأوس أوثق، خمسه نصابة الأرض مى والخارج 

الامةؤئلهر عل ؤيزبط. لأ?ئيوس الخنل؛ 
مثةثلاث، البوية للاصولع بالنية وْى، أحال، خمسة هي أوس خمسة إدذت 

الرمحولعهد ل التنمر لأف ؛ ٤١٠٥١١وقدريتخ؛ءييأكلأْأكلأم، الثسول صنع؛صنع 

محاب،ت وملم (، ٢٢٣٩)رنم معلوم، كيل ق السالم ^، Ijاللم، كاب، \ؤخ\وي.' أخرجه )١( 
لآ.بمئمحا.عباس ابن حديث من (، ١٦٠٤)رنم السلم، باب المساتاة، 



صاتء1م؟اأام)الهاءاثني(

بعصيأ مئة ثلاث هدرت؛الأصو|ع، فلذلك آ؛ بالكيل بياغ بل يورق، ليس 
النصل \لثثوو بصاع واعثز الرنول صخ إل صاعك به نفاعرف ه، الننر 
ون(•م وخم( عليه 

النثر،نحف، فهو ينمى لكن إن الأرض من حرج فثا والواجب 
العثزففيه تفجيرا عليه ُممجر التي يالأمار أوينمى نمي، بدون يثرب لكن ؤإن 

مووئةبلا ينمى والذتم، كلثة، فيه بمووئة ينمى الذتم، لأل الواجب،؛ واحتلم، لكملا، 
كلمه.فيه ليس 

١^^لأو الزكاْ؛ لهإ ئوصع الذين الرلكة أهل الرلكة ؤ، يغل؛ا أف بجب، وتحا 
اممههو ووجهها صنمها الذي إد،ا ثاء، حيثا يقرئها الإنسان، لهوى تابعه لست، 
وذهزثثم ثألئوقت ^؛؛١ وآكإ؛ل وآشنك؛ن .للممتآ؛ آلثدهنمتجءؤإلما عهو•' 
قال٦[. • ]التويت: ه أش يننث، ميمثه ألثيز وان أش سهل، ح ومحبمخاي 

لهذْالزكاة يودوا أد< عليكم اممه فرض يعني؛ أفوه يرنث، ؤُربمّه ء،قل• اش 
ولهذاوحكمه، عل،أ عن صائرة بل لعبا، أو عسا الفريضة هذه ولست، الأصناف،، 

٦[.]lJ>^:٠ ه كرحبمًكي،ر وأئه أقه يى ؤم_>متثه جدثعلأ؛ قال 

الصدقاتما ت يعنى الحصز، تميد البلاعة وعناء الأصوJ، عل،اء عند ه وءؤإتا 
^١.خموحز ل نمرق لا لهؤلاء، إلا 

للأم؟الزكاة نحري، فهل 
لهاليتيم الأيايتخ بحقن ففي فلا، وإلا له*ا، صرهن، ^١٤ لكنوا إي( الخواب؛ 

رنموانملي، اياثع عل الكل ياب اليؤع، كتاب الخاوك،• أحرجه ُا يكال، أنه ل ورد مما )١( 
عبداف؛٥^^^١.بن جابر حديثح من ٢(، ١  ٢٧)



اوق1ءاتاالرسانيةحصم 
صو— 

الهَلأو الثانية؛ الأصناف من ك1ن ^١ إلا حق، له ليس الزكاة ي لكذ ١^، ق حق 
تزكقا.إل تعود الحقيقة ق فالزكاْ حكيثإ، عليم 

اينوالمفالفئراء إليها، الحاحه أو ان، الإنحاجة إما صنفها وسس، 
و)العاملوللحاجتهم، هؤلاء السبيل وابن والغارموف والئةارّ-، والوثثه 
إليهم.للحاجة اف( سبيل و)في إليهم، للحاجة عليها( 

بينها؟القرى فا الحاجه، بمنهإ ه تعال! فال 
وإذاللماين، ثامله فهي المساكن ذكر بدون جاءلم، إذا الفقراء أف  ٠٧۶١

تعال!فقوله للفقراء، شاملة ٠^، الفقراء ذكر بدون المساكن جاءرت، 

يدكزوالم الفقراء لأو الفقراء؛ فهإ يدخل لالاثار-ة:ها'[ ه نثزم إتلعام 

يثمللالور؛أُا[ ننلمحءه ين أس شهم فثنت ك^زوأ ^١١، تاذثوقاك! افب وهول، 
tقملأمنغلممرىسثي؛ز ؤح أحصزوأ أكم1نك ممفوء ؤ وقوله! المساكرر، 

المساكن.يثمل ]القرة:مم\آآ[ ه أ'لأزني ف صثح 

وكلهممعز، وللماكم معز للفقراء صار والفقراء المساكين زف فإذا 
الكفاية.نصم، من أقل عندهم حاجه، أشد الفقراء الحاجة، -مجنعب* 

فهداريال؛ الأنه ثلاثه وأهله بيته ؤ، ونفقته ينال، ألف—، الرجل دخل كان فإذا 
الأنعنده والدي الآف_، ثلاثه فهوينفق النصفي،، ْس أقل عنده لأف فقثزا؛ ينمى 
ورجلمسكين. فهلءا الآف،، ثلاثه ؤينفق ألفان يحله آخر ورجل هوفقير• إذل ألفن، 
جهةمن الزلكة يتحق لا غنت فهدا الأب،، ثلاثة ؤإنفائئ آلأئ، ثلاثه دحلمئ ءالث 

الفقر.
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لكو:زضالإ،لأم،!ظ >، -اث اJJينس مم ئزبمإه ؤن0ٍ 
إيإنه.لتقوية فبمطى بالإسلام عهد قريب مسلم ؤإثا إّلأمة، 

ويعتق،يشرى والعبد ا،لكاثب، أشياءت ثلاثة ق تتحصز ه آلخاب 
ب،او.مهم مدى الكفار محي الميأ والأج 

يدى^مهر كل الافج، لتسعة مده من ه نفامزى عبد ٠ أى ٠ اطلكاتب فالعبد 
ثحتى.أذ لأجل الركام س فتعمله آلاف، ثلاثة 

زكاة،آلاف، عنزة وئد0 ؤيال، آلاف، بعثرة السوق ل ^١٤ ■محيا وجد رحل 
يصح.فائه آلاف،، العثرة بزه فأتحثه العبد فاسرى 

رحلفآم لأوه/الألأ1ز؛1لأيراو، وقالوا: ئنبأاخطفةالئاث، 
نمه.هدا لأف حائز؛ فهدا المنلم، هدا إمحللاق لأجل زلكثه 

أغنياءولوكانوا وفاءها، يستطعول لا ديون عليهم الدين هم وه 
آلاف،،خمسه ونفقته آلاف خمسه راية موظثا، رحلا أف قدزثا فإذا النقمة، جهة من 
منالدين من عليه ما نمضى هل ألما، خمول وعليه واحد، قرش زيادْ بمتاج ولا 

محدْالكفائ؟وزكان الزكاة 
المعاينة.يقتفي فالععلف الفقر، غر الغرم لأف تحم؛ اُبمواب• 

أفبلعنا لأثه آلاف؛ عثزة هده فلأن يا وقلنا: لرمه، الغريلم نعطي كنا فإذا 
أفيستهلح فهل دينلثا، من جبا اقفن آلاف،، عثزة فهده ألما، خين ءليل£، 

ذيى،حا لأئفي ؤئاو؛ آلاف عقنه رحل أعهناق قال،: أنه بمعنى الدين؟ لغم فيها 
هدا؟يمللئ، فهل بحد، فيإ الدين وأندي حاجه، بيا أفري أف أريد> لكن 



اوهاءاتاالرس1دات ج()— 
الدين•عز ل يصرمها أف محوو لا الخواب؛ 

يذهبثم دينه لقضاء يعش الناس، س كشم عل نحفى قد المسأثة وهذه 
١^ؤيقوو: y_، أونيادة أوان، أونياده ملابس، زيادْ أويثزي سيارة يثري 

عليه.حرام فهذا بعد، في،ا النه به يأق 

ولهذاالخرم؛ غثر 3، بمرمث أل لخزم أعطل لذ محور لا قمحيرأنيق؛ الخناء يقول 
لصاحبها؟أويذدها فيها، ؤيتصزقح ينلتكها هل الدين، صاحب، ولوأبرأه 

يقرئهأف وجب لوصم، أحد من لأف لصاحبها؛ يردها أف محب الخوابت 
الإنسان.لها ينتبه أف محب أله موهذه ردم• ؤإلأ الوصم، ^، Jsق

تحليأف أو الخريم، ليوئ، الديذ تحلل أف الأول هل نقووت ذللئ، عل بتاء 
١^؟عن وفاء الخربم 

ذمتهإبراء عل حريصا ثثه رجلا الد.ين كاف إذا ت التفصيل فيه الخواب! 
وربإالمئة، عن وأبعد لخلبه أجبر هذا لأل لعريبه؛ هوليسلمها نعطيه أن فالأفضل 

أحد.حاله عل يطئ أل محبا لا سقترا رجلا الطلوب يكون 
أغطتهوإذا ^٠^، عليه، الذي بالدين ئثهاونا زيلالثاثا المدين كان إذا أثا 

له!ونقول العريم الهلاو_، إل نحن ناوهب، بل نعطيه، لا فهان.ا لينسيه، ذهّتا ليول 
طولئ،ؤهذا وكذا، كذا ملأك تطلن، أنت، لاذ فا 

علفيجبه ا1دين، يبرأ يعلم لم والميين العريم أعطينا إذا الخال هذْ وق 
عنك•اوبا نقول• الديذ نخبر أيثا ونحن المدين، بجد أف الزيم 

لتكوذالكمار؛ يقاتلور٠ الذيذ الغزاة اطه سبيل ل يدخل ه آش ءتخيل 
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للعزو.سلأح منها ويثرى الثزو، عل يثويه ما الغازي ضعلى العليا، هي اممه كلمه 
بلده،ق عنيا كان ولو ممرْ نقمة نفدت الذي السافر هو ه النيل ؤوأ.ن 

الخجمن راحعا ص آسيا شرق محار من رحلا أف قدريا فإذا بلده، إل يوصله ما يعطى 
فهلتدكزة. إل وبحاجة صاغ، ومال غى، رجل أنا الناس ابما وقالت ماله، فقاع 
دك؟iJق مالك، عل وحول انتدف غني أنتر ؛ أونقوو ثدكزه؟ به يشتري ما نمليه 

قال:تعال اشَ لأو _؛ إل مل أذ لأجل الثدكزة، قيمة نعطيه الحزامج: 
نمق لدخو لكزوزة إلا نعطيه لا كئا ولو ئنقلأ، نبخإ فجعلئ ١^^ >أتي 

بلدج.إل يوصله ما يعتلى دنلد0 ق عنئا كان ولو المحتاج السبيل فابن الفقراء، 
مصاوفها.ق صرثها أف فالواحب الزكاة، أهل هم هؤلاء 

عندهليس كثانم، المحاج؛ إل الإنسان بمتاغ أف الحاجة مى هل ٌوال،؛ وهتا 
ليسلكن والثكن، واللباس والثزنم، للأكل بكمه ما عنده بمي* به* يتزوج مال 

محتاجكإ الدكاح إل محتاج اف الإئفهل لتئزوج؟ نعطه هل به، يتروج ما عندْ 

أثثًُقثب ما ؤآبمترأ بمثخمهى ونمئؤ؛ تعال: اممه قال ولهذا أكثر؛ بمتاج ربا 
فالإنسانواحدة، مادة والشزنمه والأكل الكاح فجعل ]اوقرة:يه؛[ ؤأنممراه و؛اأوأ محأ 

محتاغإلالنكاح٠

والمركونم،والكن واللماس والثزنم، للأكل ثة بالنغز ق أنا قال: فإذا 
نععليهفإثنا به، آتروج ما عندي وليس الزواج إل محتاج لكز سيازة، عندي أيصا، 

ثكفه،لم لكن بواجده وتروغ هويا كان فإذ المحاج، ومووثة المهر بمقدار الركاة مى 



الأق1،اءاو«ضاذاةخص 

ش—محثأ 
ثالثة،إل احتاج فإذا فنزوجة، للحاجة، لكذ تشهتا لا أحرى، إل يطلع وبقل 

منهدم أف المهم أمه، له ستري خامنة، إل احت1ج رائعة، إل وكاللائ، روجه، 
شك.لا الحاجات، 

الخثر،نياده أحب أنا لكذ كثي قد زوجي ت يقول، الدي الإنسان ليس لكن 
الزوجةتكوف أف مثل ذلك، إل احتجق إذا لكن الشهوة، لمجرد نم؛ليلثإ لا نقولات 
أصابأو بالواحدة، لرجه عئفن ولا تجره، يغص نجعله ولا ئعمه لا واحده 
والثالثهالثانيه نزوجه فهدا ذلك، أثمة وما تبا، الأسمتيغ يستهلح لا مرص زوجته 
فلا.للتثهى أما الحاجة، حسمت، 

أنظرلكن تكفيني، محيارة عندي أنا نخص! قال لو كإ يالتثهي والتزوج 
نعطيهفلا فخمة، سيارة ١^٠ وأنا فخمة، سيارات عندهم اري وييمني عل لمن 
فخمة.ارة حملري الزكام من 

ؤمقداراشبماي،، ؤمقدار الزكاة، فيه يب ما حول فيه أف أردثا ما هذا 
الزكام.إليه مبمزف الذي ومن الواجمتؤ، 



يخصَمءاتئ*؟اإاد)الهاءاثذ،( 
[mjنق 

الإمممت

 ١ - Jمى كفايتها نحد متزوجه ١^٥ :الئؤاJ5Ul ، لكنهاوالمكن، واليس
بهترين حليا 7ءا ثئري أف أحل مذ الزكاة احد أذ لها محور فهل ذه1ا، _، لا 

المسن،؟لهدا الركام باحذ تعللث، رثإ النساء مذ كثيزا فال لزوجها، 

لهايثري أف بروجها وتبمل فبمئذ لروجها باعث تحل المرام الحوان،: 
منيعيها أف لها بمسك، فلا معدنا أو بخيلا الروج يكوف قد لكذ ماله، مذ اعأ 
الكثثرالحل لا مئلها، ثلمنة الذي اعا يمقدار الركاة مذ احد أذ لها وحينئد ماله، 

ظها؛لأنامالذيثي
كالثياكج.يعثن المرأة هدم 

*•ؤصى••

تعال:اممب قوو عذ فإذا ان، جنوالقصة الدم، أف ذكردلم اللمواو: ٢- 
ولايمل• فلم [ ٣٤]١^:ولاينفئونناه ؤأكصثه آلوهأا ذمحروتنك 

ظويا.فإاداذ،ضهذا؟

أقبمإعني يدل ه ؤأكشه ألثم1ا ةك؛رورك تعال؛ قولة الحواب: 
الأموال،؛أي'• ااؤولأتدمون؛ناه قوله: وأما الممايزْ• ااعهلمc 3، الأصل لأف جنسان؛ 

الحنسينباعسار لا والقمة الدهس، عل الضمبمر قاعاي أموال، والفصث ١^٥٠,!، لأف 
أموش.لكذباءتبارأق١إ 

*•)عص3(•'



الاق1ءاتامرداسة

مايمدمول فإمم الأل، الزارعتن من كثتر حال ل ^٥^٠٢ ما الئؤالت ٣" 
ينعاملولؤإمحإ بالهنل، لايتعاملوو وهم الصوامع إل الأرض نتاج من اف رزئهم 

بإالذمة تبمرأ وهل يالورن، تقديرها يصح فهل منها، الركام فيأحذوف بالوزن، 

اثهنعرفه، الذي فهذا بالقيمة، الزيغ تاحذ المواح أف المعلوم مى الخواب،! 
القيمةهذ0 من بترج سهله، الركاة تكون وحينئذ قيمته، أعطتهم الحكومه لحل إذا 

ززعةأذحل الذي الرجل لهدا آلاف عثرْ الخكومه أعف، فإذا العشر، نصم، 
العد،نصف، لأما مئة؛ خممن فيها آلاف، عشرة مئة، خمس عليلقؤ نجب قلنات عليها، 

٠سهله المسالة تآكون وحند 

لفهل المقبلة، نة للبدرا يجعله ما النتع من بجمم الزارعتر، بعفن لكذ 
زكاه؟المخزون هذا 

نصففيندر بمووثة ينمى كان إذا العد نصفه زكا0، فيه نعم، انجواب،• 
لأهلأد: بعبارة أو والماين، للفقراء ويجرجة بالكيل، ؤإما بالوزن إما النشر 
الزكاة.

الزكاةيا-حاوول المواغ إف يقول! الثابق الموال عل تحقيبا السؤالت ~ ٤ 
أوالكيل؟الوزن زكاة وصحوا فأرجوأف بالكيل، لا بالوزن 

أوبالكيل قدروها مواء الدراهلم، يعطولك أمم دام ما حم، لا الحواب!! 
فأ-حرجالقيمه أعطوك فإذا عليهم، الداخل هذا قيمه سيعهلوثلثؤ هم بالوزن، قدروها 



الكيلوت يقول القيمة، فباعتياو فيها، إشكال، لا واضحة والمسألة عشرها، نصف 
•النثر نمق الألفين مى فخد ؤيال، بالضن كيلو، ألف—٠٠ فكاذ وزناْ بريالم،، 

الحروبحيث الحاصر، الونث، j، السالميرث( حال، عليكم ؤئمى لا الثوال; — ٥ 
الأففلمهل والعقيدة، الدين 3، لنا إحواف لها يتنرص التي والمحن والجاعالم، 

أمبلادثا، داخل هنا لها المتحصن عن نبحث أ0 الأفضل أم لهؤلاء، الزكاة يدمع أذ 
الحال؟هده مثل ل الأفضل عن يحث، أذ الإنسان يستعلح وكيم، هوالأفضل، ما 

أهلقال منتحمن، كانوا إذا البلد لأهل الزكام يعطى أو الأفضل الحؤاب٠; 
لقولإليه؛ البلاد أقرمت، ل متشحمن البلد أهل كن لم فإن خمحهإيثئ: العلم 

علمبجمامرض افآ أف للممزت بعثه ض وهنئ حل بن لمعاذ النذ. 
الخسن،بن لتم، ولأيه ٠ ممرايهمأ'ر محدِفي أءيايهم بن يوحد أموالهم صدئهِوا 

قيرفل ؤيشاهدوئتا أموالنا، يشاهدوف أيدينا، ين أومدينن أيدينا، ين فقراء أف 
الألحدو.من ولا الأول من ليس هدا آخرين، قوم إل الزكاة ؛^٧^، العمة، 

علتنا،الضغيته محملمول أوءلاننا ق والدين عندنا الدين إحواثنا محل مما وهدا 
جول•محا ونحن بعيدة بلاد 3، أموابهم زكاة يصرفول كيفه يقولول؛ 

اولبلائك 3، الدين الركاة أهل أف عل تلءل، كلها والعقل والحثرة فالثرغ 
الخاوج•3، هم الدين الزكاة أهل من 

الإيإن،كتاب ومسلمت (، ١٣٩٥)رقم الزكاة، وجوب ياب الزكاة، كتاب الب٠>اريت أخرجه )١( 
عباسابن حديث من آ، ١ )٩ رقم الإسلام، وشراغ الشهادتتن إل الدعاء باب 
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تحبالتي الكفاية فروض من واجب حائعهم إطعام فإل الخارج 3، إحواسا أما 
يكىلم ؤإذ ماJالثا ق حق الزكاة، من ليس لكي الزكاة، بدون موالنا أل 
ال«ارا.المس كان إذا لدك بل 

ولا\دثوآ لا؛مقتفى بالعاطثة، الناس بعض فيها توشع المساثة وهدم 
البدسه——الزكاة الفهلر زكاة يدقعوا حملتهمأذ الناس بعفى فعاطئة العقل، ؛ممتمحى 

لتدحبالدراهم يبعثوا أذ العاطفة حمالتهم الماس يحفن بل بعيديى، أناس إل 
الث/ععل امش الشرغ؟إ أين اف! بحاف هو، أين يدروف لا مكان ل صحاياهم 

يدبرقاليي مسلث،، ق صنف ، ٧١ليس مدبر، الشمع ناحتة من أنت العاطمة، لا 
يريعلا>دوحدمح؛عيايهم •مؤجن: هو١^ الشمع 

النيأمر ك،ا المد يوم صباح يفرقها أف يننع التي الفهلر زكاة 
محيريلا يعيد مكان إل محضريها ٠- الصلأةر إل الماس خروج نل يودى أل ~أمر 

وعائلتكأولادك أف ولقرصن المد، أيام بعد إلا إليهم لاثمتل رب،ا إليهم تمل متى 
االخارج؟ ترملهاإل فكيف يليك، ؤيتحملها صاعا، حمو)، فزكامم ^١، حموف 

اشمحموى المقصود أم والخلود، والحفلام اللحم الأصحثة من المقصود وهل 
الإملاث؟البلاد ي الثعاي ةلوإظهاث -و

هيذع' آلمئ ماث دماؤها^^٠ ي لؤمها أقم بمال أن ؤؤ اكاف الخراب• 
الذيمن تدري لا يعيد، مكان ق أصحيه حا لبمرى الدراهم صزنث فإذا [ ٣٧]^:

أصحةسثعلئ، لم يصل لا من ذبحها ؤإذا يصل، لا يكون قد الأصحيه، يثري 
الزكاة،كاب ومسلم; (، ١٥٠٣)رنم الفطر، صدفق فرض باب الزكاة، كتاب البخاري; أحرجه )١( 

لآ.بمتهأ.عمر ابن حديث من (، ٩٨٦رقم)الصلاة، نبل الفطر زكاة ياخراج الأمر باب 



جَاساءاثانى( ) ثقاءات
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Laلك يثرى رثإ الJبح، أيام مفي بعد يدبح وربا حرام، وُثمها غإرها، ولا 
أحبالدراهم I ويقول أصلا، أصحتة للئ، يشري لا رثا يعلم، لا وأنت، قئزئ لا 

دراهم•جونأ اللحم مى إلينا 
بموئك:ماذا انقلن البعيد إل الأصحثة ثمن أرسلت، فإذا 

تعال:قال مها، وهوالأكل الماكم إْلحام قبل الهُبه أ> U يفوتك ولا: 
بعيدمكان ق دح أصحتة من تاكل لا قانت، لالخح:م'اآ[ وإلسوأه يتتا ؛^٥^١ 
الإحلحام.عل ئمدم مها والأكل ئك، 

-تمليس اض اسم وذكئ لالخج:ا"آ[ ه ؛آثم•٤^١ ٣١تعال: قال ثانيا: 
نمنها؛وأزهمثر الدييحه هذه ذبحش بايلئ، تشحر بنفسك، وأنن، الذبيحة، عل 

إذاالحاليل العفلط؛ الض هذا ي، أذيكووو يكن ولا إك، ^:١ ض تحفلقا 
عتك.بعيدا ذُحتا 

همغسكا جعتا أثم ؤلمحكز منمود؛ؤ الدُيحة عل اللب اس*ا وذكر 
-؛٥٠^١أقم ولصكق ؤ عغتْل: افه قال إ الناس؟ به ينتح بعيدة بلاد إل ليدفعوْ هل 

وجد4ريع آ'لآتئ بهين نى ما عك آثو أنم تدمحأ ممث٤ا 
]الحج:؛'؛[.

الرسولواسم الله اسم نلنا فلو عار0، باسم لا الثه باسم اإتوحياس انفلر 
آ'لأنثءِهبهيمؤ نى ينمهم ما عك ِددؤةإ  ١٤مذثحراما، صارُت، 

مها.هكلوا 

كاندفاعيندفحور< عامحلؤة إلا عندهم ليس الذين العوام بصروا العلم، محلله فيا 

دمازهاهمحمها،٠ أثه بمال لن ؤ بصروهم جهال، بأناس يقادوف الحافلة، الإبل 



ام*ثان؛ة

أنحق علينا ولإخواننا عندنا، أموالما ركاة عندنا، فطرنا زكاة عندنا، أصاحينا 
الصوابؤ.هدا اموالنا• من نستطع يإ اعيهم ن

••ؤمى••

قوممف غزاتجانزهى اشتاب وفدبمتؤ إبل لدي كان إذا ٦-الثؤاُل: 
زلكة؟مها فهل واحد آن 

الأم،إل فينؤ حالمة، اىأ ّلم، إبل الإنسان عند كان إذا ادب: 
حكإفلها مم، أتجا الأج كان ؤإذا الأيم، حكإ فلها توم أبا الأم كان فإذ 

صأبا الأ> كان وإذا الزكاة، ففيها نو؛ أبا الأم كان إذا يعني: الطوقة. 
زكاة.فيها فليس 

*•ؤصى•*

 ~U ١٠٠اشرى أشهر مق وبعد رصدا، مليون نصف، عنده رجل الئؤالأ
الشراء؟حن الأرض حوو أومذ المال، حول مذ سدأ الحول، فهل أرصا، 

ثسألهأرصا الحول نصم، ق واثرى مليون ، نصفعنده الذي هذا الحوابؤ: 
ستاعليها أوسنج، له، يتا علها لسي الأرمط أواشترى للتجارة الأرم، اشترى هل 

ؤيبيعوذيشتروذ الزيذ الأراصي كأصحاص لاشجارة اشتراها كان فإذ للتأجثر؟ 
عذوضلأف الأوب،؛ مذ بل الثراء مذ ليس الأول، حول الحول فإذ للربح فيها 

والقصة.الدم، حوي عل حولها ويثى بض، عل ضلتجها سني التجاتة 
بهاشترى العام نصف—، وق دراهم، مليون نمق، عثد0 رجل الثال: هذا ففي 

محرمأول 3، الأرص ة؛زكيا محرم أول مذ ءندْ الميلون نصف، وكان للتجانة، أرصا 
لأJأئلتخب•



^؛(٥١اص ر ^ ١٤١٢طء لقاءات 

أيقا،للتجارة بيتا اشترى العام نصف ول للتجارة أرض ءند0 إنسان كذا 
علبعضها حول ينجي التجاوة عروض لأف العام؛ أول مذ الين حول محي 
والفئة.الدف -^j عل حو°،\ ؤسى بعض، 

*•ؤصى•*

قالفلوس هذه حمظ لغرض أرض مذ أكثر ل موبى وضعت الئوال؛ ٨" 
لأتزيد أحيائا ائتي كإ الأراضي، هذ0 مذ يع-ت، فيئا احتجتن، فإذا الأراضي، هذْ 
زكام؟الأراصى هدْ ل فهل المع، عل الحزم عندي ولمس الأراصي هذْ بح 

أوأراصى اف إناقري لؤ يعني زكاه، الأراضي هدم ل ليس الجواب• 
عليه.زكاه لا فاثه الدراهم حفظ أحل مذ عقارايتج 

••)محيق(•*

هن.ازكاة عئرغ أف يستهليع لا وزوجها ذهب، عدها امرأ؛ الثواو،ت ٩" 
الأف،،مهمغاؤكاة؟خهذا

ميء،عندها وليس الزكاة، فيه محب، ذه_ا امرأة عند كان إذا الجواب• 
نجبلا ~وهو الأمباب مذ مجب لأي أو أوبجله، لممرة إما عنها يديأ لم وزوجها 

وتطؤغتمغ إف لكذ كسلم،، ما وله كسبن، ما فلها روجته، عذ الركام إحراج عليه 
ليسكان ؤإذا عليه— لزم فلا أبى ؤإن العاثترة، حنن مذ وهدا محرا، اممه فجزاه 
الزكاة.بمدر الدهس، مذ تبح فإما ثيء عندها 

انتهىالزكاة بمقدار ستة كل منه تبثح يدأيتن، إذا يقول• ببعضكم وكأف 
ومحي•



الاق1ءاوا

فيبقىفيه، زلكة فلا الضاب يوف حد إل وصل إذا لأيه يتتهى؛ لا فنقوو) 
يكفيها.ثيء كل حال، كل عل فقثرة فهي افه، بإذن ؤيكفيها النصاب، أفل عندها 

*•ؤصى••

منحمنه ورثإ للزواج، ماله ادحز من عل الزلكْ نحور هل الئوال: - ١ ٠ 
اشان،؟إذاج زلكة فيه فهل ا-قنل، فيه وحال وملأن، ملأن 

عليهوحال الورق أو القول مى مال ءندْ لكن فن زلكه، فته نعم الجواب• 
وذللث،ذلك؛ لغثر أو بيت، لشرا؛ أو للزواج، أءالْ مواء الزلكة، عليه وحنر الحول 

يركل.أن عليه وحمي، ءندْ وجدت فمش الأشياء، هذه أعيان ق محيا الزلكة لأف 

للزواجمال عنده إل مالت حين، اوسائل؛ ذكزه ما محس أف تعال اممه وأسأل 
سست،مهرا نجد أل قممكن النصايت،، من قريس، ايه يريد لكيه التهاب، يبالخر وهو 

لميذ.يالمصرر غثر من ذللثح محص أن ونرجو ؤيال، متة 
••)هجمؤ(••

واوتظسمئنرأتاسم، أكي ومحيي ئزارع أنا القوال: - ١١ 
وخمسالامثه صديقي من اقرصت، مد وٌ وأمحئكلم Jالثاإثآن، أو .ثإ باكال)محثصبح( 

١،^^؟هدا عئ وأنا البقر زلكة أحرج فهل ماء، مفحة لشراء ريال ألم، 
اللغهلايعرفث، لذ اللنة ولاككه)ئشق،(هدْقمءنعتائب الجناب: 

الإنسانيدخ أف وهي الفقهاء، عن؛-، ق الساقاة هو والمثمسسؤ محدنا، العامثه 
هدْأل السائل هدا حال من يظهر والذي دْرْ، من بجز؛ عليه يقوم لشخمى نخله 
ليسنحارة وليست، تعلم، الي الإبل أو أوالغنم والبقر يعلفها، عنده موجودة البقر 
زلكة.فيها 



يخجمَاواقاءاثذ،( رقاءاتطء؟اااه)
(٤٦٧) ث

ويدحرمنها، ١^؛، يأكل آلاف،، خمسة الشهري راتبه ، موظفالنوال؛ — ١ ٢ 
فقط؟آلاف، !٢^١٣

لأفالماس؛ من كم عند إشكال محل الوافي~ ~في الرواست، زكاة الخوامبح! 
الرجلهدا كان فإذا شهر، أول حول فا،لعتثر شهر، بعد شهرا تأق نعلم كا اروايب 
الخول،يبتدئ أحد0 ح؛ن فمذ محرم، منتهى عند الراتس، وأحد محرم، ق يوظم، 
ا-قنل،يتم لم الحجة ذي ل لكن المانتة، السنة من غترم انتهاء عند الزكا0 وهرج 

الحول.يتم لم صفر إل قبلها وما الحول، يتم لم وبعدها 
الطريقةوبيذْ حائز، الركام وتقديم مقدمه، الزكاة تكون الحال هده ل نقول! 

يحلالشهر هدا ق يميز أذ عليه يصعب الرواتنج لورام، لاثه الإنسان؛ يشح 
حضللجمح حولا الحول اعتم لل—، تسهيلا فنقول؛ كدا، خرج الشهر هدا وق كدا، 

الوضهذا حاء كو الزكاة وأئ يتأ، لم الدي 
آخرمن أوحرها أف بحور فهل رمضاف، ق الركام أودي أل أحن، أنا قال. فإذا 

رمضاو؟إل محترم 

واستمرمحرم، يائ أف نل رمضاف ق الركام قدم شئت، إذ لكذ لا، نقول؛ 
حار.وهذا دائنا، مقدمه فتكون عليها، 

••ؤصى••

محاج،أنه مني ظنا عامل؛ إل عام قبل مال زكاه أءهل_ثإ الثوال،؛ -  ١٣
ذم-إ؟من الزكاة كانت، إذا حاصه الزكاة، هذه ق الحكث؛ قعا منلم، غر اثه واصح 

حالق إلا للكافر الزكاة ئدم ولا قليل، قبل عزهناهم الزكاة أهل الحوامحب،؛ 



الأقاءاتاض4ضإذية

قاءد0.هده الإيان، عل لكآليف لكن إذا واحد 

محزئ؟لا أو ^ فهل لكهما مال تنيا يق لإنسان دسها فإذا 
أماشمئأ ■ءنبتأا الثمس أف ظنا الغروُسا؛ قبل الغرب صل رحل لثتظنت 

يملكالذي فهو أنلها غتر ل الزلكة اذ الإنوصع فإذا يعيدها، فاثئ يعرب، لم 
وهتها.مل الصلاة 

لأباأذيدها، أعطاها \ذذي عل محي اس ذي ١^ الثاو ^ا ي ١^: 
وقُنو،ممبجا•

حرجحنن ه الني عنه حديث، الذي الرجل قمة ل مولول ما قائل: قال فان 
الليلهيصدى تحدثون: الماس فجعل عى، يد ل فوقعن ما، قمميق مدهته 

الليلةق _ x،ajحرج ثم ثدم، كاثه غى! عل فه الحمد التصدي: فقال عي، عل 
ليسالماس ~لأل الصباح ق يتحدثون الماس فجعل ارق، ٌيد ل فوصعها المانية، 
أسارقا وعل غي عل طب الحمد محال: ارق. ّعل الليله يصدق الثإثه— إلا محهم 

زاذثه~~يعي• هيبخي فإذا امرأة، يد ل قومنها المالمه الليله بصدهته حرج ثم 
غيعل ~ثدما~ فه الحمد فقال: زانية، عل الليله مدى يتحدثون: الماس فجعل 
ازانية وعل ساريا وعل 

فثصدى،يتعظ لحثه فالغي مثلث، فقد صدقتك أما -إلهاما-: له فقيل 
.الجم٠١٠وكيلك \ذويج عن ض با يكض لعثئ وازرى 

لم•ومرقم)ا'آ؛ا(، وهولايعلم، غي عل ق إذاتمل ياب الزلكة، كتاب \بخ\وي.' حرجه أ( 
منرفم)مأآ'ا(، غرأهلها، يد ق الصدقة وقعن، ؤإن التصدق أجر ثبوُته باب الزكاة، كتاب 

خ.ئن.هريرة ش ح،-بثا 



جم( الهاء)  u٥١٤١٢* هءات 
[VVi) ؛

لمذفعث إذا الواحه الصدقة أن عل يدل لا الحديث هدا الطإء! بعص قال 
زكا0؟إما قالت من ثطؤع، صدقة المدقه هذه لأن محزي؛ أما منتحق 

ولذلكالامدلأل،  jkالاحإل زجي إذا أنه المثدلن: محي والقاعدة 
قاتمائنتحأ, ١^ منه ^١ ,؛ الستحع لغم كاثه ١ ان الأذيقع إذا العياء! , يعص قال 

ذئعهاإذا أما أحزأت، عني اله ش؛و( ممثرا، ظثه غني إل دقعها إذا الثاق؛ القول 
صفإيلأمئ؛اصاراخمناوردمح•

فإماأهل غيث أيه فت؛يرن واجتهد، أهلا يظنه لن يقع إذا ل آخروف: وقال 
غمم.ل والقياس الغي ذ للنص نحزئ؛ 

للاكافردنمحقا الي الزكاة أذ:دقغ لك الاخياط للمائل: فقوث، هذا وعل 
عالك،.اممه ومحلفن أحنى، م؛ 



اثمررضانيةرق؛

اقائااف1ثف

العاشرالأربعاء ليله ه ١ ٤ ١ ٣ عام ق رمضاف شهر ق الثالث اللقاء م هذا 
عنيرْ.ل الكبم الحامع ل الشهر، هذا من 

الصلاة؛ق ائل معل نتكلم أذ نريد الليلة هذْ ق إينا 
بعدالإسلام أركان آكد هي الفلاة قاف الفلاة، آكدئ الأول: ايأله 

فمناطه، رمحول محمدا وأن اممه إلا إله لا أف شهادة ادم الإسمفتاح الشه-ادتين، 
حتىالإسلام، ق يدخل لم فاثه اممه؛ رمول محمدا وأن اممه إلا إله لا أف يشهد لم 

١^٨٠٥،الأكدية ق ذللث، يل م يثعة، لا فإنه اف إلا إله لا ؛ يقوو وهولا لوصل 
فهيآكدأركانالإّلأم.

وأينشرعن،؟ فمتى أجئئها، لنا سائ مشروعيها وكتفق مشرومحها، ومذ 
منث،؟وكممنئ<؟

كلمعمقجل قاف الرسول، إل اف مذ وامطة بدون الني. عل همص-إ 
ادراجراُليلة ق ذللث، وكان الصلوايتج، عليه وفرص جميل، وامحهلة بدون الرسول 

مرينا.ّنوايت، بثلأيث، الهجرة قل الأول بيع رق 
وعلعليه اممه صل والنل نصت، الشر، إله يصل مكان أعل j( ورمحن 

—صوخؤالأقلام صريمؤ فيه ينتع مكان إل وصل السع، مواُتؤ الل وملم آله 

لم:وم٣(، ٤ رنم)٩ الأمراء، ق الصلاة فرصت، ، كيفبامج الصلاة، كتاب اJخارىث أحرجه )١( 
؛ْءؤييبمئ.مالك، بن أنس حدين، من (، ١ رقم)٣٦ اش.، برمول، الإسراء باب الإي،ان، كتاب 



الهاءاثاث(^) ٤١٢ئ،، لقاءات 

وآ'لأرياآل-ءوت 1، ز ثئإع> ؤ والقدر القضاء تكب عفليمة أقلام تكتب— وهي الأقلام 
ؤمزحثا، ؤيمت، ومحينقا، عنثا، ؤمقر ففرا، يخي لالرحن:ا'أ;ا و ئن وتزم 
منحثرا ايامثا مسممبل محعل أن اممه يأل عغتبل، ثان ق هو يوم كل وهكذا، ذليلا 

ماصيها.

الصلواُت،وصلم آله وعل عليه اممه صل التي عل قرصن، ا،لكان ذا هق 
الخمس.

الوقت،؛عامه تستغرق أما والالLلة، اليوم ل صلاة زسارا وقرصت، 
فزلؤلويلأ، وقتا تتغرى فهي واستعداد، وحضور وطهارة وضوء إل تحتاج لأما 

بدونكرامة، أي بدون معارصة، أي بدون مسلإا راضيا اممه عني• من الى. 
مزالوكان أثتك؟ وعل عليك اشُ فرص ماذا ساَُله: بئومى م فنإ محاذلإ، أي 

حاJا،له شاف لا يقال أو يقتفي الأمن لكان ؤإلأ عئؤجل، اف من بالهام هذا موسى 
الييسأل، أن أنملمه ءَؤجل اف لكن 

أمتلئ،؟وعل عليلثؤ اهنه فرص الذي ما يقول: 

وليلة.يوم كل ق صلاة خمبن عل فرصى قال: 

حزبت،قد فإل أمتك، عن التخفيم، سأله ف؛ ربلئ، إل اوثع موسى: له فقال، 
ايالخه.أشد إسرائيل بي وءاهت، ملك، الاّل 

علحرأْ لهم قوما طعاة، قوما عتاة، ثوما عالج ءفيياكلأْزئم موسى لكن 
لآلءمران!اخا[عفره ؤإذأقن وقالوا: ]الأئدْتأا'[ ٠ناوأته ق-آش إف قالوا: عغتْل، اممه 

والموة،ابمد أهل من تعال الله وجعله موسم~ ~وهو رمحول، لهم أرمحل ولهدا 



اض|ض|ساتالقاءات  ^)yv؛(

وأحد■موْل، الله كنتها ١^؟، الألواح ألقى العجل يمدوف ووجدهم جاء ٧ إلا حش 
قوياهيائثْؤئم موصى فكان يوبخه، إليه بحرم ~وهونني"" هارول أحيه برأس 

الطغاةالعتاة إسرائيل بني حال يناسب 

اأعا-ثه،أشد وءا-لأتهم ملك الناس قد إق قيألألأْؤئمI موصى قال 
التخفيث.فاسأله ربك إل اوّثع 

Pغشنا، لإ ثنزا، محه فوصع الخفيف واَله اض إل الض. م-؛ع 
قدإق السإء! س مناد فنائي خمى، إل انتهت، حتى حمتا، ثم عئزا، ثإ عئزا، 

وخمولالفعل ق حمس هي له؛ افه وقال عبادى، عن وحمفتا فريضتي أمضبتا 
والزازرأ*.

بعثرأمثالها؟الحسنة باُبج س اظليزان، ل )خموف فهل 

كقثثت -أ:ثه الحسنان، كل ل ثابث، بحثرأمثالها الهنة لا، الحزاب: 
حمسارا٠^١ كآسا أي: المتنان، ى حمسوو أما المراد م [ ١٦•،: ]iiSu^٤١^١^ عثز 

صلاه.

نزلحتى ويثها له محن لم لكثه الصلوات،، بمدْ يأص''وأئلم' النثر فنزل 
الفجروالظهروالعصرل له- محاوإماما ~يعز، الني. وأم النوم، ذلك ل جمئل 

وحاءالوقت،، أول ق الخص الصلوات، هذه صلبه يوم أول ل والعشاء، والمغرمح، 
الصلاةمحثد يا له: قال نم وهتها، آحر ل الصلوات، هذْ به وصل الثال ليوم ال 

اقتضىلدا العني، ذكر0 ق أطال والشيخ نحرمحه، السابق العقاري ذر أبى حدث آحر هذا ( ١ ، 
اك.



الثالث(راس ^ ١٤١٢ f،uلقاءات 
'نتهئا^

'•الوثخزُ هذين بئن ما 

منها،لحظة أي ق صل للئ،، مسحه طه الوقت، آخر إل الوقت أوو مذ 
القهومحبة أؤئتها، عل الكيفية" تمذْ الحمى الهنلوات فرصي ~أعني يدل وهذا 

؟بما.الله وعناية لها، 

حميقه:وصلا؛ ظاهريه، صلا؛ الصلاة لكن 

وكليفعله كل والجود، والركؤغ القتام هذا فهي الظاهريةت الصلاة أما 
عنها،صلامحم تتقاصز صلاه يصلوو إقم الخوارج! عن اللحي. يقول محتسه، 

يقولالمنآنىا< اريئرووو ظاهريا لكذ الصحابة، صلاة مذ أحن صلأتبمم أو بمي 
٠.لأيثا؛ءاورمحاجىإ<ار ررممذ عفيهألصلأْؤظم: الثسول 

ومعالخوارج هؤلاء صلاة عند صلأتبمم رْ؛هعت؛محمحقرول الصحابة كان فإذا 
ياطناأما شل، ظاهريه صلاة يصلوف هم إذن حناجرهم، القرآن يتجاوز لا ذلك، 
فلا.

يركعولا بظهره يركع لا ظاهريه صلاة اليوم يصل، مذ أكثن وما 
الأرض،ؤ، أعضائه أشرف يفع ممه يسجد وشإلأ، يمينا سائح ثغل، ل قلبه بقلبه، 
سارح.فهو فه، محاجيا ملثه عغز لا ذلك، ومع 

والتر«طلؤتم،:(، ٣٩٣)رنم الوانت، ذ باب الصلاة، محاب وأبوداود: )ا/مم(، أحد أحرجه )١( 
ههبماثا.عباس ابن حديث، من (، ١٤٩رنم)الصلاة، مواقست، ل حاء ما باب الصلاة، كتاب 

حن.حديث، عباس ابن حدث الترمذي: قال 
كابلم: وم(، ١٣٦ رقم)٠ الإسلام، j النوة علائ^، باب ادامج، محاب الخاري: أخرجه )٢( 

خهيبمتن.الخيري محمد أبى ^jIv من (، ١ ٠ ٦ ٤ ) رقم وصفامم، الخوارج ذكر باب الزكاة، 



الاقاءاتالر«ضاذة
0———
ماونحاول اكاو_،، بحضور وذلك الصلاة، ق بالخشؤع ثعثي أف محن، ولهذا 

أحنثكث،ا حاول لكن يلهيثا، حتى ثلوبما ل ليدحل بقوْ يأق فالشيْلان اسطعنا، 
ثلاُث،الصث ق تكن لم إذا ينارك عن وامل الرجيم، الشيطان من باممب فاستعذ 

اش.يدهه حتى مئا>ؤؤؤ 

واعلمنتهلح، ما فدر ُالعا اعتناء تبا اعسنر أف علينا محب الصلاة فهذه إذؤرت 
٢نفحثث١ءعن ثن،ما أيكطره أصلحث الصلأة أصلحث إذا اثك 

ثألئو4لصت:هأ[.

ملهوص كافر، الصلاة تارك أف عل الصحابة إحميغ الأئمة بعض نقل ولهذا 
^^،شقيق بن اممه عبد نمله وص ؛،  ١٥١٥^راهويه بن المشهورإمحاى الإمام 

صوئكفتلإاثلأةرم،وهذا
القرآفقاف رسوله.؛ وسق افه كتامح—، إل منقي الإحاع وهذا الصحابة، من إجلع 
تدلكذلاك، والث٤ ثكفث، فإنئ ئطلقا ^^١ الئلأة تزك إذا الإنسال أف عر ؛ذل 
يكمن.مLلما دزكا الصلأة ثزك إذا اثة عر 

ولاله، خثه فلا كافنا لا uسقا يكوف إنهُ وقال: القول هذا حالف، وثن 
كفر،يوف كفر به المراد أف يدعل أف إلا ؟كفر، انه عل الداله الحح يدفع أف يمتهلح 

الدادءلا1ُيىذكأثذالإ؛اء.محطة،لألألفاظاكوص فهلْ 
حصزثاهالامحنا ضعيفة؛ أدلة لأ؟كفر،ا ررإمحه يةولودا: الذين هؤلاء يه ل، امتد وما 
أوجه:خمسة عن نحرج لا أما ووجدنا وتتمناها 

الشم)ص:"اه-؛ه(.تاركهالأبن وأحكام الصلاة انفلر: )١( 
(.٢٦٢رنم)٢ الصلاة، ترك ل جاء ما باب، الإي،ان، كتاب أحرجه )٢( 



(أا،اهرالقاءالثاث  f،uلقاءات 

مثلكيلك، وليس دليل أما يتوهموف بل أصلا، دليل فيها يكوف لا أف الأول،• 
لمند'للث دو0 ما نشر يب.، نرث أن ينفر لا أئث ؤإة تعال• بقوله بعضهم استدلال 

ؤو0وأنرلوبي■ نحت، فهوداحل بمئرك ليس الصلاة تارك فيقول• [. ٤٨لاكاء؛ه ئناء 
يكافر.فليس المشيئة تحت داخلا الصلاة تارك كان ؤإذا ه ئثاء لش د"ؤش دوذ ما 

صححق خؤمميثنن جابر حديب لفظ لأف للث،؛ الأية ل دليل لا لهذا• فنقول 
تقولU نساك: ولأتما الئلأة«را؛ رك ثالئزك الئقر زنهن اويل >ر:لأ سلم: 
يكمئ.ا-؛قواب،: المشيئة؟ تحث هوداخل ايكمرأم القرآن من جحدآيه نمن 

فقهل.يالشزك محصا انقمن فليس جاحد، بل لا، ابقواب: هومشرك؟ وهل 

٢)؛مثل• الصلاة، ترك معه يمكس لا بإ ممده لكنها صحيحة أدلة الثاف: 
اف،(رملميقل:تيقال:داَللأبمإلأافُ:ضيبمثخث 

^•^٠زخهرايتغي ماو.ها: بل ومكث، افه، إلا لاإله 

اممه،وجه أريد إي قال: مهإ أبدا، الصلاة يرك لا اممه وجه يبتغي ومن 
~بعدالإسلام أركان أعفلم ترك كيف كاذتحح، فهو يصل لا وهو افه رمول وأحس، 

ؤياخذيهللثة، الثيء يتغي فالن*ى الأنب؟إ وجه بقي انك ثدعكب ثم الثهادت؛ن~ 
ومحاد0.يناذه لا إليه، يوصل وسيلة نكل 

حديثمن (، رقم)٢٨الصلاة، ترك من عل الكفر إطلاق باب، الإي،ان، كتاب، الم؛ مأحرجه ( ١ر 
عبدافبن جابر 

اجد،المكتاب، وءسالمت (، ٤٢٥رنم)النيون، ؤ، المساجد باب، الصلاة، كتاب، ال-خاريت أحرجه )٢( 
الأنصاريالربيع بن محمود حديث، من رقم)٣٣(، الخ،اعة؛عن^ر، عن التخلف، ل الرخصة ؛اب، 



ام|ضانيتالقاءات لم، 
إليها،الوصلة والأر>ساب يسعى فإد4 يووحها امرأْ ابتعى منا سخصا فالوأن 

د،لا إليها، ١^ الأساب، ق فإلابمش الحاسه دخل أف أراد ٍناتإ ولوأو 
متحيزا!هدا إ ولامجده؟ ركعه ولامزله محاداممه هل اممه وحة سغي قاليي 

بنحديثه حديث، ت مثل يمحل، لا من به يعدر بعير مقيده أحاديث، الئالحخ! 
يئدرسي يندرس الإنلأم ررأو فيه~ طس بعضهم لأل الحديث،؛ صح ~إف اليان 
أدركنالبعض! بعضهم يهول، حهالأ، الناس ويبقى أصباعة— —يحني! اتيُب>ا ومي 
الار«را؛س هدْ افُ، إلا إله لا نقول! نمص الهُ، إلا إله لا ثوو! عل آباءنا 
بلأبدا، يكص لا الحالمِ؛نلحوخا الئلأة -ارك أف عل دليل فيه ليس الحدث، هدا 
قعاشوا الإسلام— —نيئ الإسلام اندرس معدورين، أهله فيه يكون الحديثر هدا 
ءذلصولحجا، ولا صوما ولا زكاة ولا صلاة يعرفوف ولا الإسلام، تعرف لا بيئة 
معدوروف.هؤلاء شيئا، اممب شرائع عن يعرفوف لا لكن فب، 

رجزوم أبومعاينه راويه باق الحديث هذا j طعن الناس بعفن أل عل 
مقويا— المتاحرين بعض قاله ما ص، -عل الحديث، هدا فيكون ؛ الإرجاء؛ أهل من 

•متهم لأيه فهومردود؛ يقوىئدعتنه ما الأحاديث، من روى إذا والبتيع لبيعته، 
لايكفر؛الصلاة تارك أف عل دليل فيه فليس ايديح، لوصح حتى أثول،• وأئا 

باإ؛ءر(•معذوروف هؤلاء لأل 
أنالمعلوم ومي واهيه، كلها أسانيدها الحجه، -يا تقوم لا صعيفه أدله الراح• 

عليها.مدم أذ قفلا الصحيحه، الأحاديث، تقاوم لا الضعيفه الأحاديث، 
(.٤٠٤٩)رنم والعالم، القرأن ذهاب باب، الفتن، كتاب ت ماجه ابن أحرجه )١( 
jحجر ان وئال، مجث1. كان وعه مشا حافظا وكان ٤(:  ٤٢)U/ الثقات j حان ابن فال )٢( 

•بالإرجاء رمي قد ت ٥( ٨ ٤ ١ ر التقريب، 



القاءامماث(^) ١٤١٢ fUلقاءات 

الئفائحدث النؤع هدا ي ما وأقوى وصة، تنم عامة أحاديث الخامس! 
قنكره هلْ ف)-تيا( ٠ دطا،ر حيزا بمثلوا لم أقواما النار مى يمج يمال افه ®أق 

المارْى اممه فيحرج العموم، ق فتدخل حيز والصلاة للعموم، فتكون المفي سياق 
لمفلوا.أقرانا 

فلويصلوا، لم يقل! لم حيرا® يعملوا ®لم قال! عام، الحديث، هدا فتقول،! 
يؤذكمر يمعتى الت5هر عل الدالة والأحاديث، الأيايتج تكوذ أذ كص يصلوا لم قال! 
العاماللفظ أة السالميرع عاما، لمظا يكز بل الصلاة، يدكر لم لكن كمر، 

ؤايعام هدا -٢[ ]المرن١ ه حم ني( ألإمس إن أوأ المخصيص يدخله 
]الصر:ّآ[.و\لتأوه وواصزأ ألي وواصوأ ألصتيثنت وععلوأ ءامنوأ أدبن 

أكثرهمأذ قدرثا ؤإذا المنقول، الصحابة ؤاحملمغ الأدله ثويده فالذي هذا وعل 
باض.والحياد الئلأة، "ارك م عل واضح دليل كلها فهوكافز، بذللث، قال 

وأحرؤيه؛ينتويه عظيمه أموو ١^ عف ويترب 
عنالأب لومايث، يعني أقاوبه، من أحدا يرث لا اثه الدئيؤية• الأمور ؛مذ 

كافر،لأيه شيئا؛ يرث فلا ابنه أما عمه، يرث فالذي عم، وله يصل، لا وابنه ابنه، 
النلم«رى.رذلأ:رث،اتكاي وقدقالابيق.!

معيدنى ولا عليه، يصل ولا تكس، ولا يمثل، لا فإثه الأحزوية! أما 

رنمُؤثمحآعمحقاى؛ه؛إكلإأا'الأه، تعال(! اف ملا باب التوحد، كتاب \رخ\وي.' أخرجه )١( 
سعيدأي حديث، من (،  ١٨٣رنم)الرؤية، ؤلريق معرفة باب الإي،ان، كتاب ومسالم: (، ٧٤٣٩)

نههمحد.الخيري 
(،٦٧٦٤رقم)الملم، اوكافر ولا الكافر الملم يرث لا باب الفرائص، كاب المثاري: أخرجه )٢( 

نْ.بمتعا.زيد بن أسامة حديث، من (، ١٦١٤رقم)الفراتض، كتاب لم: وم



اواقاءاتام،ضادات

عل1واإذا لأهله تحل ولا فيها، وينس بثيابه، ؤيلفل حفره، له تحمر ؤإثا السالمال(، 
ذلك.ل آJ٠رو٠ هم بل عليه، ليصلوا المسلميرا إل به يقدموا أن الحال هده 

مميرِ؟فأين البعث بعد وأما 
حلف٠٠١١٠بن وأو وماروذ وهاماذ فنعو0 ئغ ارتجنروذ و. المئ قال، 

باق.والعياد ازكمر، رؤساء 

فانئل>:فهللإركصةينقبج؟
إليعود أل منها، حرج التي الحظ—ثرة إل يعود أف توبة، له نعم، فالحواب• 

تكولالإسلام إل راجع وربجأ الإسلام، عل مايتخ مات إذا وحيتثد مصل، الإسلام 
بالخش.ولكتر لما تحم أف افه نسأل ذللئ،،  Jjحاله من -؛^١ حاله 

وعلعليه اممه صل الني لقول الإمام؛ متابعة ت الصلاة ز الهئة ائل الموس 
٠٠٢ظالإu؛لإؤتملأإءئوانير

ومتابعة.وتأحر، ومحواممه، مسابقه، حالات! أربع إمامه مع وللماموم 
وملمم وعل عيه افه صل النت لأف حرام؛ والمسابقة امه؛ المالأول: 

زمافُنأنه نحئَل أن الإuم مز زأنه الدى:>دع تنشى >رأظ وقال: عليهم، رئي 
تحرم.^١ ٠ صورةخماراا١ صورثه أوتحعل خمار 

العاصعمروبن بن اف مار حدث )آ/ها"\(،من أحمل. أخرجه )١( 
كابوسالم: (، ٧٣٣ر»م)الصلاة، وافتاح الذكر إمحاب باب الأذان، كاب الخارى: )٢(أخرجه 

هفؤيقنئ.ماللئ، بن أنى حل.يث، من (، ٤١١رمم)بالإمام، ا،لآموم امام باب الصلاة، 
كتابومسالم: (، ٦٩١رثم)الإمام، نل رأمحه رغ محن إثم باب الأذان، كتاب البخاري: أخرجه )٣( 

هريرةأي حديثج من (، ٤٢٧رمم)ونحوهما، سجود أو بركؤع الإمام سق تحريم تاب الملام، 
رهثن.



اثالق،القاء ) ^ ١٤١٢ئءهاءات 

معنوي؟حمار أو حي حمار ذلك وهل 
كلعل وافه حمارء صورء صورته ُأويبمل لقوله• حي؛ ايه الحدث ظاهر 

يئؤدأن تثا آتإد إدآ ١^٠و اؤإد1آ ةرذْ أصحوا كاLْلة قرية أهل أليس قدير، ثيء 
اللفظ.ظاهر هو هذا لأف الحسي؛ عل نحملة فنحن [ AT:_j]ه لث>َقن 

بالعلم؛يتممع ولا يمثه لا بليدا ت أي معنؤيا، حمارا يكون من العل،اء ومذ 
لابمعة:ه[.آل>ثاي_ه بميأوهالكJلي لتر م آلهمنه حنلوأ مثل ؤ ت تعال لقوله 

حرام.امة فالمشك، لا فهوعقوبة، أوهدا هدا كان وايا 

أوتجدالإمام، رهع قبل أوترفع الإمام، ركؤع قبل يركع أل ت المامة ومال، 
لمكمذ تكون ثتطل، صلاثك فإف عالإذاكت وأتت ذلك فعلش ؤإذا الإمام، قبل 

بطلن،.العبادة ق محرما معل ومن فتها، محرما فعلث، لاثلثج يصل؛ 

صوتنثره آويمع غافلا الإنسان يكون —فآحيايا أوالغافل الحاهل آما 
بعدبالفعل وأن، ارحع، للث، تبير؛أ م الإمام مقثه إذا فهتا كمن~ قد الإمام أف فيظن 

إمامك.

يقعوهلءا مجدت،، ساجدا  jSاثه فذلن>وث، راكعا،  jSالإمام أف فرض فلو 
]آلءمران:"ا؛[ه آؤمم\رى ح وأسجاوىلأعس لنك ثميثِآبي، ؤ قراءالإمام كان ممرا، 

تقومسهل، فالأمر راي، اثه للث، يئآ ثم سجدمحث،، سجد اثه فظ1ن.ث، ري، 
معذور.لأو}نأ الإمام؛ ؛ Jjأف ولوبعد وترممر، 

فلومعها، الصلاة تعقد لا الإحرام تكب،رة ل والوافقه الموافقه: الثانيه: الحان 
صلأيلث،قاف له موافئا اراط4'أكاراا تمول! وأنت، للإحرام اكو® ءاممه قال! حينإ واممثه 



الق1ءاتام«ضاسة

إلاالإحرام بتك.يرة سدأ لا أف محب لاثه بثيء؛ ليت فهي كملثها ولو تنعقد، لا 
صلاتكتنعقد لا إياها إكإلؤ نل فيها رعث، أوش فلوواهقتي إماماك، يكملها أف بحد 

أصلا.

نوعان:فهي ذلك غر ل الوافقه أما 

مكروهة،فهدم معه، وانرفر معه، والجود معه، كالركؤع ظاهرة: مواممه 
مهاأعاب.^^ل:إعاي،صأضئنل 

معالفامحه ؤ\وذا فلو الرئة، القراءة ق كإ ^؛: L^lغر الخالثه واما 
التأمين،هذا ومن ظاهزة. غر اطلواممه هده لأة حؤج؛ ولا رأس، فلا أوبعدم إمامك، 
دآةنوا«راا.الإئ؛ أثن ررإذا المن لقوو الإمام؛ مواقفه فيه فالثنة 

دأئوا«.٣ أئن »إذا لقوله: الموافقة؛ خانه التامين و فالثة إذذ 
يؤمنحتى نومن فلا التامين، من نئ أي أش«: ررإدا الناص: بعص قال 

دلاالإمام مال ررإذا ثنلم: رواية لفظ لأف العلم؛ ي بقاعي قليل لكنه الإئ؛، 
إذاأو التامتن، ل ثنغ إذا أي أمنا< ررإدا يوله: معنى فصار ا ر ا، آمين يقولوا: الصالي 

•عليه يؤمن مكاثا وصل 

أوواحدة، زاوية ص للعلم ينظروا لا أذ الحلم: طالبه أوصى المناّسة وباذْ 
زاؤيةأوص الأعور، نفلن ينظرول صاروا واحدة بعين نظروا إذا لأمم واحدة؛ بعئن 
الصلاة،كتاب، ومنم; (، ٧٨رقم)• _، tjijالإمام جهر باب الأذان، كتاب اJخاريت أحر-بم )١( 

نمهتئ.مريرة أيا حدث من (، ٧٢/ ؛ ١ رُم)* والتأمين، والتحميد التميع ياب 
حديث،من (، t٧٦/ ١ ريم)٠ والتأم؛ن، والتحميد التميع باب الصلاة، كتاب ت لم مأحرحه )٢( 

خ؛هبمن.هريرة أي 



(٥٥١ءام؟اأاه)الأقاء لقاءات 

الزوايا.بقية عليهم مصت واحدة 

الحديث؟هذا مثل ضخ إذا الخلم ٍناف الثاث موقف U قاتو: هال فإذا 

كانفإذا العناء، أقوال نجي ولا العل،اة، قال ماذا يظن أف موقفة أقول: 
الإّلاثالأمة حمهور يكون كيف ولينظر قليلا، فليثأف يهم ما حلاف عل الحمهور 

نحكم.أذ قبل ما وانفلن فتاق خلاهه، عندك الصواب يكون قول عل 
لاحإذا الثق~ لأنلع حماس عندهم الذين يعص بيإ ~لأ الناس يعص لكن 

له:قل ينفهم إو حتى ثيء؛ كل وتزكوا الوميض، أحدوا:،ذا دليل وميص لهم 
ونحنزيلا أليس أحمد؟ا الإف؛ ئن نني! قال: وكذا. كذا يقول أحمد الإمام إف 

رجال؟اإعجانبالصإ

وهورحل فانن، زجلا، يكوف الرجال محاب لبس مذ كل لنص لكذ نعم، 
وبأقوالورموله اممب يقول واعلم منك، فب وأمي منك؛، آعلم هو لكذ رجل، 

وانظزانتقلن، بل أحمد، الإمام  'خأف بد لا الحي ياف إذا نقوJ<: لا ونحن الئلم،، 
عندك.ليس ما العلم من عنده يكون قد ذليلة، ما 

واعتدادالماص، ى مؤ توجيإ حهلزة، مسألة المأله ط0 إف نقول: ولهذا 
النصوص،من مهنة فيا والواجن، العلم، j( الرسوخ وعدم برأيه، رأي ذي كل 

ا،لوصؤع.ل د-ازا أل الحمهور حلاف 

تكوفيعلي ثيء كل ليس لأية قاردا؛ لأ ^١ ٠٥العلم ءلالبا يكوف أف محب يم 
الأصلق الذرائع أف مع المعاصي، ذزائ الشارغ حرم ولهذا إعلأيؤ، 3، الصيؤه 
حرام•ي إل توصل لأمحا لكذ ئاحه؛ 



الأق1ءاتامرضاذية

ذ؟«ررأيقصإذا فقال جائز؟ ص هل باوف آم يع عن ائ. ثؤ 
قالوا:تحلم،

مغق حكيمة ساسة له \ذثو؛أ أل  l^lpفإذا حرام، ممماصلأ باكمر التمر وبح 
الأمور.ق سانى أذ فتجب الذراع، 

طلثهاإذا زوجته إل الرجؤع من الرجل مع يمحعهئئ الخطاُب بى فعئئ 
أنتطالي، أنت لها• قال فإذا له، يرجع أف يمكن لا له• قال واحد، مكان ي ثلائا 

وسنهي عمرت فقال يم'طالي، ءلالد^ يم أنج،'طالي، أو؛ طالي، أنج، طالي، 
بكرأيى وعهد وملم اله وعل عليه اممه صل الرصول عهي• عل الثلاث أف مع يذللث،، 

اJازأف رأى و لكل ، ٠٢واحدةر١^ الهللأى ئن خلاقة س ١^ والثمن 
~حرام ايه مع بالثلاث يالهللاق يبالوا ولم الحرم وانتهكوا الأمر، هذا ق تعجلوا 
رمحه^بمنه.الحكيمة سياسته من وهذه يه، ألزمهم 

العلم.طابي، مذ له الممطن أصمحي هذا أف فالحاصل: 
الصلاة،سعقد لم الإحرام تكبمة ل كان فإذا الإمام، المأموم وافى إذا إذف؛ 

واققلو كإ بأس، فلا المخالثه فيه تفلهئ لا م ثيء ق كان ؤإذا إعاذما، عاليه ومحت 
قراةةالفامحة.ي الإمام 

والرمّد.يت(، ٣٣٥٩رقم)التمر، التمر ق باب، كتاب،اليؤع، وأبوداود: (، ١٧٥/أحمد)ا أخرجه )١( 
البيؤع،كتاب والماش، (، ١٢٢٥)رقم والزاينة، الحائلة عن الهي ل جاء ما باب البيؤع، كتاب 

بالتمر،الرطب، يع باب النجاران، كتاب ماحهت وابن (، ٤٥٤٥)رقم ، ؛١^^٠٠١التمر اشتراء باب 
لآ.بمته.وقاص أي بن معد حدث من (، ٦٢٢ ٤ ) رقم 

عباسابن عن حديث من (، ١ )٢^١٤ رقم الثلاث، حللاق باب الطلاق، كتاب ت لم مأحرجه )٢( 
قنهبممحأ.



اافاث الاقاء هر U١،١٢،/ لقاءات 

عئهنأو للأمام يس -لأيه الؤ ق الفامحة هراءة ق جهر الإمام أف ولنمرض 
واكالإمام قال فثا أحيانار١ا- الأة  ٤٣^؛المئ كان ك،ا الز صلاة j أمانا 

ذهذْه مسنجث تثن ؤإ،ك أنول! أنا إذا لالفائ;ه[ ه ئننجث وإءف تثد 
موافقألأيصز.
ركؤعمع لوركع كإ مكروثة إنيا قالوا! العالياء إف يلناث فكإ الظاهزء وا،لواممة 

مجدإذا غتئفيءئ؛أم الصحابة وكال ريعه، ْع أورخ مجوده، مع أومجل الإمام، 
نجودايقعوف م ساجدا ه اليئ يقع حتى ظهزء مهم أحد محن لم ه المذ 
َُِْ)آ(

دسه

 Jثه؛ الحاiفالثئةالصلأء، يبطل وقد مكروه، أيصا وهدا والتأحئ! التحلئن اكا
آية،عل مي تقل! ولا اركع، ركع فإذا مبامره، إمامالئؤ بعد الأفعال تفعل أف 

ثنتوئا.تكن لم ما تكيئها فانك الفائ إلا أكيمحا، 
نقول!التشهد، ق زال لا وهو الإمام فيسلم التشهد، يطيل الصلتن وبحص 

الجود،طل الماس بعص وكذللئ، ّئلم، الإمام ملم فإذا الئق، ، حلافهدا 
التق،حلاف هذا نقول! ساجد، والمأموم الفاهئة، ق ؤيدأ ؤينتمب الإمام يقوم 
أفضل.الإمام متابعه لأف !زلأ الدعاء، مح1، كنث، ؤإف 

ناحر،بدون مباثرْ الإمام باُال الصلاة بافعال ثاق أف التابعة؛ الرابعة! الخال 

بابالصلاة، كاب ت لم وم(، ٧٥)٩ رنم الظهر، ل القراءء باب الأذان، كاب اJخ١رىت أحرجه )١( 
خنؤمحفيتن.الأنصاري قتادة أي حديث، من (، ٤٥١رنم)والعصر، الفلهر ل القراءة 

كابومسلم; (، ٠٦٩ ر رنم الإمام، حلف من يجد متى باب الأذان، كاب اJخارى: أحرجه )٢( 
ز؛لإغديبمئمح.عازب بن ال،راء حديث، من (، ٤٧٤رقم)والعمل؛عا.ْ، الإمام متابعة باب الصلاة، 



نية L،m^Iائاءات 

هيئؤ يبز )ره ^١^^: اوتوو قوو عيه يطق الدي ^١ 
محلئواضر١ا.

إيهالقين، أئمة من عبملتا وأف مهتدين، هداة ؤإياكم ثبعلنأ أف تعال افه أل ن
العليم.هوالمح 

محابومنم: (، ٧٢٢رقم)الصلاة، تمام من الصف إقامة باب الأذان، محاب البخاري: خرجه أ١ 
ق؛هبمتن.هريرة أي حديث، من (، ٤١٤رنم)بالإمام، الاموم امام باب، الصلاة، 



0(اص!_ ر  U٥١٤١٢،، لقاءات 

الإسااخ

الغيبهفيها يكز ومحالثهم وأفاربا، أنيا مع بلد ق نعيش نحن الئواوت — ١ 
معهم؟أحلز فهل للصلاة، هوتاوك من المجالس هذه ل وثبلمز الدخان، وشرب، 

معهم،أجلمز لم وأنا الجالس، نالك، بحضور أهلوهم يأمرهم إخواننا بعص أل ْع 
فإذامعهم، للجلوس فأصطث عشاء عندنا يكون وأحيائا دعومهم، أصتهليع فلا 

أفعل؟

الحمد——وقب الناس لأل الناس؛ من كثثر فيه يقع مهم مراو هدا ابواب• 
عليهاش من وجل إل ثثثم الثوت صارت الإسلامه، واليقفلة الصحوة أحل من 

الخلاف.فيحصل جهله، عل زال، ما عاقل رجل ئل والالتزام، بالهداية 

عدممع لهم، ؤإصلاح للقلويح، تاليفن معهم حلوملئ، ل كان إذا فنقول،ت 
لاثشلكن واجباعللثج، قديكوف بل بدللث،، فلابأس حضورك؛ ل المحرم ثمازتة 

فاحئج.أصزوا قاف الضرورة، مدر فقتل، الإنكار حال إلا ادمم، يإرموف وهم 

محسن،،ولا ودءورؤتإ، ودءودثإ دعومته رجاء، فيهم ليس هولا؛؛ كان إذا أما 
وثؤ ةا;لئؤد\كت اممب لقول ؛ ^۵٥٤٠٢أف ولا المنكر، هذا عل معهم محلس أف بجوز فلا 
معهردلأ'ساووأ فا وسنإز1 ■؛؛؛١ وؤم أق دت ١٠سمم ^١ آن ق عايظم ثزث 
معهمقعدتم إل يعني! وداه [ ١٤•اء: زالنإداأإإإاثنه غ؛ووءإةؤ حديي فر ءمصوا حئ 

•فآسممثلهم 
بإهداءأو أوبالشايهة، بالكتابة، تناصحهم أف عل احرصن I ائل للموأقول 



ام«ضانياتالقاءات 

صلأحهمن الناص أيص إُسان من فكم الفيدة، الأشرطة أوبإهدا؛ الممدة، الرسائل 
حديثه.ق ولا الزمان قديم ذ لا ؛<،! ٥١ياصلحه 

وأناالعقل، ق احتلال من تعاق ل بنت رعاية عل أقوم امرأة أنا الئؤالت — ٢ 
علميها،للإنفاق ريال آلاف، سبعه محتويا تعهليتي اف~ —وممها والحكومة ، ١٦٢أهتم 
قمعها نعيش ووالدها أنا كنت ؤإذا والديها، وأنا منها شيئا آخد أف ل تحل فهل 

مالنانميز وكيف الإعاثة، ثبمده نصع فكف، وطعاما، أدويه علميها ونصرف الست،، 
ءن>لها؟

والعنايهحضاثتها أمها عل محن، عملثا المتحلمثه اJنث، هذه إو نقول; الحوان،! 
الحضاثههده لأف أح_تا؛ الحضانة هذه عل و\-خاو أذ محور ولا أمانه، لأما ما؛ 

افهعند أخنثا لأة أ>؛ عنها لاثزخد الشرعثة والواحباث، شرعي، واحي 
الحضانة.بواجس، ولتنم الأحز، يلتحتسّت، فيها، وما الدنيا مى 

منالأحرى للمرأة يوحد فائه ثئدمها أحرى بامرأة وحيء عجزمت، إذ لكي 
الحكومة.مى تاق التي الدراهم هذه 

ذللمثج؛فله ياحد الذي هو الأب كان فإذا الدراهم هذه باحد يتعلؤ، ما أما 
هذهمن علميها تممق م ، L^i5^٠ ١^ أثا ِلأبيلث،«ُا* ؤثالالئ، »أنئ، لحدبمثؤ: 
،.١^١٠من المتخقه المرأة هذه تحتاية مما أكثز ولاتاُخاو ُالعروف،، الدراهم 

حل.يثمن (، ٢٢٩١)رقم ولدم، مال، من للرحل 4ا ياب التجارات،، كتاب، م1جهت ابن احرجه ( ١ ر 
خ؛هءتمح.مداش بن جابر 



رالثءاثالث( A\i\rعام لقاءات 

خمسهفيه اليث أف 3دو فإذا تاكز، ما بمقدار دراهمها مذ فيوحد طعامها أما 
وه1ولمالغئز، عليها عشزه امن، الثممة من عليها كان الخامنه هي المرأْ وهذه 

•♦هيى♦•

ومحثعت5ئومئلدبمامحلأتءقارة، ;حنبمنس بالئؤاو:
اقهىهدا بينها ومذ موجزه، المحلات وهذه ومقهى، ومعلعم وبقاله وهود محق 
الزبائن،من يريد لذ ~أوالزحيله— الشيشة بعمل المستأجريقوم الشخص إف حيث 

الماحوذالماو حكم فا ، الخاو هدا عل وهو طوين زمذ الإبحار هذا عل مضى وقد 
الشينة،هذه بعمل يقوم موف اله نعلم ونحن داجثرْ، حكم وما المستأجر، من 
السابقة؟السنوات ق منه المأخوذ الماو حكم وما 

عيفلثا الأحد مذ جهلا الماصة نوات الل المأحوده الأموال أما ا-بموامحب،! 
ةن؛هنزنهء نن مبملم يجثل تعالت اممب لقول حلال؛ له فهي افب إل ورجع ثاب 

لاوقرة!هيآ[.ه سلف ما ءئمُ 

لكنهحرام، المحزم فيها يعمل لذ المحلات حبو' أ0 يعلم كان إذا وأما 
كنست،كل مذ يثحثص أف بحب فإثه بالهداية؛ ذللت، بعد عليه اه مذ يم ثناهل، 

طريق،إصلاح أول مجد، ل أويساهم به، يتتثدى بأل إما ذللئؤ، وراء من كمنه 
ذلك.أوعتر مدارس، أوبناء كتت،، أوطع 



اواق1ءاتامسادةجِ 
٠—

منالغرنم، صلاة نل أطعمه الناس يذع وعترها الأيام هذه ق الئؤالت " "٤ 
فهلللصلاة، ؤيدهب الإنسان فيشرب الإبل، لخم فيها ؤيكون وعزعما، يإذام شربؤ 
قصةذلك عل ثنتدو وهل ١^^؟ يقص هل الإُل لحم مزق وهل عله 

؟اقلي لهم أكل عذ عوصا وجعلها الودلع، حجة ل المرق ئرب ل هديه. 
لكانمنه لوثوصأ لكن الوضوء، ينقص لا الإبل مى واللي المرق ابواب• 

وقدودم، قنط، ض من نحرج واقن ق موجود اللحم طعب لأف أحن؛ 
الامتحياص،.سيل عل لكنه ا الإبنرر ألمان من الوضوء من الأمر ؤ، حديث ورذ 

-الدينالعرتتذ أمز وسلم آله وعل افُءله صل المل أو هدا: عل والدليل 
أبوابجامذ فبمزبوا الفدمة إبل إل بججوا أف المدينة- م وأصابتهم المدينه، قدئوا 

فهدابه، لأمنهم واجتا الوضوء ولوكان صذللئ،، ولميأمزهمبالوضوء ٠، وأتانيار 
المزق.ذللث، ومثل ليس؛واحج،، الإبل لن بذ الوضوء أف عل يلل< 

وعلالهُطيه صل ، J_^^lأف -مذ الود؛ع حية j المائل أشارإليه ما أثا 
منوسرب لحمها مذ فأكل وتملح، قْلعة بدية كل من يوحد أل أمن وسلم آله 

أذ:أكلطيه ثق قد لكئت اليحم، مذ أكل قيادثلأأبممُ اونول فإل نتزقهارا؛- 
عبداللهبن جابر حديث من ا، ١ ٢ ١ رنم)٨ الّك، حجة ثاب الحج، كتاب ت ملم أحرجه )١( 

رًنهءنمح•
الإبل،لحوم من الوضوء ل جاء ما باب الطهارة، كتاب ت ماجه وابن (، ٣٥٢أحد)أ/أحرجه )٢( 

خئيتئ-حضر بن أسد حديث، من رنم)ا"؟أ(، 
القسامة،كتاب وملم: (، ٥٦٨٦)رقم الإبل، ;أبوال، الدواء باب الهلب،، كتاب اJخ١رىت أحرجه )٣( 

•نبجهبمثه ماللثه بن أنس حديث، من (، ١  ١٦٧ ) رنم والرتدين، ايحاربثن حكم باب 
عبداممهبن جابر حديد من (، ١٢١)٨ رقم ه^، المكا حجة باب الحج، كتاب ت لم مأحرجه ( ٤ ) 

;أ؛هءتة.



٥١٠٥  |،u (الاقاء ؟\أاه)الثاث

الزق.ق موجود اللحم طف؛ لأو اأرق؛ مى مشرب اللحم، من قطعة مئة 
الثن_وولأن اقدي؛ من الأكل لأهمخ مظن أذ العلم لطابي، يبني ومحا 

بعثرم س مطع أف أمر ل واحد، بعثر من يأكل لم وسلم آله وعل عليه الله صل 
ؤيأكلونطح، ■همعا وقئتع قطعة، بعثر كل من بمشر الإبل، مذ مثة واحده، قطعه 

]الخج:ا"ما.ه ه ^٠٤^؛ فقال: بالأكل أمز اممه لأف مزقها؛ من ويئرب، *قمها، مذ 
بعيدة،أماكن إل يضحاياِ يبعثوذ من حطا إل الماصى الدرس ق أثريا وقد 

الإساذيفوُت، أمحه إلا نثاؤئه—■ س ~أى: منه يكذ ولولم الثق، حلاف، هذا وقلنا؛ 
أكلتسأس0كالكاما.

الأفضلفهل مال إل الجاهدول احتاج لو له: ئممطن أذ بجب ئيء ها لكذ 
المال؟ولا محل أذ أو الأصحته، ونيغ المال ينطلهم أذ 

الحالهذه ق المال إءطاءهلم لأو وذلك، ولائصحي؛ المال ثتيإ الحواب: 
شحبوجوهنا وقال آ أبوحشفث١ قال؛وجو-را وجويا، ق محتلف والأصحيه واجس،، 
اصهلزإذا الحهاد لكن كىر0، حماعه بوجويا وقال ٠، الحنابلة؛ من سميه ابن الإسلام 

لهم.المال >ذبا وجوم، ق فلاثلث، المال الجاهدولإل 

لمين،للمالكمار س محاصرة محاك كان فإذا لها، سمتثن أن يجب ممالة فهذه 
نقول:محاك، وصح باصحتك ايهّل، نقول: لا فائنا المال إل محتاجوذ والملموذ 

هولا؛إل بقيمبجا واذمخ العام، هذا الأصثته فألغ المال من معه عندك يكذ لم إذا 
المحصوط.المجاهدين 

٨(./ ١ للمرخى)٢ والوط (، ٢٣٩/ للسعدي)١ الفتاوى j اكف انظر: )١( 
)آ(ءموعاكاوى)م؟/آا■؛(.



اااات1ءاتالوٌف|اسم

منثلاث عئ ويحل فه، كتاب!٠٧^ معي بجي ل جالسا كنت الثؤالت ٥~ 
والذي اادولأد_، أمام ووص ثيء- كل فوق ~وأراددت افث أراد لكن يلعبن، بماق 

الدولابينظس والمغرم الونعلى الأيمن الحب إل فجلسغ الكبثر، الجلس 
)الدرقه(وفتحت الونهلى فقامت منها، بد لا الأطفال حركة لكن والكتب، 

وتعثمث،عليهن، ينمط لا أو وضحتها لالدولأد_ا- الأيمن الباب أي - الثمنى 
اليومذاك المغبمتة عل فقط الاوولأُت،، إل أسه ولم الكتاب أطائ وأنا فيه، 
شرخاووحدوا عملثه، لها وعطوا المستض إل ما فدمث اه ٤  ١٢; ٩١٢; 

حالفهاإل روحها انتقلغ العيد يوم وق عليها، الدولاب أر الرأس، ل كثرا 
صيامعلينا فهل ايام، وأربعة أشهر وثانية ستواُت، خمس لها البنت، وهده جلثلالد، 

الأم؟نل أم الأص، عل هو هل صيام علبا كان ئذا الطفلة؟ وفاة بسبك، 
ئئثة،لأ؟ااغآث النىلهاخمزمنواتكفازة، اسة ليسءلهدْ الحزابؤ: 

نجب،فالزكاة كالزكاة، ليس ممه حن والكئارة التكليف، الكمانة وجوب شرط ومن 
وعلعاقل، ببايغ ليس نن عل نحن، ولا ■ء،جل، فه حق فالكمازة الصغثر، ال مق 

كمانه.عليها فليس هذا 

منهأنجر للأيتام، عارة بمنرؤع بدأ وقد أيتام، مال عنده رحل الثوالت ٦— 
نحن،هل اذل، هدا عل الحول حال وقد صيلمئا، بانفاقات وارتط المئة، ق ثلاتتن 

اإزكا0؟فيه 

أوست،، لبناء اذ الأنأقدة مواة زكانئ، وحبثؤ حوثة نأ إذا المال الحزانح: 
حال.كل ق زكانئ تمتالئتهتح4 إذا الزكوي المال أف المهر أولنقمة، لنكاح، 



!_(ئ،ٍ لقاءات 
— ——0

وق،ويد والكرم، السخاء أهل من لم يصل، لا صديق ل الئواو: ٧- 
موحد،لاثه ٠ ةط،<ر ^^١ بممل لم س النار من اف رربنج حديب• ل يدحل فهل 

صلأبملأvدا؟

مهإلملنا; أبدا يصل لا  Itjliولوعنه، قزحت، التي هي أحياثا كلمه الخوابات 
وحننومخاوه وكزمه باممه— والعيال — المار ق الحثديذ مذ المار، أهل من هو كان 

لأنهسمنة؛ لا حلقه 

يصلوفالذيذ القوم مذ أيه الواو هدا من نفهم أ-صايا، قاوت إ نص 
مشانحنابعص كان —ؤإل نراه ما عل كمارا لسوا ونحلوذا يصلول والديذ وعزلول، 

والعيادالفامنتذ، أفسق مذ لكنه بكافر، ليس واحدْ~ صلاه ولوترك كافنا يرام 
باق.

••ؤجمى•'

يزكي؟، كيفمحنيذ عثر ■لدة اط بائمررعثه باع رحل يقول؛ السؤال،•' ٨— 
المزرعةهده يمن أف يعني فهن"ا سيث عثر لمدة أقساطا مزرعته بيغ إذا الخوامحب،! 

المشتري.عل دننا صار 

يمكنلثحبحيثج مومحرا ايدين كاف إذا ايه الناس عل الش الديون ل والقاعدْ 
زكاته،عليلمثؤ مح!، لم شرا كان ؤإذا عام، كل دينه زكاه عليلث، وجسن، مهلالمته 

أعهناكالمط حل كلثا غيا كاف إذا ويل فهدا واحدة، نه لتزكيه مصتة إذا إلا 

رقمه، ءطزآ زق اق .،■ iEغئذ دم؟ ؤ ت تعال افه نول باب التوب، كتاب الخاوي؛ أحرحه )١( 
سعدأي حدين، س (،  ١٨٣)رقم الرؤية، 'لريق معرفة باب الإيإن، كتاب لم؛ وم(، ٧٤٣٩)

لجغيهتئ.الخيري 



اض،فطنيةالللاءات 

ثثفإف منة، كل ذمته ل الذي الد؛ى ركي أف عليك بجب فإثئ تاحثر؛ بدون 
زسأد شيئا است1شث، وكئ،ا مدها ثنت، ؤإف ماللئج، مع أحرجها 

*•ؤصى•*

ترىوهل ذحائا، المستأجئ فيه يييع الذي المحل تأجثر حكم ما ت الثواو ٩" 
نصيحتكوما الفعل، ذللمثج عن يرثيخ حتى محيع؛ لا ممن والثراء مقاطعته الخن لأهل 

الكريم؟الشهر هذا ل خصوصا الدحاذ ييعول لن 
ناوالتي والأجره حرام، المحرم فيها يعمل لمن المحلات تاجثر الخوا'نحت 

"

حرامهنا فالأجره الناس ش فيه تحلى دكاثا شخصا أجز رجل ذلك٠ت مثال( 
حرامالأجرة حرام، أيصا فهو الدحار، فيه يبح شخصا أجر أو حرام، والكسب، 

حرام،فالإجارْ الفامده، الخليعه المجلأُت، يبح شخصا أجز أو حرام، والعقد 
القاعدة.هذه حرام. والكسّثط 
غثرمى حزاما ؛؛ Ijلكنه حلالا، شيئا فيه يبيع اثه عل لشخص أجرثه إذا أما 

العقدنحدد فلا العقل. تحديد وأراد المدة تمت، إذا لكن صحيح، فالعقد _1؛، أي( 
الدكان.هالا ق الحرام يبيع دام ما معه 

سعهاالمحزم الحليحه الصحم، أو الدحال تبيع التي البقالأيت، مقاطعه وأما 
يمرتينمتثمر لأقبما ثلث،؛ بلا حثر فإما 

الأشياء.هذْ بيع مئ الخالية الزبمة البقالان، إل الماس انحاة ^؟١^؟^: 
الأشياء،هذه تبح الي البقالأيتج لهذه والربح الفائدة تقلص المانية! الممرة 



رالهاءاث)ق(،^ U١٢،، لقاءات 

الأشياء،هدم بيع وثيغ افب، إل تتوب أف ؤإثا أبوايا، ونغلي ملس أف إما وبالتال 
عفليمتان.فائدتان وكلاهما 

عبادهصار المنكر إزاله الإنسان >را ثوى ؤإذا حير، البقالان، هذه محمقاهله 

المبارك.الشهر هدا ق مسا ولا عغيجل، اللب إل بيا يقرب 

للحوت،أوصدى لامو0، شما الماجديضع أئمة بعص الثواو،ت — ١ ٠ 
رنابل يقرأ، ماذا تعرف لا أحيايا محعثالاه وهذا ورائه، مى القرآن يرددآيات بمصثإ 

حلفه؟مذ الماموم١ذ واجب، وما ذللث،، حكم ف،ا ثريد، الأحرى والأيه الأيه قرأ 
فمذأوهناك، هنا من الإنسان ف، تهلث الأمم، كل يوممنا اثه الحقيقه الحوامء،ت 

بئكزالقراءه إو ويقول; معللثا، الصوت بمكم القراءة يعارض مذ إحواننا 
اليهودببوق أشبة السماعة حلال من الممؤغ الصويته محعل لأيه محثمة؛ الصوت، 

تحوزفلا حرام، باليهود التشبه أل ومعلوم صلاتيم، لحول ومت، به يعلنول الدين 
مهللمثا.الصوت، يمؤأ القراءة 

هلواناتأم كأنه القرآن حعو محي أحزى جهة مذ تهلثف1، تذ إحواننا ومذ 
كمذالكلام، محئف وصار السائل، إليه أشار الذي هدا عليه أيحل يحسثؤ أغان؛ 

جعلواحتى ]آل،ءمراذ،:هي[ ه ألؤنس، يئر آنسكؤزن كرما يثهز فيهم• الله قال 
غلط.وهدا القارئ، يقول ماذا الإنسان يدري ولا ثردد، ملتويه القرآن ألفاظ 

الح،اعةلتنشيط الصوت، مكم فاّتع،ال هوالصوايبج، الاعتدال أف والغالن، 
فيهالإفراط وأما الغرض، لهدا منثحئا يكون قد بل به، بأس لا الصوت، وتحين 

الاعتدال.فخلاف التفريط أو 



اراقإءاءارو.ضادات

النائرعل الصوت مكبمر ثح أف وهى لها؛ الئثْلن بجب مسألة هنا ها لكي 
أهلأو الماجد أهل من كانوا سواء المجد، من القريبين لمين الملإخوانه أدى 

التيالماجد ق المتثلمين فيؤذي المارة، عل القراءة شح الناس بعفن فإل البيوت، 
أحسالمجد حارج س جاء الذي الصومتإ قراءه كانت إذا اله بلعني حتى حوله؛ 

خىعله؛ الداخل المويثج هدا القراءة ق يتابع وصار إمامه، ترك إمامه قراءة مى 
ارآملزا،الإمام! خلث الذين قال الضالين،، ررولأ قال! لثا الخهاُت، بعضى ل إيه ل• قيل 

»T_،،.هؤلاء! فقال الركؤع، من رافع ؤإمامهم 
هذايمعوذ وهم الناس سجد إذا كذللئ، واضحة، أذية هذه أف ثلث، ولا 
وتشهدهمدعاءهم عليهم يشوش آذاهم ق يدحل الذي العات الرجيم الموت 

وتسبيحهم.

عنصح فقد هدى، دليل اله مإنإ أوهوى، اجتهاد ماله لهت، والماله 
لشسه،يقرأ واحد كل الصلاة، ل يقرووف يوم ذاتر أصحابة رأى اثه ه النتي 

يتاجيإئا يسع، لا س يناجي لا ربة" يناجي محل "'كل فقالا صوئئ، ويرجع 
تقوله إل اشع ُ القناءةاار بنئاو ثنصئم يوذين ارقلأ وأحمى الثر يسع من 

يرومحديث، حديثان هما بل الحديث،، وهذا ، رافلا لفظ! وق رايوذين،، 
الهئعيد ابن صححه كلأهنا رنح؛ةهئتئ، معيد أب وحديث، الهاص 
.'١^٢^

اليل،صلاة ق بالقراءة الصوت رفع ق باب الصلاة، كتاب داود: وأبو (، ٩٤أخمد)*آ/أحرجه )١( 
الخيريزْنةؤلآءءتن.أبيرصعيد حدين، هن (، ١٣٣٢رقم)

خغئبمنئ.الّياصي حدين، )أ/ئإم(،من أحمد أحرجه )٢( 
المه؛د)م^بم؛آ(.)٣( 



(راراق،ءإ١ه ١٢وقاءاا-اس 

عبهرأف تش ءييآص،ؤئيم \لثّوو( لكن فإذا ولرّّويه، فب الحكم إدزت 
اففول يعد لأحد فول فلا بعصا، بعضنا فيؤذي القراءة ق بعض عل ؛عضنا 

ورسوله.افه هدي بعد لأحد هوى ولا ورمحوله، 
أوحولة من فيؤذي صو؛ه يعل منجدا مع يواحد كل مذ أرجو لدلك، 

نساءالبيوُت، ق ، الذمول سنة و؛ينلئ، بيني يقول• وأن ينصحه، 
عليهذ.ئوست، القراءة هده عليهذ دحالت، فإذا يصلذ، 

قمن إليه ينثيع اثه هذا فوائل• من إل يقول• الناس يعص أل وانمص1، 
.sاليورث

البيوتق يسمع من يكون قد إيه ثم الاحريذ، يضر لكنة يوامم•؛، من صدا نعم 
الدنوثىقواُت، عل أوالتلفزيول أغان، عل المجل أو أغان، عل الراديو فتح قد 

رأسهقوى محلجل اممب كلام اممه، بكلام محخريه هدا فيكون بلاء، س فيها يبلمر وما 
\ئةئ>تب.الأشياء هدْ إل وهوينفلئ 

التساويْع ومنفحه مصؤ0 احممث، إذا الشرعيه! والقاعدْ مضار، فيه إذن! 
ااأم؟ المضوة لكنت، إذا فكيف، المضرة، ا-بمناإإ يمج قاليي 

للقراءةالناس ينثمع أذ نفسه ق يعني الناس بعض الحقيقة، ق مشكله فهده 
آحروف.ب ثادى أناس ببما انتفع إذا نعم نقول؛ لكذ ما، يتتفعول لعلمهم الخارج؛ مذ 

••هصى•*

أمعق إقما ؤ عغجل! افه يقول الأية، هذ>ْ أرجوشرخ القوال! — ١ ١ 
فإذاالأنة، م ]الما،;تما؛[إل ه إبؤ ين بووث ألي'ءهلومح تثإون 1ئتث 

ومامميي•، غثر هنا القرب فإل فيها' يدخل هل ثيذ الءثزاُت، بحد الأسان تاب، 



الأناءاناار،ض1نية

لعدمتعال ف، نحالمته جهاله أو الثرعي، الخكم جهاله هي هل بالجهالة؟ المقصود 
نصيحتكوما المنوة؟ سب الناس مى ممر عل سسطر اش الغفلمه وهي الرابي؟ 

١^؟هده حلأو من لنا 

ومصلا—منه —ءي مسه عل سبماةئوم\ك الله أوجب ١^ هذه ل الجواب• 
قبليتوبوف أي؛ ه ب-بر •؛ن يّدبدُى أم*,بمنأهمنم بمثلوف عليه التوبه 

^تفيامحسو4ا:ؤصآتيث1الوت،والدولءلأن 
هأقن كن إي قاد ألموت شوظإ حصل ^١ حئآ ألكتنثات مملون .لؤمك\ 

لأنجهل؛ عن وليس عمد، ض الأمر محالثه وهى الماهه، بالحهالة: والمراد 
:٠١اأعريرالشاعز قال كإ الناهه، هي الجهاله الجهل، غير الجهاله 

ثب4لقزقبجالجاذا1لألأبجونكءلثا 
للأمرونحالمه يفه— —أي يجهالة سوءا فعل فمي والاعتداء، السمة بمش• 

عظممهإ عليهم، الله يتوب فاولئلث، ةرس_،، من فتاب، عليه اممه من ثم عمد، عن 
أثيتنؤ بن رمنْلؤأ لا أمسهثم عق ح-و؛روأ امحن بج-ادكا ^٠)، تعال؛ اف نال دبهم، 

]الزم;ه"؛[.ئوألعموو_أفييمه إثهء جيعا يئغرألومم، إقأثت 
حميعا.وعليكم علنا يتوب، أف افه نأل 
تقمرثا،عن يتوب أل افه فنسأل المجلس، لهذا اختتام أحثن هزا ولعل 

وبركاثه.افه ورحمة ءليكلم واللام زللنا، ينموعن وأف 

(.UA;_sديوانه)ل كلثوم بن نمرو المن، 



الرابع(رالقاء ^ ١٤١٢عام هاءات 

ءسممرِ 
ؤإمامالتين، حائم محمد نبينا عل وأسلم وأصل العالثن، رب فب الحمد 

الدين•يوم إل بإحسان تبهم ومن وأصحابه آله وعل المحن، 
رمضاول ه ١ ٤  ١٣عام اض هدا j والأمحث الرابح هوالكائ فهدا بمد، أثا 

هدال العهد ^١؟> افَألأ او الشهر، من الرابمة هي واللأ ١^١^، 
كريم.جواد إيه صالح؛ عمل زيادة عل ؤإياكم يمتعنا وأف الكان، 

اشظ،وذمذيالدكر،فهاذكث الإخوة-محالز محاوزم-أيا إف 
لأإلتإلأاشُ،بقوو: تنمونا ليس الدم لأف االآعلمحثده، امأنزلها أحكامه 

عغجل،ف ذكت فائه الأهوال من الإنسان لأ Jمب ثيء كل وغثره، هدا يثمل بل 
-1احين،ملائكه تعال فه لأف الملائكه، قمحا ذكر، محالز الثرعئ العلم فمجالز 
أمنهاورقعوا وا جلحلقه وجدوا فإذا الدكر، حلى يلتمول الأرصى، ق ييحول 

التوبة!عل هوالكلام مابما، به وعيثا هوما الليله هده لقاونا 

ثقال-:ما أكنن -ون نقول U أكثز ما كنزا، الألسن عل ترئ ام التزثة 
وإةباJاإنابة الثوبة بل باللسان، قول جرذ لت والئوبة إليؤ• وأتوب افه أستغفر 

معصتةمن الرجؤغ التوبه ت نقول ولهدا طاعته، إل منصثه من وهرب عَقجل، اطب عل 
القوبة.هدْ طاعنته؛ إل 'اطه 



ادرقاءاتا>ر«داذ؛ة

فالتوبةمحرم فنل ل كنث ؤإذا الواجب، فعل فالئوبة واجم-، رك ل كنتؤ فإذا 
وهومصؤاممه، إل أتوب الواجم_،ت ترك ق قال مذ وأما ذللث، عن الإقلاع 

اض.إل التن:ة إل مه أقرن باض الأّتهراء هوإل ل ثويه، ل فهولكذب رى؛ عل 
به؟!ولم لالواجء_ا مضح وأنت الواجس، ترك من اف أستغفر تقولت كيفج 

الاستهزاءفهوإل عليه مصر وهو منه اللب إل أتوب ءرم؛ فنل ق قال ومن 
محرمفنل مذ إليك أتوب إف اللهم تقول؛ يف، افب• إل القوبة إل منه أقرب باق 

وأو0ئثوزبه؟!
هذامن إليلث، أتوب له؛ وقلت، ثيء، عن ماك مئللئ،، بثرا محامحلبا كنث، لو 

ي،تستهزئ إنلئ، لقالأ عنه~ ماك الذي هذا ~ءل معصثه عل مصر وأنت، الثيء 
الصدور؟!ثئفي وما الأعئن خائة يعلم الذي العامحذ برب فكيف، 

خمةأشروط من ثموحا الأوبة لكون بد فلا هدا وعل 
اش،نحاة إلا الي:ة عل اذ الإنمحيز لا باق فِ، الإخلاص الأول: الشروط 

ئذ،ولا رياة باولة يقصد لا ثوايه، ل الطمع إلا اممب، محة إلا اممب، ط إلا 
مقبج،الهِ وجة إلا ينمي لا بل تاب؛ إنئ ثقاو: أف ولا الماص، عند أذ:ممل ولا 
هوالإخلاص.هذا 

تعال:اممه لقول، عليه؛ مردوده فإما الئرك مذ بثي؛ يوبثه وحلط تاب فمذ 
فلا[ ١١•ت ]الكهف لمداه رتب؟ يقيلئ ولا صن1حا عبملأ ثعمل ر)هء كاء ؛نبموأ 

لاثمل.افه يوف أحدا العبادة ق أشزكث، إذا افء، دون من أحدا العبادة ق سرك 
عليهاف صل المى ثمء.بمئءن أبوهريرْ رواْ الذي الصحيح الحديث، ول 

-الئركاء١ُ^ عن ١^^ أعش ه مؤي: افُ راداَل قال: أنئ وث؛ ي وعف 



0(اوايع القاء ) ما،،^، ١٠٥
تث

طظ ض الشركاء عن ض عئؤهل افه لكن بعض، عن بعفهم يتغني لا 
؛مكفنمئ؛يىيئمحئ«"'ر

اطه،بمنها لم ثويه ق باق أثرك فإذا الأعإو، أقفل من اش إل والتنبه 
إثم،عل إُإ ازداد توبته ق أشرك إذا لأيه منه؛ أحس يتب لم مى حال، وصارت 

مىبد لا نقوو: ولهدا يتب؛ لم ص حالا أسوأ فصار الشرك، هو ازداد الذي والإثم 
ءَقجل•لاه الإخلاص 

والتقدموالعبادة الثثالئ، وأظهر الناس، ينز واشتهر دسا ثعل رجلا فلوأف 
رياء،هدا بل ثوبه، هده تكون فلا تاب، إيه الناس يقول، أن أجل س المجد إل 

تعال:قال الأ، لا;تينة الشرك لأة إم؛ إلا الإنائ حا يزَحاد لا ل محل، فلا 
آفرئممد أش ينيك وثن يثلأ نثن دإق دو0 نسر;١ يم، دثرث أن ينفر لا أممه إن ُؤ 

بمييد١هصثلأ صو ممد أف تثمك أحنى: أية وق لاواء:مأ[، ءائتا 
لاوا،:آ-اا[.

أي:محرم• أوفعل واج--، ترك ق سواء المعصية، فعل عل الندم اكاق: الشرط 
يعلمه.يكى لم أذ ويتمى فعل، ما عل والحزن والأسى بالندم الإنسان ينعر أل 

الفعالية،الصفات من لا الأنفعالثة الصفات من الندم إن قائل: موُل قد 
يندم؟حتى يتكيف، فكيف، نفسه، ق الإنسان محده انفعال ائه بمعنى: 

تشح،الأنفعالثه والصفات الأنفعالثة، الصمات، مذ اثه صحيح نعم، نقول،: 
أسياتنا.بوجود نحديث، ذللن، ومع الأنفعالية، الصفات، س فالغضّ_، باسباتنا، 

•٢(  ٩٨٥)رقم اف، غير عمله ق أشرك من باب والرتائق، الزهد كتاب مسالمت حرجه أ ا



نية L_^lاراة،ءااتا

أفوص أمجالب، لوجود محدث لكنه الأنفعالغ، الصفات مى الندم إذن! 
ثدم.١^٠٤ هالْ انتهك واثه ءغ؛ةل اطه عظمه ندكن إذا الإنساوا 

منالك؛الو أة ك ذكز لأنه الأجا3ة، ترد بلد إل سائزث أنك لو أرأيت 
فلمإالئبح، هدا عل لتحصل افرت فبحمنة، باليك وق عتره يساوي العلعام 
ليتنيت وتقول السبت، لوحود تندم فاثك بثلاثة، الكيلو إف قالوا! البلد ْس دنوت، 

لمآت.
معيتواطا أف الإنسان ق يورث والدم محن، العصية فعل عل الندم كيلك، 

أحزى.مرْ الدنس، إل يعود لا أن عل نفسه 

فاقلاعةواحتا كان فإذ منه، تاب، الذي الدنس، عن بملع أذ الئالث،! الشرط 
ويركة.انم؛ سا ييغ أذ عنه فأقلاعه" محرما وإنَكان بالواجس،، يقوم أذ عنه 

فارادواجبه" الخإعة مع والملأ٥ — الحإعة مع يصل لا رجل ذللثج؛ مثال، 
الأيام،من يوما الخإعه يشهد لم لكن منه، ولإ ما عل نادما فه، نحلصا يتوبؤ أن 

الواجب•ترك عل فهوتحر بمئ، لم لأثة صحيحه؛ يوثتة فليت، 
محرمق الزكاة عليه محس، الزكاة، تأحثر ْع ماله ينكل أل أراد آحر رجل 

تنفحهفلا الزكاة، ؤرج لم لكل اطب، إل أتوب فقال؛ جهاد، ؤ، نقبه وهومع وأحنها 
الم;ه،لأ؛دةلم:لجيالوام،.

ثزبؤالمعصية هده ولكن المحاصى، من محصية عل مصر ان إنل٠مم! اق 
انهثبتؤ لأيه محرم؛ طبا تقرر؛الآف ما حسا عل الدحان ئزب، —قاف الدخان 

وقال!الدخان، قرب من فتاب مال— إصاعه اثه كإ الخم، ق بثنا ضررا تحر 



الرابع(

يكونكيف تائب، هدا إف يقال! فلا يدحن، لايزال لكنه إليه، وأتوب اممه أستغفر 
الإقلاع.من بد فلا المععإة؟ا عل وهومصر تائبا 

ا-لآكمطريق عن أخدم س-واء حق، بغير إنّان مال أخد رجل آخر• مثال 
صاحهمن ئه—را أخذه أو ~ وأخيه كاذبه بينة وأقام القاصي إل( المرايئه "يعني 
لشخص،مالأ عنده أف الق اختلأتا، أخده أو مرقه، أخده أو الغمس!،- -وهو 

فلانقول:سماشَوأتوبإلمسمأماو،الاس؛ابطل،ولمثؤئْإليه، 
وهوصحيحة ثوبته تكون كيف، الدس—،، عن بمئ لم لأيه صحيحة؛ ثوبته هدا إل 

صاحبه؟!إل الال يرد لم الدس—، هدا عل مصر 

مننزى قد صثره حال ل الرجل يكوف عنهات السؤاو، يكثر أله موهده 
محصأف ويريد الآل، يدم ثم ذللثج، أثبة أوما أقاربه، بست، أومن البقالأُتإ، بعفن 
فإذايصح؟وبته، 

أوعليه، ورده منه، أخذيه الذي الثيء مابك إل تذهب أف بد لا ت نقول، 
صغيئ؟وأنا منلثح ّرفتإ وأقول؛ له أذهب، كيف أخجل، قال: يبرأ* حتى منه تسحله 

بالدراهم،أخذت ما موم أف فيامكانلئ، قنشى كنث، ؤإذا هذا، من بد لا نقوو،ت 
حالل أخدها محص من الدراهلم هذه وتقول: الييد، طريق عن إليه ورملها 

صاحثها.لأJاائؤ إليلث،؛ يردها وهو اتله إل تاب قد والأل الئمه، 

أحدهاالذي هذا سحثص فكيث مات، قد الدراهم صاحّت، أن قدرثا فإذا 
منه؟أحدها الذي مات وقد منها، حى يغر 

فقال:مالكا الوارُث، جعل تعال الله لأل وريه؛ إل ثرجع الخوان،: 



الاق1ءاتااو«ض1دة

هأروانتكم تانرك يصف اؤؤلا=ظم [ ١ ١ اء: ]اكه متارث نمتاآلثاJش واحد تكن، 
ذلك.أشبة لالماء:أآا[وما 

للورلإ،:رأةإلهم.الأوالآو إذن:
فإذاصاحهه، ونؤ صاحته يعلم أولكن يصخ؟ فإدا الورثه، يعلم لم فإذا 

يصنع؟

صاحبه،يحلم عَفتجل وافه لك، لا جنه لما عَةتجل، طب به صدق نقول،! 
•ويثمجوأيمط الواب^، إله ومحوصل 

ومارتاالخصن،متوامت،، يخمى من ثظ الإنسان عص.ءتا إدا مالأت وهامحا 

إلرده لأمه حيانه؛ طباله ماله حزمه الذي الست، حق من يثرأ فهل الورثة، إل وردم 
لأمهاثن؛ حث، ومي المال إليهم انتقل الذين الورثة حذ من برئ مولت أو الورثة، 

مالأ؟وين بينه حال، 

قماثة ونح، بينه حال الذي الين، إل ويالنية متهم، برئ الورثة إل بالنسبة 
فهويريدحقه من حرم وقد مامتؤ لثإ الأن لأيه أاوآ\ب لا إيه الالإء! بعض فهال( الدئيا 
يترأبل الاإإ:ءت يعص وءالا لهم، الذي الخن جاءهم فقد الورثه أما الاحرْ، ؤ، حمه 
أهله.إل الخن رد لأيه ١^١^>-^،؛ ومي مامنتج الذي الأول، مى 

صاحبهكان إذا قال،! عجيتأ تفصيلا ا ثيميه ابن الإسلام شخ وفصل 
لكنوالأخذ المهنالبة عل يدؤته مع مطالبته عن سكث، الذي هو مات< الذي الأول 
الأزوصاحثئ كان إذا وأثا والأخر. الأزل، من ثزأ الورثة إل أذاة إذا فهنا تنئ، 

(.YUAالمرية)»_:الفاوى صر حما 



االهاءاJرابع ؟ا،اه) هام لتاءات 

حقمن لا فإله ماثه يأحد أف عل حرصه ْع وبيته بينه محول وذاك يطالب 
الورثة.إل الأئل،ولوتذة 

بدونساكتا؛ا-محياره كان إذا لائه هوالصواب؛ نحمذأنئق الإسلام شيح قاله وما 
طالكان اذا ما خلاف لطالث، ثاء فله له، فالحأ. كث، س ٠ ا،لهلالتة م،', لمنع أف 

مت,ش;
وذثاواصحه، فيها فاوئ غمْ من الإناف أخدئا اض الأموال إل فبالمة 

سمعم.ما مت، حعل ورثته أوإل منه أحدما الذي صاحبها إل 
وماوالغيته، والسب محييه— —لو الهدف، مثل؛ ماة، غير حقوق هناك لكن 

منها؟يتوب فكيف المالك، غير الحقوق مى أسمثهها 

البئمحال وقد منه، ؤيستحل يدم، أف يد لا كالمال، هي العلإءأ بعص يقول 
قال:لأدنهمءندْولامتاغ. تن قالوا: >رسمحشثا؟ قيأدثالآأبممُ: 

وظلمهدا، صزبر ومحي هيأق ابتال، أمثال بحثنامحت، القيامة يوم ياق من الملمس 
حثناتهمن بمي مإل حثناته، من وهدا حثناته، من هدا مأحذ هدا، وثثم هدا، 

ضقبياا'فلأبمأنظمإإلمحأئلأكسصلأج>خم، 
ذمتك،.ثوأ فلأ ؤإلأ وئنشحلمه، يزهته، أو ثتمته، أو اعتتته، من 

ربإفاثه ا■ءتتتكحاا فقد عني رراسسثح تقول: إليه ذهبّتج إذا العلمإء: بعض وقال 
كنتؤالتي اجلواصع فا عليه الثناء من أكثر قانت يمح، ولا بالإنم العرة تاحدْ 

هريرةأي حديث من (، ٢٥٨١)رقم الظالم، تحريم باب والصالة، الر كتاب لم؛ مأخرجه )١( 
ةق.تئ.



ا1ث1ءاتام«ضادة

jiUjلم لكن إذا هدا يكفي، وهذا له، اطه واستغفر غيثه، عن وكم، فيها، مدحة 
عليه.اعتالث اك 

لكنإذا أنة هوالراجح، القوو وهدا تشله، أذ س د فلا  liuلكن إذا أثا 
ينثكاثه _ jijأحي يا وتقول! إليه، تدم، أذ بد فلا اغتته قد ايلث، علم فد فلأن 

ل.سثح أذ وأرجومنك عغجل، اممه إل بت، نل محإف اعستلث،، أف 
يعطلهأذ محور فهل ريال، بألف إلا مح أّلا وفال• يمح، أف أبى فإف 

ص؛؟عن 

لكنناا ثزوطهماار عل اراiنلموJ الحدث! لعموم بجور؛ لعم، الحواب،• 
عمتاؤئن؛ يقول! •ءِإيْل افه لأف أحس؛ لكن اممه عل أجرك لوجعلث، له! نقول 
٤[.• ]\ذشووى: ثلمآ' هج 

لهدهيعوذ لا أل بقلبه يعزم ~يعني يعود لا أل عل العزم الراح• الشرط 
لواثه ؤيرى إليها، بميل قلبه لكي المعصيه، وترك وأقج تاب، كاف فإف المعصيه" 

لعزمصادقه ثزبته لولكنت لأنه وبته؛ مل لا ذللث، فإف لمعلها، الفرصه له نئحت، 
متاأكثاألأ;ن-ءع.

لكنالأول، توبته تغلل فلا ورجع الشروط، بقك مع يرجع ألا عزم لو لكن 
الحديد.لليث ة جديل. توبة إل يمتاج 

رغمالناس، ب؛ن الملح ل اف. رمحول عن ذكر ما باب الأحكام، كتاب، الرمن-ى؛ "؛محه أ١ 
ظؤهنن.الزق عوفخ بن عمود حديث؛ من (، ١٣٥٢)

صحح.حن حاديثه الترمذي؛ غال 



زإتَااقاءاتءا،ر؟ااام)الأق1ءالرابع( 
محلأألأمذ1لاشفيم.قائو:م؛،مط لوقال ولهذا 
وهداالسابقة، التويه لبهلك لوعاد معناها! يعود( )ألا هذا يمح لا مك! 

بحالهاالأول فالتوبه عاد فإو يعود، ألا عل يعزم أف الثرط أو الصواب بل محلأ، 
الخديد.لالذن_ا جديدة أحرى توبة عليه وبحب ومقبولة، 

تصحفهل آحز، ذنب عل وهوتحر ذنب ُن اف الإنتاب لو موال• وهنا 
الأحيارق الكذيت، عل وهوتحث العاملة، ق الناس غس س ملأ تاب كن يوبته؟ 

وصارتاب حينإ الغش من ثوبته ثمح ضل صديى~ عامل إذا لكن كدب أحم ~إذا 
تحح؟لا أو الكذمس، عل تحؤ اثه مع البيرأ(، العلم ويعطيهم للناس بجئح 

حكإالله لأف غثرْ؛ عل الإصرار مع ذنب ن الئوبه تحح أما الصواب؛ 
الإنسان.عمل حسسب، عل ؛الدسب، يواحن. عدل، 

١^،مول زمن ق ١^^ تكوو أف الشروط-: -وهوأحهلئ الخامس الشرط 
رايشرطهولثا! معنى لأل معدودة؛ أوايام محدود0، ساعات الئوبة نول لرض وليس 

منالشمس طلؤع وتبل الموت، نل تكوف أف القوبة® نول زمن ل تكوف أف 
معرما•

ولوكانمقبولة، غر فتوبته الوين، عند الأجل حلول بعد الإنسان تابر فإف 
حؤآألتثنثات لأنرك\ينثالون آللإ>ست وليست ؤ تعال! افب لقول يكون؛ ما أندم 

له.ثوبه لا فهذا لاواء:ه؛[ ه ألتن مق ٠ادإيى ألتوت لمحلص؛ حمز ^١ 

اللبعند محدود هو ساعات، أو معلومة بأيام محدودا الأجل حضور وليس 
يموت.متى الإنسان يدرى لا محهول، عندنا لكن 



نية

التوبة،ئول زمن ق السوية تكوف أن الشروط، أحهلر هو الشرط هدا إذزت 
طلوعبعد يبإلا لم ؤإذا نمولة، غثث فإف:نبمُ انيُت، به نزل فإولمش،إلأإذا 

رشبمص»اثءا ايا ُؤثم تعال• افب لقول ٌقبولإ؛ غثر ناو.ض نإف معرتنا من الشمس 
ويعفر[ ١  ٥٨لالأعامته حيؤأ قّإيمتتا آؤكيبق ثل ثن ءامنهث، إبممالتّ مسا يبع لا 

٠.صؤآقثهوثؤُ الني بدللثح فثر كإ معرتنا، من الشمس طلؤغ هوت اممب آيات 
يشرط؟أولا المعصيه فيه فعل الذي المكان س ينتقل أف يسرط وهل 

لالدُس!، فحل إذا فمثلأت ة، مخالشروط قلنات لأنتا يشرط؛ لا الخوايب،! 
أرضذ بث، فإذا آلثريده، محيزة من رمحو حتى ثوسلث، تمل لا نقول؛ فلا عنزة، 

عليلثج.اممه تاب 

وهوهؤ الله رمول علينا قصها التي الرجل قصة ل تقولوف ما قاتل؛ قال فإن 
وسع؛نسعا قتل نفسه عل منرف إسرائيل بني من رارجل الصدوق الصادق 
خرا،افُ؛ه أراد قد قلق، لأيه الأمر؛ ق يفتيه عاي عى فسأل، عمدا، قتلهم منارآ' 

الحاطثة،عليهم الغالب، والرهبان يلم، بدون هوالعابد والراهمس، رامؤ، عل فدل، 
المعاصي؛اف4ُأهل أذ اسثعاد -أي: الرحمة وامتيعاذ الأمور، واسحفنام 

بماوقتل فقال: فسه انماذة-دلوةءلرام،، اندفاغيثفيءة عدهم لأم 
ثوبة؟مى له فهل ثمنا وتسعار، 

كتابت لم وم(، ٤  ٦٣٥رثم)إيإما، ا نفينقع لا باب القرآن، شر كتاب الخاري: أ'؛مجه ( ١ر 
تيهبمن.هريرة أب، حدت من (، ١  ٥٧رقم)الإبجان، فه لايقبل الذتم، الزمن بيان باب الإمحان، 

القاتلتوبة نول باب اكوبة، مماب لم: وم(، ٣٤٧٠رقم)الأساء، نحاب الخارمح،: أخرجه )٢( 
خعتيقثئ.الخيري معيد أي حدين، من (، ٢٧٦٦رنم)قتله، كر ؤإن 



نقؤِرهراuقاءااراJع( ١t١rاقlءاuءام

ذلكقال فلعا نوئه، لك ليس ~وهوعفليم— الفعل هذا الرائب فاستعظم 
الئه.به فكمل علم~ بغم أش لأيه جزاوْ —هذا الراهب فهتل الرجل، عم، 

منهقتل إيه قال؛ العلم- بركه كيف "وانظر عالر عل ئدل عاiإ، عى فال 
آمحذثبمادئ ؤ3ل الئوبؤ وبتن بينلث، محول من نعم، ٠الا• ثوبي؟ من له فهل نفى 
إده<جيثأ يئغرآدونوب أثن  ojآثه جمة ين منْلوأ لا 1ذهسهيإ عق أنتمإ 

القريةإل اخرج نوة، أرض ل أنت، لكي توبه، للث، نعم، ٠الت لالزصت'مْا 
أذبلده ق بقل إذا خاف العالإ، هذا فمه من وهذا صالحين، رحالا فيها فإف القلأة 

صالحوف.فيها بلاد إل الثوء بلاد من يئرج أل إل فأرشده عليه، كان ما إل يرّثع 
سحاثئرةتاك،افه إل راجعا يعل، ما عل نادما القرية إل مقجها الرجل ؛خرج 

جنودله العفليم، العليم السلهلان، ذو عغئجل —وافه ا،لوت جاءه الهلريق أثناء وق 
أرواحيقبضول رحمة ملائكه يوجد يتجاوره، لا بعمله ملك، كل مقلمون، وملائكه 
قالموت جاءه فلثا المؤمنين— غير أرواح يقبفول عذامت، ملائكة ؤيوجد المؤمنين، 

عالإقافه ؤإلأ اممه من —حكمة العذامح، وملائكة الرحمة ملائكة ثزلتر الطريق أثناء 
الءلائفتان1فتنارعت، عغجل— 

فالحيمعميته، عن مملعا افه، إل منسا تائنا خرج الرجل قالتات الرحمة طائفة 
الرحمة..ملائكه أرواحنا قمن يزل نن اجعل -اللمهأ ^ مص ننزل نحن لما، 

ننولالذين نحن نقب، مئه قتل منرف رجل هذا العذايب،• ملائكة وءالنا آمين— 
َُ ؛. 

مه.

فهوأقرب كان ايتهنا فال القريتتن، بتن ما قينوا ت لهم قال ملكا اطه فبعث، 
وأعظم،الخن من ألوى هم الملائكة، عل مهل ضء كل ١^١ محاق أهبها، من 



ارإإقإءانارر|ضادات

ؤيرجمولعغيل الرب إل السإوات إل لحظة ل قمرها إذا بالروح بمعدوو 
ب•

هوما عفريت آلحيره تن عمقت ؤؤ»ال سأ ملكة وبلقيس سليإف قصة ففكب 
فيهتيقوم تجا قدقزروثا وكان ]اكل:ا،'ا[ ثت(إن<ه من مإ ثرأن ن\يشبعء هئ 

ثال. بم، ي ءثه نلؤ نهايك بن ئمم آن ثر هء ، iUCأثأ نين تن عميق 
اشُما٤[. r• ]اكل:ا< ه ه و_وتئأؤلت سمءثل أنآ الكتف علاة أدى 

أيام،ثلاثه تظئ ام كشث، فلو زمن، محاج!ق لا زدذءية ئأ ندذثئ |ذا >ك 
هعث،, ثنؤؤ  ٠١٧ج؟ لحظة يستغرى أعيثه م ثظرك أنمى عل المز وندذت 

اممبرسحال عنده، ا منتقث رآْ كلامه ينتهل أو< قبل يتكلم، أو< قبل أي! ٤[ • ؛ ٠٢١]
[.٤٠زالمل: ؟ا< و< ,زمحل من ندا 

قاوتإثإ ءندْ، راه فل، ولم ءث0,ه م1غثل ؛ ١٧ظ؟ قال! ونائل! 
كدامناللحظة هذه ق زمن، مند لكيه ٠^^١، ثابتا يعني: عمم.مه جنيحأ 

ءم>له4•
الذيالأءذللم الأم الكتايت،يعرف مى ءاللم عنده الذي إف العلم؛ أهل قال 

جلتؤأُأ I ٥^١٣ ثوح0 يقول، أو قبل الأعظم اممه بامم فدعا أجاب، به ذعل إذا 
١^؛^.حملتة I يقولون فجاء، 9ؤإقأه »إثاوإقك أن بق يم، 

لكي^١^<^ ين يمم أن ^٥^٠ الدم حعلت، فايى ابس، مى أموي الملائكه إذن؛ 
عنده.منتةثا وجده اذف حنن فمذ ندم، له يكذ لم هذا 

ايهفوجل.وا القريتن، بين ما قاسوا الإسرائئ الرجل قصة ل الملائكة أقول؛ 
لكنهمشيه، من ليس الشر هذا العلإءث قال شر، بنحو الصالحة البلاد إل أقرب 



ا؟^ادرالقاءالرابع عام لقاءات 

هداق الص\-يؤ، القرية إل متجها يوحلق بصدر0، نمنه يدير صار الوت حاءه نإ 
مممته.الرحمة ملائكه فثاثث يمهدارثبر، المائة مى قرب التزحلق 

بلفيها،  ٠١٥١عمى اش اللأي من يرغ أل يشترط لا ت ينتم أنتم ت قائل ئال فإذا 
الحديث؟هدا عن الحواب فإ أرصه، ق كان ولو التوبة مثل 

ثزمحالأف بخلافه؛ ثزمحا موذ  UIJءغ ^١ نن _ موَل: أن الحزاب 
عمحئاأأا الء أوكثف ؛، ؤ؛٢^١٧تعال: قال ي الأديان، لحمع ناّق 

ا.٤٨لالاتاJةتومهيمناعثهه آتهستثب من يدني 

التحارىوشريعة منموحة، اليهود شريعة الشراع، كل نسخت الأف فشريعتنا 
يئرجأف للتوبة يشرط انه ق وليس ، محمدبشريعة منوحه؛ 

الرحإ،ساسمصاشَفيها.
تعال؛فوله ذللث، دليل معر-را، من الثمن طلؤع قبل أفيكوف القاف: الأجل 

[١ لالأناأام:يْ ه تعف ءاثت أزدايأتسش ر،ث أويأيأ ئؤيهث أن إلأ  b/Jaيجتذ؛؛
منالثمن طلؤغ اممه آيات ببعض اراد أف الحديث، ق حاء بل نءهإثئ: العالعاء قال 

حنبنثر وهي، كثثرْ، نروق ولها عَة؛جل اممص حلمها مند الشمس لأو ٠؛ مم-؛ار 
اممهياذذ أف إل اررّت،، ذكذا، عل مثري لها: تحال اممه قال عميجل، افه أمنها ما 
•المعرلتا من وحرجت، الشمس رحعت، الحالم اض؛خراص، أذل فإذا العالم، راص، حق 

ذرأبو ومعه الدينة ق يوم ذات، كان ض الس أف الصحيح الحديث، وق 
ورسولهاطة قال يدمث،،؛، أين ءآتدري له: فقال الثمو، فعزيتج جهتئ، الغفاري 

كتابوملم؛ (، ٤  ٦٣٥)رنم إيإتها، نفا يي لا باب القرآن، ضير كتاب الخارىت احرجه ( ١ ) 
ف.بمتن.هميرْ أبا حديث من ٢، ١  ٥٧)رقم الإيان، فته يقل لا الذي الزمن بيان باب الإبان، 



نية ImmjJIالاتإءات 

هذاليس لكن تجد، حماد التنئن«را* نحش فتنجد ثدهن ارفائها قال: \ءلإ، 
بغرب.

ف،محبمن الثمنتزي 1، س لدر مجد آثت لئ ر ؤء الم1وؤث هذه تفصيل وانغلر 
كله!الأشياء هذه لالخج:حا[ ه ؤألدإب ؤإلقجر محوتاد ءآلثروألقجوم نألئس امح؛نج، 

كلها،والقمر الشص والصغاو، الكبار الخياJا والمغار، الكبار الشجر تجد، 

عؤحق وئثم آلناثثت نذ ءاؤوًكثئ كثهم فليسوا التاس أما كلها، والنجوم 
لالخج:اما[.ه آلمداب 

التدبيرسجود وأما الدل، مجود الجود وهدا ا يجدول لا ا بالله أعود 
طوعارآ'لأني آلثتوت ؤ، س مثن ؤو.ش تعال' اش قال فب، يجدوف التامن فكل 

وةنهاهلالرءاو:ها[.

أعلموالله العرثن، نحشر سجدت عتا غابت إذا الثمى هده أل الشاهد 
آمن،أذ وأدبنا سجد، كيم، ثحآر ونم سجد، أغأا أ-نيثا لأJنا سجد؛ كيف 

-يا.لأؤزر°و\ ذلك ق هائيه لما فلوكان كيف،؟ أما وصدئنا, وملثا 
انجعيوماو:لها  jijjملأ أذ ر>دوثك، ^١^^٣: الص هال 

دالموثى؛الكاؤر كلهم، آمتوا الناس رآها فإذا الغرّب، س شمج ٠ جمحد،ٌُ خبن بذ 
الممؤف1،يملكوف لا ١^٠^، فهذه فيه، التصؤف أحد يمللن، لا شيئا شاهدوا لأقبمم 

ومسلم:٣(، ١ ٩ رقم)٩ يحبان، والقمر الشمس صفة ياب الخلق، يدء كتاب البخاري: أحرحه )١( 
(.١٥٩رنم)الإبجان، فه لاشل الذي الزس يبان ياب الإبجان، كاب 

الخلق،يدء كتاب البخاري: أحرجه وقد السائق؛ غمؤفيقنئ در أي حديث يقية محي الفقرة هده )٢( 
الذيالزمن يان ياب الإي،ان، كتاب ومسالم: ٣(،  ١٩٩رنم)يحبان، والقمر الثمى صفة باب 

١(.٥ رنم)٩ الإي،ان، فيه يقبل لا 



الرابع(القاء ل١م) ١٢عام لتاءات 

فآمنوامدترا، إقا لها أف فعلموا زجعن، أما فوجدوا القوة، مى بلعوا مهإ فيها 
ش

يزي تتض؛١^٠ ي، تحال: افه قال، مل، مى آس مذ إلا بجع لا لكذ 
فالاJى[ ١ لالأنعام:حه ه خح ؤآإشتا آؤكثن£، مد ين ^١^، 2^ ز إبم٣ا تثا ثثع 
ُذلكحاءت كإ إيإف، ولا توبه سمعة لا مل مذ يتب لم أو مل، مذ يؤس لم 

٠.النصوص 

شتى:ما لجمل الأل نعود 

ج_قاآف تحال:محولة والدليل ٠ اللم؛ذر بإحماع واجبه الثوبه 
لاوور:ا'ا[.ه محئؤث لأئقؤ ألهمنؤث أمه 

الأناف،معلمة ما عل والندم ض، الإخلاص خمه: شروط لها والتندة 
التدثه.فيه مل رمن ق تكود وأف يعوذ، لا أف عل والعزم والإقلاع، 

إثهالمقبول؛ والحمل المحوح، بالتوية وعلميكم علينا يمذ أف تعال افه نال 
أحمعئ.وأصحابه آله وعل محمد نبيثا عل وملم افه ومحل كريم، جواد 

تلم وم٤(،  ٦٣٥رنم)إيهاما، نفا يم لا باب القرآن، شر كتاب المحاري؛ احرجه ما منها )١( 
عريرةأب حديث من (، ١٥٧رثم)الإيهان، ب يقل لا الذي الرس محان باب الإبجان، كتاب 

ن.ءث4.
(.٠٣١ الإحاع)آ/ ائل مل الإناع انفلر: )٢( 



اسءاتاماس1ذيت

الأسله

ذلكمن لكي الحمد" "وف سنوات ثاق حوال قبل تبت أنا الئؤالت " ١ 
قم العالم، طب من بالحرمان م عديدة، نوارت، >اأهل عن بالبعد انتليغ الحز 

غبمرتؤبى أل يعني هذا هل ريال، ألف مئه بلغغ عظيمؤ بديون الأحثرْ السنوات 
صادقة؟

عنوالانصراف، أهله، عن البند من الشخص لهذا حصل الذي هذا الحوابر! 
ثمن،لها انماذه فإف عئييجل؛ افه مى "ابتلاء كاهله محل التي والديون العلم، طلت، 

هلواختارا له امتحائا دينه؛ عل امتقامته مع ببلاء الاتساق سنءءاكؤت\ق اش تش قد 
لا•أم يصر 

ؤ؛ثطرف أي؛ ■محاه عك آس يمد س ؤمير(آلنا؛ر، تعال؛ قوله هذا ودليل 
آليتامل نبمؤه، ء آنقيغ فه تاض محي يو ممأف ي تتاي 

لالخجت؛ا[.

أصابه،ما عل يضر أف بالتوبة عاليه اممه ذس الذي الأخ هذا عل أثير فانا 
منرأوا إذا بافه" "والعياد الأهل بعص لأل ملوم؛ ولو حتى أهله من يمرب وأل 

وجوههمل الأبواب يعلقول \إثم ^1•' يقاو إيه حتى مروهم، استقامه أولادهم 
مالإنمييعدول الذين هم أهله كان فاذ يتهليع، ما بقدر فاومئ>ت، باش" —والعياذ 

أهله.عل 

ءلال_،و؛ين بينه حال من العلم، محللسر من ؛_>«JLs ،Iالعلم ءللسا عن يعد0 وأما 
العذم؟أ



جاصاتئم؟اإامرالأقاءاماوع{ 

إذافإحواية ومحرجا، له تعال افه فسجعل أملتة، التي الديوو وأما 
الصدى.حاله من علموا إذا دينه قضاء ل اعدوه يأل بل فلا به علموا 

••همى••

بللا أم توبة، بدون عمويا الدنس، الإنسان يرك أف ثبوز هل السؤال،ت ٢" 
الطمح،من 

أتام؛إل الإنسان مع تشسلم الحقيقة— —ق الذنوب الحواب! 
يطرألم كزيل ركه، عل ثؤ-م لا فهدا أبدا، الدب، عليه لا.>أ ه: 

فهذاأبدا، تيذا ه نفحدثته ولا الحمن، يئزب، أف ولا يسرقا، أف ولا يني،، أف بباله 
شيئايعمل ولم عليه؛^JJ، يستحن شتى يحمل لم لأئه وزر؛ عليه ولا أحث له ليس 

الأجر•له يتحؤ، 
افدمن حومحا فوكه اطه، وحاف ظن زكن عليه، وعزم بالدو_، هر اكان: 

هثئوقئ ؤ ءفييأدثلأْؤقلأرI يوسف قصة ق جاء ما ومنه عليه، يثاب فهذا عهْل، 
عليه،نحيلث، العزيز امرأة لأف [ ٢٤]يوش: ه ره بين يءا  ٧١جبما محيمم خمي' 

اء،الث■عقول ينبئ ولهذا آدم، بني حس نمق أعطل يوثق لأف حماله؛ أعجنها 
بدأفحرج ^،١ احرج، وةالت،ت بزكينا، واحدة كل أعهلتح الثنوة عل أ-حزجتئ لثا 

>نشمحش:اسانمإمح-لأ:تجنثنامح-،لأيذبج 
مهلنتي، ١^؛^، وذ'لء؛ ، ٠^٠١٧عليهن فانتصرت [. ٣١]يوصف:ميك(َؤيره إلا يندا إذ 

]يوش:آم[.ةس«ممه ء دمسه عن زودهن ؤبمو 
عغيثلافه إلا محصزمحا ولم يوئم،، وبين سها الأبواب غلمت، أما الهر 

لكنتؤإذا -والحياد؛اش~ نفسها إل دعته يعنيت ]يوش:مآ[ هثذ فقالت،: 



نية —)ج(
احملأوتاق أومتطية، غومتحل؛ه، العادية، البدلة باكانما تاق فهل الرجل تريد 

الرائحة؟مى يكون ما وأطب اؤآ، مى يكون ما وأحسن الثياب، مى يكون ما 

ا:قناب:محممح؛ءلامحالمر
٢[٤ ت يرمق ته رتدء مهنن ^^٠١ لكذ بشرية، طيعية هذه لأف سها؛ وهم يه فهمت، 

أي!ه ءؤءءىو؛لش قال ولهذا ذللئ،، مى منتة والإيان العلم من قلبه ي ما ت يعني 
ركلط الطم! ، ٧٥١سحاذ ليوش:؛مآ[ ه ألقزءعند ءؤلممي الأمئكذلاك 

عبادكين وثمر المتقبل ق والفحشاء النوء عنه اممه بمرق أن نببا صار الئيء هذا 
[.٢٤]يوصف! ه آلمأءلهسٍاك^. 

عنداؤلعنرذ الفاحشة فنل محصل ولم هكذا الأمر صار ي؛ أه 
فههذا ترك لاثه النمل؛ ق حتى بل فقهذ، القضك هذه ق ليس ه ؤآلمنثاء ١^٠" 

أبمشبهمين يئنؤأ ^٣٤-؛؛^ ٠^٠)، ءغ؛حلت اطه زكام ت أي الزكاء، هذا فاعطي عِق؛جل، 
تحئفإذكنت، "ا[ لالور:-لإه آه ؤد;ش بندها: م لالور:>ما[ محثهزه مسلؤأ 

سأثلح الزكاء اطه يعطلئ، عقيما وكن البصر، ١^^، فتجث1، ركنا تكوذ أذ 
[.١٠لالثمىأه~ ه دسأها من ^١'—• ومد رق-بما 

عليه.-يثاب، فه ركه فنله أراد ليا تكنه هأ؛الدس_إ الذي هذا إدذ: 

عنه،عجزا أو الناص، من حوما تركه لكن فنله، وأراد يالدنس، هؤ الثالث: 
الفاعل.وزئ عليه فهذاتكتب 

قؤالمتول مالماتل سنص انيان الممى ررإذا س: هذا عل والدليل 
المقتول؟فكيم، واضح— —أي النار ق القاتل هو هذا اطه رسول يا قالوا: النار،ا، 



0(الاس الهاء ،^) ١٢ماء لقاءات 
ت

يمل.أف مل يتل عجز، تكنه صاحبه«ُا' قتل عق حريصا ثاو لأي ١١قال: 
الماسمن حوما تركها؛ أو عنها عجز لكي العصيه أراد مى أو عل دليل فهذا 

مهوزثاكاعل.-فالايخب 
إملا نقول! قاسا باله~ عل تهلرأ لم ~يعتي عموا العصيه الإنسان ثزك فإذا 
ولأم.

••محسمى••

فعل؟فإذا تحدة فلب محه واو كافر، الأمن اءتس '؟-الثؤاُل:
صاحبأو أومنتأنتن، معاهد، والكافئ كافر، من مالأ اعثصن، إذا الخواب! 

عجزفإذا الكافر، إل ردْ محنر محرم، المال، هذا فإل ذمه~ وبينهم بيا ~دعني ذمة 
صالالماو ست، ق لذكوو الحاكم؛ إءعلاؤث عليه محن، فإلا الكافر إل إيصاله عن 

نقوو!ولا الصدقه، ثئثعة لا الكافز فإف للكافر، به ثصدق نقووت لا لأثنا العامة، 
حتىثبمزأمنه.المال بيث، أعطه فنقول• لع؛رْ، فالمللئج بجون لا لأيه لثيثح؛ به ثصدق 

منلأف وجه؛ كل من ساؤيه لا الصلاة تارك لكن كيلك،، الصلاة وتارك 
تيمئهابن الإسلام شيح يقول يرُثج، ولا يورث، الصلاة تارك إف يقول؛ مى العاط:ء 

٠.^،!،١ ولا المزدديورُثف لآمهآنثئ1 

رنمبينتتاه، نأنيثإ انثتلوأ ألثقيه يى ء؛اأدنثايا نإن ؤ باب الإي،ان، كتاب البخاري؛ أحرحه ( ١ ) 
بكرةأي حدث من (، ٢٨٨٨)رقم بيفهكا، اللحان إذاواجه باب المتن، كتاب وملم؛ ٣(، ١ ) 

؛أ(.0/0)آ(اكاوىالكمى)



اواقاءاتاد|ضائجم 
تئهاتل— 

الغزشطريق عن امتحان ل درجات أحد هل يقول؛ مائل الثؤال،ت ~ ٤ 
الحرامالاJ( آكل هل م حزاما؟ يكوذ الوظيفة عند يأحده موف الذي المال أل عليها 

مه؟عمل أي ولا صدقة مل لا 

كإمالحا ليس شهادة فيه اف الأنيعش الذي الامتحان ق الغش الحراب: 
وهذاوامش. فغش الامتحان ق كث إذا يقول؛ العامة فبعض العامة، بحض يقلى 
منا؛؛.ئلميس عس رأس حرام الغس لأف صحيحا؛ ليس 

الغش،فيها يباح نم نسمينت إل تقم العلوم إف وقالوا: العامة يحضن وجاء 
الثرعئة.العلوم مثل: يباح، لا وقأ الأشياء. وهذْ والحغرافيا الانجيزي ْثل: 

يإ—لا مساعدة مواد ليسنر أصيله، مواد كلمها هذا، وعل هذا عل تحلى والشهاذه 
س١١حرام الشرعق وغر الثرعك العلوم حمح ل فالغس لا— أم فيها الإنسان نجح 

م؟اا(ثك مئ 
•ِ  م

الامتحانهذا عل أو الإحاثة، هاوْ عل شهادة ياحد أف ذللث، عل ترب ؤإذا 
مرتبةق يوصع أن ذللثؤ عل تنبح فإذا الشهادة، طْ يستحى لا فإنه الغشوش؛ 

باطل.الباطل عل والى باطل، عل نيا هذا صار الشهادة، ُذْ عل زايا ؤتحر 
ثدمواسبى فيعا وعسوا يالهداية، عليهم اتفة من ١لن٠ين السباب من كثرا ولكي 

ثورطوا؟وقد يتخالص.ول فكيف الخلاص، يهللثون وصاروا الأن، 

بهعشوا في،ا احرى مرة الامتحاف يعيدوا أذ الكال— —كل الكإل، أما نقول،: 
ينكن؛ولا متعين هذا يقولوف: لكنهم هوالكال• فهذا ينجحوا، لا أو بجحوا حتى 
يربج.ما ذلل؛، عل لرب، ئعلنا لو لأنا 



جةَءام؟ا،امرااحاءادرابع( لقاءات 

تتوهفلا الأف فيها أنت التي الوظيفه وكانت الثثة، ق صدنث إذا فقول: 
مثلأ~عدو -كاتب منظم« الاذ اثك بمعنى فيها، غثثث، التي ا،لواد معرفة عل 

العدو،كاتب إليها محتاج لا فهنا مثلا، عملثه رياصه أله مفيه غثث والدي 
علاو فالإنؤإلأ طيبا، حلالا الراتن، يكوو أف فه النثه وأحالءثثا _ فرجوإذا 

خطر.

تملولا دعوتئ محاب لا _ ائال :كيي الدى الإنسان ])■ ولا: أى 
ذلك.أثبة وما الصلاة، منه 

وأماالحرام، أكل وب؛ن الصلاة ين علاهه ولا ثمل قاما الصلاة أما ققوو: 
قالدعاؤه— يستجاب لا ~أي؛ إجابته ثبمد الحرام يأكل الدي قاف الدعاء إجابة 
أمبإ الوممحن أم اطه وإئ طثا، إلا يمل لا طئب اطه "إو ءثواصْقصم: النئ 

يمالؤ، صنلثآ رأء«لوأ أشبت من آلثتلمفي ؤي!أ؛ر؛ا مال: اطه لماو به 
ماجي بن يتئلوأ ءامنوأ ألزمي ؤبمأيها تعال: وقال، تالؤموذا؛اه[ا ه علم عملو0 
يطيلالرجل يكر م [ لالمرة:أماا ه مثدوث إكاث ْظقز آن ش يأشامحرأ }؛)؛٣ 
■مام،ومننه حزام، ومطعمه زب، يا زب يا الثتإء إل يديه يمد أعم أنعق الثمن 

أثةمع الرجل لهذا يستجاب، أذ بعيد يعني: ٠ لدلكارار مازبمثجاب بالحرام وعذ.ي 
الإجاثة:سلأسباب 

 :Jمافز.أنة الأو
أغم.أشمّثج الثال: 

(،١٠١٥)رنم وتربيتها، الطيب الكسب من الصدقة قبول باب الزكاة، كتاب ت سالم أحرجه ( ١ ) 
ق.بمه•هريرة أي حديث من 



الهإءاتال«ضاذاةج0ءَ 
تت( ٥١٨)— 

اكاكتسديديإلاساء.

عيجقل•افه إل سهل رب، يا رب يا الراغ؛ 
في.ماخ لوجود دعاؤه؛ يمل لا الأسامس، هذه وْع 

أكلواجتناب الإخلاص، الدعاع لأجابه يشترط )يمهذهم'.' الفقهاء قال ولهدا 
نطعمك.فأطب الدعوْ محاب تكوف أف أردت إذا ولهذا الخرام؛ 

الألمطا وست الذين أكنز ٥،^ يعفوه، وإياكم يعاملثا أف ، ٧٥١ويأل 
أواعة، بالدحول زمن بعد إلا ياق ولا وظيفته، ل يثصز مذ الموظفذ من ا طثه 

اصهلراريهإجازة يأخذ ورثا أوثلاثه، يومئن يتخلف وربا أوأكثز، ونصف،، ساعة 
يعكم،.أو للعنزة، يذم، أو برية لرحلة يمج أل يريد لكذ صرورة، ق هو وليس 

لكناتهائه إل الدوام ابمداء من يأق ورثا الدوام، انتهاء قل نحرج ورثا 
وربابجهن، بدأ مراجعوف جاءه bذا ويتلهى، يتصيد، ل يقوم؛الواجب،، لا 

كلوظيمثه، يود لم هذا كل أوعترها، هاتفية مكالة مذ به خاص بشغل يتشاعل 
الوظيثة.واجس، مذ أصاغ بمقالارما حق بغر يعتثريأخذراتبه هذا 

بواجبؤ؛قام قد يشتغل؛وظتمثؤ الذي أف لكم ابئذ أف أود النابه• بيذْ ؤإيل 
الوظيفةبوه قمث، فاذا ]!_:١[ 4 المعود ؟ yjlآونتة؛١^١ اؤكآبما قال: اممه لأف 
انهيُؤوأؤمأ لقوله: 4محل ألمعود 4أدمأ لقوله: محل مة؛جل، افب م محل فانا 

]الإماء:أمآ.تمب4 إف 

منأعظم الواجب، وثواب الواجب،، تواب ؛وظتمنح، ق؛اٌي، عل مثاب فانا 
مذوأفضل العنزة، مذ أقفل وظيثتالئ، وأداء وظيمتالئ، ق فقاوك التطئع، ئواُب، 



—(m)^(الرابع القاء ) ،، ١٤١!لقاءات  —

وْعمنة، والاعتكافج ُواحت،، تقوم لاك منها؛ أفضل بل مملها ليس الاعتكاف،، 
الواجب،ترك فإذا متة، الفريضة أدى لن فالئمزة حراما، يكون الواجمت، إضاعة 
حزاما.صارُت، واعثثز 

موو،تالإنسان— يعتمنها عنزة أول —وهذه واجه العمزه كاست، ؤإذا 
متهلح؛غيث وهدا الامتطاعه، الوحومح، شرط مى لأو واجه؛ تكوف أف يمكن لا 

بالوظيثة.مثغول، لأثه 
الوظتس،واجيم يتركوف الدين إحواقا داآقاتل، الحهل مشكله، الحهل فإذن 
لملأنيم آثمول؛ —هم العنزة ويودول فيه، يعتكفوف الحرام المجد إل ؤيدهول 

تعال؛قوله ل الووليه بمحئلوا ولم باليهود، يولوا ولم بالعقود يوئوا 

مقصؤيال— ألفت، عشز خمسه -وؤليفته واحد درهم منه مص اله لو أرأيتم 
لرمنا؟خصمثر لماذا الصندوق! صاحس، عل يتردد فإله درهم، 

وهوينقصمحاسس،، لحاء ألما عثر خمسه من واحد درهم منه لونقمي إذ0ت 
الثيء،بهيا يبال ولا الراتسؤ نصمح يقارب، ما علميه افه أوجها التي الوظيفة هذه من 

المستعاذ.افه عترك؟! عل وثجاغ ننلئ، عل أجاث 
كلمإومتاحر، العمل، ل مثئْ ق لكنه فراغ، وني، ل الإنسان كان إذا أما 

يقرأأو كتابا يهلارع أف يريد حالز الآل ل،كنه مّعلة، قفى شغل له إنسان حاء 
ثمنوعالت، لأيلمثؤ به؛ باس فلا ذللمثح؛ أشبه أوما ركعت؛ن، ؤيصل أويقوم القرآف، 

بالواجتجقاؤا كنت، فإذا بالواح...،، القيام عدم من ممنؤع بل الفعل، عدم من 
الصحم،.من يفيد ما اقرأ زفيقلئ،، هع تحدمث، صل، اقرأكتابا، هزانا، اقرأ بأس، فلا 



ار1قاءااتا

بماُل:لكذ معروفئ، لأي ٣؛ لا لما بالمة الواقع ي العاؤ الإجازة أثا 
ذلك،فله يورعها أذ أراد ؤإذا يوما، عشز حمته اله ل يسلوثم الأنفلمة بعص إو 

تيقول ة، الأول أوق المسة، وسط أوق المسة، آخر ل عثريوما حمسه من فدلا 
وثلاثهالمسة، أول ق أيام ثلاثه آحد موف حميتا، يوما عثر حمسه أتحمل لا أنا 

الأمحو.الربع ل أيام وثلاثه الثالث،، الربع ق أيام وثلاثه ونعلها، ل أيام 
عاديةإجازة وتكون راحة، فيها كان الصقة هذْ عل الإجازة تورعب فإذا 

اصهلراريه.تكوف أن دون 

*•هصى••

العلاج،ق بالخن يس؛ااينول أشخاصى إل الدهاُس، حكم ما الت^ؤالت ه~ 
سمعشلأي آطقالأ إنجاك، أجل من إليهم ندهب أذ تريد نريبه ل أف خاصة 

فخثذث<؟بالخن اويل؛الاستعانة فعابجا ذمت، واحدة عن 
يناؤنأثا وفيهم فيهم ا-اثوادت،ت لموو؟ مابى هل نال: أولا الخوابح؛ 

واحدة.هذه [ ١ تالخنت٤ ه آلقسملؤن وينا آلمميؤن 

نيناسلإأؤ0 ينا ^^٤ وفيهم فيهم ايواب• صالحوف؟ مّهم لموف الفهل 
دوثدثإكهتاض؛ااء•

فإنللم، وبدون نزك بدون صالخين إننا أعانوا الحوف ص جى كاف فإذا 
صالحا.رجلا أعان صالح رجل الماغ؟ 

فشحنالمائ؟ فا الحن من صالح برجل المم من صالح رجل امتعال فإذا 
يستعينكان اليان وصدعصا؟ا يعن بعصنا أليس بالآذثي، حتى نستمن 

]ص:7"آ-ح"آ[.ه آمحتمماد ل ممه( أو؟وءا-مه، بماوؤمامى ءإلسطبملآ ؤ بالجن 



 lu_جم( اثمواس اص ^) ١٤١٢ئء
~رإئئا~

ينثمم لق ثل بؤء ءايك ^٥٠ ت هال قليل، قل قصته دكندا الذي العفرت وهذا 
قثثهصعق عندي ليس ^^؛٧^٠ الوصذ انفلر 

المانع؟فإ حيانه، محيي ليس 

صالح؟ام مايه يتحمق متى نقول؛ 

مائع.فلا صالح مساللم اثه علئتا لو لكي تحرير، إل محتاج الذي هو هذا 
اوم—ولعل ملق الذي والثيهلان ماح لا تمول! كيف قائل؛ قال فإو 

ئليإوأحي يعوم ؤ راتولأ قال؛ صلاثه علميه لبمل حتى عفيياصْؤئم 
ملميإف؛قول ذكز لكن ٠ ر  ٠٠المدينه أهل صبيان ئؤ يلنب، السحد بنائية لزبطته 

.[؟ ٣٠]ص؛بميكاه نن يبش؛لحد لا ثكا ل ؤهب ؤ، آقنر 

الامتعانة،اله ميذم ولم العقوت، باب ي ذلك قال ه الئنوَل إف فيقال: 
؛٤٠ؤ ^١^٣ سلميإن يعاقبهم كان كإ الخن يعاقب أف محب لم يعتي 

]ص:م\ُا-ح"ا[.^^دمحماده ي عمنؤن دخميى.\اوءا-ءؤذ( 
يستطيعهالا الش ولوبالأحجاوالكبيمؤ ياتول القصووالفخمه، يبي من متهم 

الإنسان،ينالها لا التي العميمة البحار ق يغوصوف وغواصون البناء، لهذا البشر 
تحال؛اممه قال القيود، ق ممرثيم ضن؟ وآحروف وغوْ، امآ منها يستخرحول 

•لص؛بم"ا[ ه ■محام، آوتسك تناعْلآإياةنس هؤ 

فلذلكاف، الإنتحزأحا لا التي فهي المشكلة، هي الفلاح مسالا لكذ 

ألمدنثر نثص ثُ؛د نيتء ؤ ت تعال اف نول باب الأنساء، أحاديث كتاب اJخاري; 1حرجه )١( 
الصلاة،أناء j الشءلان لعن جواز باب اياجد، محاب وسلم: (، ٣٤٢٣)رنم ءاقثأوث<، 

نمحقهبمئ.هريرة أي حدين، من ٥(، ٤ ١ > رقم 



اواقاءاتال«ض1ذ،ةجَ 
~~"رأنتقا

علالدلالإ و)إبماح )القاوى(ُاُ كيه: الإسلام شح يكز وقد يتويف، 
ستصألا بشرط الخن يما)ح نحووالاسعاه اله ٠ وزالموات(ُ الرسالة( عموم 

 tf: م•بطريق أو م، عل
الناس؛أموال اد إفعل  ٢٠٦٢يستمتن لا أل أي• محرم'؛ عل 7ا-م بمتمن ررألأ 

حتىفيها وتصح عل تتسلط قد الناس، أموال وتمسي ثثسلهل قد الجن لأل 
تنزي.

أوكالشزك، وتا نيئا م إلاإذا طيعونة لا أنبم.؛ بمض ءرم« »أوبمريق 
ذك.أشبه ما 

الجسأف عل ( JjJ— المجالس قصص مذ —لكنها لما يدكن حوادث وهناك 
يكزكثه، ق تمثه ابن الإسلام شح ذك ذكز وص الأحيان، بعض 3، ينفعوف 

الاس،صدور خضايئ الأيام، من يوما الناس عل الومئ؛ذ){قفهقنئتاحز أمثر أف 
وأتىصاحتها انغ فأرمقالوها، الجن س نيئ لها المد'بمه ل امرأة إل فذهبوا 
٠ر الصدقة إبل يطل الأف كال ؤإنه بأس، فيه ليس المومنئن أمثر إل وقال؛ بالجر، 

يعنيتمنايرُب•
محتلوما بالدهن فتطل جلدي— داء -والجنب لجنب فيها يكوف الإبل كانت 

الصدقة.إبل طل يتول الذي هو الدولة" ~أىر ا،لوم-؛ذ أمتر وكال معه، 
ثيءعل ؛4 واستعال صالح، البتر به تعين يالذي الرجل هن"ا أف علمثا فإذا 

)ا(محوعاكاوى)ها/^(.
٤(.-٨ ٤ الرسالة)_:U عموم عل الدلالة إيضاح )٢( 
(.YUA-YU،-الموات)>_:)٣( 

٤(.-٨ الرسالة)ص;بأ عموم عل اكلألة إيضاح انفلرت ( ٤ر 



0(اداس الاقإء عام؟ا؛اهر لقاءات 
تث

جائزا.يكون ثمة ابن الإسلام مخ ما فعل مباح، وبطريق ماح 
محور،ولا حرام هذا أ0 أرى فانا الإجاي-، ز بالخى الاستعانة مسألة أما 

ا،لرأه،هذه محمل أف أجل من محرمه أعإلأ عملوا الخن أف ير احتال فيه لأنه وذلك 
الطريثةهذه وعل بسببه، ومحمل لرجها ل ويلفويه رجل با؛ يأتوا أف الممكن فمي 

لشولأإثناه>زث، قال: أمانا، الماز أف ضَذم أف نعالإ أف ومحن، 
ازوبجرأو ؤ آحئ نم هذا ]الثورى:ا،؛[ ١لدؤره يتاء لس قم هذا 

هو٥^١ ]الثورى:*ه[ عفيثاه ينأ؛ س قإننتح؛ Jالن، ٣ هذا ولقثاب< علمآ 
١^^.اكسلم 

لهنتب مط الماس ومن يكورا، يامحث ولا إنايا له اقل بجعل مذ الماس فمذ 
لألأصناقايكورائنادا؛ يجعلهم -أي يروجهم من، ومذالماس إناثا، ولايأتة يكورا 
دأروظم4ثلمحأ أمحث تعال؛ قوله ق كا الصنم،، يمعنى الزوج 
)أصناف،(.يُني• تْس؛خْا ه ١^؛^ قيء وءاثربن ُؤ وقال؛ أصنامهم، يعني• 

مفجل•الله حكمه هذْ ٥[ • لاكورتم،: عنيعاه يقأء تن ؤوبنتئ ام.اع• 
••)محصى••

ذيج،مذ أحش أمتي راالئركِوا قال؛ أيه ه المى عن روي ٦-الئوال: 
معناه؟وما الخديثج هذا صحة فا مال.، وكا أ ه

يشم.لا حين، مذ الإنسان قيس، ق يكون الئزك قاف معناه أما الخوارء<ت 

خخفيتن.الأثعري موصى أي حديث، من (، ٤ • ٣ / )٤ أحمد أحرجه !١( 



ام|ضاذيةالاهءات 

إد،اصحته، عى أذوي لا و. الرئول عن الحديث لكن صحيح، والعنى 
به.يئعر لا وهو الئرك مى ثيء يليه ل يكون قد الأناف فإل صحيح؛ المعنى 

••)ييق(•*

الخرملأف العنزة؛ لأداء مآكه إل أذهب لذ يقول؛ فيمن رائك ما ١ذثؤ١ل•' ٧" 
الفتة؟أخاف ت ويقوو لزثهذ، ومظهرات ْلإجات الماء وهناك مزدحم، 

\عت0بؤإذا يقذ، أف مذ إيإئة نحميه المومذ الأناف أف رأيي ابواب• 
ئسنذيإهبرط دفآاق سد إش بمئمم ؤوس تعال؛ اف  ٠Jفقد؛ذاعيقل، باق اف الأن

أصل؛لا أنا قال! لو كإ فيدها، مما حوقا العباذْ يرك أذ للأنان يتتغى ولا 
الفتنه،مذ حوما مآكه؛ إل أذمت، لا يهول(؛ أو الرياء، واؤلرد محل الرياع، مذ حوما 

افرسول، إل حاء رحلا أل ؤيدكر الفتنه، عن وابعد ءلاعة~ ~هدْ اذمت، نقول،؛ 
علأصر لا رحل وأنا الروم، جهة إل تدهب أي( تريد أنت، محمد يا وهال،؛ ه، 

ؤ،آثدن بثقول، من ؤرمنه-م تعال؛ افه فانزل( ٠ اكت،ر معلن، ذهبت، فإي، الماء، 
تالثز;ت;1،؛[.ه آكتثذممرأ 4، ألا تق مه 

فإثهالإيإلت( ٥^^، كليا ايه يحلم أل ينبغي هوي إياف عنده الدي ان فالأن
ا،لفاسد.هده عنه تزول( الصالحة الأءإل( بمإرنة 

حاةُت،إذا إلا ثشز فلا ثزظفا كنث، إذا إلا وامحمز، باق استعذ ؛ فنقوو 
الإجارة.

قوالهلراق (، ١ ٨ ٠ ٩ الضر)آ■/ ل حاتم أيير وابن (، ٤  ٩٢/ ١ الضر)١ 3، اتجرتم، حرجه أا 
وام:سرةاينهثام)أ/أ؛ه(،(،سعدة>ذ،س. ١٢٦٥٤رiم١٢٢/١٢الير)العجم 

.١( ٤ ١ / )٤ ممر ابن وشر 



(m)ئمأا،ام)ا)اق1ءالآول(لقاءات 

^(١٤١٤رلقاءاترعام 

اقا؛الآوو
بمطقآلتس

ؤمنأنمسنا مرور من باض وثعوذ ونتغفزه، وتتعينه، ثحمدْ، لله، الحمد 
إلهألا وأشهد له، هادي فلا يضلل ومن له، مقل فلا اف ثردْ مذ أ-مالثأ، نيات 

باهدىتعال اف أرمله ورسوله، عبده محمدا أف واشهد له، سريك لا وحده اف إلا 
ييفاء،محجة عل الأمه وترك الأمه، ونصح الأمانه وادي اوماله ملغ الحي، ودين 
أمته،ل بعده من حلفاؤه مريعته فحمل هالك،، إلا محها يزيغ لا كنهارها، ليلها 

الحمد--وف ليه بلغ حش وجهادا، وذعوه وعباده عيا امته ل حلفوه الدين حلفاؤه 
ومغارخا.الأرض مشارق 

عثرأربعه عام رمقاف مهر من السادس الأربعاء ليله اللتله هده الإحوه، ايا 
يكوفأف اكرر من كان وقد الشهر، هدا ق الأول، اللقاء وص وألمج، مئة وأرح 

ليلهالثلاثاء يزم والثاف الأحد، ليلة الثنت، يوم أحدهما لقاءازت أّبوع كل ق لنا 
في،افيه ككا محا فظنا الشغل، بض U كان الأَخد يلة لكن الأربعاء، 

تيثروالخUJش.

علينايتممه أن أله وتالثهر، هدا أدركنا أن علينا اض بنعمه إحوائنا تذكر 
وكما يدركة الشهزولم هدا يدرك يتمزأف ان مذإنكم ، والمبوو المالح بالعنل 

لعمله رهمذ الأف وأصبح الماضي العام j، الليلة هلْ مثل ل معنا كان ان إنمذ 
اجراء،دار إل عئا رحلوا لنا إحوان يعد سبماة؛ؤداث اف أبقانا قد ونحن دأرْا 



ا1ر،ض،ئإةالأتاءات 

يعدهت؛.يفتننا لا وأف لهم يغفر أل تعال اممه فنسأل 
ؤيغشمانتهاتا، الأيام ينتهب هوالذي الحازم العاقل اف الأنإف الإخوة، أنها 

بموقفولا لعدومعتدر، بموقف لا يمثي الزمن يرحم، لا الزمن لأف اغتناما؛ فرصها 
لخظة•كل ول، ساعة كل 3، بمني إيه مريض، لمرض ولا نائم، لثوم 

كلالتمل، و ١^ بك ^/٣ الدنيا هدم ي الخاة بك طال، ذا إو 
بهيفرح لا العمر طول( ؤإف الاحرْ، إل ويقربك الدئتا من يبعدك فإما ممضيها لحفلة 

ختنإل هولا؛؛ مذ bياكم محتلنا اشَأن نال ربه، طاعة ل اف الإنأمحاُْ إذا إلا 
عمله،وساء عمزه طال، من الناس ثز ؤإف عمله، وحنن عمئ0 طال( من الناس 

ندممسيئا كان ؤإف ازداد، لاكوف أف ندم محسنا كان قاف يندم؛ يموت ميت كل إف 
ؤأدبء،آنيمب> ءال آلمت لمدهم بماء - وحمحآإدا تعال! قال استعثن،، يكوف لا أل( 

.[ ١ ' ' — ٩ ]الومنونت٩ ه هت معا صيما أعمل لعق 

المال،وأكتسن( النساء، وأتنوج القصوز، أبني لعل ارجعون رب ت يمل لم 
نثاصنيما أعمل أؤأ آنيمن بي، قال! لكنه الثخمه، الثاراُت، وأركس، 
وهذااف، إل صالحا فيه أعتل لم ارجعوف ركتئ، الذي المال هذا َءمحه، 

هجن نثا صنيما نمل م . وتيمن الدديا إل رجعت، إل( أبمى الل-ي العمز 
هوكيمه إما حثا دلاهاه هز اؤَلآإدهالإه رجؤغ لا ه اؤَلأ ■ءَبمْلت اممه يقول، 
البعث؟بعد وماذا ء ١ ٠ • تالؤْنون: 4 سس( نجب أإإ رج ويآيهم ضؤ قابلها 

\ؤ،ؤثإ.أوحض الحشرات، حش كلها الخلائى ثشهدء مشهود، يوم انعت، بعد 
ؤو\دةةتحال! قال أحد، كل يشهده ]اككوير:ه[ حثمئه آليوش  ١١٧^تعال• قال 



ارالهاءاس ^ ٤١٤ئءلقاءات 

الخلائىعليك يشهد -٣[ ١ دُئممحهمه لثام ه ألوعدب وأووءّ ه ألإهج دان 
فثر•ثرا ؤإف فحز حزا إذ عمك بإ 

عملتا؟نحن فهل البمن، هموحذ إجواف يا واللب هذا 

مظتئيستمي لا مط الثظ حر عملة، ي أوقاتنا وأكؤ عملة، ق واممب أكثرنا 
قلوتنايوقظ أذ وكزمه ُمنه تعال الله فثأل دائنا، العملة عليه وسول داجا، 

بطاعةنعمنها حتى والأوقات الأعإو فرص يغثنموف ق بجعثا وأذ وقلوبكم، 
عئفجل•اللب 

صالحه:أعإو المارك الثز زا هل 

العظام.ومبايه الإسلام أركان أحد هو صيام مفروض، صيام 
بقولهوسلم آله وعل عليه اممه صل اممب رسول تنه ليالمه ق قيام قيام، وفيه 

واختتاثارمصانإيإئا يام رامن فمال: عليه حئ فلأنه بموله؛ إياه منه أما وفعله، 
قاموسلم آله وعل عليه افه صل فإيه فعله: وأما ٠ دبه؛١٠ مى مدم ما له افه عمن 

يعني:؛ علتكم،ارئوض أذ حشيت، ®إؤ وقال: ثأحز، ثم ليال ثلاث بآصحابه 
عنه.فتعجزوا 

كابلم، ومرنم)٧٣(، الإيإن، من رمضان قام تطهمع باب الإي،ان، كاب اJخارى; أحرجه ( ١ر 
من(، ٧٥٩)رقم التراؤح، وهو رمضان، قتام ق الترغيب ياب وقصرها، المسافرين صلاة 

لآغثؤسأباهريرة حديث 
غممن والنوافل الليل صلاة عل ه الني تحريض باب التهجد، كتاب البخاري: أخرجه )٢( 

وهورمضان قيام ق الترغسبج باب السافرين، صلاة كتاب لم: وم١(،  ١٢٩)رنم إمحاب، 
هجقبمها•عائشة حديث من (، ٧٦)١ رنم التراويح، 



الأق1ءاتام«م1ذ؛ة

بمج،\ئذي هو الحازم بل قتامنا، عن وثتكانل صيامنا ممل أذ يتبغي فلا 
لأف؛ المز بثهر السهر هذا ئسميه الحديث ق حاء ولهذا ائنه؛ طاعة عل يصر 

إلمذ تجمل ما عل صر امحام، عل صر الصيام، عل محلإ صر، فيه شهئ هذا 
الصز.فهوئهئ الطويلة، الحؤ ايام ق صنإ لا والعطش، الحؤع 

أجودكان اممه. رموو فإف والإحساف؛ والكرم الحوذ يننغ الشهر ذا هق 
ببدنك؛حد أوزكاة، صدقه بالك حد ٠، رمفالُ ق ماكون أحوي وكان الناس، 

وخهلئ،،بطلاقة حش حد الشفاعه، يستحق لن اسي بجاهك، جد أعذإحوائك، 
الحول.محب جواد اممه فإل سطح؛ با حد 

وهوالعفو، عفومحب، الله فال إحواثه، به يعامل با ءندْ يعامل عغ؛جل واف 
العبدكان ما عبده عون ل أحيه، حاجة ق العبد كال ما عبده اجة حل 

أحيه.ون عق 
فإفالمز(ل قراءة يثا ولا اكئ-ءة، اض طاعة ل يستعل أف سني الشهز إة،^٠١ 

والحدنئوالممهاء العناء من الصالح السألم، كان ولهذا الشهر؛ هذا ق نزيه لها 
حىيتلوثه العظيم، للمزآن امحهوا للمزآن، وامحهوا أمنآكوا رمقاف شهر يحل إذا 

يلحمناأن تعال اش سال عملا، ؤيهلبموثه محنى، ويتلبروثه لفظا، يتلوثه تلاؤته، 
بالصالحع،•ؤإثاكم 

٢(،٤  ٢٨)رقم الخرم، أشهر صوم ل باب الصوم، كتاب داولت وأبو (، ٢٨)م/ أحمد أحرحه )١( 
باهلةمن رجل حدسنإ من (، ١ ٧ ٤ ١ ر رقم الحرم، أشهر صيام باب الصيام، كتاب ماجه؛ وابن 

)٦(،رنم ه؟، اف رمول، إل الوحي •، Jbكان كيم، باب الوحي، كتاب؛ل.ء البخارىت أحرحه )٢( 
(،٠٢٣ )٨ رنم الرنة، الريح من بالخثر الناس أجود ه الك، كان باب الفضائل، كتاب ت لم وم
جوهعباس ابن ديثا حس 



0لق1ءاتس؛ا،اهرا1اق1ءالآيلا
ث

المراقيقزأ الأئمة بعص أل وهي الأئمة، بعض يفعلها مسالة عل أنبه؛ ؤإثتي 
ثراءةُن الور ل يقرأ لم ركعايا، أوعئر ركعات ثاف كانت مواء لراويح، اق 

سيئافعل لكثه با"لإءاعة، المراق ينقم أف عل الحامظة يريد اثه منه رعت! الراويح، 
محنة.وترك 

الأول،الثكعة ق أ'لآءله ره آنت ا-اؤتج الوئر ق الإنساو يقرأ أذ والث1ة 
،اكاكة ق ه محتد -آآثه هو ويا؛ؤهل اكانية، ق ه آلخكنثوث^ يتأبنا ؤؤ وبسورة 
وليسسؤبواجبة، عتإ فلي>يثمكذ لم ؤإن فحسن منها ممآكنثا إن القران وختمة 

لمحا.صإ 

اللهمثآركها~ لا -يعي! عمحرم ولا الثلاث، \و؛وو بزه ١^ ق ثقزأ أو الثنة 
يرض•يراءن1ا أف الحامه يقلن لا حر أحيايا إلا 

~وموالشمع أ0 يفلنوف الأئمة، غثر حتى بر الأئمة، يعص أيقس! كذلك 
افالإنأزر إذا كذلك، ليس والأم الوتر، من لبمثا - ١^ س الأوَبن الئىمان 

فلذِكلإيان:بثلاث، 

واحد.وسليم واحد بثثهد كلمها الثلاثه ئزد أف الأول؛ الكيفية 
الثالثه.صّل م وسّللم، ركعتي يصل أن الثانيه؛ والكبميه 

الثالثهالزكعئ ولا الثiخ نيان الأتان الأوليان الركعتان لا ونت، وكلمها 
وئر•كلمها دسش التي 

(،٤٦٢رنم)الوتر، ق يقرأ ما جاء ما باب، الوتر، كتاب، والترمذي. ٢(،  ٩٩أحمد)١/ أخرجه ل١( 
إقامةنحاب، ماجه: وابن (، ١٧•)٢ رنم بثلامش، الوتر كتف باب الأيل، قيام محاب ائي: واك

■عباس ابن حديث من (، ١١٧٢)رنم الوتر، ل يقرأ في،ا جاء ما باب الصلاة، 



الأق1ءاتاار«ضازإة

ولاءواالور، محانووا وم الراؤيح مذ الإمام انتهى إذا أئم و1ذإإذموذ•' 
ركعتم(إل الثلاث مثم إذا الناس بعص لكي، ووثر، ثهع هناك فليس ووتزا، ثنتا 

حثيالوير فيها فثنووف وئر، الحقيقة ي لكثها ثنتا، الركع؛تن سثى ركعه ثم 
لأمحثلطسائ.

العبادات.وسائر والنجام الصيام ؤمنكم منا يتقبل أل تعال اهه سال 



اص(الإق1ء ر  ٥١٤١٤هام ءات ٥

الأسلة

الإسلامشح سْع دِءهآلئن الميم ابن أف المحب، أحد ل ذكر الئؤالت ~ ١ 
والإقامةالمجر أذان ين أستمث®، برحمتك قيوم يا حئ رريا عل• واظب، ررمن يقول• 
وهلدليل؟ الكلام هذا عل هل ٠ الملِت،® بموُتج يعامب، ولم ملبئ حي يوما أرمح، 

صحح؟هو 

تجلهواذةسثوثولصل
التجربة،ْس؛انم، ذكز0 الإسلام شح يكون ربا ولكن وملم، آله وعل عليه افه 
المن،.حياة ذللث، عل المواظة ق أف ورأى ذللث، جرب، ايه 

عليهافه صل اض رسول عن بدليل إلا عليه المواظبه ثرى لا فثحن ا هن، وْع 
تتلمىلا العيس، وأمور الياذة، أمور ومن الثيبؤ أمور من هذا لأف وملم؛ آثة وعل 

دليلامكم وحد فتن الوحي، طريق عن إلا سئ لا والعاذْ الوحي، من إلا 
منهاجتهاد فهو ؤإلأ الرأمن، وعل المح، فعل الكلام هدا عل م اممه رسول، عن 

••هصى••

أيت،أي ذللث، وصورة واحد؟ نجد ق حماعتم إقامة حكم ما السؤالت ~ ٢ 
ئمحأفا المرصن، تحل أحرى وحماعه الراؤيح، صلاة ي أيكم فوحد.ُتح نجدكم 

يكوفأف ين يمثيى وهل الأحرى؟ ا،اعة ْع أو الإمام ْع ألحل وهل الفعل؟ هذا 
؟١٧أوحماعة الداخل 

)؛(مدارجالالكين)؛/آأ؛ك



ام«ضاذيةاللقاءات 

أقيمتيم مماء، بنا لملأ الإمام فكم الصلاة قاسي آحر• وجه من والثواو 
ثفعل؟فإذا الراؤيح صلاة 

صللم وهر الراويح صلاة يصل والإمام دخل لمن سغي الذي الخواب: 
بقيبا واتى قام الإمام ملم فإذا العشاء، بث الإمام مع يادحل أف العشاء صلاة 

الراؤخمعهم يصل وقالات ٠، هدار عل أحمد الإمام نص وقد صلاته، من 
وحدهم.ملول والناس تصل أخرى حماعة إقامة من خثر وهدا العشاء، بنية 

فالأفضلالراؤيح صلاة يصل والإمام حماعه دخل إذا نقول،ت كدللث، كان فإذا 
العشاء.بنث الإمام ْع يدخلوا أف لهم 

للمراويح،الإمام كم الصلاة أثناء وق العشاء صلاة ق ان الإنثتغ لو أما 
منها.سصرهوا فلا واجبة صلاة ق ثرعتم لأيكم مجلاتكم؛ ق امضوا نقول،ث ضنا 

الزاويح،طوف واّز، الحائ تمم لا قلنا: لاثما مإل؛ لا وكيلك 
الإمام.مع حميعا ويدخلول 

العشاء،يصلول الحإعة هؤلاء ووجد العثاء يصل لم ان إنيحل ؤإذا 
عدداأكثر الغالسر ق الإمام حماعه لأف الإمام؛ مع فيدخل الراويح يصل والإمام 

اف.إل ضوَأحب عددا أكثز كان وما الخإعة، هذه من 
••هيى••

ئكملولم رمفاف، شهر ؤ، الماصى العام ق مرصت، والدة ل الثوال؛ 
قاماما قضاء تستطع ولم المرض فراش عل اف توئاها ثم لرصها رمقاف شهر 

الإماف)؟/ا،ماأ(.اظر:



الأول(صاتئمإاأمم)اىق1ء 

لممحؤلة؟الذي هذا صيامؤا نحاة أفل وماذا عليها؟ فادا 
ميووسومرصها رمقان لحل حنن مريضه المرأة هذه كانت إذا الخواب! 

مرصاالمريص لأو وذلك منكتن؛ يوم كل عن يطعم ؤإنإ عنها، يمام لا فهذْ منه؛ 
منكتئا.يوم كل عن عنه يطعم زواله يزجى لا 

ؤإذافقراء عنزة نحضر الأول العئز مضت إذا الإطعامت وكيفثة 
اكالثةمضسنا ؤإذا وتتيشيهم، الأؤلتن غثر اين معثزة محقر الثانية العئر مضت 
يزنا.ثلاص عن فقثرا ثلاثتن محيل حتى ويعئيهم، الأولئن غثر عثزه نحضر 

كانؤإذا أيام، أربعة عن أربعي ؛؛ن اثملحأ تقسم  sLIj^ذلك تفعل لم وإذا 
واحدسي، ق ثإنيه هناك أف قدر ؤإذا حمعا، الصاغ تعهليهم بيت ل الأربعة هؤلاء 

حرا•وهلم أيام، ثانية صاعتنعن نملهم 
يوماحا اشتد لكنه زواله، يرجى رمضاف ل حا حل الذي المرمى كان إذا أثا 

ي3لعلملا عنها، يطعم ولا عنها يصام لا الخال، هذه ففي افة، توماها حتى يوم يعل• 
أيامامخي أف علميها الواجب، لأف عنها؛ يمام ولا زواله، يرجى مرصها لأف عنها؛ 
ماث.بل الأيام هذه تدرك ولم أحر 

أمامهاالأيام أف رأت لكنها تصوم، أن وادستطاء|ت، مزضها من نفست، لو أما 
الصومنمقي أذ استaلاء٠تا لأما عنها؛ يمام فهنا فاتت،، عليها اممه قدز م طويله، 

عنهصام صيام ماثروعليه ررمن الؤسول قول ل حل فثل• تفعل، ولم 

كتابومسلم؛ (، ١٩٥٢)رنم صوم، وعلته مات من باب الصوم، كتاب البخاري؛ أخرجه ( ١ ر 
عاتثةحديث من (، ١ ١  ٤٧)رقم اليت، عن الصيام نضاء باب اكسام، 



(m)
الأقاءاتام.ضانيات

،َم

حالات:ثلاث لها ها المسألة نمازت 

بر؛من يؤونا ض؛ بروم، يرجى لا م المريص يكوف أف الأول؛ الحال 
ملمكينا.يوم كل عن الإطعام عليه فهزا وغيه، السرطان مثل مزصه، 

اشتدبالريضلكن يرجىبرؤْ، حميما مرصا المرض أذيكوذ الثانية: الخال 
صيام.ولا إطعام لا فهدا مات، حتى فشيئا شيئا 

ماوفلكنه اممه، شفاه رمقار! من حؤج أن بعد الربمن يكوذ أن الثالثة• الحال 
وش؛عنه يصوم فهدا يصوم، أن قبل مات ثم الصوم، عل وهوقادر الأيام ومضت 

٠وبم"ر عنه صام صيام وعليه ماث، س ١٠وملم: آله وعل علميه اممه صل المى لمول 
مممن.يوم كل عن محه 4^ فانه أوليائه مذ أحد يصم لم ئذا 

••)قصي••

لصلاةيؤدن والمؤذن الثحر ق يأكل أن للصائم محوز هل السؤال: ~ ٤ 
أذولك، يؤدن، والودن يأكل أذ بأس لا يمول؛ س الإحوة مذ هناك فإل المجر؟ 

الفجر،لصلاة يؤدن المودف يسمع ائه مع الأموي، مذ الأبيض الخيط يتبتذ حتى يأكل 
الماسهد الحد هو فإ الأبيض الخيط يمحن أذ إل كان إذا ئأ اشُ؟ وقاف، رأيك، فإ 

إذذ؟

اممهصل المثل قال فقد الفجز، يرى أذ بحد ؤيودف تقه كان إذا الودق الحواُن،: 
سنعواحى واقربوا ثكلوا بيل يؤدن بلالا "إل لأصحابه؛ وملم آله وعل عليه 

كتابت لم وم(، ١٩٠٢)رنم صوم، وعله مات من بات الصوم، كتاب الخارتم،؛ أحرجه ^١( 
رنممحزتهأ.عاتئة حديث من (، ١ ١  ٤٧رنم)المن، عن الصيام نماء باب الصيام، 



^j(الاقاء ) ٥١٤١عام،لقاءات 

الفجر،ثروا حتى بموت ولم ٠ المجرااُ يطبع حم يزيف لا يإثة مكتوم أم ابن أداف 
حللع^١ يودف!لا لا مكتوم أم ابى لأف مكتوم؛؛ أم انن يود0 ررحم قال؛ بل 

الفم.

1لالإنسان عل محي فانئ الفجز رأى أذ مد إلا ثوذف لا ثقة ا،لؤذو كان فإذا 
الفجزيثاهدول لا الذين ا،لودنيرن س كان إذا أما الأذاف، يمع أف حتن من ينيك 

فيهالقزى— أم تقويم — فالقويم التقويم، عل يؤدن الأف— الواقع هو ~كإ 
كشرالأف دأس؛ فيه ليس فهذا دقائق خمس حلال ل أم فإذا ت يعني آ، دقاسر خمس 

الثثه.مدار عل يوم كل دقائق، خمس تقديم فيه إف لنا• قالوا الهلك، أهل من 
أمتقويم بذلك، -أعني يفضن أو بدقيقة التقويم بعد ان الإنأكل فإذا 

رى•محا عله حرج لا فإثه المرى" 
*•ؤصى••

نادمت،فهل وصحتموْ الذي التومحير عل يؤدن الإحوة بعص السؤال؛ ه~ 
الحز؟

يثتغلوفالذين الفلكيوف ذكره ما حسي، وضعناه الذي التوقست، الخوايبح! 
أربعة(،)بلال—نمره ماعه تثمى ساعة أيما وحسك، العزيز، عبد المللن، ركز مق 

عليه،الاعتاد في،كون المركز، ي الإحوْ وضنه مما قريه ووجد>داها احتأرناها فإثنا 
جازئ؟ كم الآلهلوامحؤم: لا؟ صبجم:هل0ظىلمأم 

بلأل؛ا،أذان صحوركم من يمنعكم رالأ هج! النمب قول ثاب الصوم، تحاب البخاري' أخرجه ، ١ ر 
الفجر،Jطالوع محصل الصوم ل الدخول أن بيان باب الصيام، كاب ومسلم* (، ١٩١)٨ رقم 
د?ءيفيغنمحا.عمر ابن حديث من (، ١٠)٢٩ رقم 

)ص:اأا(شهايمساة.



اله1ءاتا1رساسةبَ 

أوحلى ~وفي يقاس وثاق العاشرْ ماعتي ولكنت يقاس، وعثر العاشره مثلأت 
راديوالأل معنا ولولكن عليها~ صطغ ومحاعش الساعات أصط من لنيل ماعه 

تكوف؟كم الملكة اعة ّعل ضصاة 

ساعتهلكن الوقت، عل يؤذن مؤذن محيء أن فتمكن الساعات محلف إدزت 
علالوقت،، بعد فيودن متاحرة ساعته بالعكن فيكون آخر مودن ونجيء متقدمة، 

محتاط.اف الإنحاو كل 

منامهمن يقوم النامب بعضن إف الإحوة، بعض ل ذكرها اله مهنا لكن 
الساعهرأى ؤإذا الساعه، يرى أف مل ؤيثريح يأكل ثم زال؛الليل، ما اثه وهويقلن 

حائز؟هدا هل ساعة، تمم، فاست، يقول! 

يشت،النثاد رأيت، إذا اش افانة جنس مل هدا لأف هدا؛ يجوز لا فالخزالم،: 
ماأنالث، نخلن وأJتح نمت، فإذا عالط، وهذا صادها، إذا تراه لئلا الرمل؛ ل رأسها 

تام.أذ قل الساهة ل م بالليل زلت، 

مار،طول هناك ليس — فه والحمد السنة هن.ْ ق —يعني! وقتنا ق طه والحمد 
ذللث،،عليه سن ما سزمحتج ولا أفل بدون صام الإناف لوأف معتدل، زمن حر، ولا 

أليسكذللثف؟

مالثغور، أم U الثغور بأكل افه إل أذمزبه يرد اف الإنأف ولولا 
فيهالئحور لأف الأكل؛ حدا طه سعد وأنت، الليل آحر j، كل يعني! سنة، اشحور 

صاداتر!ثلاُث، 

هالاردثحؤوا؛ قال! لاثه ^١^^؛^^^'؛ الرّول أمر امتثال الأول• العبادة 



0اا1قاءالآ4لاصااتئم،ااام)
ست

واشمريرئ«رن.

اوضوهلآةلكن:ظئر؟ا.انمأدة 

اف.طاعة عل والمموي البدن، حفظ الئالثه: العياذة 

يكوللا حتى العانخ؛ هذه أذثنيكن الثحور نأكل ونحن لنا ينبض فلهذا 
فقتل.الطون ملء أحل مذ نحورنا 

قامإذا أو ا،لؤذئ، أذو إذا يأكل فلا محاط، أن له ينغي الإنسان الخلأئ; 
علط.فهذا للساعة، جع ين أذ فيل زال ما اثه وهويقلى 

••ؤصء(••

ؤيصرفاوثومثلا، كمرض صدن، أمراض مذ يعاف مذ يوجد القوال: - ٦ 
عنعباوة أو الرئت؛ن، إل ليصل المم عل يوصع بحاخ عن عثارْ علاجا، الأطباء له 

طريمح،عن الودرة هذه لشفط خئص جهاز ف تكنز بودرة، عل تحتوى كبسولة 
هذاعن الاستغناء يتهليع لا ا،لريص بأف علنأ الرئتتن، إل لتصل الأنم، أو المم 

المثطرامتج،مذ العلاج مذ النؤغ هذا يعتبر هل هو؛ والسؤال، طويله؛ ساءات< العلاج 
الريض؟هدا عل محي فإذا اقطزات؟ ض كان وإذا 

لم■وما، ١  ٩٢٣)رقم إنحاب، غر من الحور بركة باب الصوم، كتاب اJخاريت أحرحا< )١( 
مالكبن أس حديث من (، '١  ٩٥رنم)استحّابه...، واكيد الحور فضل باب الصيام، كتاب 

غقمحيبمتن.

لم؛ومرنم)اآها(، الفجر، الحوروصلاة ي؛ن ندركم باب الصوم، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 
ثابتبن ذيد بد حل• من (، '١  ٩٧رقم)استحبابه...، ولأكيد الحور فضل باب الصيام، كتاب 



الأق1ءاتال،ضان،اتحض 

٠هممئن إل م ينقنمى اللفيق ستعمل الذي هذا أن الظاهر اي^^ا'بت 

البودرةلأن مهثئ؛ فهذه معم، بطريق الفم ق تقذف بودره الأول؛ م الش
لكلينق•محسوس جرم 

ثيء.منه محمل ولا الهواء ام ميفح بخار عن عبارة اكاف؛ الفم 
باستمرلإ-يذا مبتل اف الإنأذ قدر ؤإذا يمطر، والأول يمطئ لا فالثانر 

منكينايوم كل ص يطعم أف عليه الواجمب، صار العافيه— ولكم لنا اممه أل ~ن
يري_ثولا آثنز يهتكثر أثث ؤرر_او نعه الأمر ق جعل الذي فه والحمد ؤيمطز، 

]اوقره;هحا[.ألمننه معكم 

••هصى•*

هنا،الحاليات مكتب يقيمه الذي الصائم إفطار مشرؤع قفل ق النوال! ٧— 
الحكمفإ الإسلام، يعرف لا كافنا للأقطار ياتوف الذين العإل بعقم مع يوجد قد 

الهلعام؟لذلك وأكله المجد إل دخوله محكم وما العمل؟ وما فته؟ 
مصل،له؛ فيقال الإسلام، إل لدعوته سببا يكون قد هذا أف أرى الحراب؛ 

إلالهلريق -بذه فثدعى يدحل، فلا صائم غيرَ كنت ؤإذا صم، صل، أسلم، لكذ؛ 
الإسلام.

الرجزأف المعلوم فن ١^١^٢، لإفطار  jA\الطعام هذا مز يأكل كونة أثا 
منياكل أل له بجل لا فإيه مرقي أو لتمر صائم غير وهو المجد لحل لو لم الم

الحهةهذه لغير بجون لا معية لحهة والذول، للماتجئ، خصص لأيه الهلحام؛ هذا 
به.تنتفع أف 



طمااااه)الاق1ء|لآول(لقاءات 

المتنمىالعثاد مى ان إنوحاء العلم، محللبة عل وقما الإنسان لوومث ولهذا 
وابمسم،ظياسش

سقىعلاكخسمس.

ش!ّللم.الإسلام، إل لدعوته سبتا يكون لعله ذقوو،ت السائل ذكزه ما لكن 
••هصى•*

مثلاالراؤيح صلاة ل واحدة من وملم الإمام مها إذا يقول،• الئؤالت ٨" 
قام؟

قياننبهوه، إذا يتمم أف فالحكم الراوح ل واحدة من ملم إذا الجواب• 
وّئمآب؛ وعل عاله افه صل الني لأل اللام؛ بعد هب للبمجد يم ؤبملم، بركعة 
ريتن.من فسلم العصر أومحلاء الفلهر محلاه يامححايه يوما ذات محل 

—فهاباْبه . الثتوJ( أصحاص، أحص ~وهما وعمر أبوبكر القوم ل وكان 
قامملم لثا ائه يصنمه، يكن لم شيئا صغ ءيهأقلأوآقلأاُ الثّول لأف أذيكلمإْ؛ 

وشبل—،الأحرى، عل يديه إحدى ووصع علتها، فاككا السجن• قبلة ل حسبة إل 
غضبال.كأيه الكما، ظهر عل حده ووصع أصابعه، ب؛ن 

هيتقهو ايه ح ثكمل، لم العيادة لأل محيره؛ بمسرح ولم ه نفتنبسط لم 
ءكدالصلأةؤصإُ.نمنه انم؛ضن يكمل لم لثا اثه باطي مز هادا لكن كامحله، أما يعتمد 

منفلرالحال، هذه عل لأيه ؛ ^^١٥أل هاباه به أمححايه أحص وعمر بكر وأبو 
التدين؛ذا قسيه ءفييآلألأْإئم، الثّرل يداعبه ربإ رحل القوم ل وكان رهيب، 

ولهذاالسرور؛ عليه ؤيدحل لماحته يبسعل دعوب، ه والرسولط طوال،، يديه لأل 



اواق1ءاتاار«ض1سة

أيافكناه معه؛ نحملها هئْ له لأف ا؛ هزيز٥ر أبا صخر بى الرحمن عبد كى 
•الكنى احسن من كئيه ستا فكا هريرة، 

رداؤه،انكشث وقد السجد ق نائم وهو خ.بمن طال-ا ش بن عئ إل وجاء 
فصارتترامحس،،ا أبا قم تراب، ابا ارقم ءكوأدثلأنؤئ؟أت فقال ظهرْ ل التراب وعلى 
آلهوعل عث الله -صل الرنول هدي وهذا راب، أبا علأ بما يكس كثة أفضل 
أصحابه.مع — وسلم 

افه،رسول يا قال: أحيانا يداعثت اوئول كان الذي اليدين ذو واويل 
الصلاة؟ممزيت، أم أنسيث، 

عليهعكفوا والفلامنه اياطمه لوأف والقسيلم بث الهذا الظم! اممب سبحاف 
يدركوة.ولم أشهزا لفلئوا 

عمدا؟حزجنر أم عقئ؛ ثالث قم بقي الصلاة؟ يصزُت، أم أئسيث، قال: 
وارد؟غثر أم وارد الثاث القسم هذا لكن 
يزجأف مستحيل لأيه يورذْ؛ ولم اليدين ذو حذمه ولهذا وارؤ؛ غثر طنا 

سم.أذ قبل صلاته من ءثهاقلأْإقلأم اوسول 
أش>رللم قال: ٤^١^•^، نبتا قال ماذا الفلاة؟ محزن أم ايث قال: 

وولممصز«.

(.٥٠٦والحاكم)T/ (، ٢٨٦المرة)ص:j اينإسءاق أخرجه )١( 
كتابو،سالمت (، ٤٤١)رقم المجد، ق الرجال نوم باب الصلاة، كتاب الخاريت أحرجه )٢( 

بنمهل حدبث، من ٢(، ٤ ٠ رنم)٩ ^؛^_، ءلاوِا أب بن عل فقائل عن باب، الصحابة، فقاتل 
اعديانمعد 



اقاءاتئمإا،اهراااق1ءالآيل(

حصلالأمرين أحد أف والواقع -محر، هدا تمصنا؛ ولم أش ؛ Juاطه ذ بط 
نفسه.ق أمحرعثا الثئول لكي بد، ولا 

نمهل ما تكلم إذا الإنسال وهوأف حدات عفليمة فائدْ هذا من العال،اء وأحد 
غدافلأن لمدتي وافب لوقال! قالوا! حتى فث، حلاف ولوكان عله، إثم لا فإثه 

فلته.عل حلف لأيه عليه؛ حث لا فائه يقدم، ولم يأق~ أنه فث عل ~بّاء 
قدسيث،.بل قال! فالصحابأ مصنا، اص ر)للم هت: النل فقال 

يمكنلا وحي، القمز لأل القمر؛ احتعال مع ثسيش قد بل بقوله: حرم لماذا 
قال:فلهيا الدكئ؛ يغيب أف فيمكن بوحي ليس القاو_، وحضور فيه يقع أف 

بلقدثسين،.

والثق؛ثي،ينس، لم اله وهو الرسول،، خلنه الذي الشر، يمينان! الأف فتعارض 
آلهوعل علميه اممه صل المئر ياحذ فلم ئيل، قد أثه وهو اليدين ذو أدركه الذي 
قالدواليدين؛' يمول، ثا ارأجى فقال! الصحابه، سال حتى اليدين ذي بقول وملم 

لمركعتين~ -يعني! ترك ما فصل فتقدم، برأيه، أومأ وبعضهم نعم، ؛عضهلم! 
سلمثم سجيتن، سجد تم ملم، 

فيهاأقول. إيعا بسطها، موصع هذا ليس لكن كثيرة، فوائن. لها القصة وهذه 
الفلاة،يكمل فإنه أوذكز ذكر لإ صلاته، تمام ٢، ئ؛ إذا اف الأنأف عل دليل 

اللام.بعد مجدتثن، يسجد يم ويلم، 

لم•وم(،  ٤٨٢)رقم وضره، المجد ل الأصاع تشيك باب الصلاة، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
حدينامن (، ٥٧٣)ريم له، والجود الصلاة ل هود الباب الصلاة، ومواضع الماجد كتاب 

وظمقنت.هريرة أف 



ائقاءازالرماية

ابأتم، له؛ قلنا واحدة، ركعة من الراؤيح صلاة ز الإمام ملم فإذا 
اللام.بعد سجدم اسجد ثإ ملم، ثم بركحة، 

نحس؛.،؟ماذا لأطا الزاؤيح ي  'صإل فقام بالعكس، الأم كان إذا لكذ 
أويرجعأوبما فيمل بريتن، وياق يتمر فهل الثالثه هذْ أل ذكز قام تا ت يعني 

ؤيشهد؟

اللامبمد سجدين وينجد ويلم ؤبمسهد در^ع ان محسإ اثال، الحوالب؛ 
صلاةق قام إذا حنبل بن أحمد الإمام قال حملن،، الي الزيادة أجل ْس 

الفجررا*.صلاة ي ثالثة إل قام فكا/ا ثالثة إل اللل 
يرُحلم فإل الفجر صلاة ل ثالثة إل قام إذا الرجؤع عله بجب كا ايه بمتي• 

بطلت،.يرجع ولم الليل صلاة ل ثالثة إل قام إذا فكدللثؤ صلائه، ؛هللت، 

وهذاأربعا، ُآكملها قال! انراوح ل الثالثة إل قام إذا المامن بعض لكن 
حشالفلاة أحكام تشوا أن الأئثة- عل مجت، -بل للائثة يض وليلك علط؛ 

بثة.عل هم فإذا الأمور هدم مثل لهم ونمت، إذا 

••ؤصة•*

أوقللملة منتملأ سام الوم محي أيه البل. ثنن من هل القؤال; ٩- 
الاستقبال؟محي ١ما٥ قالتكون وأين ذللثج، عل يدل ما ورد وهل يومه، أثناء 

الحديث،هناك لكن سنة، الوم محي القبلة استقبال ق \ءلز لا الحوايت،: 

ادض)لإ/أم.اانظر:



لقاءاتءا،ر،اإاماالاقاءالآددا

يتجهالإنسال أن فيه يدخل العموم وهذا وأئواو\اا أحماء ملككم ااالSكJه المثهوؤت 
الملة.إل نامه مق 

الأفضل،هو هذا ، الأيمن الخنس، عل ينام أذ فهو الثتة به جاءت الذي أما 
يكونالناس يعص بطنه، عل يبطح الناس بعض يتلقي، الناس بعض نجد لكي 
إذالكن الأيمن، الخنس، عل فالأصل الأفضل، خلافث، وهذا الثرى، يد.ه عل 

وهذاالأيسر، الخنس، إل تتحول الأيمن حنك عل وأنت تكنْ ما مناملث، ق رأيت، 

الأفضل.هو بل بواحت، ليس الأيمن الخنس، عل النائم نوم أف عل يدل، 
••0صى••

ٌ,ٌ ب ؟-  منورجال، اء نص االصل؛را حميع لسان عل عاجز نداء السؤالت " ١٠
فيحضزفالوقت،، لقضاء مكان وأثه ملعتا، المكاف هذا أف ظس اللاق النساء 

الرجال،عل حتى التشويش لحق بل تشويش، أي،أ المصليايتف عل ؤيشوقن أولادئى 
لأممالماء؛ أمور أولياء إل الكلام توجهوا أف الشيخ فضيله يا نرجومنكم ونحن 

السوسرإ؟هل.ا عن الوولون هم 

وأذيهوصراح لعن، منهم محمل الذين الصبيان حضور أل شك، لا الخوامث،ت 
قالوقد الإمام، ولا ا،لامومترر ولا الرجال ولا الساء لا المماJن، كل عف صزر فيه 

(،٢٨٧٥)رنم اليتيم، مال أكل ق ق حاء ما با،—، الوصايا، كتاب، داود؛ أبو أحرجه ( ١ ر 
•ُبمقيمحيغ ثادة بن عميرّ حدينا رنم)آل'؛(،من الكائر، ذكر بابه اك،، تحريم كتاب، والمائي؛ 

ومسلم؛(، ٢٤٧)رنم الوصوء، عل من؛ان، قفل بابج الوضوء، كتاب، البخاري؛ أحرجه )٢( 
بنالراء حل.سث، (،من ٢٧١رقم)•الفجع، وأحد النوم عناء يقول ما ؛اب، والوعاء، الذكر كتاب، 

ءازي،ثهعثنبمنمحا.



ام،ضاسةالأتاءات 

آحنماؤإسل ماآيكثثبؤأ وقعبخويعتر ألثؤمتيرى يهمذييى وأئ؛ذا ؤ عغتجل؛ افه 
لالأحزاب:خه[.4 محبنا ؤإثا بهشا 

منوالثوم المل آكو مع وملم آله وعل عليه اممه صل الني لكن ؤإذا 
وحركاتمالصثيان هؤلاء بأصوات اكسلن قتالي الأذية، خوف ؛ المجد يحول 

باولادهى،يأس لا أف اء التاحواتا ننصح ولهذا أمد؛ الر ق لكيه ومنابقاتيم 
عندهمحلمز من البيت ق وليس صبل لها كان من بأولادكن، انثن لا نقول: بمي: 

الناسحشينلم افر ثاء ما وتصل بيتها ق تبقى المجد، إل ععضز فلا الصى هدا 
الولد.هذا ج أص 

••)جصء(••

ؤإثامsا إثا أعا الوتر؛ثلايث، صفة ل اضُ- حففلك - ذكرت الثزال: - ١ ١ 
النل.،عن وريثا الصمتثن كنثا فهل الأحثر، ل واحده ركعه اف الأنيصل أف 

الثلاثة؟ق الوتر ل نحور لا التي الصمه هي وما 
بمي:الغرين،؛ كملأة عبملها أل هي بثلاث الوتر 3، عنها الّهي الصفه ابواب• 

النيعنه ض فهذا ياق؛الثالقة، لم ينلم، ولا ؤيتثهد، محلس لم ركعتئن،، يصل 
٠.الن1ةُ به جاءت فقد واحد وتسليم واحد بتشهد الثلامحث، أما و. 

(،٨٥٥رنم)والكراُث،، والمل الي الثوم ؤ، جاء ما باب الأذان، كتاب ١لبخارىت أحرجه )١( 
حديث•ن (، ٥٦٤)رقم كراثا، أو بصلا أو ثوما أكل من مي باب الماجد، كتاب وملم؛ 

عبدافبن جابر 
وابن(، ٢٩٢الآ'ار)؛/ ساق ثرح ي والخلخاوي (، ٢٦٤٣رقم)الأوط، j الذر ابن أحرجه )٢( 

س٣(، ١ والمههي)م/ ٣(، • ٤ والحاكم)١/ (، ١  ٦٥رقم)• والدارقطني، ٢(، ٤ ٢ رنم)٩ جان، 
نحرجاه.ولم الشيجن، شرحل عل صحح حديثا هذا الحاكم: تال، ن?تءخلآبمثن. هريرة أب حديثؤ 

ققخمحبمجا•عائشة حديث، (،من ١٥٥/٦)أحمل أحرجه )٣( 



>قاءاتط،ا،اإاه)الاق1ءالآول(
(-٥٤٥^)

وبهر منه، م ّة ً ثاب ل تقوو:  jbوهأ ص - ١ ٢ 
الفجر،صلاة عن ينام م الكرة، لب 3، وذلك الليل، مذ متائترة ساعة إل رمقاف 
عله،دعوت ولربا عليه، أغضب وأحتايا فائدة، يؤذ لكن للصلاة إيقاظه فاحاوو 
ولمأيمظته هي إذا إم عليها هل فضيلتئم فتاو العصر، صلاة ق الفعل وكذلك 
والتوجيه.النصيحه الشائن، ولهذا أرجوله تركته؟ أوهي يستيقظ 

وصلاةالفجر لملأة يوقظه أذ عليها فالواجبح المرأة هذْ أما الحواب! 
علالتعاون والواجت، عنه، يدري واليقظاذ الوقت،، عن يدري لا النائم لأف العصر؛ 

إم.عليها وليس عليه فالإثم عنه عجزت إذا لكذ والتمني، الإ 

محس،بإ يقوم وأن سبابه، ل عهْل اممه يثقي أن له نميحى فإف ت الشائن، أما 
الحصر.صلاة ق يقال وكدللث، ذللث،، بعد ينام ئم الخإعة ْع الفجر صلاة مذ عليه 

وصلاةالفجر صلاة عن الناس تشيط عل بحرص الشيطاذ أل والعجيب 
آلهوعل علميه اممه مجل النل قال الصلوات، أفضل الملأم هاتتن لأف العصر؛ 
الحمر.وصلاة الفجر صلاه هما والريان الحنةاا ذحل المدين صل ررس وّذم• 

ئروذكا ربفم سردذ 'رإثفم وسئم' آثة وعل عله افه صل الني وقال، 
لأيهبالقمر؛ شبيها ليس لكنه بالعين، حقيقنه رؤيه ت يعني النيرلا ليله الممز 
عين،روية أما يحنيت للئؤيا؛ تشبيه هنا التشبيه لكن ١^١ ت١لشورىت١ ه '3ن،ء َؤثإبجء

قده،اموذ لا ^^ ١١لبمه ١^٠^ ثروذ ُكا ركتمم ئرول ررإيفم افه يروذ ِص، أي 
كتاب،وملم؛ (، ٥٧٤رقم)الفجر، صلاة قفل باب، الصلاة، موانيتؤ كتابح الخاري؛ أ-حرجه )١( 

الأشعريموسى أي حدبثج من (، ٦٣٥رنم)والعصر، المح صلاق غفل باب، الساجد، 
رههبمن.



الاق1ءاتااأو«ضاسم

اشسقوع مز ضلأة لاممؤواعل الشاهو-أن -هدا \صب قإن زك، 
التيوالصلاة الفجر، الشمس: طلؤع قبل التي والصلاة ٠ داءعثوااار عئو-يا ومل 

آلئنيىطلؤع ئل رك بحعد ؤوّّءح تعال• ايثه قال العصر، صلاة عروتنا: قبل 
لق:ا'مآ[.4 ألمي وتل 

صلاةوق الفجر صلاة ق متهاون الأف، الناس يعص عل يلب فالشيطان 

الخمس.الصلوات، أقفل وهما الحتم، 
تكنشؤا، إلا يزده لم عليه دءنا ^١ لأما عليه؛ ثدعو فلا عليه، الدءاء وأما 

رثلث،،حم، حديلنا، اممه قم ائده، اللهم تقول: له، افه يدعو عليه ثدعو أن من يدلا 
افه.اس 

*•هصى•*

منأكثز منن. الفاس من طهزُئ، إما تقول: طهزُتج حائر؛ امرأة الثوال: — ١ ٣ 
فاهطزلم،،العصر ق قليل وهودم صفرة ومعه دما رألم، ذللث، يحد ثم يوما، أربع؛را 

دونالتال اليوم وصامت، الليل، مى الصيام ونوت فتهلهزث، شيئا نحد لم الليل وق 
الصلاةترك فهل صحيئا، دما رأت المغرص، وبحد اليوم، ذللئج طوال شيئا ترى أف 

ضل؟ماذا أم والصيام 
قافالأول ق طهزُث، دامنت، فإ الصيام ولا الصلاة ترك لا المرأة هذه ا-لخوات،: 

قفلتعتمر سيء، لن والنق.هلت\ن والنقعلة والكد.رة الصمرة من الطهر يعد ياق ما 

رنمؤلمح؟ع'ءزءيمأرج'إكدماثاظنآ^، تعال• افه هول، باب التوحيد، كتاب الخاوي• أحرجه ■١، 
حديثمن (، ٦٣٣رقم)والصر، المح صلأن قفل باب الماحي، كاب لم: وم(، ٧٤٣٤)

نمحهقثن.الجل بداش بن جرير 



نقو^^|لآوو( 
 ُ. , .٠ إنصلاما وكيلك قفاء، عليها وليس صحيح، وصيامها صلاخا، وق صيامها، 

تعال.افه شاء 

••)£صى••



نية

ارثءا)د1ذي
بمإش؛وس

وأنهيالظالن، عل إلا عدوال ولا __؛، JUوالعامة العالن، رب فه الحمد 
عبدهمحمدا أف وأشهد والآ■؛ءرين، الأولس إله له، شريك لا وحده اطة إلا إله لا أف 

وأصحابه،آله وعل عليه اطه صل للعاين، رحمه تعال افه أرمله الذي ورسوله، 
الدين•يوم إل بإحسان تبعهم ومذ 

الأحدليلة ق ه ١ ٤ ١ ٤ عام رمقاذ شهر ل الثاف اللقاء هو فهدا بعد؛ أما 
مضن،رمفاف، شهر من الأول العثز محتم الليلة هذه وق الثبر، هذا من العاثر 
تازقرةن\ق!افة قال بل واحد، يوم وكائه يمفي الحمز وهكذا واحد، يوم وكأما 
لالأحماف:هُا[.ثن زكبؤآإلأساعه مايوعدميى يرث-ث يوم ؤلأ"؛م 

أذتفوت،، أن قبل الأعإر- -فرصة الفرصة تثهز أن الإحوه: أثبما علمنا إن 
منعل يسيرة هي بل صحبه، ليث، الصالحة والأعإل الصالحة، بالأعإل ثنتهزها 
هذاق متعتا- ليس الملمس، ق -والفكئ قليه ق تفكر إذا الإنسان إن عليه، اطه يئزها 
ألثثوت،ي بمئوأ آولت- ؤ اممه أمر ك،ا والأرض موات، الملكوت، ق الكون 

نآلأزنيهلالأماف:هها[.

هذهحرارتيا محرى التي الوهاج، السراج المضتئه، العفليمه الشمس هذه مهرت 
التيالحجم الكبيرة الشمس هذه الأرصى، إل تصل حش الثعيده العظيمة المسافات، 

خمحا؟الذي نن لأنا تتوقع 



جَصاتم1،؛؛اإاهرالهاءاثد( 
~رجقا~

مامنها المليون مى واحدا يصنعوا أذ أرادوا كلمهم الخلي لوأف اض، الخواب; 
سيلا.ذلك إل اسطاعوا 

تعالافه ياذد، أن إل اف حلمها ح؛ن من واjتفلامها سرها ق الشمس ده هم 
انتذلامق ثتزل، ولا ترثؤع ولا تتأحئ، ولا تتقدم لا مزها، عل وهي ١م١أ بخرات 

دائم.

تتحرككيف نحد غروخا، وعتيء طلوعقا عند يوم كل علامه لك واجعل فآكن، 
اممهقال ولهدا مثري؛ لها يوم وكل مغيب لها يوم فكل مرئا، تحرلك الشمس هذه 

•٤[ ٠ لالعارجت وإذأوإبه من>ألنمق أسأ ^٠١؟ العظيم! القرآن ق تحال 
الديالمكان ق الثاف اليوم ل مج أف يمكن لا الشص أف العلمإء وأثث 

يشملا ١^۶٤ ٥^١ لكن تتزحزح، أف بد لا ؛ Jjأبدا، المامحى اليوم ل منه حزجف 
أياأا،ثقف لا وهى وهمت،. الشمس الشمس! زوال عند الناس يقول ولهدا به، 

قوىكانت، إدا لكذ واحد، الاستواء وعند الغروب وعند الهللؤع عند وسيرها 
وليسوقفت،، أما الناص بعص يظن ولهدا سزها؛ محز لا اف الأنفاو الرؤؤس 

كدللئ،.

الثميمنازل عل يدور منزلة، له ليلة كل منازل، اش قدنه القمر انظنإل ثم 
والعشرين"الثانتة القمر "منازل المنازل ق تدور والشص واحد، شهر ق الحوة 

وألممرؤ عَقجل! افه يثيره ئم واحد، شهر ق علميها يدور والفم كاملة، نة سق 
لص:ه'ا[.آلثدمره ءادَكلعر،أون ؤ منازل يورثه 

يفالمثل يكون المئحي، والقديم• النخل، عرجون القديم• والعرحون 
يصم.حتى يحوي نورا كتلئا كان أف بعد منحنتا 



اىقاءاتاادر«ضاذية

ينشأما فأول ان، الإنبحياة مثل مضرب وهذا يجهإلثئ! الع،لإء بعض قال 
قواهق إدراكه، ق بصره، ق سمعه، ق عقله، ق صحيئا صعيئا، يكون الإنان 
ينتهي،حش التقصي ق يأخذ ذلك بعد ثم الغاية، إل فشيئا ينموشيئا ثم البدؤ، 
منازل.وقدره اره، مق ووصعه الله، خالقه فهذا القمر، وهكذا 

إلصونها يصل الخوحتى ق نحم الرفيعة العالية فالجوم للنجوم، نأق ئإ 
لكنمتقارنان، نحد إيلث، ية.ولووات الفاك علمإء إف حتى يحيدة، وهي الأرصى 

والجم.الأرض بتن ما مثل والأخر نجم كل وبتن العم،، رأي ق متقارنان جما 
تقول!نجبي نحد الطيعة، عل ذلك وماهدئا عالم، عنده من -يذا حدثنا نحم، 

مخممايناكافواصسمالبمد•
مىبينهإ ما بعد ْع يفرقان، لا أخوان، كأمإ يسيران أقئإ نجد ذللث، وْع 

افه.الم

؛يمريارلن الم—،اء ومريدا . ١ .. ١ ..٠ ...٠ ٠ ٠ ..٠ ... ..٠ ١ ... ٠ ١ .. 

الصعرى،ثعش بتات محلرف ق اللذان هما عنهإ أتحدث، اللذان والمزقدان 
نحتلثلا ذللث، وْع قرى، بينها لكن وننه ل الأرض حذاء ي هذا تقول؛ وأيثها فإذا 

]المل:مخ[لأغاوه ءؤص1عأشألوءِ(أصو هذا؟ صغ من واحد، اقرامإ داما سيرهما، 
الهواءهذا ٢[ ١ ه تهئيق آهآد آشستؤُ الإنسان ق تفئزثا إذا 

الخانس،-هذا مز فإذا اللثة أو أواللسان الحلق من يمؤ؛جانس، ثم هواء، الرثة من بجرج 
صاربالرايع مؤ ؤإذا حاء، صار بالثالث، مؤ ؤإذا باء، مجار يالثاف مر ؤإذا ألقا، صار 
•حرها وعشرين ثائ فعد لاما، 

(.٧٩)صتالإعراب ملحة ي الحريري محمد لأي الين، )١( 



الثاني(القاء ر ئء لقاءات 

أوالحلق أو الفم من جاس عل ينز لكن واحد، ومحرجه واحد، والهواة 
مشمة،وبدون وبهولة آخر، حرما يكون آخر جانب وعل حرما، فيكون اللسان 

عيججل.افُ هدا؟ خلق الذي من الإبرة، تحريائه وبدون آلأيتؤ، عمل وبدون 
ااأممل؟ إل ينحدر هكذا؛إ ينزل اتروف المعدة إل ينزل الذي الهلعام هذا ثم 

ؤيتحولالهلعام، بملح حتى به خاصا شيئا يفرز معمل كل متثوعة، معامل هناك لا، 
غذاء•ئل دم إل 

هوالدئيا ق معمل أير باكشرح• علم عندهم الذين الناس بعض يقول، 
مالعَفتقل، اممه هذا؟ خلؤ، الذي من ومحتلمنن، متتؤغ الإنسان، جد ل الذي المعمل 

ثيزمحيى4لاست:'آ-اأ[.?0رنئآسلإالأ أله ه تحال: افه 
تعجن،.العفليمة المخالومامحت، هذه ق الإنسان تفآكز فإذا 

ؤإذا، Ij^-Kحثا صار الحد ق كانت، إذ جنتيلئج، بين التي الروح إل نأق ثم 
أيدا،عنها؟ يعلم أحد هل الروح هده وجيفه، جثه الحد صار الحد فارقت، 

أنرين النيح الحواب،! فياق ه الغج حما ويتئلؤثلف ؤ شيئا عنها أحد يحلم لا 
]الإماء:هم[ه شلا إلا الر نذ ونثر زتآ زف 

فكيف،فات،كلم، كثير فعلم الروح، علم إلا العلوم كل حصلمثم هل يحني؛ 
4•رمح، أنر بذ ءولثأخ الروح؟ عن ألوف ت

يعني:لها، محالفة الروخ ؛ smمحام كل السام، لحميع محالفة هي ولهذا 
الحديةالحنام حميغ فئة، مذ ولا ذهبا، مذ ولا حد.د، مذ ولا طئن، مذ هي لا 

مهمإل الوصول لأمكذ الحد محاصر س ولوكونت، عترها، س مكوثة الروح فإل 
حقيمها،تكذلأممئ.



ارإق1ء|تام،ضاذية

ينفيأذ بعد أمه، بطن ل والإنسان اللماك -بما ي1ق الروح هذْ ١^؛ ومحبحاف 
اراة،وحم ل الرجل يقذئها نهلمه يكوف ما أول أمه بطن ل لأيه أشهر؛ أربعه علثه 

يوما•أربع؛ذ إل هكذا تبقى يم الإجم، ف اش الويضه تلتقح:أا يم 

يوماالأر؛ارارر طوال نهلفة تفلل لا يعني؛ المدة، هدم ق يسترا ا تغيث تتغيث وهي، 
علقه،تكون ثم يوما، أربعتن يباخ أذ إل الملمة وصم، عليها يغلب لكن تتغير، ولا 

سنوا،ذكوثا لكن تتكون، وهي يوما، أربع؛ر، لمدة علمه فتكون الدم، من دودة يعني،• 
يوما.ثانول لها يتم أذ إل وتغلظ وتغلظ، غلظ، تم 

يوماأربعتن مضغه تكون مفعه، قم - قطعة أصحت، يوما ثانول تمن فإذا 
الأمرأول ففي نحثمة، وغثر محلممه أما القرآن 3، اممه ذكر المضغه وهده الثإن؛ن، بعد 
محلمه.تكون المهاية وؤ، محلمة غثر 

أعضائهكل افه بحان لكن الإصع، مثل فوجدته ساقطا حملا شاهديتؤ وقد 
بارزئالإصبع مثل الذي هذا ق فالعينان العيتقن، مثل! بارر ثيء منها موجودْ، 

يفصلأن قيل سوداء خهلوط والرجلان اليدان حفثه، الأشياء وبقية واصحه، جدا، 
بمص.عن بنصها 

حلماالأم بهلن ق نحلمة الذي من الخنتن هذا العفليم" اف "سبحان فتعجبمت، 
ماواحدا جنينا يقعوا أل عل الحالم اجتمع ولو عهْل، اممه هو حلق؟ بعد من 

ءانتؤعإ٠^ صمِبم آلناس تعال! افه قال قد> بل مييلأ، ذللث، إل امتهناعوا 
منيميك افيرى وبى المثل• لهذااستمعوااستمعوا، يمول؛ اممه أكترا افه لدآه 

لالحح:م[ّلم>ه ويآسمنو١ يثابا محمحإ لي، ش أن 



اثاني<ج،ا،امرالهاء لقاءات( 

لويدحل افه، دون من ممرد كل فلواجتمع الأشياء، أهون من فالدباب 
ؤإُىّّىة فكل الأصنام، وغثر والأصنام والعظإء الرؤساء اف؛ دون مى العبود 
التحدى،إل انذلر ه له, ولوأح_شعوإ لبابا ر أش يؤن من اكري 

بنُل ُؤ هو• الشرعي، الأمر ف تحد وهناك الكوئ، المدري الأمر ق تحد هذا 
ه.يأتون لا ألمنءان هتدا بنن يأتوأ أن و مآلحن آلإض احنممي، 

لأم،ماح(أنمحفيمحالأموهالمحهذا قتام 
الظهرصار الأم ظهر إل وجهه كان إذا لأيه إ الله سحاي( أمه، بطن إل وظهزه أمه، 

مميل،فالبطى أمه بطن إل 0ربن*ه كان ؤإذا ثيء، وجهه عل يقع أف نحميه له، حمايه 
والوجهالطن، جهة من الظهر فكان دطنه~ "من مقدمه مذ أهوى ابنن ظهز لكذ 

سجهةالظهر•

رأسهيكون حتى ينقلن، أي( بد فلا لا، هكذا؟ ينزل هل إحراجه افه أراد فإذا 
هومذا،لرأة يصيب الال>ى فالطلل ارأْ، يصيب الذي هوالطاس وهل-ا الأسفل، هو 

بجزحتى أولا الرأس بحرج الأسفل، ق الرأس يكوف حتى الخنم، تحوو أجل 
اليدانتتعلى لأما أمكذ؛ فإ اوجلأن يجرج ايه العكس كان فلو محزجه، س الخن؛ذ 

ايهعل تدل آيه ثيء كل ق له ثبم\ةنحؤئاق وافه الحنيذ، ويتمنى نحرج، ولا مثلا 
واحد.

^Li؛L؟الذي ض الخالوقات، هذه ل ومغن حلى إذا الإنسان إن فاقول: 
مصابها؟إل به متدي ما فيها أوئغ الذي ومن 

مثلأ-- المل لم بثيء، لت الحرات أن تظذ الحشرات، إل انطز لإ 
يعني؛الممل، وادي إل أتى ل،ا أيه نلياف قصة 3، اطه وذكر الحثراُتح، أدكي مذ 
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آلثنلؤيك\ثانا ت فمالت حطيبه منهي واحدة قامت النمل، ومجتمع النمل، قريه 
البعيدنداء تتاد-م صوما ترفع لكما ه آلثنلر انظرت 

هؤيمدث تثنى هبمط1ئتؤلم وأمر إرشاد هذا •سنك؛تًحمه ^•٠^١ آلثنل 
يشعرلا لاثه وحنود0؛ لساليإل اعتدار هدا [ لالمل!ما لا ؤوه؛ِ إنذار وهذا 

واعتذار•وتعلل، أمر، ت فتأمل حم، يشعر لا جرار جيس وهووجنوده بالنمل، 

~الأر~النابل حب س قوت،ا نجمع الموت، جع ل الحشرات أدكي مى وهي 
الخثة،طزف ألكن، الإ أدحنتح إذا ولكنها ذuئف، غر ومذ الأعشاب أزهار ومذ 

اكللحاء فإذا ;ثن،، لأ حتى فتالكه بت، ي رأز مل لو لأنث ثيق،، لئلا 
قوتنشره فتحرجه وانتذ، لعفذ لوبقي لأيه ثدعه؛ لم الحب، إل الرُلوبة ووصلت 
مذيكون ما أدكي من هذه اللب! سيحال وأدحلته، أرجعته حم، إذا حتى الثمي 

المخالوقات!

نقول!لتجممه، نثزئه الذي الحب آحد أف ل بجون هل فقال• مائل وسال 
رزمها؟فهذا نحرمها لا ذمولت أو يأحدْ، أف بجور هل 

فانتاذذشرك ملكا لكن فإذا منها، به أحق لأمم، فنية، لك مألكا لولكن أثا 
الا؟ أو الممل به أب، الأي الحث، آخد أف تريد منالخر:هل 

زجلاإف يقول: العاذة(ُا* دار كتاص،)مفتاح ل نمه وتزئ' القثم ابذ وذكز 
لاثهعيمله؛ أل عجز،-؛، ولكنها إليه فجاءُئ، الممل— صغار ~وهو لدرة طما وصع 
منورسه نزعه، الطعم هذا عل أمحطذ فثإ فجثذ، وذعئهى أحوابما إل فذمش ير، 

.( ٢ ٤ ٣ / ١ ) السعادة دار فتاح ما 



|ثذي(اثاقاء ١  ٥٠١٤١٤عام هاءات 

ذهب؟أين تبحث بقيت هده إلا نجدثه، فلم أحواما وبحثت عنه فبحثت الأرصى، 
ونادتذهبت الطعم هو هذا أن تيمنت فلثإ لها، اله1علم فوصع يمول! 

شيئا،وجد فإ بحث الذو وصل فلمإ نرعة، الطعم عل أملن فل، فجئن، صاحباتتا، 
تبحث،هي وبقين، غضت،— نفسه وق رجع أعلم وافه —وأظنه البيومتؤ إل فرجع 
فجئن،وامتصزحتهن، صاحباتنا إل ذهبن، تأكدثؤ ، Isلها، الطعنا فوضع يقول! 

•٣١رغ أتلى فلما 
إربا،إربا وقطعنها عليها فاجثنعى وجدثه، فإ عنه يبحثن مدأف يقوJات 

ا؛نث؛مةالإسلام شيخ شيخنا عل هدا فعرصت، يقول،! عليها، عفنن اممه! سحاف 
٠ؤاتا،ثلاث، علينا كدبت، هذه ملن! لأمن الكدانم،؛ ثكزه الحشرات حتى فقال(! 

الله!سثحال شيئا، نجد لا ذللث، وْع بنا تمرخ ت
الباريعل نيئ، وجدها الإنسان نائلها إذا الخلوقات، هده أف فالحاصل! 

إلالشجرة سقي عند الماء جاء إذا الدر رأيت، بعيني وأنا واصحه، دلاله جزجلأ 
حنمح،بسرعة محمحن ذرا، يكوف الذي الأبتم، اليم، محمننإ جعلن بتؤثس 

■الماء من له^لقنبمن 

الكوني تدثز إذا العقلاء- من ؤإياكم محعلثا أذ افه —نسأو العاقل فالإساذ 
صنعهثيء كل أتقن قد ستحاةءؤد\ك وائه جروعلأ، حكيتإ مدبرا الكون هدا ق أف علت؛ 

[.AA؛;J_JI]يما ثير إئه> ّءذ(ء أدسكو، ؤصغأشآفينكا 
وفهم،علم إل تحتاج لكنها حرج، ولا فحدث والثتة، والقرآن، الشرائع، أما 

~الحي، محن وكيف الباطل، أهل يجادل وكيف والسنة القرآف الإنسان تأمل فإذا 
لكنبمثله، يامحا أف البشر من أحد يستهلح لن وائه العال؛ن، رنم، كلام انه ءرف1، 
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نحمعوكيف الشريعة، أمراو ويمعرقة بفهم الإنسان عل افة يمن أف إل محاج هذا 
ضوتفرى ا،لوتلضن ب؛ن 

فهمواحتى والئنة؛ الكتايت، ق ما تدر عل بالدايت، العلم طلبه أحث ولهذا 
الإنساناملها ؤإذا بمثلها، يأل أف أحد يسممليع لى التي العفليمه الثريعه هده 

والثق،القرآن هدا بمثل الذكاء من بلغوا مه،ا البشر قوانتئ ناف أف يمكن لا ايئ 
يشاء.من يؤتيه اض وفضل 

عهدهل قالات جحبمه أبو ماله يخهبمثن، طاو_ا أي بن عئ ئيل 
الثسوJأو يدعوف ١^١^۵٠٤ لأف ماله بشيء؛ اممه. رسول إليكم 
هل ijlsجحبمه أبو فسأله لأحد؛ يوصها لم بوصايا طالت، أي بن عل إل أوصى 

إلا;محؤممئبمئة— —أءسلم الننسئه وبزأ ا-قثه ملن والذي لا بثي؛، ه الثمي حئآكم 
الصحيفة؟ق الذي وما قالت الصحفية، هذه ق وما فال! كتابه• ق أحدا اش يؤته مهءأ 

منفالشاهد ه_1. والخل ثلث؛ يمل لا وأف الأب وفكاك الخل، قادث 
القرآزا،.ق عباده من ثاء من تعال الله يؤتيه له،  ٠١قوله؛ هذا 

لقولأمهر؛ متة الحمل أقل بال استدل( ااعلإء بعص أف الفهم غرائك، ومن 
ه^١٠^، ؤا ؤومحمحبث.إهو وقوله؛ [ ١ لالأ-حمأفته ثمماه يلنثؤن( وصحمأ ^^٢^٠ تعال. الله 

عامين،ق فصاله أشهر؟ ستة الحمل أقل أف عل الأيتان تدل( فكيم، تلقءانت؛ا[ 
ستةالحمل فصار شهرا، ثلاثوف وفصاله وحمله شهنا، وعثروف أربعه فالعاماي( 

عباده.من ماء من تعال الله يعطيه الذي الفهم س هذا أشهر، 

ء؛لالبأي بن عل حدث من (، ١ ١ رمم)١ العالم، كتابة باب العلم، كتاب البخارتم(؛ أخرجه )١( 



اللقاءالقاني()  ٥١٤١عام؛رقا،ات 

الأسنلع

برؤه،يرجى لا —وهوالسرطان" حسث بمرض أصيبت امرأه القوال! — ١ 
الأواخرالخمس وق الشهر، ذللث، صيام نفسها عل فعزت ُذللث،، تعلم لا وهي 

ثببالله— —رحمها تومحتت مدة وبعد المرض، عليها اشتد ذلك، ويعد حاصمت،، منه 

التيالأيام هده وهي رمقاف شهر من علتها بقي ما ابثها عنها نمام الرض، هذا 
حسثاالإطعام ْس بد لا أو الدمة به وئترأ عنها الصيام ذللئ، يجزئ فهل حاصتها 

أويزؤْ يرجى مريئا الرجل كان إذا التقسيم حول الماضية الخلة ق أثرتم إنكم 
مريفالأمح:زؤة؟

مريقه،لأعا علها؛ يثق كان إذا الئزم عليها يجن، لا المرأة هدْ الخنان،: 
لكنهاالإطعام، حمها ق والواحمت، ، ١٠٧يزجى لا التي الأمراض من ومرفها 

عليهاالواجب فكان الحيضر أيام أما ؛الواجس،، فقامت، تصوم بقيت، لها— اف ~غفر 
قضاءها.

والإطعامالصيام، عل حزصها من يفلهر ل،ا لصامت،؛ بقيت، لو أما والفلاهن 
حرج.ولا اممه ثاء إذ محزئ ذللئج قاف عيجا ابجا صام فإذا الصيام، عن يدل 

••هسى••

الرقائقمن ويكثر ممرا، القنوت، دعاء يطل الأئمة بحفي القوال! ٢— 
إذحتى القيام طول من يعانوذ الصعقة أذ مع الدمؤغ، ؤيتدر القالوتح، ليمتالين 
هووما اف؛؟ ويمك، توحيهلئؤ فإ قنوته، ق قيامه طول من المسجد ترك رد،ا بحفهم 

ه؟الني عن الوارد القنوت دعاء 



نيةالثاءات 

ولانقص لا يعني! شطط؛ ولا وكس لا أذ القنوت ق أرى الذي الخوابت 
مذالناس محرم لا الوسط، الأمور وخز الأمور، محر الأمور ل الاعتدال، زيادة، 

دونليلة أو واحدة، وقفة ل إما ينوعها الش التنوعة بالأدعية القالورءج محريلئ، 

ض•-ظ ولا الأحرى 
القنويت،.دعاء ق أوأكثر دقيقه وأريمذ خمنا يبقى الأئمة بعمى أف بالغنى فقد 

وهدامجوعه، حطته خطته، القنوت دعاء محعل بعضهم أل أيصا وبلغني 
معهميدحل لا محموريذ، المجد أهل يكوف أف إلا اللهم ينغي، لا اثه ثلث، لا 

النيلأف بأس؛ ما يكول لا أف فارحو الهلريقة هدْ عل الإمام مع واتفقوا أحد، 
٠.ق١ءاار ما قلثطول ينمسه أحدثم صل اءإدا ال،: قه 

يلحمهوربإ يطيل، أف ينغي لا فإيه فته، يمل كل عام مجد ل كان إذا أما 
ةتاذ«آنث،:ا ررأمحان ١^^: ص يطل _ قال ه لأن ذلك، ق  ٣١

 !،J؛iا٠٠ر أفثثوفيامعاذ رراتريد أوJا.دتا
وربإيتجاب، ٢٠٦^؛يزقق دعاء مذ الناس محرم لا اف الإنأف أرى فالذي 

عليهم•يني وجه عل عليهم يطل، ولا لهم، 

فهوالقنوت دعاء ل ومقر آله وعل عليه اممه صل الض عن ززذ الذي أئا 
فيمناهدف "اللهم عل بذ الخمذ وسلم آله وعل عليه الأو4 صل علمه ما 

كتابلم؛ وم٧(، • )٣ رمم ثاء، ما فليهلول ه لفصل إذا باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ١ ) 
خحئبمن.هريرة أبير حديث، من (، ٤  ٦٧)رقم تمام، ق الصلاة بتخفيف، الأئمة أمر باب الصلاة، 

كتابوسالم؛ (، ٧٠٥رقم)طول، إذا إمامه شكا من باب الأذان، كتاب البخاري؛ أخرجه )٢( 
ءثداuةبن جابر حدين، من (، ١٧٨/٤٦٥)رقم العشاء، ق القراءة باب الصلاة، 



\مَاثان،( اص )  ٥١٤١٤طءصات| 
(٥٥٩ر  ق

العروق.الوعاء آخر إل راُ عامغ..فيتن وعاقني هديث 
تهديكونتعينك نإثا دءاللهم يقنت كان نْوؤثغبمئأته عم عن روي وكيلك 

ءراللهمقوله• عل هدا يقدم أف ٠ احدُ الإمام واختار ٠ إلكُُ ونتوب وستغفرك 
^٠٧١®عل• وسهدك؛١ سنعينك إيا اراللهم بميم؛ أف يعني هديش® فيمذ اهدتا 
اضعل ماء فيه الأول لأف ذلك اختاز أحمد الإمام وكأف قيئنثديش® اهدنا 

١^^.عل اكاء محبمدم سمنك<< إنا »اللهلم 
••همي•*

الثالثةالركعة وأدرك الإمام مع المامو؛ ذخل إذا الشيخ، فضيلة : ٣- 
سئمأف للماموم محور فهل واحد، بسلام ركعات ثلاث الإمام محردْ الذي لوتر ال 

ورايعد فهل الإمام مع ولومئم فقط، الثالثه الركعة أدرك قد كان إذا الإمام مع 
به؟محيى بإ يآئ أل بد لا أم 

'مزى طوا ٣ »u الماموم: و اوثول. فول ظام الخزاب: 
١^١^ 1و، طم إذا فانه نزئا يثلأث أوتز قد إمائة كان إذا أنئ داشا«ر؛ر 

(،١٤٢٥)رقم الوتر، ل المنويت، باب، الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ١٩٩أحمل.))/)١(أحرجه 
الليل،قيام كتاب اش! والن(، ٤٦٤)رقم الوتر، ق القنوين، ل جاء محا باب الوتر، كتاب والرمادي• 

الشويت،ق جاء ما باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه; وابن (، ١٧٤٥)رنم الوتر، ل الانءاء باب 
بنءإٍبالخن حدسث، من (، ١  ١٧٨رنم)لوتر، ال 

(.٧١• \ليث_ة،رقم)• وابن (، ٤٩٦٨رنم)همدالرزاق، )٢(أحرجه 
(.١٠٦٣/٢الفروع))*١(انفلر:

(،٦٢رقم)٦■والوقار، بالكبة وليأت، الصلاة سرإل لا باب الأذان، كتاب البخاري: )؛(أخرجه 
عنوالهي وسكينه بوقار الصلاة إتيان استحباب باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب ومسالم! 

هريرةأيا حدبث، من (، ٦٠٢)رقم سعيا، إتياما 



اااهاءاتادر«ضاضأ

أومردا الور نزد هل يدرى لا لكن إذا أما بالإمام، ارنطلم، صلاته لأو فاته؛ بإ 
لأنهيعلم؛ لا دام ما يلمم وأف يصل أذ فله وحدها الثالثه صل لم ركعتم، صل أنه 
الحال.هذه ق الإمام محالمه يتيمن لا 

هذانمي لكن وير، كلامحا والوئر النفع إف ت أقول أف أود المناصبة و7اذْ 
ونت.كئها ١^٠؛؛ قاف ؤإلأ ركتن، من يلموفيه الإنساو لأف ثفنا؛ 

••هصى••

خارجتحضرمن سوف زوجة وله عنيزه مدينة ل مقيم صديق ل الثؤالت ~ ٤ 
معهاالعنزة أداء ينوي وهو رمفاف، نهر من والعشرين الثامن ق الملكة 

هلالأف وهويال لامتقبايخا، بيوم وصولها قبل عنيزة مدينه يغادر صوف لكن 
لأداءمعها استمبابجا؛محرم وبعد جدة مدينة إل يافر أم هنا من و؛م,م العمرة ينوي 

يكوفأذ بد لا بيوم محئها قبل هنا من مسثره من أحرم إذا ايه يذكر لاثه العنزة؛ 
اض؟وممك أرجوتوجيهه روجته، وصول قبل لكملا يوما مخرما 

اف4ُعاليهصل البل لأو الميقات؛ من محرم أذ د لا الأخ: لهذا نقول ^١^،: 
ُءوموّلملاركمثىل:

جدةإل اخرج ثم ممز، أو والحلي وامحع وطم، م،5ه إل فادهِت، شئت، إذ 
محرم.غح كث، ولو م\5ه إل معها ادهن، ثم وامتمبلها، رولحتلثؤ، لامتقثال 

م

تفحثهاالزوجة جاءُتؤ إذا يم إحراملئؤ، عل وأنت، جدة ل تبقى اثلئؤ أو 
ءلرية.ان.فهذان رولحتك، ْع العنزة ونودي اليقامحت،، من أحزمثؤ قد وأنتج 

تلم وم(، ١٥٢٤)رقم والعمرة، ليحج مكة أهل مهل باب الحج، كتاب الخاوي■ حرجه أا 
رهلجنئبمت؛تي.عباس ابن حادين، من (، ١١٨١رقم)والعمرة، الخج موامتا باب، الخج، كتاب، 







جَالثاني( عام،ا،اهرالاق1ء ثءات 

—افه —وممك منك وسمننا الغريس،، صلاة مثل الوتر بمل إمام السؤالات ٧" 
ذلك،أفعل إل ،؛ jLsبدلك، أخرناه ^ تصح، لم الصفه هذه أل السابق للقاء اق 

فإمنازلهم، ل ئرادى وصلوا الوتر تركوا ذلك، افعل لم إذا لاق للما٠ومير^،؛ مراعاة 
خرا؟اممه جراك الإمام لهذا توجيهك 

لأ:شلتجايالنازض،ولأّءفيمثلسأزى ١^١^،: 
الماموس.بقاء عل محايظه كالمغرب،؛ الوتر فيجعل للثغ، محالفه فيها التي الخال 

عئبسزأف المقصود كان إذا لأيه بصحح؛ ليس ثصور هذا أيمات له ونقول 
يبلس،أف يلرم فلا واحد، تشهد إلا فيها ليس ثلايث، فليوتر يوتروا حتى الماموس 

المسالة.هذه ق فقه عنده ليس الإمام هذا أخانا أف عل يدل وهذا 
إذاكنرحوف لا كانوا ؤإذا واحد، بتشهد بثلأُئؤ يوتز بأف أنصحه أنا ولذللمثؤ 

معلأف أرى لا أق ْع واحد، تشهد ل جحاة إذا فكمجوا الأول التشهد ق كان 
قالوا!ؤإذا أورنا،  ٢٠٠٠٢نوتر أف يريدول الناس كان فإذا أيدا، علميه الناس مح5رْ فعلا 

فلّت'ءهم•محمور عدد وه*إ بيوتثا ل سوتر توتر لا 
••هصى••

ميلعل أنه والظاهئ يخهسا، الصغار بناتبمم الناس بعمى محلر الئؤالاإ ٨" 
زكاة؟علميه فهل نصابا، يكمل لا واحدة كل كنص وما التمليك،، 

يبلعلا منهي واحدة كل مالك، لأف ذلك؛ ق زكاه ءليه»إ ليس الخواص،! 
خمسالدهّت، ونصاب نصانا.، اللم_,ا ييغ \o الزكاة وحولت، شرط وس المابؤ، 

مايتؤلو ؛حيث، مالكه، والمئلن، العارية، مسل عل إياه أعطاص لو أما حراما، وث،انون 
النصاب.به يكمل حتى يعص إل يعصه يقم أل علميه محب فإله بميم من لورث 



امضأئا!لاهاءان ،حم 
محهال— 

وسوسهوليس الريح، حروج بكثرة مصاب مجد، إمام أنا الثواو; ٩— 
قلأوثلاثه مرني مذ أكثز أتوصا وقد مم، أصل وأنا أدافعة فأنا حقيقه، بل 

أصغ؟وماذا لهم؟ إماما أكوف أف محورل فهل وهكذا، يمأحدُث، الصلاة، 
أفيمكنلث، ولا بالناس تصل وأست، ثنرج الريح هده كانت إذا الخواب! 

ملستشبه الريح هدْ لأف إماما؛ تكوف أذ محوز لا يةولور،ت العلم أهل قاف نحبسها، 
منأشد هدم بل ■ؤو0,1 يوم لا فائه البول سلس به كان مذ أف ذكروا وقد البول، 
والملائكةالملأتكه، وتؤذي الصل؛ذ تؤذي رائحة لها يكون هده لأف البول؛ محلى 
-وبقينالثوم أو المز أكل مذ يل ولهدا بالرائحة؛ الأناف منه يتادى مما ثنائي 

الملائكهررباف الثهي هذا ءقوالألأْؤئ؛م الني وعلل المسجد، يدحل أف فيه— رائحته 
وأمانفسه، محايه نحاول أو الأخ لهذا فصحي بوآذم«ُا' منه يتادى مما تائي 

المرض.هذا فيه ليس لإمام وليدعها عنها فليعتذر الإمامة 

••هصى••

مامعه حصل الوضوء بعد م توهما، م الإبل لحي أكو مذ القوال: - ١ ٠ 
الجوبإل لحل لم الفم، إل الجوف مذ الهواء ْع اللحم فخرغ الملمس، شه 
فيلث،؟اممه وبارك لا، أم وضوء علميه فهل أحرى، مره 

مذالعلذ امتلأ إذا كثيرا نحديث، الخال وهذه الوضوء، عاليه نعم، الجواب: 
نحملالرائحه هذه فإف نحشا إذا الإنساذ فإف الماء، من فيه ما أكثر وكان الطعام، 

(،٨٥٤رقم)والكراث، والمل الض الثوم ل حاء ما ؛اب، الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
من(، ٥٦٤)رقم كراثا، أو صلا أو ثوما أكل من ني باب الماحي، محاب لم: وم(، ٨٥٥)

نمحهبممحا.عيداض ين حابر حديث 





٥٦٦
اار،مانيةالقارات 

صلالوقوف يطع لا لكن وإذ القيام، تْلح يلا لكن إذا قاعدا محل 
الومحوءيستطيع لا لكن ؤإذا والجود، الركؤع ق رأنه ك وحث جنبه عل م۵Nطجعا 

بيديهويقرب، وش مثلا فياق ييمم، فانه بنفسه الثمم يتهلمر لم ؤإن يتيمم، فائه 
وكمه.الريفي هذا وجه تيإ ويمح الترابح، 

*•ؤصي••

هناكفهل بالينا، ل الخوايع الأخوة الأونة ل كثز لقد الئواو: -  ١٣
علالمجد عمر ؤإذا واحد، بلمي ل آخر مجد ي الحمعة صلاة لإقامة صوايعل 

تصحفهل أقيمت ؤإذا إليه؟ الحاجة علءم ْع فيه الحمعة تقام أن يلرم فهل جائع اله 
إذاببنائه قام من أجر ينقص وهل لا؛قلمئ، حوله من الحوائع أل علمثإ لا؟ أم حممه 

المازاعتاذة U خلاف عل الأمئ لكن ؤإذا افُختا! جزاك أفيق حمة؟ فيه لمينل 
الأمر!ذلك، لبيان نميحه أرجو 

الرمولعهد ق الحواثع تتعدد فلم الثق، خلاف الحواسمر تعدد الحوابر! 
لولا عثاف، عهد ل ولا عمر، عهد ق ولا بكر، ر عهد ل ولا ءلوالصث!ةؤقلأم، 

الخلفاء.عهد j ولا معاؤيه، عهد ل ولا عل، عهي. 

مفىبمي• الهجري، الثالث، القرن ق واحد بلد ق حمعتان أقيمت، ما وأول 
الخنعيعدد محرم بائه العلإء صرح ولهذا اجد؛ المتتعدد لم ستة مئتا السالمار( عل 
ملمحة.حاجة أو لضرورة إلا 

جامعهناك لكن ؤإذا الثق، خلافث، أنئ ثالث، لا الأذ اللدان ل الحوامع فندئ 
ضرارجائع يعكر فإثه لحوله جامعا آخر ان إنوأنثا زيادة، إل الناس بمتاج ولا 

١^٣^٠يفرق 



االثاني القاء ج
٥٦٧

\قتآووأءاؤوأكمك< ت وسلم آبه وعل عليه افه صل لنبيه ئا3قؤداك الله قال وقد 
بنورسولا• أئه حارمث نس وإنيمثثادا ألعؤهبممك بمي ومرما وؤكمأ ض/إرا مسجدا 

هأتيا فو ثِ لا ج بمي,؛١؛-^ نأس آشئ اثذنآءالأ اذ ندحنلثس 
حولالخوامع يبنول الذين فهؤلاء أتياه فه من لا ءؤ قال! لاكوبة;ي*ا-م'ا[ 

المتافمى،مقاصد عليهم ينهلى لا  ٢٠٦٤١شك لا هم حاجة بدون الأول الخوابع 
لكنورسوله، اممه حارب الأرصاد،لن ولا الغمز، ولا المزار يممدوا لم ت يعني 

واحدمكان j( حوثز التي والأحياء الخل أهل محتْع الومئ، بئذ التفرس حصل 
لأممجامعا مسجدا إساو ثبيي ثم واحد، جامع ق واحي إمام عل 

 ََ َُ

يتمزقون.موف، 

مأجور؛غز فهو الأجر، عن قفلا السلامة، إل منه أقرب ^^٢ هو نقول؛ 
هذا.ل أجز له وليس لمل، المقرئ( لأيه 

المجدعل صرر به حمل المسجد هذا إل نمول،؛ يائم؟ لا أو يأنم هل لكي 
بهوأصر آحر مجد إل ممجدا بم مذ أل ئيز j( الفقهاء صرخ وقد الأحر، 

بالمجدأصر لأيه صاحبة؛ ويفه لو حتى يندم أف فيجب المتاحز، هدم بحب فإيه 
حهلمره.فالماله حوله، الذي الأحر 

لحمعوا ولو جوابع، ثإنية أو جوامع بعة ّن، يتفرقول البلد أهل بحد الأل 
قنحهلتح هذا أيما، الخطاء يتمرقوف،ثمنحتلم، فتجدهن؛ لكفى، اثن؛ن جامعين 

بحتلمس،قموصؤع،فيتمزقالنامن،وهذا يمتلمبقموصؤع، موصؤع،وهذا 
الخطاء.ق نفث بسسب، أفكارهم ونحتلفح 



ام4فطذية  tjIfLAUl — )m(-^—————

أفالناس— عامه نخاطس، —ونحن ان للأننحل ولا حدا، خهلثرة فالمالة 
يعث؛وفإيه لعل فإل حاجة، أو صرورة بدون آحر جائع حول، جامعا مسجدا يبني 

الخثعق لكذ الخمس، الصالواُت، ق إليه الناس بماج وفد الخمعة، ل صرار منجد 
لَعفييائأئوآمممُ ، منجد'^'_j_Jإل الحوال من ياتوف وكانوا بعيد، محن الناس يامحٍ( 

ب؛نالذي الحر عند س الوادي من يانوف أمم نعهد كنا ٠ هدهُ يلادثا ول 
الباليالأل صحح واحد، جامع ل ؤيصلول الير، الحامع إل ياتود( وبريدة، عنينة 

جوامعالواحد الحي ل لخد الكمة، الحوامع هذه إل تحتاج لا لكن وكبرت، تفرمن 
يصلثان جاح وهذا حاJ(، ونصفه فيه يصل جائع هذا قريب، ميتما إلا بينها ليس 

الهدايه.ولهم لنا افه نسأل، حال،. نصفه وكذلك فيه 
••9صى••

الصلاةعالهإ وموسى إبراهيم النييم، عل صلاتنا حكم ما الثوالت — ١ ٤ 
هووارد؟وهل الصلاة؟ ذلك، يبطل وهل بح( سورة)ّآجر عند واللام 

Iفقاو التل صعد ه الحم، أل هئمحبمنئ، هزيزه أب عن الثنن ل ورذ فإثئ ه، 
فةاوت<ثالمنبمر صعديت، إيك اممه، رسول، يا فقالوات مراُتج، ثلايث، آم؛نىرا آم؛ن، ارآمين، 
أدركامرئ أص رغم ؛ هماو أناف ■جزيل رُإل قال" هذا؟ فا آمحم(® آمع،، ررآمئن، 

أوأطمحاآبؤيه أدرك امرئ أئف رغم آمن• صلتج؛ آمن، هل؛ له يغمر هلم او رمث 
الخمعة،كتاب ت لم وم٩(، • )٢ رنم الحمعة، تؤتى أين من باب الخمعة، كتاب اJخاريت (أحرجه ١ ) 

عاسةحدبثح من (، ٨٤٧)رنم الرحال،، من بالغ كل عل الخمعة غل وجوب باب 
مم.٠۵بمطقةالق



0(^، ٥١الث، أا،ام) ءإ،ا لقاءات 
ث_

يصليلم عنده وذ<  °غامرئ أف وغم آم؛ن. مملث: آمي، هزت ١•^ يدحلأْ هلم 
الخنةيدحل ص واحعلن1 عيه، وملمم صل اللهم ُ آبيرث،"ر مملتح؛ آم؛يى، همل؛ عليلث، 

الشهر.هذا ل له يغمر مر واجعلنا بوالديه، 

••هصى••

 ١ ٥ — ."،Jبناءق ذللث، عبمل أل فنويتح المال، مى بغ عندها كان امرأه الئؤا
الماليكوف أف ؤنيتها اجته، مق فوصنته تنئثه أذ أراديتج لفكه نظنا لكي مجي.، 

اجنةالمتللث، ق عليها ههل واحدا، ريالا منه تريد لا وهي المجد، ذللثح لبناء كلمه 
اشُ؟وهملث، صلفا ل نيئ، وئ للمجد، أنة المال ذللث، ق الأصل أو مع زكاة 

ملكقاعن لم;ممل المال هزا لأف المال؛ هذا ق عليها واجبه الزكاة الحنان،: 
عليهافيجمي، ملكها، عن ينتقل لم لكؤر للمجد، يكوف أف نومحتح فهي الأف، حتى 

زكاته؛محرج أذ 
والدراهلممdكها، عر زال ما لأنة لأئد؛ فانة ، لوU"Lإقأذوللها:إدانأ 

أنعل الأف احرصي لهات نقول ولهذا الدراهم؛ ويمت، إما نقول! حتى وققا ليمستؤ 
الدراهم.حدْ الورثة يثمح ثم مموق، أف هبل المسجي. ببناء تبادرى 

نوتأو الدد.اأم أحرجتا هد وهي، المجد، ينا؛ تبادر أن أرى والذي 
نقول!ثريد، أف وأنني قليلة إما هانثح؛ فإذا حا؟ا سكشبح كيم، عِقجل لله إحراجها 
المجد.ببثناء الأن نادر أن احتها أي فالمهم مجد، يعصى ولو حا اعمرى 

••ؤصء(••

(.٣٥ ٤٥رنم)الدعوايتط، كتاب والارماJيت ٢(، ٥ )y/٤ أخمد أحرجه 
•ظرو*ب ح،ر^ الر٠دي. تال 



نيات L،m^Iالقاءات 

'ص'ه

_سمئلسر 
ومنوأصحابه آبه وعل محمد نيا عل وأسللم وأصل العانين، رب ف الحمد 

الدين•يوم إل بإحسان تبعهم 
ليلةق وهو ه،  ١٤١٤عام رمضار( شهر ق الثالثا الكاء هو فهدا بعد؛ أما 
الممرة فواءد اللقاءات لهدم أف شك ولا ام، هدا مذ لحئزة الثالة الأرماء 
ومحقذكر، محالز أ؟اا إلا مها يكن لولم اِمع، ألولا؛السة للئلقي باوسة 
الأرضيق ييحول مثاحيذ ملأتكه تعال فه لأف عليها؛ جتمئ كانوا من الملائكة 

لمرضاتهئوافثه ذكر حلق هذه حلمنا عبمو أو تعال اممه فناو الدكر، حلق يلتموي، 
مدير•إدهعل(لكثي؛ 

عِقحل.اطه إل الدعوة وآية الأعن، آية عل أتكلم أرا فت5نت قد كنث، 
زودقآأبم؛لإ >لأجةماسامح اطهُتازقوقاك: قال،فقد أثاآيةالأهان: 

]الاندة:؟م[.أ'لأبمس4 عقيم لتا لإابدُطم 
قمم،:إل ثثسلم الأبجال أل الأية فيتماذمذهذه 

فيها،بالإ ؤيزم الإنسائ، علها فهدم,لآ\.وو وأزادثا: الإنساد، صدثا قز 
عليها؟عقد التي هي فا الكمارة، فعليه يفعل لم فإل 

آبميمأفآ اللم آس يواحيكأ ^لأ I البقرة محورة ق تعال قوله ق مذكورة هي 
ينونناالتي هي الحميم الأياين إذن ]اوقرْ:ه؛آ[ هؤدمه ئواخدد ولكل 

لمنه.كنتا تكوف حتى الإنسان 



(الئاث القاء ها،ا ٧١٠٥

الثم؟هو فإ الثاق: فهو١٣ ه أسثأ لآ ^^٢, هوله: أما 
ماوافه ت مثل ممرا، اللسان عل محري ما مثل الإنسان، يريده لا هوالذي 

ذلكيقصد ولا كدا، فعلت ما وافه محلان، عند من جئن، ما وافه لملأن، ذهبت 

اليمار٠.ينوى أن 

عيك،العصا لأكز كدا فعاث إذ وافه لأمحلفالها! المرأة قوو ومثل 
تريدلا منها المرأة حتى يراد، لا فهذا ذلك،، أثبة ما أو الثارع، ل لأرمنك أو 
العصا.علميه ثكسز أذ ولا الثارع ق ولدها يلقي أذ 

ألم،الإنسان حلم، لو حتى كمارة، فيها ليس لعوا، تعتبمر الأيإن هذْ إذف 
تفصدها.لم لأنه كمانه؛ فيها ليس مرة 

بخلافه،الأمر ونيرئا نفه، صدق يظن ثيء عل ؤئلم، أل اليم؛زت لغؤ ومن 
فظنيشبهه، رجلا شاهد محي وهو الثارحه، فلأيا شاهدت لمد وافه قال! ذلك،! مثال 

يثاهد.ه،لم امحه ذللث، بعد تبة؛( م البارحه، فلأثا لقد وافه فقال! هو اثه 
كمارة.فيه الإنان( عل ليس لغويمتن، فهذا 

بناءغدا، فلأن ليندمى وافه محال! إذا الراجح—! القول —عل أيقا ذللث، ومن 
ظالفهو فث، عل حلمتؤ لائه عليه؛ كماره لا فإثه يقدم، لم يم ميميم اثه فث عل 

عليهليس فهذا يقدم، لم لكن غدا، لميس ملأثا إف وافه فقال! غدا، ياق محلانا أف 
قعليه فليس نث عل يزال لا فث عل والحالمؤ ه، عل حلة1، - لأنه وذللث، كمازة؛ 

ذللأ،تية.

قالأيه أفائت، لالأممة:بمم[ ه نمني عشزت إطثام ءؤق$قنتهآ تعال! وقوله 



ام|فطساتاتاهءات 

قال;ثم ؤا.خدةأه ي ؤ قال: الله لأف عظيم؛ الخلف ثاو أف قوله وق أؤلها 
ألأقزه.سيم عث 

يئهىولهذا ذنب؛ عن إلا تكوف لا والكماره 4 تعال؛ تال يم 
فإذايمينك، فاحمظ ؤإلأ شرعئ، بت، لإلا فيه محن، وأف يمينا طبأ أف ان الأن

شرعكن.مصالحه هناك كان إذا إلا تزايإ ولا فصمم حلمث، 

أوؤأوك1ندأن قال! أن إل ه مءإوأ ^^٠ إنلمام تاوت ولهذا 
ؤإلاين، معشزة أطيم شاء إف الإنسان! فيها همث أشياء ثلاثة فهذه رموه محرير 

رمه.أعتى شاء ؤإف كاهم، شاء 
—الغاJتإ —ق الكوة لأن الكوة؛ م ١^^، عتق الإنسان؟ عل أشي فابما 

انماد.عل تخفيفا بالأمهل؛ تحال فبدأالهُ الطعام، نأ الطعام، من أغل 
صورتان:لها إطعامهم وكيمه 

لكل^٤ ريع ومقداره مطبوخ، غثر الهلعام يطعمهم أف الأول؛ الصورة 
رعواحد كل أعط مممره؛ن كانوا ؤإن ونمق،، صاعان للعثزة فيكون واحي.، 

ونممج.الصاعين كل واحد بيت، ل حماعه عنزة كانوا ؤإل ، ٤١٥
ورذلالئجأو العنزة وتعدي عشاء، أو عداء ثصغ أذ الثانية؛ الصورة 

يمينك.عن كمرهمت، قد تكون 

صهلالأزلسأل:ؤذأوتخثث،؟

كانفإذا ح؛ر، الخئث ق لكن إذا إلا فيصئم، تخنث،، ولا بيمينه م أف الأول 
اممهثاء إير وافه ارإل ؛ التبئ قال كإ وكمن فاحنثؤ، حبر لحنث، ال 





(Ctsi الأقاءاناووين،ئ

الزيارة،j( الطعام، 3، الناس، ل سواء ت يعني ثيء، كز ل التحريم وهل 
وغثرئا؟الزوجة ين أوأنه ثيء؟ ي أل 

كدا،أفعل لا أف حرام عئ زوجى قال؛ لو بمي• العلكا؛، بع، خلاف ذ*ا هل 
كذا؟أفعل أل عئ حرام كقوله• هذا فهل 

مهعترم والظهار ظهار، الزوجة تحريم وأف مثله، ليس أية عل الطاء جهور 
فصياممحي لم قاف رقة، عتق والكمارة! _، 5sjحتى الزوجه بمس أف الطام عل 

منكينا.متى فإطعام يستطغ لم فال متتا؛*؛_، نهرين 

علراحرام قال! إذا اثه بمعنى! كعترئا، الزوجة تحريم أف الصحيح لكن 
ءآلزم ألبي ؤثلإا تعال• قوله لعموم يمتئا؛ يكون فإثه اليمين، ويصلءْ روجنحاٌ 

إذاحلال ثيء كل فيثمل العموم، صح س موصول اسم وؤءآه لف،ه آئت أنل 
فهويمع،•اليمتن يقصي حرمته 

تحريمأف ٠ ر الصحابة مى وحماعة ٠ لآ.بمنأأار ءباس ابن عن ذلك صح ونل• 
فهويمين.اليمين به قصد إذا كعترها، الزوجة 

بنتها!أو لولدها الأم قالت، فإذا كالتحريم، أيقا هو قلت،! كإ والتحرج 
الخزخلأف يمينا؛ صار اليمير^، قصدها وكان وكدا، كدا معل لا أل حرج ل أنتج 
اليمين.حكم ل داحلأ فيكون ذللث،، أثبة أوما أوالتحريم الإثم هو 

يهرفأن وهى الكئارة! ثلزمه ألا حنث، إذا الإنسان ما يستفيد فانية هنا إف ثم 
(،٤٩١١)رنم ه، ك أقت ننز نآ مر لن ألئ قخ( باب، القرآن، تفسير كتاب، الأءارىت أحرجه ( ١ر 

(.١٤)٣٧ رنم الطلاق، ينتو ولم امرأته حرم من عل الكفارة وجوب باب الهللاق، كتاب وملم؛ 
يعدها.وما ( ٣٩٩)٦/ الحرام، باب الطلاق، كتاب الرزاقت عيد مصف انظر؛ )٢( 
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فليسوهئلمه، كذا أفعل لا اف، ثاة إف واف الإنساذ: قال فإذا اف، بمشيئة بمينه 
عقث.لا —فإثه اش ثاء إذ فقال! يمين عل حلم، من لأذ ثيء؛ عليه 

وافوالسلام الملام عليهإ داود بى سليإذ أف الصحيح وق 
لهأمميل آف، ٌنبيل ِفي مائل غلأما منهي واجدة كل يلد امرأْ تسعين عل اللينه 

سعينعل قطاي، ا-اثزم، من مسه عل بناء اش، ثاء إذ يمل! ؛ Uiiاش، قاء إذ هل! 
واحدهإلا بثي؛ منهن واجده ثان ولم واجدة، ليلة ق امرأة سعين جامع امزأة، 

افثاء إذ ارلوهال! ئ^! الّكا مال اف~ مسبحائ إسان ~نصم، إسان بشن آتت، 
،^١١٠١نبيل يمايل,ق ولدا تسعوف لأتى يٌي،■ بمف"؛ لم 

شتنإ ئ ؤ ! للثسول هال تعال اممه فإذ الدعوة؛ موصؤع أما 
أق؛،تنزئق، ؤإقمء بمد الُلم هدا وأكد ه ُؤتلم دال! ينولوذه ١^؛، ل>رأق، 

ينققؤ تعال! اش هال كإ •يملك ؤيكاد صدره ويضيق محزن الثمول وفعلا بموؤذه 
يكونوالا أن مسائإ مهللث، أي• لالثعراء؛م؛ا محفيهزه يكمأ ألا قسك ثغ 

تكذيبمن يقولوثه ما عل يثرن اله الخلمح، مصلحة عل حرصه من مهوءه 
أصتؤأ:يلأذلإمحنقمح لماشُقال! ١^
وأماسلث،صدهلث، يحلموذ كاذبج، ايلث، يعتقدوذ لا يحني! [ VV^LiijSd]ه ثتحدوف 

الساحزالكيان، صار بالحي بعث، فثإ الأمين، البعثة! قبل يموئه كانوا حتى ؤثمتلئؤ 
باق.والحياد 

كدبوايعنى! بناه فنعوذ! أل عن ثا3لئرثاق اف كقول وهذا 

محابلم: وم(، ٦٧٢رقم)٠ الأي،ان، الأمشاءj باب، الأي،ان، ممارات كتاب الخاوي: أحرجه 
لجنؤممؤثتن.هريرة أيى حديث من (، ١٦٥٤)رقم الاستثناء، بآب الأيإن، 



الريانيةاى؛قإءات 
^لتيئا

ءلؤ محاجه! وهو مومحى وقال [ ١ ]المل:1 ؤبموه طأتا خنمز ؤإسمنهآ 
كيتههل [ ١ ' لالإمراء:أ يثيره ؤالأتين آلثمتوت رب إلا هتو(ء ارذ ثآ علمت لثد 

الحيمن يه جاء ما يعني؛ 4 ٥؛>^ مل ما علمت جزت موص! قال أقر؟ أو فرعوف 
أوأقر فهل ه منمحيأ بجعوش ^٤؛، نإف دتآر آلثثزت تب ءؤإلأ 

لممحز؟أو أنكز هو أخزى: وبصيغة أنكز؟ 
ربإلأ ؛،!؛ مر٥٢ثآ علمئ لمد ثال 4 موصى! له فيقول ينحن، لم الحواب: 

يعلملا لكن فلو ينكر، لم 4 ثبويإ ثغنعوث لأؤئنك يإف بتين وآلارضن آلئثوب 
4ثورا ثفنمث ف0أخئآ ؤإق 4 له! قال ئوّمى وأو مثإ لا أعلم، لا أنا لقال: 

جحدوا.لكي حق، عل اثه يعلموو فرعوو وآل حق، عل موسى أو يعلم ففرعوف 
الُؤؤيا جحدوا لكي ص، عل ه الرنول أف تعلم وقريس 

^٣٠^٠تاليه وهذا لالأنمام;ُام[ 4 ثبمحدوف أش يثانتت خمحيخذ ولكث 
معاندوف.هؤلاء لكن صادي، اثه 

ماَكذمأعق صبروأ من رثل فقال! أحنى نرم سلأ٥ ثم 
]الأنعام:أمآ[4 أش لكلنت مبدل ولا صمأ أنتهم ءؤ"ْكا إيذاء التكذيبؤ فمع ورددأ4 

لكنأوذي، من أول ولست، كدب، من أول لش يعنى: لاإئمول، تلية وهذه 
الحمد.وقب وظثز، وانتصز فملحت النصز، ياسلئ، حتى اصبر 

منجاءه الذ.ي ط؛ فإ آلثزسينك4 ثن^^١ جاءق ءؤوكد قال؛ ثم 
الكتانم،ق جاء ما هي الصحيحه الزنل أخبار ثجد ولهذا القرآن؛ هو المزنين؟ نبآ 

من\وت تزأ ثأم أَز 4 تعال: اشُ قال كإ الصحيحة، الأخاز هذه والثق، 
محامم؛اّءأقث4 إلا لابملثهم بمدهم بما وال!رى وثثود وهمثاد مج مءّ ئلموتظم 
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ينتميأن حداو ولهدا اف؛ ْس علمهم ثلمي فالواجب الله إلا يعلمهم لا كان ؤإذا 
والئق.الكتامس، ق صح ما إلا الساشن أخباو من يقل ما عل 

آستظنثوعظم عليك ثى كان إن ت يعني ه إن'كاذَةرعنك وؤ 
فتصعدلالأنعامتْ"ا[ آكعزم سلعاق وو فيه وتغوهس ء' آززيو1 ؤ منا ضو آن 

قاصرإعراصهم عليك كمن كان إذ والمعنى! ذلك، يستعلح ولا فاينل، يحني• عنهم، 
الأرض.ق بنفق ولا الياء، إل بنلم لا هدا، مذ مز أن يمكذ فلا 

الثعا؛ق أوثلما آرتي؛و( ل مما سير أن أنتثلمث، ءؤ؛ن تعال؛ هال، ولهدا 
بقملأ ألهد-ئ عل اج1ثهلم آس ثآء فافعل ت يحني لهءه ثؤتبم 

صبم4لالأتحام:هآ[.

اقدى؟j( الناس يمرن، الذي ومن اتدى عل عبنع الذي من إدذ: 

أننحث، ولم اف إل الإنسان دعا إذا نحنر لنا ينغي ولهذا عهجل؛ اف هو 
اممه.عل وائداية بالواحّح، أتى لأيه صدره؛ يضينر لا 

نثتغللا زكن الحزص، غايه شوعن وأف افه، دين، إل اممه عباد ثدعو أن فعلينا 
متىإيه حتى شنه، عن بالناس يشتغل نجده الناس مذ فكثثر أنسنا، ءز، حم 

وهذااثم، عن ؤيئهؤر بالمعروف يامز الأسواق، j، يتجوو ومحلته الصلاة ق يدحل، 
يملثج.أُج صحيح، غثر 

اللهنعمة من فهذا الله عباد اهتدى فان افه، إل ثدعو أن نفسك إنجاء ومنر 
اسثآء ءؤزَلث قال: ولهذا عليلثح؛ ما أديث، فمد تبمدوا لم ؤإف وعليهم، عليك 

حاول،مذ أف إل إشاره هذا وثم، آلجنهي؛بمه ين ملأ آلهدئ عد لجمعهم 



الاقاءاتاأ>ساسات
 —(VA )؟—

اقمحع أذ أبدا يمكن ^٠ حاهJ، فهو اقدى عر اض اهُكو محخ أف ابتغى أو 
قثا3قرةثاك اف قال ولهذا النار؟! حئق ق فائدة أي إدف، اقوي. عل ا-ظق حمح 

منإلا ك' تشك ولا.نازف ءأءنء أثث آلناس -قمل طلت ساء ؛ؤولو_ هودثسورة 
هآنيمخ وآلثا;بم أينؤ ثى جهئر بيلألأ ربم" ويثناحممه ثنئهم ولذة يبم؛ ئجم 

فانحمل؛ ما عل واصل ولوكديث، ولوأوذث اف، إل ايغ أحي• يا مالهم 
لوثاءافه فإن يمكرون، مما صيق ق ثك ولا عاليهم تحزن لا لكذ للمتقئ، العاقبه 

ذلك.ثآبى حكنتئ لخن حمينا، كلهم الماس قدى ثاء ولو اثدى، عل -بمتنهم 



0(اص ا ^ u٤١٤،/ لتاءات 

الآسااأ

قفحتيغ معكم ندخل فهل القنوت دعاء تدعوف وأنتم ثدحل الئواو! ~ ١ 
أرجوإرشادنا!نصع؟ ماذا أم متفردين؟ المجد تحة صل أم صلاتنا 

دخلتمفإذا الإمام، يصنع ك،ا تصنعوا أذ المجد دخلتم إذا الأول الجواب• 
صلاتناانتهت ؤإذا الدعاء، عل وتومنول معنا ئدخلول القنوت دعاء ندعو ونحن 

احيكممو دوتثوا لم كنتم ؤإل مساجدكلم، ل أورتم كنتم إذا بركعتغ، تاتوف 
واحدة.بركعة تاتول فإيئم معنا يوتروا أف وأحببمم 

ألأوى والذي الوئر، س ثكهي حش المسجد حارخ يقفن الإحوة وبعص 
الإمام،قراءة إل فيستمع الإنسان،  ١٢يستفيد عبادة هدا لأف ؤيصل؛ المجد يد"خل 

ومجود،وركؤغ الصلاة أثناء ل ودعاء بيح تله ومحصل دعائه، عل ويؤمن 
فيها.وما الدئيا مى خ؛ر الإنسان ميزان ق بيحتان التأو بيحة والت

••هيى••

إثااللهم تقووت ايلث، القنوت، أو الوتر بدعاء منكم مع ن الئواوت ٢- 
يقولول؛الصلين الإخوة بعمى مع ونااد.عاء، اخر إل ونستهديك••• تعينل—، ن

ذلك؟حواص، ق الصحيح هو فإ سبحاثه، ت يقولوو وبعضهم آم؛ن، 
إ؟ا ٣١الإنسان: نون مض U إليكم: أزيثة U الزاو هذا الجزاب: 

يستمنائه نمه عن بجر أم وتهديه يعينه أن افه يأل هل ونمتهديك؟ نستعينف 
وبندقي^؟افه 



الأق1ءانالسادة

ثْاتحم— 

افه،إل تستهدى ولا اممه، إلا تتص لا اك عئثر أف تريد اك احت،او فيها 
والهدايه،العوف نسألك ت أي ونتهديك نمُيناك إثا اللهم أنات ل الظاهر لكن 
•أبئ يقاذ•' أل فالتائب هذا وعل 

'*زعص3<••

فإؤرة)تبح( بالإمام قراءة بعد إلا انيُر يّوى لا العص الثوال؛ ٣" 
مىإلا يعنىت الوتر آخر ل إلا الإمام يسلم لم إذا خصوصا ذلك، عل يرتب الذي 

ذلك؟عئهل العامة فأكثئ المأموم وتر لتصحح الهلريق وما ثلاث، 
إئللعانة: يقولوا أف العلم طيه إحواق أحث أم هنا إل ١^ ا-محاب،: 

لهبثلاث الإيتار ١^^١•؛؛ قال ولهذا الوتر؛ مى هوجرء شفعا ينمويه الذي الشح 
صورتان:

الثكحتينؤيأقبالثالثة.أفينلمممن الصورةالأول: 
حمنا.ئها الثلاث أذثنزذ الثانيه: المورم 

ويكرركعات ثإل الإمام يكمل ما حنن من المأموم أتبما فأنث، هذا وعل 
منائوالوتر بل الوتر، من ممتطعا يكون الذي الشفع تنوي لا الؤئر، تنوى للتاسعة 

هذهفإف الوتر نوى )نح( هزأ: ب ثم تراؤج، أما عل الإمام ْع كبن من وأما 
^^^محسماستلأبمأفبجىسمص•

أوهرئث، —مواء الثلاث أن عل العامه ينبهوا أف العلم طلبة من أريد الهم■ 
الأول.من الوتر الإنسان فينوي وير، كلها دصلئ،~ 



افالث(اص ئء هءات 

التاسعةإل وقام ركعات الثامحخ صل  ١٥إمام عن صئلت أف العجس، وس 
ائوواوتر، أما تنؤ ولم واحدة، إلا صليث، ما أنت هذا؟ كيف قالوات سلم، 

وعلعلمه افة صل الني قال ولايستقيم، يمح لا وهذا سلم، بعدما الأف، وتر أيه 
اش——هاJاهلم الناس بعص لكن نواه، ما وهذا ٠ بالئثاتاار الآعةال *إيإ ت وملم آله 

محابمنيِ*

هذالكن كذا، يمز أذ م إشان عل الإنسائ حلف1، إذا الئوال: ٤- 
الشخصذلك محلق وهل كئازة؟ الخالق عل فهل الأم، هذا يفعل لم اذ الإن

فعله؟لعدم إثم يفعل لم الذي الأحر 

الحديثق ذللث، ثبت، ك،ا ئثمه، تنر أي، أحيه عل اللم حق من الخواب• 
افعلقانت، أحوك ءاوكأ حلفن إذا بمي• ٠، ءثهالصلأْؤئمر التي عن الصحح 

صررا.ذلك، مس إذا إلا عليلقؤ، حلم، ما 

أقول،أذ يئزمني لا فهنا البارحه؟ صنمتج ماذا لتشري وافه مثلا! قال فلو 
لوكانلكن' الإلخاة، هذا يلحش أف له تحل لا وهوأيما محمنه، ابر أف ينرئنح، ولا 

فانبيمينه، آبؤ أف عل حمه من فإف مصلحة فيه له قيء عل أقم عل أمسم الذي 
(،)١ رنم هت، اش رصول إل الوحي بدء لكن كف باب الوحي، بدء كتاب البخاري؛ أخرجه  ٢١١

بنعمر حدين، من (، ١ ٩ ' )٧ رقم الأعإل؛الشاتاا، ®jj،( ه؛ يوله باب الإمارة، كتاب ت وملم 
خنئفيتن.الخطاب 

اللباسكتاب ت لم وم(، ١  ٢٣٩)رثم الخنائز، الأمر؛اساع باب الخناتز، كتاب البخاري• أخرجه )٢( 
حدين،س (، ٢٠٦٦)رقم والتاء، الرحال عل والقفة الدم، إناء استمال تحريم باب والزينة، 

عازببن ال،راء 



نيةالاظءات

عئكمانه.فليس أنا أما هوالخاJم، لأنه هو؛ عليه فالكمازْ أفعل لم 
اسشاة إذ قلت: إذا لأنك الأو4ُ؛ شاة إذ ا،لإف: عند تقوو أذ اوئ وإق 

تفعل.أولم فعيش الكمارة، مى نلمّثؤ 
*•محسى••

أذل فهل لأف4لم فمراة ١^^، لا وأظ سن، كفازة عو الئؤاJ: ه- 
بدلا كان ؤإذ ^٥؟ ٥١١الدول إحدى أو الصومال إل أرسلها وأذ نقودا أحرحها 

تمطثرلمثريع لمحا بجود وهل منه؟ ننتج ط طعام هناك فهل الإطعام مى 
أفعل؟ماذا أم الصائمهنا؟ 

ةطصولآنيcقنهتا أوسط قأ هوله: ق اممه نه _J ااعيرن العلعام أما الحواي،: 
هوالزر.اليوم نطعم ما وأومعل [ ٨٩لالأئدةت

شبمتامبجد لت ؤئس فمال: أيما حكمه بهز الله فإذ فمراة حد لم إذا وأما 
طعامات وحي. أو طعاما، تجد ولم فقراة وحدت أو فقراة، بجد لم إذا أيام4 يثثق 
ايامثلاثه تصوم أذ وهي بعدها التي الرتبة إل تنتقل فاو،لئا به، تثري مالأ تجد ولم 

متالية.

يووعهاأذ ياحدها ممن تثق لا لأيلن، بلادأحنى؛ إل دزّبمأها أذ يصح ولا 
اين.معثرة إطعام من بد ولا فقراء، عثرة عل 

أةتأكد لأ أزلا ش إطعاأ؛ فيه ليس ١^١٠٢ ضفر مشروع وكدللث، 
مثلا.ثلانة عليه محلس لا صحن ق كمارJك، تكون وقد عنزه، ياكثها كمارJلثه 



e_(عام،ا،صاالهاء هءات 
طحيوف يطعم أل ب؛ن فرق هناك أليس الكمارةت شروط حول لسؤال؛ ا ٦

الفقراء؟حاجه لأيد قد الثافخ لأف لذلك؛ يدعوهم ثم وعداء عشاء يعمل أو 
للفضر،أنفع ا،لطبوخ غر الشام يكون فقل مزقا، بينهإ أف شلثج لا الحراب• 

الأحوال.حنب أنفع، مطبوحا الطعام يكون وقد 
أحنفا،لهلبوخ مطاجإ، هناك وليس به، يطبح ما ءنلْ ليس شرا كان فإذا 

الطبوخعن منتئن وهو بيته، ل له يطبح من عنده الفشر كان ؤإذا شلثؤ. بلا له 
عشزةإءلمام قال! ال؛له لأف جائر؛ الأمرين كلأ لكن أول، اتجوخ فغثر 

أومطبوحا؟مهلبوخ غز نهلعمه هل نطعم؟ ماذا يبئن ولم ]الأىنه;هح[ ه ممتنك؛ي 
••هيى••

 ~U عئهل ليتبين التال هدا لك أصرب الحلم،؛ موصؤع حول الثوال؛
رمالأغراض، من غرص بيتي يد-حو لا أف زوجتي عل حلفئ لا؟ أم كمانه مه 

هلالسؤال: بيش. إل الغرض هدا أخصزث، بمد ليس وقت وبعد _، 
ءلآكفازةأمماذاأفعل؟

الثيء،هذا محضري لا واف قلث،؛ كنت، فإذا شلئج، إل يرجع هذا اُبمراب■ 
نثاك،كانت، ؤإذا كمانه، ^Jll، فليس غدا فأحصزئه اليوم محضره لا أف شلث، ومن 

قولاهذا ويلين كفازة. لزنتلث، أحفوئئ متى فإبا أبدا محفزة لا أف 
الحالم،.نثة إل فالمرجع ]اوقرة:هآآ[ ه ثزوثمز رواحلي ؤوإءأ 

إلايريد؛ ثه ومن هذا، بنتي، يدجل لا والله محك• بن لوكاف أبما كذللث، 
الئع.إل الأتإن ل المرجع أة الهأ كئازة. عليه فليس ذلك بعد لها أذف نر بإذنه، 

••0صى••



\خصَ
لثمحا~~ 

ماحرمان الحب من يلزم فهل سليإف، الله ض قصة عن تكلئت النوال; ٨— 
لطافاممه® ثاء ®إن فلوقال; ؟ سليإل نيتا قصة ق جاء كإ عليه حنق 

٠^٠؛الله باؤك أفيق الحدث؟ معنى فإ عليه. حلس ما وأتى الماء، حمح عل 

مسيلق الحهاد محب ءفيهألصلأْؤصم ليإذ م أف ! الحديث، معنى الحواب; 
وفعلاسيفعل، ائه عزيمة يأئْؤقلأم وعنده ثفاولأ، اليمين هدا وحلم، اممه، 
بهتحصل تاما جاعا وحامعها امرأة تسعين عل طاف ائه وهو عليه، يقدر ما فعل 

يتألأف ان للأنيبني لا واثه افب، بيد الأمر أف يريه أف أراد تعال افه لكن الولادة• 
الله.عل 

••ؤصى♦•

لحثه؟من من أكنز أم أمحه ^١ . ^، ١١أو الثق و وزذ الثؤال; ٩- 
ثيءعن يبحثول لموا بلحامم يعبثول والدين هدا، أعرف لا الحوالب،; 

محررأف الأخ وعل جدا، مهم ثيء فيه ليس عاما كلاما بمتمعوف هم إثإ تيمهم، 
ألفت،أذ وأحث، قاقا؛ التي الثنة هده نعلم حتى أو ي~ير1ا، حتى ذكره الذي هدا 

وهذابلحثه، يعبق الناس من كثثر الناس، من كم من محري ثيء إل اشاهئم 
لذلك،صرر؛ وهذا الشم، يتساقط النهاية ففي 7بما عبش إذا ايروفت، من لأيه غلط 

JJuمن،أحدرك 

كابوسالم: (، ٦٧٢رقم)• قالأيان، الأسثاء باب ممارات،الأي،ان، كاب الخاري: أ-مجه :١( 
لجنغنيبمن.هريرة أي حديث، من روم)؛هآ؛(، الأسثناء، باب الأي،ان، 



0(اممالث الاهاء ر  ٥١٤١ئ|ا،لقاءات 
ازرعن وجهه اممه ناعي اممه نبيل ^٠٧^٠٠ صام لأمن ه؛ قال السؤال! ~ ١ * 
الحهادل خاص هو هل  ٠٠الق، سبيل ررق قوله ق الهمود فا حريقا٠٠ تسعين 
رمضاف؟شهن يشإ وهل الحدث؟ هذا مض وما آحر؟ ٌنيء الفموي أم شل؟ 

رمضالشهر المقصود كان إذا حرمااا تسعين النار عن وجهه النه لاثاعد مض؛ وما 

اف!وممك ذلك، أرجوتوضيح يباعد؟ الأيام هدم بعدد اف الأنأف بمي فهل 
افثالحهاد:اعن و الإنسائثنتا صام إذا به المراد أو الحديث قلماهن الحراب: 

الحهاد؟٦١ فالمراد أطلمتإ إذا اممهاا مميل رال قوله! لأف حريما؛ سبعين المار عن وجهه 
لقال؛المراد هو هدا لوكان إذ له؛ محلصا افءاا مميل ررق معنى وليس اش، بيل سق 

للظرفثة،)ل( لأن ^٠٠ ٥١سبيل لاق يقول؛ أن يوف ^٠٠ ٥١وجه ابتغاء يوما صام لأمن 
ومظروفج.فلمرف من فيها بد لا والغلمرب 

دليلفهذا الحهاد، يكبل مع الصيام مئاى وتكبد صام إذا الإناف أف فالمعنى؛ 
يعنى؛حريما، سبعين المار عن وجهه تعال اممه فيباعد يقتنه، وقوة إيايه صحة عل 

الحديث،.هومعنى هذا شنها، ويقيه عنها يبعده 

عاليهاف صل ال؛ي قول، وب؛ذ الهدث هذا ب؛ن نجمع كيف قائل• قال فإف 
أقوىوالمطر عدا العدو ملاقو ءإيكم الفتح؛ غزوة ق للصحابة وسلم أله وعل 

اممه؟مييل ق أثم مع بالفطر علميهم فم؛ لآكمئاقطزوااا 

كتابوملم: (، ٢٨٤رنم)• اه، سل ل الصوم ضل باب الخهاد، كتاب الخاوي؛ الجترجه )١( 
;بٌتيذن•الخيري سعيد \لي حديث، من (، ١١ ٥٣)رنم اه، سيل ل الصيام نمل باب الصيام، 

حديثهمن (، ١١٢٠رنم)العمل، تول إذا السمر ق اكطر أجر باب الصيام، كتاب لم: مأحرجه )٢( 
هفهض'.الخيري سعيد أف 



الأقاءاتال,ضاذىت\يصَ 
;٥٨٦^^^

هعوأما مشمة، بدون صام من الأول بالحديث يراد ت يقال أف بينها ذا"بمْع 
أيفل.فالفطئ المشمة 

ءُ ثلاثهحوال كذو0 انثها سنه ■فسير؛ا عل عمرها يريد امرأة النوال! ١ ١ 
منأكثز الأو ولها ممن، دم م أبوعتن، من أكثر حوال نط بدم يم أسابيع، 

رأي١كلم؟فا العلاج، تاخد زالت، وما التشفي ق وتعا-قثإ ظثث، أما رغم أسوعم(، 
إلندهب أل محور وهل صحيحه؟ وصلاما صيامها وهل وصلاه؟ صيام عليها هل 

فك>ا ١٥١بارك أفتنأ المحد؟ 

كثزالذي الأخير الدم عل بناء مستحانه، أما المرأة هذه حكم الحواب،! 
5اسهاالعادة كانت، ما بمقدار فتجلى عادتنا إل ترحع والمستحاصة معها، وامتمر 

منايام سبعه الحلي لها! قلنا الشهر أول من أيام سبعه عائما كانت، فإذا مل، من 
دصومح،•وصل، وامحط،، شهر كل، 

فإثهمنه— ويهلهئ ينقهئ —يعني؛ قبل من عاذبما بقدر الكثثر الدم كاف إذا أما 
أوثاحز.عليها، تقدم أو السابقه، عائما وامحق سواء حيقا، يكون 

ننحهبمه!عطيه أم لفول بثيء؛ لبسث، فهدم ثرْ اليوالنقط الصمزه وأما 
زاةدنةشئا((ره.راكاَلأنئداكتية 

(.٣٠٧)ريم الطهر، بعد والصفرة الكدرة ترى المرأة باب الطهارة، كتاب أبوداود! أحرجه 



0هءاتئم،ا،اه)القاءاثلثا
رمضالق الصلاة غم ق تلاوة القرآف كنتم عندما الناس بعض الثواوت — ١ ٢ 

هذاحكم فا لملأن، وأجره ثوابه اجعل اللهم فيقول• للميت، ثوابه بمي•ى وغمحه 
بجمعأو يديي الأسان يرغ وهل ْشروع؟ القرآن حتم بعد الدعاء وهل العمل؟ 

الواردة؟صيغبم، هى وما الدعاء؟ ذلك عند أحدا 

عنلا نعلم، فيا أصل له ليس الصلاة ق القرآن حتم عند الدعاء الخوابج• 
 Jيدعوعندإمام حالف1، صثث إذا زكذ الصحابة، عن ولا الؤثو

دعائه.عل وأس فتابعة القرآن حتم 
ماJاكبن أس أف العناء ذكز فقد الصلاة حاوغ القرآل حتم عند الدعاء وأما 

وفعلالصحابة، أحد ماللئ، بن وأنس ، ودعا أهله جع القرآف أش إذا كان ئؤظبمه 
عندأنس لعل ما مثل الإنسان فحل فإذا العلم، أهل س كثي عند حجة المحابأ 

به.باس لا ^■^•١ ودعا أهله بع باق بيته ل القرأن حتم 
اليدين،رفع منزوعثه دعاء كل ق الأصل لأف يديه؛ يريع الدعاء حال وق 

يزيدالدين وقع فإف اش إل فيه ويبمهل الإنساف، فيه يلح الذي الدعاء سيا لا 
عغ؛جل.باممه ؤئمه بمتن، قوه الإناف 

••هصى••

ونحنم، فيه مجد العربثة الدول إحدى ق ق؛لي-نا لدينا الئوال،ت " ١٣
قالصلاة بجواز ورقة المملكة ق يرموا الدين الإخوة أحد أحضز وقد به، نصل 

صلاتناحكم ما والئؤالت أوحلمهم؛ الملثن يار عل الضر أف طالما المجد هذا 
ويرءاكلم!واف المجد؟ ذا هق 

(.١٣٥ والدارمي)٧ ٣(، •  ٦٦رقم)١ ثب، أي ابن أخرجه 



iiujiال،،،،القاءات \يجمَ 
~~لخيئا

المجدلكن إذ حكمها، عنتلف، قر فيه الذي المجد ق الصلاة الحواب! 
اغقال وفد المموى، غر عل أسن لأيه صحيحة؛ غئ فيه القرفالصلاة عل مسا 
[١ • ]اكوة:ح ه فيه ئئوم أ0 نس يور أول ثى أثثوئ ءد أسس ؤلس،ءد ه•' ليك تحال 
اشرعل سل قد المجد لكن فإذا [ ١ لالرة:خ< ه أتيا فه فن لا ؤ الأوو عن وقال 

وهذاتصح، ولا فيه الصلاة تحوز لا فاثه منجدا~ عليه سوا يم الشر لكن ~وعتي1 
ثراوا-ظق•صنع مذ 

صاحبهؤيدقذ اضر ينس أذ الواجلم، فإف اضر عل ماما الممجد لكن ؤإذ 
ءعالاس•

ينشلم ؤإذ واضح، فالأمر وأزيل اضر نش فإذ المحد هذا ق الصلاة أما 
اليمنعن كوذ بل القبلة، ل اضر يكوذ لا أذ بشرط المجد ل بالصلاة بأس فلا 
أوالخك،.الشال أو 

أومايق اضبمر هل فيه• تمل وأست، فثر فيه النءي المجد ل ايحنآ ت، فائ
المجد،ق تصل فلا عليه سل قد والمجد الأول هو القم إذ لائ،ت ق؛و فإذ لاحي؟ 

مجد0ق دئيته جعله بناه الذي ماُت، لعا لكذ الأول،، هو المسجد إذ للثجأ قيل ؤإذ 
هصل.القبلة غر ق لكن ؤإن يصل، فلا القبلة ق لكن إن قلتات فكا بناه، الذي 

••)هسي(••

مئةوخز آلاف، أربعة النقدية الأورا3، نماب أذ سمعت، الئؤالت " ١٤
صحيح؟هذا فهل ريال 

نصاياوالفصه بالقصة، موم النقديه فالأوراى صحيح، غر هذا الحواب! 
الهصاص،،فقد؛1^ القدية الأوراق من القدر هذا ياوي فا ريالا، وخمسوذ ستة 



الهاءاثاث()  ٥١٤١٤عام لقاءات 

ريالأتعنزه المصة الرياو قيمه أف قدرثا فإذا فيه، زكاة لا فإثه ذلائ، دوو كان وما 
القمةالريال قيمة أف قدرثا ؤإذا ريالا، ومتتن مئة خمس النصائح فيكون الورق من 

ومحنجن•مئة الخمس نصفح يكون النمايتح فإ0 الورق من رJالأرتح خمسة 

ليسفهذا آلاف وخمسة آلاف أربعة أما والقص، للزيادة حاصع اثه الهم 
بصحيح.

القمةمن ييالأ وخمجن سة يساوى فإ بالقصة، ءربط الأوراق نمابح إذوت 
بنصاي.فليس ذللئح يساوى لا وما نمابح، فهو 

••هصء(••

المدينةهذه ل وقفح ول المنورة، المدينة ق ماكنة أي أفيدكم ت القوال — ١ ٥ 
حتىالمنورة؛ المدينة ل عندي نقلته لو وأود أوهمته، التي وأنا — عنيزة مدينه —أعني! 

عئ،در ايه ثلثؤ وبلا قيمته، عل زدُنح ولو حتى باستمرار له ملاحغلتي تكوف 
اغجزاك ذلك؟ نهل رب، رأثي 

أوبأز فلا منافعه نملننح قد عنيزه ق هنا الذي البيتؤ كان إذا الخوابح: 
المدينةإل ثملة قاف منافعه تتعطل ولم يدر كان ؤإذا الونية، إل وينقل فاغ بثل، 
العلياء!بجن حلافح فيه وهدا الأفضل، إل الفاصل من نقلناْ أسا يعني 

ولوإلنقله محور لا فإثه يتعطل لم الوقفح كان إذا يقول! من العلياء فمن 
منه.أفضل 

به•بأس لا فإنه منه أقمل إل نقل إذا يقول: نن ومنهم 
 ،Jوسلمآله وعل عليه افه صل الني أف ذلل—، عل والدليل أصح، الثاي والقو



اولىه|ناميناويإأؤم، 

أفم\5ه علك اممه 3ح إذ ثدرت ائير افء، ومول يا قال.' رجل جاءْ مت5ه فتح !إ 
قاعاذهامم«، ررصل مماو: ئاعاذعليه، هائنا«، ؛رصل ممال،: القدس، ست و أصل 
ر)ثةضر١ُ^: اكاكةأَو ل ظه 

مواممةمن بد لا لكذ جائز، أفضل هو ما إل الثيء نقل أف عل يدل، وهدا 
إشكال.فيه يكون ما موخا بعد محئل لا حتى ذلك،؛ عل الحكمة 

لأفالبويةاا ارالمدينة يةال1 أذ والأحسن المنوو0اا ررالمدينة بمولها'. وهنا 
إذان يعني القيمة؛ ناحية من أيقا أقفل وهو ^١؛، ٠١١وتعبير الثالمؤ، هوتعب،ر هدا 

المديةيقال; بل ْنئزْا، ررإغ٠ا ^١^ أذ من أفضل ااثنول إل سنث، 
يبنيلهدا علميه؛ وّلائة اممه صلوائ فيها ودفن إليها، اليئ^ هاجز التي النويه 

النبوية.إل المنورة عن العدول 

*•ؤصى••

إليهاالمنند للعمل الدارس منويان إحدى رفقن حكم ما الئوال؛ " ١٦
زٌيلأبممذ غثرها ئل إليها سند العمل هذا أل عمحا الاشرة؟ نمحنتها قبل من 

منإدارثة أعال أو ئثة، كانت، إذا الامتحاناُت، كاعال نلها؛ بقة صله له مما 
علنأالإدارياُي،، بعض قبل مذ فرقص العام، الصالح نحدم با العمل تنظيم ثانيا 

فالدبجا، الوقت، ل فائض وجود مع ثمحصص، إل نحتاج ولا طاقتها، حدود و أما 
حكأذللاح؟

شلنهولا ]الائدْ:آ[ ه محالأموئ ألبؤ عل ؤوث'-اوءوأ تا3لئوبماك• افه قال اُبمواب،• 

يتل يمل أن ندر من اب والذور، الأيإن كتاب داود! وأبو (، ٣٦٣)V/ أخمد أخرجه )١( 
•عبداض بن جابر حديث من (، ٣٣ ٠٥)رنم القدس، 



اقالث(القاء ) ٥١٤١،ئء لقاءات 

كلؤإعطاء الإجابات، هده وتقويم الطالبات، إحاJات، معرفة والتقوى الإ مى أف 
تذوبوظيفه وهي بالعدل، الناس بتن والحكم العدل س وهدا تستحي، ما طالبة 

الئثة.بءصس_، تعال افه إل 

بجميعالأمحا1ت ل تعمل أف إليها أنني إذا الشة ازأة كتخ لا أذ فازى 
نحدمبإ اثانزة اوئينة تل من تكلف ارأة أو يقتفى النفنام كان وإذا نزرئ. 
هذا.مبل أن ا،لدرنة عل واجبا فكان المدرسة مصلحه 

*•ؤصى••

الوضوءيتتليع لا المتثني ق منوم مرضى رجل ل الحكم ما الثوال؛ " ١٧
به،لتتم ترابا له يؤمنوا ولم التراُب بدخول له يمحون لا والممتهى يالا؛، 

محوزوهل الحال؟، هذه عل وهو للصلاة يصنع فكيف نفليفه، الفرش أف ثلث، ولا 
علللقائمسن نميحتلث، وما تثني؟ المعلم يوف برا الترام، إحضار لأهله 

التعاون؟مى فيه لعا الأمر؛ هوا نحاة المتثفياسم، 

بعضوكانت، الترام،، إدحال، تمج لا التشفيات، أف أفهم الذي ا-لحزارآحت 
يزولوحينئلم. تمج، لا أما وأعرئ، أفهثر الذي الأو ص ذلك،، تمج المتثفيات، 

الإئكال.

يتهلجلا والمريض الترام،، إدحال، يمتعوف تثني مق الإنسان لوكان لكن 
تيمم؛ولا وضوء بلا يصل فائه غبار، فيها وليس نغليفه كلمها والفرش يتوصا، أف 

تويقول ]الخج:مم\[ ه مذ آلبج؛ ق، نؤكأ جعل يقول• ننحائئؤناق افة لأف 
ثامإءؤ جذؤثلأ• ؤيقول ا ١ ٨ ٥ ت القرة ] ه آلثنتر دأًئم -كبئ دلا آؤتر بمًكم أش 



رضإنيةال الائءات ءب0ءِ 
^نتهئا

؟١٠وسعها ثنتاإلأ آثم لايتممو ؤ سنح\ثئؤداكت ؤيقول لاكغاين:ا"١[ ماأسممعمه أفت 
لاوقرة:ا*امحآ[.

تعالاممه شفاه ؤإذا تيمم، ولا وصوء بلا فمل ذللث، سوى يستطيع لا وهذا 
صلاه.فيإ إعادة عليه وليس ؤيتيمم، يتوصأ 

ءامنوأاؤرتت> ^كتابها قال! افآتعال لأن يلزم؛ فلا التراب أهله إدخال أما 
^^س:ا[وذال:ؤنأززأآشهلالإما،:أم[.

هذال الفلام يقتضيه بإ حاله أو بقوله ملتزما التشفي لحل الريفن وهذا 
منا-التراب يدحل أ0 ينبغي ولا بل الترانم،، إدخال يلزم فلا المستثنى، 

••هصى•*

حصلمكه إل وصول وعند أهل، ْع العنزة لأداء ذهبت، السؤال؛ — ١ ٨ 
بلديإل رجوعي من بد لا وكان اشترطت،، قد تكن ولم للنساء، محصل ما لأهل 

أحدمأكه ق ل يكن ولم عنه، التخلف، أستهلح لا رسمي بعمل مرتبط لايني هنا؛ 
تنتهيحتى إحرامهم عل زالوا ما الأف وهم باهل، عدمته وقد أهل، عنده ابقي 

حكمفإ مصهلزا، فعلت، ما فعلت، وقد لإكإل مآكه إل حم أعود ثم العادة، 
خثرا!اممه حزاكم فعلتج؟ فيإ \ذثو؛أ 

ترجعالمرأة يعني؛ صحح، عمل السائل هذا صنعه الذي العمل ابواب• 
الندة.وأثت، فة إل عادلم، طئزلم، ؤإذا إخزامها، عل 

ملنأذ الميقات إل وطا ^١ عادتمن قنت قد اللاق  tu\أنصح لكر 
هذامثل طرأ إذا حتى ->1نتنىا، حيث، قمحل حابس ح؛ثني ررإف الإحرام؛ عند 





ام*مانيالآالقاءات 

ؤإذاالزكاة، أهل مذ العائلأب هدْ أو ظنك عل أذثف لأي الخزاب: 
أهلُن لوا ألمم بعد محا نهت، لو حتى كمي، الركام أهل مذ أعم ظثك عل علب 

برثن.فدمتالئ، ، siUpإعادة فلا الزكاة 

أهليغتتي ثم بتت، أهل ركاثه يعي، أف اعتاد قد يكوف الناس بعص لكذ 
الدقةولائذا لامحور، ذهنا العاذة، عل ؤيعطيهن ا■ءتنوا أمم ؤيعلم البيت، هذا 

س:>بجمزأذبجبس>لك؛؟
وكالنيوعلكاJهودي فهو كافت، وهو الصرابي، يض السحذ الخوان،: 

بأممالغمار بمة عن فيفترقول الكتامحت،، أهل من واليهودي هو أثه إلا وكالبوذي، 
هوأهة إى ^١ ١١٠أفمكت> يقمن ثو ؤ القرآنث بنص كمار هم لكذ كتاي—،، أهل 

؛تننزه؛ايث أس إاك> ئالوأ أك؛زا »ءكم [ ٧٢ندة: lil]ه */!يُ أ.ن ألمسيح 
[vrisjodi.]

اليهودمذ أحد ي، ينح لا "١^ أقم بل النص وأجمر 
التار(امفاكرا;ذلأبجيخلأبجطبيوبم١لأكانمذأشماك، 

سالزكاةلأنئكافئ.

المسيح،إل المنسوب هو يحل اللأف صواُتا؛ غر يحل( بائه)موالتعبثر 
مسيحئر—إثه ئلنات —الذي الصرال وهدا بمحمد، يؤمن هيآكلآْؤئم والمسيح 

طريماف،؟!-ئالمج لذ به النتصح فأكف بئحمد، يومئ لا 

من(، ١  ٥٣رقم)محمد.، نستا برسالة الإي؛ان وجوب باب الإيمان، كتاب لم؛ مأحرجه ( ١ا 
هريرة؛ْتءؤثؤبمن.أف حدين، 



0(افاث الحاء 1اإاه) ئء لقاءات 
-

آ؛نّى عبل  ١٠إمحراسل■ بمي لنر يل يمحمد، موقن عاي٠مآلصلأ٥إكلأأ مى فع
 )UC؛^؛-٠ثن ه بمرلؤ وث؛ثرإ 'أمحيي ين دى هت لورمحبها.ثا أس رثول أفي إنرءبل نبي ؛

إدزتقؤاكلأْلأقلأإ، محمد إلا عيسى بعد رسول يأت ولم ]الصفتا"أ ^ آخمد أسمه! 
بحيأيه ادعى ض وسئم، آله وعل افُعله صل بئحئد ئومن المح نمى 

لئئولنيولكذن.يا لكم وهو 

شحني؟ثومن هو هل الأنبياء من عيي ضث 

~وعدفيقولوف بالأنبياء يمز الرسول أف العراج حدث وق تعم، الحواب• 
قال!وآدم الصالح، والني المالح بالأخ مرحبا اللأم~ت ؤيردوا علمهم يلملم أل 

^^صقالوس:>ثإذمحاش/بج
ومسرنوتنىى.^١غأ ثنثآء>ءقلم منْثشوكة ؟ k==c^\iXjأفنس 

[.٨١عمران;]Tj ه أفزرئا هالوا إصمى ذألكم عك ولءد•تم ءآنررتر قاد وقصيدر يدء 
معهملثا مقتدى رسول جاءهم إذا أنم الأنبياء حمح عل الثاي، اف فأحد 

وقوملم، آله وعل عليه الله صل محمد هو وطا وينصروثه، ؛4 يومنو0 فإمم 
إمامابم وصل بالأنبتاء اجتمع اله العراج حديث 

ريال؟آلاف أربعة مثلا راتبه لرجل الزلك0 يعطي هل يقول• رابنا• 
عله, ول كفه اف او هذا لكن اذا محال ١ آلاف يعة أر انه ١ / الدك ات؛ الحم 

الإي،ان،محاب وسالم: (، ٣٨٨٧)رقم الراج، باب الأمار، مان، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
صعصعة)?ؤغهنن.بن ماللئ، حدين، من (، ١٦٤رثم)اثه، برسول الإسراء باب 

من(، ١٧٢رقم)الدجال، والمسح مريم ابن المح ذكر باب الإيإن، كتاب لم: مأحرجه )٢( 
;هتؤمحؤخئه.هريرة أن حديث، 



(m)
امأضأذةالاظءات 

آلافأربعه يكفيهم لا كبثرْ، عائاله عنده يكوف أف مثو يكفيه لا لكن وإذا 
ألماعثر ائى فنعطيه ريال، آلاف خمسة قالوا! الشهر، ق يكفيهم كم نقول! ريال، 

لهثقاي لا ص عايه لكذ للتوولإ يكفيه ١^ ذلك ، jl5لو وكيلك \ب عن 
دينه.مضى فإلنا 

*•هسى••

بحيث،هماحمخ عام كل لتعليم العامة الرنانة تمرق النوال! — ٢٠
عددعل تزيد الكمثه لكن ض!•، مرحلة كل ق الأول الصقن لقنالبات ثنعثص 
أوإدارةللمعلمة محوز فهل المستودعايتج، ق المصاحف، تتكدس بحيحح الءلالبا>>ت، 

الدرنة؟خارج مذ محاجها مذ يعطيها بحسئإ الماحق، هذه ق يتصزدا أل الدرنة 
قوتصثِف أن الدرتان من لواحلة ولا الدرتة لرئيسه ثبوز لا الخواب! 

الرثاتةالتعليم إدارة وراء ؤمن التعليم إدارة إل هذا ق واإلر"أع الماحمإ، هذه 
البنايت،.لتعليم العامة 

••)قسي♦•

عثرالخامسن ليله يكون سوف اد4 وهي عنكم إشاعة تمعثا النوال! — ٢١
نثرماؤ الصحمإف وقيل! النامي، من حلقا ، صواعق؛^lUالثّنه هاوه رمضان من 

عنها!حدئنا ذللثج؟ صحه فإ عنكم، 
بز٢^١، مز لم ونحن ال٤دص! ْن ^١ يشي أكوم، U لة! أقول الحزاي،: 

ؤئ؟إ،عيوأكلأْ الني عن يروى حديثج هناك لأف الخم؛ هدا لتكذسب، نشرة كنتنا إثنا 
رمحافمن عثر للحامس موايقه الخمعة لتله كامتج إدا ®انه يمح! لا حديث، لكنه 
—يصمألما تبعوذ يه ؤيصم ألما، تبحوذ يه ثيللث، السإء من صويتج عنديثج يإيه 





(m)
ام،فطذيقالثءات 

الرائعالقاء 

ذ-ائلسّ
ومنوأصحابي آله وعل محمد نبينا عل وأملمم وأصل العالين، رب ممه الحمد 

الدئن•يوم إل بإحسان تبعهم 

ريالذي ه، ١٤١٤عام رمقاف شهر ق الراح اللتاء هو فهدا بعد؛ أما 
العام،هذا باعتبار الأمحر اللقاء هو وهذا الكبير، الحامع ل عنيزة ل الدعوة مكتب 
الختام.ولكتر Jا نحسن  oV4i\نساو 

وجهعل ورالإحلاصن، و)الكافرول( محورة)سبح( نمير عل نتكلم ّوف، 
بثلاث،الإئاف أوثز إذا ازير، صلاة مزأق الثلاث السور هذه لأف وذللث، محمر؛ 

محورهومرأ العيدين، صلاة ز ومزأكذلك الحمعة، صلاة ل رثح( محوره وتقرأ 
أيصا،المغرص ثق وق الهلواف، ركعتي وق الفجر، تث ق والإخلاص الكافروو 

هوآثموؤذل لالكانرون؛ا[، ه كأي السورتانتسأءنيت كلتاهما 
تفسمهامن ء بثي الإلمام كان لذلك الصلوات؛ هذه ق تقرأ تا ١ تالإحلأءست ه أحد 

المفيدة.الأمور من 

قنقون، أذ من ؤإياكم يعممنا وأ0 الصواب، وناله نقوو، وباق فنقول، 
يعالإ؛لا يإ فيه يتكلم أذ ان للأنمحوز لا ئبمائئوةث\ك اممه كلام لأف ٣؛ لا ما لكدمه 

آلهموهذه وكذا، كذا بكلامه أراد أيه اممه عل يشهد اممه كتانم، ق ١لتتكللم أي: لأنه 
حهلم0.





اسءاوا

آكثبم4.آ;ياأكتط ؤ الخامه: الأن 
غثهلم؟بم.آتت اين مثل ؤ السادمه: الأيه 
آدثثآإُاه•ولأ ئنبن ادعذود_. ؤءةٍ اُعةت الالأية 

ف،منها الأول آيات الثلاث نطي.( السورة تحعل التي هي مة القوهدم 
الونهلىالأيه أف شئ العد، وبين افب بين منها والرابعة للعد، منها الأحثرْ والثلاثة 

آيات.ثلاث وبعدها آيات، ثلاث قبلها ه ئنتييث وإءك تنئ ءؤإ،ك ت تعال قولة هي 
هوتوالتسبيح عيججل، اممه نز0 أي: [ ١ زالأمل: آلآل4 ره أنم ؤ، عئقجل• يقول 

صفاته.وق أمإئه وق ذاته ق كامل تعال فاض نقص، كل عى اممه ثزه أي: التنزيه، 

استويلأيه ،^؛ ١٠•ثي؛ كل فوق، هو الذي الأعل• أ'لآيمل،ه ره أنم ءؤّغ 
بالنيةالع موات والالع الأرصون المخلوقات، قوى والعرسن الحرمس، عل 

مىفلاة ق ألقها الصخرة الدنع حلقه الأرض، س ثلاة ق ألقينه كحنمة للكرمي 
ثى؛.لا اياخة؟ سْ مل توب تكم الأرض 

همد0:ه: قال 
قوىعَؤجل والرب، الأرض، من فلاة ل ألقين، يهؤ للمعرش بالنسبة الكرمحئ 
جدوعلأ-فهوالأعل ثيء، م من وأكثر العرثن، 

مواتالبدع الكون، بدأ ى الله هو الخالق، هو آ ٢ ت الأعل ت ه ئوئ عق ^٢^، 
فيهليس كاملا، سويا حلئا حعلمه يعنى: التوثة؛ من سواه أي؛ قوى والأرصن، 

اختلاف.ولا تناهض 

الخلةق وأبونعتم (، ١٨١! ٧١الإبانة ل بطة وابن (، ٣٦رنم)١ صحيحه ل حبان ابن أحرجه )١( 
الغفاري؛»؛^_ذر ابير حدث (،من ١٦٦/١)



الرابع(اص ^) ١٤١،u،؛ هاءات 

ملالتقدير هدا وكان عغ؛ةل، المادين قدر يعنيرت لالأءل;مآ[ ه يهيئ ثدر ؤ)\ؤى 
القالإأة ظن -ولا القالإ ثو افَوءال لأ0 والأرض؛ الوات اه كنلق أن 

وهوالمحفوظ، اللوح ل يكتب، أذ أمنه ثم اف— إلا يعلمه لا قلم فهو هده، كأهلامنا 
ثيءأي من نعلم لا ذللثح، أثبة أوما أورجاج، أوحديد حش_، من كالواحنا ليس 
كتب،لأيه والأرض؛ الموات، يسع إثه العلمإءت يعص قال صغيزا، ظنه ولا هو، 

بّكئ،مح؛•
لنيقل! لم أكتس،اا وما رثى، القالمث فقال اكتب،، له؛ وهال، القلم اممه ؛رحلن 

يومإل ُكائن هو ما رراكتّت، قال(ث المعنى، عمل هو إذف أكتنر؟ وما ءال(ت أكتب،، 
المحفوظ.اللوح ل كتب، القيامة، يوم إل هوكائن بإ الماعة _، ق فجزي المامةاا 

قكشب، القلم ٥[ ]القمر:' ه ألصر 'كلتج وجاا-ة أمرآإلأ مدة؟ كم فغي 
الماعة.تقوم أذ إل مء كل ْماديز كتبؤ الحاو، 

فهدىله، حلق ٧ محلوق كل هدى المخلوقات،، فقدي أي: ه مزئ دز ؤن\ؤى 
علدله الذي من الثدي، ويaلالأا أمه يهلن من يمط الحن؛ذ إف حتى الأدس، 
هوهداه الذي لم الأن، سمط هلفل لأثث التعاJلم؛ نفعة ما عثئته لو فأمة الثاني؟ا 

١^^،،أي: العلمإء: بحص قال، ١[ ]I_:• اؤوستئأتيونيه تعال: قال، عهثل، اممه 
إليها•تيدي الذي هو 

الأمصنع عل، يدله الذي من أمه، بُلز، من، قظ ي٠ العثر(ُ وأيثا)حوار 
عيججل•اممه بمديه لض، يمذ-ا، لا وهو تعرفظ، لا فالأم إ اللبن؟ ل1ئزرب، 

العروس)حور(تاج الماقة. ولد الخوار: !١( 



الرسإنيةاللتاءات 

نإمهديه الخشرا0 حتى له، حلى ج هداه محلوق فكل جدثعلأ، ه ملئ ؤف-و 

أي؛ألمنى4 ¥ذزةِ لالأءل:ئ-ه[، هدئ4 عثأ؛ ئبمله' ا؛©؟ ألمه أمج 4دأؤئ 
مىالميل يئمله ما وهو معروف، الغثاءت أ-مئه عهء 4ءجعنت والزرؤغ النبات 

أمحوي.وأحوى! ذلك، أشبة وما والأعواد، القشور 

لكدحتى تامه حصزْ أحضز جعل افَتعال إف ١^؛ معنى j، ونل 
أمحوي.يكوف أن حفزنه شدة من 

تا3قؤناقافه يجعله الأحفز الغص والنبات المرعى هدا أف المعنى بل وقيل• 
فاشلاثنمعهم، لكنها حنة ثفزة فهي الكمار لأعإل مثال هذا وأن يابنا، هامدا 

١^من 4ثزذثه ع تا إلا ج خت ت^ 
قالحثريل، بواسطة وسئم م وعل عليه افه صل التي يزئ عيججل، افه بمرئ؟ 

حبمؤيل،يقرئه قاليي لالمامةتماا-ها[،  cjU،4؛ياخمهءوفيادمحُءكا ْاؤإف تعال• النه 
عثتل ٤١م منانث,اأج؟ آئغ مأثث ؤ؛ذا رسوله لأف-مريو إليه؛ القر١ءة اله أصاة1ا لكذ 

بلُةرئاكا ما ثنس فلا أي• 4 مئ ئلأ' نثرنم 4ّقال! وهتا آ  ١٩-لااشاعة:ما ئانه'4 
للتامحن.تبلعه حتى محلبك ق ويمخث، محتمى 

أوساك١^ من آية ضنك أذ اف،ُتمال ثاأ إذ لكل ص: 4 أظ ه ئا 4للأ 
4ثنيهئآ آو بمآ بمد يأب نجبها آو ءايو يى ثذّّح 4هتا تحال! قال كإ إياها، 

لاوقرة:ا-*ا[ؤ



الوابع(ارإةاء عام،ا،اه)رق1ءاو( 

بهينهر ما أي؛ ؤبملمأإهر4 ءَة؛قل، افه أي• وده'4 بمش4 وما أيهن بملر ونم' 
فاضكلمة مى يطمت مهإ جزؤلأ، فهويعلمه ذلك، يوف ما أي! بممح4 ُؤوها الناس 

:نمحاطاكالخ،أومم/

يسرهباق ءثيآئأْؤظم الني اف وعد يعت_ي1 ]الأءل:خ[ لأتى4 4وبيرث 
لكذأ>اكذًواهءفاثمىساكجفيلكم؛؛ُبما ُص 

أحواله؛كل ي الثنزى أهل أعإل ءكوألصةأْؤصم فعمل مثثزا، وملم آله وعل 
ذلك.١^^٥ لأو 

منإليك أوحى!ف بإ الناس يكر ]الأءل:ا'[ أؤمح4 ست إن ُ؛ؤهدفي ءالت يم 
يكزمعناها: إة العلياء: بعص قال الحمله هذه أليئةا4 ست ُأ/ين لكن اض، كتايت 

4ثلإثيفع اثه ومعلوم ينفعه، العلم كلام إف ملأنا ع1لم فهوكمزلنا: حال، كل عل 
متنفع.والدكزى يحني؛ أؤئةا4 ست إن 

الدكزىتنفع التي الخال ق يكز والمعنى: شرمحليه، هي بل العلكاء: بعفن وقال 
يتدكز.أذ ثهلتع لا من ندكن فلا الناس ثدكر ق تعلمع ولم أينث إذا وأما فيها، 

تنفعالقوم هؤلاء كان إف يعني: أؤمحةا4 ست إن 4ءدفي أحن: الأول، لكن 
^^مءلكلحالسهاًقئ4لمؤ

الرنوليدكزهم أف بحد قسمين الناس اش همتم ١[ ]الأيل:٠ ينثئ4 ش 4تدؤ 
^هأكلأ0وآلاةم:

ذريهن هابمب ذءؤرإ إدا 4رأفيكت• يثدكر فهذا عكجل افه ينثى رجل 
ثدكزباق وحنق باض ويكز ^ ١١قئثى كان إذا [ ]^4o:rU نثازعن1انا ئثها عمنوأ 

الواجب•وقام المحرم عن واوتدغ 



الرضانيةاللقاءات( 

الثماوْ،له محن( الذي ؤأ'لأثسه ١^^ بمجب أي: ١;i لالأءل:ا ه ؤومجث؛ا 
وال؛ه.والعياذ 

وثل]الأءل:مآا-ما[، ءق4 زلا بما توت لا لإ ?0 آوألمح( ثز 
بدلتهمجليدهم يئن،  ٥٠٠بافب والماد حما يكوف حتى ببما يمل بمي،• أزره 
لالماء:آه[,ه العياب( لدوقوا غيرها جلودا 

فهذاوصعرى، محرى نارا هناك أو ا،لعنى وليس للنار، وصما وؤألمكتاه 
الدنيانار عل ئئلمغ أنيا الض ذكز وقد 5؛^^،، أنبما للنار وصفت 

ذللئ،وْع الاحزْ نار من جزءا بمني( من جزء الدئيا نار وأل جرءا، وسحم( بتع 
لمتدمباممح.الذي الأثمى ;نلأثا 

يوحد.لا والوت(؟ الحياة غثر ثيء هناك هل ؛،^ ٥٤ولأ بما بموث لا 
والوتر؟الحياْ ينمى كيمر إذن: 

هوإثابل محا، ولا بمويت، لا ألا المعز،ت لتمط مهم، ما غثر وجث عل يش 
العذامحت،،مى منّلإ كريمه حياة عتا ولا فيسريح يموت( لا لكنت حي، ؤإما ْئتإ 

فبمعدكاملة حياة نحيا ولا فيستريح كاملا نزتا يموت لا أي: كاو، ثش هنا فالم 
ات؛•مل 

الذيض بملأ(ه س اضُتعال: قال المؤن(، أحياآضزو قام ؤإلأ 
لبجلكنا^١;^<4 وشن النار خازذ ماللث، ءؤثتإك،4 نادوا النار أصحاب ص؟ 
]هممف:يي[.ؤءاث(لقو لنتريح ويؤتنا 

كتاب(ت لم وم(، ٣٢٦رقم)٥ تغلوثة، وأما النار صفة ياب الخلق، بدء كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
محريرةأي حدث من (، ٢٨٤٣)رنم جهنم، نار حر شدة ق باب الختة، 



الرابع(اووق1« ) ٥١٤١٤عام لتاءات 

لكملاموئا أي! ه بموث ^لأ فصار كريمه، حياة ق ولا موت يوجد لا إيه 
-يا.يعد لكمله حياة أي! عيره ُؤولأ الدلالسا من به يستريح 

[،١ -٥ ١ لالأءل:أ ه صلا ردء سَتهو؟وءانن دلمقالتعال! 
ؤسمعادة فهي المرهون، من والنجاة المهللوُ—ا لحصول جامعة كلمه الفلاح 
هرقلأ ّن أهبج قال ك،ا الشرك، س منة زكى ش أي؛ روه 

[.١ • ]الشمس:ا- دشها4 من وثذ■غاب 

وئامفعفلمة عغتثل اممه ذكز يعني! بإذا؟ ربه امحم ذكر ه صق ره أنم 
والمنكر.الفحشاء عن وثتهى عقيتجل، اممه ذكر عل تشتمل الصلاة لأف يضل؛ 

دأبتيآهثر دألآمحْ ا©؟ ألدبا آلهمدْ ميروذ ظ تعالى! اممه نال ثم 
بعدأنئي انمي! الإبطائ، للاصرف الأنمماولا للاصرات هنا لالأءل:ا-ا-لأا[بل 

الاحزة.عل تثدموثيا أي• الدئيا؛ الحياة توثروف الد'كرى هن>ْ 

الخمذجمع.ت، الدُيا، من وأنمى الدئيا، من -حثر ه وأبق ثر ؤؤلآأيرْ 
الذانأتوالخم الزمني 

السأخز ولهن.ا بقوله! والذامحأ ُ؛ؤدآذقه بقوله! الزمني الخثو 
^^٠٧١ ذ؛هاااُ وما الد>سا من حير الحثة ز أحدثا نوط موضع ءرأو ءييألألأْؤئم 

اخغأثاينأهلاف.

وليستمحزا ث ١^^١ ه نآق نت زأمحرة أ0؟ ^؛١ ألص؛ تمحن >>، 

من(، ٥٣٢ ٠ ) رقم محلوقة، وأتيا الحنة صفة ل حاء ما باب الخلق، بدء كتاب البخارىت أخرجه ( ١ ل 
^^٥^١.الساعدي صعد بن صهل حديث 



اىقاءانارر،ضاسةيتآ 
الشاممال ولهذا مكدر؛ فإيه صفو من فيها جاء وما قليل، متاعها الدئيا باش، 

٠١٣١:
والهزم١!^^، ار بادكلدات_ه مثئصه داْث ما للعتس طيب لا 

أنتلأيك، والهرم؛ ا،لوت ووؤ>ذأ إذا منعصة ، ١^١٧لعيش طي-ت، أي أ وصدئ( 
مىاسهيث، مت، ؤإو أهلك، عل حتى فص1مق هرما، صزت الخيام بلئ، طالت، إذ 

الووا،ذكيف،_دت،اسم؟إ

JJوو\م ٣١ ٣١قال ^^١^١، ا وال
أئثدز؛نتزمحمنما ننمءو_اسمن

بلأبدا، كدر يدون صافيه أيام عثزه بك يمؤ تكاد لا الصحيح، هو وهذا 
الخارج،أو أوحكومتلث، أوبلدك أوحثرانلث، أوأهلااث< مسالث، ق إما كدر، من بد لا 

منغصة.مالدثيا 

ئمْعذلكهله؟
تمطت،ان إنمذ كم ^، Jbساعة أي ق اذ الأنيدري لا لا، الخواب؛ 

يدري•ما إذذ• ومار-تإإ الشاي فنجال منه وسقط أ وماث، يد؛ من اللقمه 
مثه.اا الآحرة؟ الحياة عل الحياة يوثرهذه كيفن إذذ؛ 

محقثئ؛' ّ آلأوك آشحف لز سا 1ل ";م ن١تي خث ؤوأمحرْ قال: ولهذا 
ةبماثمشم،4]الأض:يا-بم\[.

)\(\نظو:همحضض)\رألأ^ع
(.٨٦/ ١ ر لسيبوه الكتاب انفلرت تؤلب، بن للتمر الهت، )٢( 



إ١مراuقاءاأرابع(١٤صاتءام

هألدق آلتو٠ منروث ظ ت قوله إيه قيل؛ _، فيإ المثاوإليه ه منذا ٠^^ 
السورة.كل إنه وقيل: سزوه. أو  'جقوله: من إنه وقيل: 

الدنياالحياة م تن وتازم بام، التدكر عل تحث  -يالكب فجمإ 
علالآيو1•

فقال:الئركن، عبادة من يت؛رأ أل نبيه أمز افه فإف الكافروف: محورة أما 
الكافروف؟يعبد فإذا لالكامون:ا-'آ[ تندو0ه ما اشد لا  ١١١  ١٢آلخكغزوث يمأببما 

آلحقنزوثكاتإ يقول: القمز، الشص، الحجز، الثجز، الأصنام، 
متهم.بريء وأنا الذيتعبدول، أعبد لا يعني: ماتندو0ه لأأعبمد أئ؟ 

يحني:اممه، الثتّوو(؟ يعبدْ الذي من :٣[ أعدهتآ شدوذ أنثن 
معبودي.تعبدوي، لا أنتم 

افه؟اويعبا،ول الأصنام يعبدول أليس الاسمان: قال فإذا 

معتشه لا فه عباذثه لكن الأصنام، ويعبد اطه يعبد بعضهم ثعم، قلنا: 
إfا؛ا ثا أثأعاد ولا رجأ أعتد مآ عنيدوث أنثن قال: نفاها فلهذا ١^^؛ 

]امممون;م-ه[.آأسه شووف 

تاامحث لأ ؤ بمعنى: ٣^ ثا ءد أثأ كذلك،؟ أليس تكراث فيها 
سمث،.^؛ ١١الألفاظ نفس ه مآأعد عيووف أنني وقوله:

التكرار؟^ا يكون كيف احتلم، 

بالتكرار،تذقد الهامه الأموز وأف التوكيغ.، باب من هذا يأل ُعضهم• فأجاب 
لرييثُو وقوله: لالنأ:؛-ه[، لإَكلأ ؟ ، ٢؛ سنازل جؤ' ننعال: قوله مثل 



اواالأءاتاض|مإضت

بثمتمىنحس المهم مالثيء لاككاثر:ا"-ما[، ه 'ألنثن عنى لردي نم رنا' آئنيسم 
التكرار.الرث اللغة 

ماتتوورا4اؤلآ قووئ!وأف تكرار، ١^ ق ليس إيئ العلاءت بعض وقال 
ثاع-ديمهأئأعاد ولا ج' أعد مآ أممعمدوث مأولأ لل٠عودات نفي ]الكامونت٢[ 

تعبدونها،التي الأصنام أعبد لا أنا ت يقول كاثه ولكيفثتها، للعبادة نفي تالكاموذ،ت"اِأا 
بامحأاراخ فيكوف أي:tا، ولأ حا، اممم ولأ ^١^، ت >، أعبد لا ول 

ليسومعبودي كعبادت^كلم، ليت عبادق يعني! العبادة؛ باعتبار والثاق المعبود، 
الككزار.دعوى من اللامه فيه المزل هدا لأو حثي؛ وهدا تجإلأي'. 

سدودزما اعشو لا ؤ الفعل ل فالأوJ، نحتلفن، الأبه بل العلمإء؛ بحص وقال 
الخمالهحاءُت، ولهدا والفول؛ للامحتعداد والثاق ه لني مآ عشدوف أنتم ولا 

محثجَولآآثأتجثاشتمه.
نفيالأول؛أن الأيتئن أل ٠، لآءهآنثئُ ليميه ابن الإسلام شيح يميل هذا ؤإل 

يمكنولا أمعل، لا أنا يعني• والاستعداد؛ للقبول نس الأحريم( والأيتئن للفعل، 
أذأءثل،ولأأملهدا.

وأذالثرين، معبودات من أل:لإأ الإنسان عل ومح1، عفليأ، مقام والمقام 
لرسوله.متبعا عبادته ق فه محلصا يكوف وأن المشرين، عبادة من يتبرأ 

دينعن المسالمان دين يتئنز أو بد ولا :٦[ د؛ماهود ذء' ؤ قال• 
هوأصآزصم:المثر فقال اللباس، ق حتى 7هم التثغ عن الئهي جاء ولهذا الئار؛ 

(.٥٣٤/١٦امح٠وعاكارى)



االوابع الثء ^) ١٤١٤عام لقاءات 

ق-م التثثه إل يودي الظاهر ق حم التقي لأف ٠ منهم٠٠ر ثهو بقوم سه ررس 
والعمل.والشدة، الباحلن، 

الورموهدم لالإحلأص:ا[ ه آحط هوآثت ءؤءل ت فهي الإخلاص محوره أما 
يتكإ الفامحة؛ هي اف كتاُت، ق محورة فاعفلم اممه، كتاُت، ل محورة أعظم لست 
قجئئبممُأر.المن عن ذك 

لوولهذا القرآن؛ عن نحرئ لا لكنها القرآن، يلف يعدل( الإخلاص ومحوره 
الواحدةواوه مرات، ثلاث كررحا أنا وقال؛ الصلاة ق مرات ثلاث اف الإنكررها 

لالفامحة }\ج ض ذك نحرثمُ فهل ظ، القرآو قرألم، كاف فأكوف القرآف، ثك 
الئلأة؟

 :sلالقابلأ لأف الإجراء؛ ق اكابله منها يلزم لا المعادة إذن لا، امحان
عنذك لمث، كإ القرآن يلف ثعدل لكنها الإجزاء، 3، المقابله منها يلزم لا الثواُب 

فهاالخهناب ه محتد -آهوآثئ ^ لمن؟ فيها والخطاب، 
وللأمة.له خطاب، لالثنول( والختلمابر 

ولصفاته، ول إته، أصول ذاته، 3، جدؤعلأ المتوحد أي؛ ه أحط وليئ 

من(، ٤٠٣١رقم)الشهرة، لمس ؤ، باب، الماص، كتاب، داود؛ وأبر (، ٥٠رآ/أض أحرجه ر١( 
خءيلحبمي،ا•عم بن عداف حديث، 

حدين،من ٥(، ٠ ٠ رثم)٦ الكتابؤ، قاتمة قفل باب، القرآن، فقاتل كتاب، البخاري؛ أحرجه )٢( 
العلبن صعيد أي 

حدين،محن ٥(، ٠  ١٣رنم)أط، موافه فل قفل بابط القرآن، فقاتل كتاب، البخاري؛ أحرجه )٣( 
الخيري؛٠۶^٤^.معيد أف 



التءااتامساذ؛ة
—0

ثيء.كل ق فهوأحد التييجو، وله ا-لقلمى، وله الأمر، وله الحكم، له أحكامه، 
منتعنصمد فهو صفائه، ق الكامل يعني• تالإحلأ'ستآ[ ألءقث>مثه ثئ آؤ 

يعصقال ولهدا إليه؛ ممد الخلائق كل محلوفاته، حمح إليه افتقرت غيره، عن 
محيلا ولهدا حوائجها؛ ق الخلائق إليه ممد هوالذي الصمد تفرها! ق العلإء 

حتىالإنسان، عاليه مفهلور أمر وهدا اممه، إلا الحوائج عند إليه ممد من الإنسان 
افإل او الإنئجه أذ فطري أم افه، يدعون كالظلل موج عشيهم إذا الكافروف 

حوائجي•مع ل مهجل 

موقنااممب، إل للأفتقار مفلهزا صحيحا، امحاها حوائجه ق اطه إل امحه ومن 
حال.بكل تمصي ، سوفحاجته ~فال افه ؤإحاية اطه، يفدرة 

أومديقنأفيه، ما فيه افه إل لخووثا يكون أن أما الصدق، يعوزثا الذي لكن 
عصمهؤإحلاص بصدق اممه إل لخا ثمذ ؤإلأ كثثر، محر فيفوتثأ فيه، ما فيه بوعدة 

اممه.

وملمآله وعل عليه اش صل الألب ورسول المثرين مى رجل جاء لثا ولهدا 
البئرفاستيقظ يالثجزة، معلى وهو الرث—ول سيف فاحد شجرة، نحت، نائم 

مير؟بمثلخ، نن امحرك: الرحل فقال 
عييأكلأْوأئيمالثسول أحدحول فلا أحديمنعه، لا الحال، ممتصى لوظنناإل 

الرم—ولمرب أن ؤيقدر عدو، وهو بيد؛ السيف، مض؟ يمثعل—٠ من البشر، من 

اليف،سقط قالها فلمإ الصدق، هو هذا افه! بحاف الإهاا مئلث، رايمثعى قال؛ 



االرابع القاء عام،ا،اه) لقاءات 
0

٠.ءفيهآصْوصمر المي فأحدْ منه، يثمآكذ ولم الرجل، يد مذ 
بيث)الفرقاو كتانم، إل فل؛رجغ الأحواو هذه مثل عل يطلع أل أراد ومذ 

آياتفيه ذكز ^، ١٥٧;؛?ثمنه ابن الإملأم لشيخ الث~هلان( وأولياء الرحمن أولياء 
الصالح؛ذ.لف اللبعض جزت عجيبه 

مندالذي صماته، ق الكامل معناه! ألصثتمده آثئ ؤ قوله! أف فالحاصل 
محلوهاته.حمح إليه 

ليثي4=^١ ك  JCjوم ث تحل-ن م دثه ۶^( تُ)لآ قال ثم 
المشركوف.رعمه ولما اليهود، زعمه ولما اشبمارى، زعمه لعا ردا يلذ لم لالإحلأص:مأ-أ[ 

ؤع-حمترقالوا واليهود ^4 أ;ن0ا ءؤأومسح قالوا! فالثصارى 
فيرؤ تعال! اممه فقال ،؛، ٧٥١بنات ءالملأيكة قالوا! والمشركوذ ]اكو؛ة:'م[ 4 أش أق 

ما'اهذئ4 تعال! اممه قال ك،ا أحدا تبز ف،ا أيقا، ولدا يتخذ ولم يلد فهولم دث—إد4 
[.٩١]الزمون:ءإمح4 بن أش 

المقابلةأجل مذ لكذ أحد به بمل لم كان ؤإف وهدا كيلك، 4 بول—ذ ؤول-م 
وهوثيء، مله ليس الذي الأول هو عئقجل، ملة ميء ملأ يولد، ولم يلد لم مهو 

وقLj^،9؛، حميع ق يكافئه أحد لا يض• 4 لدثد حقئوا لا• زتمخا وثم أؤ 
أفعاله.حمح 

(،٢٩١)•رقم القانالة، س الفر ل بالشجر سفه علق من اب، الجهاد، كتاب، الخاري! حرجه أا 
عبدافبن جابر حدين، من (، ٨٤٣)رقم الخوف، صلاة باب اغرين، المصلاة كتابا لم؛ وم

مح؛سنمح.



0
اض4هطن؛ةاا،ةاءات 

حتىالبشر من أحدا يعط لم ما المرة من تعال الله أعطاهم عاد، إل وانظر 
مميرهوأشد ١^٢^ أنى /٤١ ُؤأولتِ افه؛ قال ماذا ه مْ ما أثد ^٣، ءالوا؛ 
فلاأخدتكافئك.]ضاك:ْا[ وَه 

بألطفأحوا؟ باذا ه وة ثا ص  'ضقالوا: الدين هؤلاء نظزإل ام 
منهمالواحد تآخي عغيجلفكاس اش أرمالها الش اللهليفة بالرح بالهوا؛، الأشياء، 

أغثازفصاروا باممب— —والعياذ رأيه عل ينقلب نم الياء، ل يكول حتى 
ءئفيخاوننه]سم:ي[.

ثنمحا آلأير ودنزة ينم ممى ل أثس جنوي لقويؤ• يقول وؤرعوف 
يكاد٠ موسى إل يشبمر هرنهبم؟ا* أؤتم، ثدا نذ -٠؛^ أئأ آتَ . محمين ^ ٠١ةتي< 
أهلك،بالماء، به، يفتخئ كان بيا أهلك، ؤنقن0؟ أهلك، فبعاذا ،[ 0JY-لالزحرف:ا 4 سن 

4.لمد قث ننآو وئم 4 كقوله لا تعال افه أف ;بمدا ^؛، ٠٠٥بالغرق، 
أنأرادوا التاّن ولوأف العظيمة، الثلأُثف الصور هده عل يسيرة كل،ارت، هده 

الور،لكذمذأعظم لأما محلدب لاخنلث، المعاق مذ فيها ما كل ظئواعل 
به.ؤإياكم ينقعني أف تعال افه أل ناليسير، عن تكلمنا 

للصواُتج.التوفيق اف، وناو الأسئلة، إل رجع حتى القول،؛ ينتهي هنا ؤإل 



0(اواس الأنا، ) ٥١٤١٤ءا،ا لتاءات 
ع

الأسلة

أمنق ونحن حالنا عى الغا محلوب وحرك وعظنا دكرثا ؛ الئواو ~ ١ 
إممحيث ءلير؛ا؛ ءالق لإحواننا حدث وما احي، المإل ونروح نغدو واطمئنان، 

أرجوالرصاص. عليهم ذأطليى اليهودي، ذلك علهم فيحل الفجر، صلاه صلوا 
قأمم ْع الفجر صلاة يشهدوف لا الذين محلوب، تحرك أل شخ يا فضيلتكه من 

وقلقحوف من فيه هم ما •ع هناك ؤإخواننا واطمئنان، أمن ق وهم كيف رمفال، 
بك.اممه مع محثل، ما لهم عئصل م المسجي•، إل ياتوف 

الثيء،هلءا أنكرمحت، الكافزْ الأمم حتى منكر، حدين، ما أف شك لا الخواب! 
قتعال اممه يعبدول قوم بالهيك، ليست قضية أما يعلم القضيه ينامل ان إنوكل 
ألثممءاث ؤإف مشهودة صلاة ول الشهور، أفضل من شهر ول اض، محوت من محت 
حدثكإ الصغار أبناؤهم معهم ■؛^؛3 فه سجود وهم ]الإسراء:يح[ ه مثمودا عك 

إطلاقفتسمع يصلوف، حم حاء الصغار، أولاده جئبه إل كان إية محال• أحدهم، 
القصة.بقثه وذكز الرصاصي، 

نة؛البوّق باحواننا النصارى الصرب فعله بإ هدا قارثا إذا إثتا أمحوله! 
أعداآوالنصارى اليهود أو مماتا بما - قليي ام القدائف، علهي أطلقوا حيث، 

—بافه —والعياذ الغفلة القالوُت، عل تتول لكن شلئ،، فيه ليس وهذا للمسلمن، 
ئونمح،شدوأ لا أويت ءؤكأأtا محوله؛ ق به اممه ذكزهم ما الناس ينشي حتى 

ؤينىلالتدة;ا[ أنمره نن ■ءا»ك؛ ^١ ألتؤدة دلمبمثنإبي أنوء وعدُئم 
ثني4أزوءُ تضم أزه إ\ص- شددأ لا :اتن;أ  sj؛ظ؛ ؤ. تعال: قزله 



اض|فطويةاتاهءات 

آنبهؤدءامنؤأ عا1وه آلتايثن أشد كجد0 ه ؤ تعال' قوله وينسى [ ٥١لالائد٥ت
أثئؤأ4لالأئدة:آار[.ووت 

إئائالوأ أؤمك< ءاننوأ مود؟ أربهم ءؤوكحّثُك> قوله! وأي 
لأفالأية؛ نزول وقث النمارى وفتها، ثصاوى به الراد فهدا لالأتدْ:أم[ ه تتنرئ 

وعإ\متبمئروف لا وأتحنِ ضرسيرك< أف هذا علل اممه 
هأو>ب مى ءِ،مأ بما آلدُع مى محبمف محئهذ رئ افيوذ إل أرل ما معمأ نإدا 

وكلهمأولياء، كلهم اليهود، وب؛ن بينهم ٠رد، فلا اليوم ثصارى أما لالأئدة;آم-'اح[ 
لميذ.للمأعداء 

الآكماوأءدائن١ من الثدر ثأحد وأف الموعفلة، هذه ق أفثتعظ علينا والواجب، 
أئاكانثنتيإ.

وفهالبلاد، هذه ق الأمن هذا عل ننح\ةئؤداق اطه نشكر السائل! قال، وكإ 
ميثر.اطسَ إلا نحاي، لا المجد، إل وحدة ائ الإننحرج الحد، 

بهلنه،يملأ فيقوم الشهر، هذا ق الفجر صلاة عن يتخلم، من الناس ومن 
ؤسبعهاالفجر، صلاة عن ينام م بهلنه، امتلاء من بزواله حزام يصبط يكاد لا حتى 

وفث،المغرب، حاء إذا ئإ صفه، أما عل العصز ويتبعها إليه، ، مضافاثة عل الظهر 
قام.العلن نلء 

واحدةصلاة برك يكمئ الرحل إ0 يقولوو! الذين صيام؟ له هذا فهل 
الصلاةأف يعتقد وهو الفعل هذا يفعل أحدا أقلن ولا له، صيام لا هذا يقولوف• 

ولوصل.كافز الصلاة دنص1ه ينكئ والذي مفروصه، 



امجإا،اه)اسءاررابع  ٧١٠٥

الصلواتوقاوت الوقت— ل لوصل -حتى الوقت أوق الوقت بعد فلوصل 
لكفر؛هدا ت نقول ويصل، عليها وهومحافظ ثظؤع، هي بل مقروصة غير الخمس 

ولوصلاها.فهولكفر الخمس الصلوات وجوب آنهز من أف عل أخمئوا العلإء لأف 
علمحاففلوذ مما أكثز الصيام عل محاففلوف _u العاثة أو الأسف مع لم 

الوافلعل ومحاففلوذ الزلكة، عل محافقلوو مما أكز الصيام عل ومحافظوف الفلاة، 
الفرائض.عل محافظوذ مما أكز 

والصلاةبالحايظة، وأول أحي فالفرائص ؤإلأ الشيطان، تلبيس مى وهدا 
كلهافرائص، وكلها الصتام، ْس بالمحاففلة والرلك٥أول الصتام، هس بالحاففلة أول 

الإسلام.سأرلكن 
••ؤصى•*

الملائكةمن ظ،  ٣١فهل كثنؤ، الذي هو  ٣١إة قلت،: انئزاو: ٢- 
ماذا؟أم هدا أحل من حلق ولأنئ يكتت،؛ لأنث للتغليتؤ؛  ٣١-آدا نص 

عاقلاالخإذ يكوو أذ تنثغرت ولا ننلكا، ليس حمائ، ٣ ، ٣١الخزان،: 
افيزل إل ر م العقلاء، محاية اشُ كاية أذ نظرت لا له، اغُ يقول U فاحا 

لتدلك أدادا لم7 ؤبمعإؤن قتفت ذ ■ثلد(أكرما إئكاككفتؤك ثزبلإ' ^٠ تعال: 
ّوآءء أربعو ؤآ ي آمو فآ وهدر فبما وثيق مفها ين رويي فبما مح؛ثل ' ؛ ' ألنثمح-بم 

أنما3التآ أركنها ؤ، ائما وللانؤن لها ممال لحان ؤإئ ألرآ.ء م أآ 
ثنتئرب.فلا ؛ ١٤أئنا وهالئآ وودتا الخطابح ممهنثا ١[ ]نمإك:آ-ا ه نلكن؛ 



ا}لماءاتاررسائا\م/ 
سلتتتا

الإمامحتام بعد الناص بعمى مع ن الأعل• سورة يتعلق موال الن1ؤالث ٣" 
هذافهل واللام، الصلاة عليهإ وموسى إبراهيم عل يصل؛ الأعل مورة لقراءة 

تلهم ؤيقول عليهم بمكر أف المامومتذ س أحدا نجع إذا للأمام نحى وهل صحح؟ 
أرجوإفاذتا!uذا؟ أم النلأة j كلأتا يكوذ قد هذا إو 

ينهىلا لكن السورة، هذْ حثمثا إذا عليهإ نصل أذ الئق مى ليس الحراب! 
أنبياءمن نبتي عل، واللام بالصلاة دعاء دعاء، عن عبازه لأم ذلك؛ عن الإناو 

الصلاة.يبطل، حتى كلاما وليسر حطابا، وليس اممه، 

وقئتة النوافل ق الوعيد آية عند والتعؤد الرحمة آية عند للموال ام 
مرزتوإذا سال، أف رحمة بآية مزرت إذا لك ينبغي، النوافل فقير جائز، الفرانض، 

ذلكيفعل ه الّثي كان كا ثنخ، أف سبح بآية مرري-، ؤإذا سعود، أف وعيد باية 
الفراتفسوأما ا،لومت\را، صفات نح إذا متهم® اخعiنا ؤيقول! ٠ التهجير ؤ، 

••ؤمء(•*

الأيةهذه معنى هلئ ]الأمل:"؛[ ه يهزئ يور تحال؛ اه قول الئؤال؛ — ٤ 
افُ!حفظك أفيق ق((رأ؛؟ ةكلةيثئياخ1ق ))١^١ المن،ه:هوقول 

(،٧٧٢رقم)الليلر، صلاة ق القراءة تهلويل امنحاب باب افرين، المصلاة كتاب لم: مأخرجه )١( 
•ال،ان بن، حديقة حدث منر 

لم:وم(، ٤٩٤٧)رقم تن،نز نوله: باب ير، التفكتاب البخارير: أخرجه )٢( 
طالب،أي عنربن حدين، منر (، ٢٦٤٧رنم)أمه...، نريهلن خلؤرالأدمي كمية باب القدر، كتاب 



0(الار اد الثء ) عا*هءات 
ت

ياّى؛ كل وهدى ثيء، كل قدر اثه -ها، شبيهة هي الخوادب،ت 
له.حلق 

وأرغبأرباحها، ق ثاك لدي وحصل ما، شركة ي أنه، أملك، الثؤاو،ت - ٥ 
مامحث،مما أعل قيمه فيها عل فعرض للبيع، وتتية\ قصت، لذا منها؛ لتخلص اق 
يعدالهم معر عل الزيادة هدْ حكم ما هو• والسؤال الشركة. تأسيس بداية ق -ها 

مىطة؛ مبلغ سهم، لكل نزيا تدير التي تمرة الالأرباح حكم ما ثانيا• البح• 
اف٢ُ^١!حزاك المال؟ 

هد0لأن لدينه؛ فهوأسلم الشركايت، ق المساهمة مى نلم من عموما الحوابر! 
المالوهدا ^، محدئ تثزم أنة ذك ووجة الئ:ا، من غالإا نحلو لا الشركاب 

عليهوتاحد البنوك، ق متفعه ل ى,( تحت ولا الصناديق ق لدعه أن يمكن لا التوفر 
ربا،إليه وتضيق دراهم، البنوك من فتأخذ عاليها؛ النفقات ثممحز وربإ ربحا، 

أ>>ساللم.الشركات هذه من لأمة فال

بازلا ربح فيه زيه عل الأسهم :ع فقول: نائي قد الإنسائ كان إذا أثا 
للئ،.فالزبح فيه، ربحتا ولو ينه به، 

كانت،إذا تفصيل: فيه فهلءا سنة كل للأنان يد>مع الن"ى المستمر الربح أما 
الفلأئ،العمل هذا من الربح هن«ا فيهات يقال متيثة ورقة ق يعني لكشم،، الأرباح 

الثنكثه،الفوائد أحرج فهنا بنكيه، فوائد الربح وهادا الفلأل، العمل مى الرح وهذا 
للثا.والباقي منها، ثثلصا -يا؛ تصدى 



اض،ضازيةالايءات 

وتافيها أن ثتيمن لا كنث قاف الأرباح مصادر يبإن كنس هناك يكن لم ؤإذا 
هأحرجننثه تدري لا لكن ثكس كث ؤإذ شيئا، الربح س ثزخ أف يلرمك لا فإله 

السوية.الأرباح و الفصل ص هذا عليك، ولا لك لا النفث، 
••)محصى•*

يقوونلإحوانه، الميحه ويريد مفى، فيا النصيحه يريد تائب القواو! ٦— 
جاهللأيير أصل؛ وكنت، اغتل، أكن ولم الئزيه، العادة أستعمل الماضي ق كنلم، 

عددها؟أحمي وكتم، أعيدها؟ وهل الماضي؟ ق صلاق حكم فإ بالحكم، 
الدينالشباب خمح أضخ ون بالهداثة، عل افُ نن الأو الشيخ: فضيلة 

آثارها،من أعاق زلت، لا فأنا افب، إل يتوبوا أن يثة الالعادة هدم مصيدة ق وهعوا 
أنافه أمال شعوري؛الدنس،، وكدللئ، التناصلثة، وأعضائي جسمي عل أريت، فقد 

بحب*سمح إله ابمح؛ يعفوعن 

هيالئزية العائم بحرا؛ اممه جزاء وضيحة، موال، السؤال، هدا الحواب،: 
وهيمسه، يمللث، فلا الثباك،، ق الشهوة قوة عليها محمل والذي الامتمناء، 

ودليلأ لآذه١دJئر حنبل بن أحمد الإمام مذهب، هو الذي الراجح الفول عل محرمة 
العامةوالقواعد وملم، اله وعل عليه اممه صل رسوله ومق الله، كتامحت، من تحريمها 

لشريعة.اق 

اا0آإلاعك١^^؛ثخْلؤف لمثيجمهم هم ثإؤة ؤ تحال؛ فقوله الكتاب، أما 
هما:شيئ؛ن إلا يستثن فلم ]الؤمون:0-ا•[ ه شهمنت عث ؤء قثثم مثكت أوما 

(.٢٥٢والإنصاف).١; (، ١٣٦٣;الشرحالهمر)٠ انظر: )١( 



0(الرابع الخاء  ٠٥١٤١٤عام لقاءات 
ِت

حمظاليس اليمم، وملك الأزواج غم ق الشهوة قل إذف الثمتن، ومللث، الأزواج 
حزاتا.فيكون للمزج، 

منالئبامحت، يامعثز ١٠وسثلم1 آبه وعل عليه اممه صل الني فقول التق؛ أمامن 
وسللم؛فتيص؛لإةأصِمدمحمحج، 

٠.وجاء«ر له هإثه ئالصوم يعليه 
ثزثدلم ولمخ آله وعل عليه اممه صل المبل أو الحديث مى الدلالة ووجه 

ولأنهُصإليه؛هل>ءلالإلأنسالخوم، 
عنأثق ثيء إل الّتي ي*بل أف يمكن ولا المتعة، من شتى ثه ينال، 
بجائز.ليس الأهوو لأو إلا أهوو، ثيء 

أنازما فهي الثنية؛ العادة تحريم عل تدل التي الشرعية العامة القواعد وأما 
ونقناالتناطك، الأعضاء ق أضرارا ٧ فهي العغليمة، الأضرار س ائل انإليه 
يكنهكإ العقل ق حبالا محديثا ربإ وكيلك الإنسان، منه نحلن الذي الما؛ ادة مق 

يصوموأذ يممؤ، أو الإنسان وعل أضرارها، لبيان كثلم، رسائل وفيها الأطاء، 
منأس شتم تئ كاثا بمديف لأ آفين ٠ لدللئجُ ه المثر وجه كإ 

محليء4لالور:م[.

رنم٠،، . . فليتزؤج.  ٥۶٧١منكم استطاع لأمن ه؛ النبي قول باب النكاح، كتاب اJخارىت أخرجه ( ١ ) 
مونه...،ووجد إليه شه نامت، فلن الكاح اسحباب باب النكاح، كتاب ت لم ومه(، ٠  ٦٥)

١٤٠)رنم  تيؤمحفيتئ.مسعود ابن حديث من (، ٠
رقم، ١١. . فليتزؤج. الباءة منكم استطاع لأمن ه؛ الني نول باب النكاحا كتاب البخاريت أحرجه ( ٢ ) 

مونه...،ووجد إليه نفسه تاقت، ،لن النكاح استحباب باب النكاح، كتاب ت لم وم٠(، ٠  ٦٥)
خ؛هبمئ,مسعود ابن حديث، من (، ١ ٤ ٠ ٠ ) رقم 



ام،اذطنةاثهءات ؤث، 

وايشرادثر0 فإق الهداثة عليه افه من وقد مبق فيط يستعملها كونه أثا 
آنتبماافيذ ثعتادئ مز ٠^٠ له دب لا ذكمى الدست، س تاب من باو السامعار، 

١^٠؛£هده تالزر:ّآه[ ه جيعا تئيزآلدزب آيئت إن أثي قنت من ثنْلؤأ لا أذفسهنم عق 
التائب\رر.ل نزث 

الفلأن بجل كان فإذا ممرة، ^ات صل وقد منها يغتل لا كولأ وأثا 
الأيام،من يوما بدللث، نفثه محي>-؛، ولم واجب، اثه باله عل يطرأ ولم منها، واجب، 

لأنالقضاء؛ يلزمه لا ايه الراجح القول، فإن واجب،، بائه يقول، أحدا يمتع ولم 
الرجلوسئم اشُعليهوعلآلخ صل الني يام لم ولهدا العلم؛ نو لأتلزم الثرائ 

طمانينة،فيها ليمن التي الصلأْ هده إلا يعرق، ولا صلاته، ق يهلمثن لا كان الذي 

ا.حاصزار ماكان باعادة أمرْ وإد،ا مفى، ما بإعادة يأمرْ لم 
عنعنيشديدة حيفه أمتحاصن إق اممه، رسول، يا قالتخ؛ امرأة نالته وأيئا 

ا،عادتيار إل ثر"جع أف عثواصْؤلثلأم الني قامرها متحاصه، وكانت، الصلاة، 
الصلوات.من تتركة كانت، ما بقضاء يامنها ولم 

فإيهبه، يندئ جهلا جاهلا كان إذا الإنسان أن الثرعثه: القاعده هي وهده 
العبادات.من ثركه ما قضاء يلزمه لا 

رقم..، لكلها. الصلوات ق والمأموم للأمام القراءة وجوب باب الأذان، كناب البخاري! أحرجه ( ١ ) 
من(، ٣٩٧)رقم رية...، كل ق الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب وملم! (، ٧٥٧)

خنئنبمئ.ثرة عر أن حديث، 
الصلاة،تيع الخيضة أنلت، إذا نال، من باب الهلهارة، كتاب وأبوداود! (، ٤٣٩)ا"/ أحمد أحرجه )٢( 

بغلالصلأت؛ن ؛،ن نجمع أما التحاصة 3، باب الْلهارة، كتاب والترمذي- (، ٢٨٧)رقم 
أيامعدت قد الى المستحاصة ق جاء ما باب الهلهارة، كتاب ماجه! وابن (، ١  ٢٨)رنم واحد، 

لجءؤممبمها.جحش بنتح حمنة حدين، من ٦(، ٢ ٢ ) رقم الدم، -٦١ تمر يأن مل أنرائها، 





ا1)*ضان1ةالثءات 

اقل؛ؤو-جقا تعال! بقوله للناس افه سة ذلك محالف فهل النهار، أكثر يناموف 
معطال، ولو النوم هذا عل يوجرول وهل ١[ ٠ : ]١٢معاقاه أمار راجازنا 

الهار؟أة,مرثاماأممن 
أممشلئ، لا الفرائض عن النهار ق ؤيناموف الليل ق يقومول الذين ا"بموابت 

أهم.فالفرائفى محهلئول، 
الفرائضق يثئزوو لا لكي النهار ي ويناموف الليل ق يقوموف الذين أما 

لأفالنوم؛ ق وقته يستوم، أف ان للأنينبغي لا لكن ذلك، ي عليهم حرج فلا 
والقراءةوالصلاة بالعبادة الليل تمحي أف الأرل بل أيام، عشره معدوده، أيام هذه 

القادة.ل الاجهاد ل كلها مازف يجعل لم، البعص كان حتى الهاز، ولكزللث، 

منامهق قليلة ساعاُت، عل يمصز أذ يتحمل لا الماس بعض يكون قد لكن 
أفبشرط فيه حرج فلا النهار، من بنوم التهجي•" عل "أي• ذللث، عل استعاف فإن 

الواجب•يصح لا 
••محمى••

كشهررمقافخاصة مناسبامت، ق العامة الأسواق بعض درجت، النوال! ٩~ 
نحبقرعة ذللث، عل يتم أن عل للمشمين، وخلافها كياراُت، كبثرة جوائر عل 
منهي يمول! قائل ما؛،ن الحوائر هذه حكم ق البعص واختلث الخوائز، هذه عل 

محتهد-وكل جائزْ، باما يقول، والأحر القار، 
فضيلإكممن محرجو محزأ، با يجتهد ويعضهم سأل، ما يممتقى يجتهد فبعضهم 

أوغثرها،كب مى المئوي ينقلوف اللءين أولملثج حكم وبيان ذللث،، حكم ثبيذن 
الإفاده!نرجو أومحلان. محلان لرأي أويتعصبول 



خ0*ِ( اثمواس الإق1ء )  ٥١٤١٤عام هءات 

محيتا

القيمةلكنت إن رمقاف غثر ل أو رمقاف ق توضع التي الخوائز اُبمواب• 
الوقق اوي ناللعه هذه فمثلا حرام، فهذا الحائزة سّ_، تزاد السلعة~ ~قمة 
عليهميزيد الشري لأف حرام؛ فهذا عثر بايني جعلها جايره أجرج والذي عقره، 
زادمما أكثر أحذ المسامة ق ثجخ فان ينجح، لا وقد المسامة ز ينجح وقد الثمن، 

والعنمالخم ( jvدائرة لكن إذا والمعامله خامزا، صار ينجح لم ؤإف الثمن، ل عليه 
حراما.فتكون والميسر، القإر مذ صاريت، 

وقالق بسعرها بيأ الحائزة وضع الذي عند تبيع التي اللمعة لكنت إذا أما 
الجائزةعل محل أل إثا غاب نالمٌلثا إثا لها المشتري لأف حا؛ باس لا فهذْ 
.٢١مازاذ لأم أل:تلإ؛ وإئا 

وهوالحاجه هذه يثري اكري أف وهي! ثانية، مسألة منه محنى هذا لكذ 
والمذماله، أضيع قد يكوو و7اذا الجائرة، هذْ تحري أجل س لكل إليها، محتاج غثر 

الماورار.إضاعة عن مى 

المحاطست،المشتري؟ أم الحائزة أهوصاحب الحال، هذه ق قاطب الذي فمن 
ماثنري أف يشرط لكذ الحائزة، وضع ثمن يئري أف بأس لا فيقال،؛ المشتري، 

بارسامن فهذا المسامة هذه ق تنجح لعللث، تحتاجه لا ما ثنري أل أما تحتاجه، 
الهلرفان.قيحاطب الثمن— فيها زيد ~التي الأول الصورة ق وأما المال؟ إضاعة 

ويرمهاالحائزه، عليها التي الحاس_، علب، يشتري الناس بعض أف وقد؛لمي، 

I كتابلم! وم(، ٦٤٧٣)رقم ونال، نيل من يكرم ما باب الرقاق، كتاب البخاري! حرحه أ
بنالمغ؛رة حدين، محن (، ٥٩٣)رقم حاجة...، غثر من الهائل كثرة عن النهى باب الأنفية، 

ئعبة



اور.ضاذيةالاقاءات 

فريقالخائنة، فيها ثبي فلا ؤيفتحها الننته فيشري مكان، أي أوق لأسواق اق 
هداواحدة، محتاج لا وهو علته عشرين يثرى رثإ ثانية، علته ويشتري الحليب، 

فسائلاإووإطلأإو.

إصاعةعل اسملت، مواء حال، يكل حرام الخوائز هده يقول! الماس وبعض 
محاحم،فمثلا الآحرين، عل ثفسما فيها لأو لا؛ أو والميسر القإر عل أو المال( 

 )jالأحرين،ويدعول( منه، يثّتروو( إليه الماس يأق الخائزْ هل0 وصع الذي الدكا
إصرارمم•وهذا 

بمعنىهدا، ق يتدحلوا أن البلد عن المسئولن عل لكن صحيح، هدا فنقول! 
خلخلخ،اف الأنهدا أن زانا ؤإذا هدا، ق تدخلوا أذ المراسن المثولن عل أنة 

بمنمْ•أف فلهم ابائزة من وصع بإ عؤأ عن الماس 
أناسيقول،! لأيه بالآحرين؛ الإصرار يفصد لم إذا يمنها أو باس لا لكن 

أوليال( ألف قدرها حائرة مثل، يفعول لا فلمإذا ريال( ألف، قدرها جاتره وصعت، 
أةلأوأثي؟،(ظم.

الراينعل زكذ ثيء، عمله j( فليس الأحرين إصراو بمصي لا كاف فإذا 
علنصل؟ هذا 3، نأوا إذا الدولة حهة من بماتود( الذين الأسواق،- -مناني 

الآحرينأ)ت,;دئواهذل

••هصق(•*

 * ١ —JI_J1 !، صلاة3، المأموم أف ا-إثئعة حطة 3، اممه— —حف!للن ذكرتر
فإيه، بأس لا هذا فال له تراويح الإمام مع الوئر من، الركعتم( نوى إف الراويح 



e(اواس اص )  u٥١٤١٤* لق1«ات 
تث

إلقام مذ باو أحتر أحمد الإمام أل ْع الثالثه، الركعه -يإ الإمام وصل إذا العمل 
ذاك؟عند يعمل فإذا ٠ الفجرر صلاة ق ثاكة إل قام فكاثإ الليل صلاة ق الخالة 
مهايم ازير نتصل او< الراويح ق الاموماذ الإمام أخثر ؤإذا خرال اف جزاك 

به؟الشيخ الآمومذ يلزم فهل الخاتنة ل وجيز 
النفعلأف ^^؛ ١١بنية الشمع ق يدخل ا،لآموم نقول! الأول المسالة ق الخراب؛ 

صورتان!له بالخلاث الإيتار إف يقولول! ز؛!اةُيو4 فالعالإء ولهدا الوئر؛ مذ 
ة. ُ واحد.ونشهن. واحد بلام كلها الخلاثة يسرد أن الأول! الصورة 

يالخاكة.ثإيال وسللم، ؤيتشهد، يصنإركعتين أف الخانية! الصورة 
كيلك.وهو الوئر، مذ بالشفع تسميان الركعتين أف عل يدل وهدا 

فايةنمل بدون الخالخة إل الأمام ام قؤإذا الإتز، م للماموم! مقول 
بخلافواحد، بتسليم ثلائا الإنسان يمل أف فيه ثبور الوئر لأف عليك؛ حرج ولا 
آلهوعل عليه اطه صل النثي بدلك أخثر كإ مسى، مثنى الليل قيام فإف الليل قيام 

آِاآ(
•وسيم 

ثلثنبمواوجلس سها م الوئر، ممل اثه لل٠أموماذ! الإمام قال إذا وكد.لك 
لينوي أف ومحور يهمل، أف نوى الصلاة أثناء ق ربإ لأته عليه؛ يلحوا لا لكذ به، 

الوصل.نوى وقد المصل أو الممل، نوى وقد الوصل الوئر أثناء 

اكي)^؛م.)ا(انظر:
السافرينصلاة كتاب وملم؛ (، ٩٩٠)رقم ١^^٠١ ق جاء ما باب الوتر، كتاب البخاري• أحرجه ، ٢ ر 

هتغيزظأ.عمر ابن حديث من ٧(، ٤ )٩ ريم ركعة، والوتر مش محش اللبل صلاة باب ونمرها، 



الايءات

الإمامأف إل حاجه لا لكن بالثالثة، وياتوف معه ويسالمول يتبعونه وحينئذ 
ائونقولت للوئر كم فقد الشفع سمى التي للصلاة كبت إذا إثه ت نقول دمنا فإ ينبه، 
الإمام.أذئي إل حاجة ولا الور، ١^ أيا أنت 

*ءؤمى••

صاءأنمى أم النهاو، ق العنزة وأودي أهطز أو هوالأفضل! ما الئوال: - ١ ١ 
الليل؟ق العنزة وأودي والقيام الماويح صلاة وأئرك لنهار ال 

افرصول قاف يصل؛ أف حنن من بالعنزة تادز أذ متي الأفضل الخوابث 
وآتىالمسجد، عند ناقته أناح ئعثمزا مآ5ه لحل تإ وملم آله وعل عليه اش صل 

أولهم، ءأ؛آؤن الئنزْ هي المقصود دام ما إذذ! للعئزة. حاء المعتمر لأف ٠؛ بالعئزةر 
مح،؛•

هوالمقصود أف أموره! حح ق عليها ثر يأن ان للأنينبغي قاعدة وهذه 
أولأ.به سدأ وهوالدي ، ٣١

بنءثان دءاْ ذللثج، -٦١ يتبق عكه\ققلأقؤلألأم للثمول وقعت قصة لكم ونذكر 
بيتهإل يأق أف إل وسلم~ آله وعل علميه اممه صل اليي دعا ~أى! يهئينين ماللمثج 
أشرفجءيوألآلأْؤئم الئس_ول، أف ومعلوم مصل، عتبان يتخذه مكان ل يصل 

ألوأحجرهم حوله من ودعا بضيائه، عتثان له فامتعد الأرصن، وجه عل صيب 
الناس.وحاء ساق، ءفيب\لصلأْألألأم النبل 

الذياثكال ارأرف ال؛ي.! له فقال ءلعاما، عنده باق أحرم الثيثج وصل فلثا 
•( ١٨١)أ/مكة يدخل أن قبل طوي بذي الزول باب الخج، كتاب الخاري، صحح انظر؛ )١( 



االرابع إاأ\ه)الإقاء عام لقاءات 
٦٢٧

الصلاة,لأجل جاء لأيه الطعام؛ يأكل أل قبل يعني• ٠ فيي؛ُر أصل أف ريي 
لليمرةمآ5ه قدمثا ونحن الأصل، هو فاجعله الأصل، هو عندك ئيء فاهم 

والأول.هوالأفضل هدا مل، أف حين من -با فنبدأ العنزة، قبل ء بثي نبدأ فلا 
قمسالة عن يبحث، أف أراد إذا العلم طلبة إل أوجه القاءدةت لهذه وبالنسبة 

ويدغإليه فينتقل العناوين، مذ عنواف يعجبه يم الفهرس يقرأ الناس يعص المحب،، 
الوقت. aJs■فيضح عنها، سمحنا أن يريد كان التي الماله 

عنوانالفهرس ق بلئا مز ؤإن حتى معينة مسالة عن سحثا كنت، إذا ت فنقول 

!-؛؛،٠١١عيك بتثئن لا حتى ثيء؛ كل قل عنه تحث، أست، بإ وابدأ ائركة، أعجبلثا 
الوقت.عليلثا ويضيع 

العنزةعل له أقوى الفنن أف ورأى صائم وهو مكه إل قدم مذ فنقول؛ 
i^Ijbإن يقول! كان ؤإذا صاتئا، يبش أن بن له أفضل وهو يمطز، أف فالأفضل 

آقطرفهوأفضل،نقول! صاؤا، بقيت، الليل إل أبقيثها ؤإن النهارأءطردت، ل بالعمزْ 
وصوللئا,حين العنزة وأد 

لأداءأفهلزيث، مواء مطلما، أفضل الفر ل الفطن إل العناء• بعفر قال وقد 
عندالمشهور أحمد الإمام ملهب، هو وهدا ذللثج، لغ،ر أو نشيطا العنزة 

بموم.أذ يكزْ قالوا! بل المهلر، افر للمالأفضل أف ؛ أصحابه 

الساحداكتاب ت وملم (، ٤٢٥)رقم اليوُتح، ق الساجد باب الصلاة، كتاب 1لبخاريت أحرجه ( ١ر 
الأنصاريالريع بن محمود حديئج من رقم)٣٣(، بعير، الخءاءة عن التخلف، 3، الرخصة باب 

هئنيبمثن.

(.٢٨٧والإنصاف)٣;(، ١  ٥٧قواُة)٣;لابن المش انفلر: )٢( 



٦٢٨
الاقاءاتاأر«ضاذية

السفرق الإنسان صام لو فقالوات العالياء مى طائفة وهم ٠ الفلاه_رر أهل أما 
المرنق قال الله لأل بلدْ؛ إل ر-؛خ إذا يعيده أل يد ولا عاليه، مردود فصيامه 

صْثفإذا لالقرْ:هخا[ تفره مزآذكثاي سمرصده أوعل ثم،بما يتتكان 
عملاعمل وش افب، لأمر محالما فتكون أحر، أيام من عئْ صمث فإ مقاف رق 

فهومردود.ورسوله الله أمز علته ليس 

عنمحزيه لم صام قاف بمطر أف المسافر عل محب الظاهرية~ت ~أي قالوا ولهدا 
رمضال.

يافزكان اثه ءفييالصلأ0ؤمحم الني عن ثبث لأثه صعيف؛ القول، هذا لكذ 
،الصائم عل الهطر ولا الممطر عل الصائم يعيب لا أصحابه ومعه مقال رق 
حام.لمحيحأنهُ فا 

أداءعل لك أمحوي الفطر كان فإذا بك، هوأرفق ما معل أل الأفضل لكن 
الصوم.ض للئ، فهوأفضل العنزة 

خانثهوا إذا أثم الس كار وبخاصة الناس ض الكثتر مع نالثؤال،ت — ١ ٢ 
هدافهل قرب، أي أو والدة أو والد ض لالمي.تا ذلالئج ثواب، أهدوا القرآن حتم 
تعال•قوله وبتن ذللئ، الخمع؛؛ن وما عنه؟ والصدمة المثت، عن كالأصحتة حام 

الحل)أ/ّاأآ(.)ا(اظر;
الصومل بعضا بعضهم الّ؛ي. أصحاب، يعب، لم يابا الصوم، كتاب اJخارىت أحرحه )٢( 

رمماننهر ق والفهلر الصوم جواز باب الصيام، كتاب لم؛ وم(، ١٩٤٧رنم)والأقطار، 
نْءمميبمنن•ماللث، ين أنس ين، حل. من (، ١١١رمم)٨ لالمسافر، 



0لق1ءاتئ*ااإمم)اوق1،اواسم(
تت

عملهاشخ المد مات ررإذا وقوله تالجمتا''آ[ ه سنن ما إلا للإذ-ني لإس أن وؤ 
الحمع؟فإ هذه من الأصحته وليت ٠ ولأثااُ مذ إلا 

الختمةثواب جتلوا القرآف أهزا إذا أيم ماما ازز بمثئة كان U الخراب: 
والفقهاءالعلياء من كثيٌ ذهب وقد له، أصل لا فهدا وهكذا، أوآدائهلم لأمها:م 
لإسوأن ؤ قال: افه لأف ُه؛ ينتفع ولا الميت إل يمل لا الثواب أف إل وغبموهم 

الإنسان.ببدن يتعلق يدن عمل وهدا ه سمن ما إلا للإ!ذني 

الضأذن فقد به، يممإ اليت، بأن الئة حاةت فقد كالصدقة الماؤ العمل أثا 
،موت؛ا بعد لأمه ينحله يتصدى أن عبادة ين لسعد ومحلم ابه وعل عليه افه صل 
ماتت؛غته~~يعني! يقسها امحتلتش أمي إف الله، رسول يا دالت الذي للرجل وألف 

٠.ا٠Jعما٠ر قال،: عنها؟ قاضيي لتمدقش؛ ولوتكثمت، 
اس.من إليهممث ذهث وهدا الميت، به ينتفإ فلا ١^ العمل أثا 

فيقولون:بدسا ولوكان الميت إل يمل الصالح الحمل بأن يقولون: الدين وأما 
لأيخطا؛ وأئه لأيه وأهداه القرآن المبارك النهر هذا j خفظ إذا الإنسان كزن إن 
المرشدهو وصئم اؤه وعل عاليه اض صل افه ورسول وامؤ، أبيه من أكثر تاج حمم 

عملهامهغ الإئثاذ ثان ^١ ١١قال فلمإ الصحغ، الهلريق لها وهوالميئ الأمة، لهذه 
من(، ١  ١٦٣ ) رقم وفاته، مد الثواب من ان الأنيلحق ما باب الوصية، كتاب الم؛ مأحرجه ( ١ ) 

;?كمميبمنن.هريرة أب حديث 
رقمحائز، فهو أمي عن فه صدقة بستان أو أرصي ^١^ إذا باب الوصايا، كتاب البخاري• أخرجه )٢( 

^^^١٠عباس ابن حديث من (، ٢٧٥٦)
الزكاة،كتاب ومسالمت (، ١٣٨٨)رنم الغنة، الفجأة موت باب الخنائز، كتاب اJخاريت أحرجه )٣( 

١٠)رقم إليه، اليتا عن الصدقة ثواب وصول باب  ختهبميا.عائثة حديث من (، ٠٤



اىق1ءاتااوسان،ةخص 

تقان، هن، ُ يدعولها،ُ ص-اني أوولد به، يسلإ أوعلم جارية، صدقة إلامذثلاث• 
له؟يعمل صالح ولد من إلا عمله \نق2يإ العبد مات( إذا 

إلالعمل، عن نذذ ذلك( ومع العمل، ق اوسياؤ، أن مع لا، 
انتنيؤ،أي( أؤيد أنا قال،ت مائإ سألثا له لشدا و له(( يدعه صالح ولد ررأو فقالا الدعاء 

ءنأبيأوأذمحلهأناأضل؟
الثمول،إليه وجهنا الذي هو هدا لأف أفضل؛ له الدعاء ئلنات 

لأبي(فهو القرآف حتمت وكلما وأمي، لأي فهو تصدهت، كلما شي أحرم أي( أما 
النيإليه وجه الذي الأمر هو ليس فهل،ا وأمي، 

••©صء(•*

نوىقد لاثه سمحن؛ ولم رمضال ق الفجر قبل مافز شخص اائؤال،ت — ١ ٣ 
الهلريق؟و مطئ لإ آم  jjشك أن ، uUأن أم ح ^١ فهر \مز 

َُِ م وذلكاللي•؛ عن يزر حتى الصوم وثثه الإمساك يلزمه انه الصحيح الخواب; 
يترحصفلا البلد ق دام فإ البلد، مذ بالخروج إلا تكوي( لا السفر رحص لأف 

محثحه.شاء ؤإن نسه ق امتمث ثاء إن حنج ؤإذا الصوم، ينوي أن عليه بالسفر، 

قتج وامتيقغلحائض، وهي الليل مذ نامت حائض امرأة السؤال،! " ١٤
قبلطهزثج هل طهزت(ث متى ثل«ري فلا التلهارة، فرأت صباحا السابعة الساعة 

من(ا ١  ١٦٣ ) رقم وفاته، يعد الثواب من الإسان يلحق ما باب الوصية، كتاب ت لم محرجه أا 
غتئفيئنن.هريرة أف حديث 



ا١^١٣ ئء،ا،\هاالهاء لقاءات 

عليهاوهل صحته؟ هو وما رمفاي،؟ من اليوم هذا تصوم فهل بعدم؟ أم الفجر 
مذايامهذ آخر ل الحيص علهذ اللاق للأخوات نصيحتك وما لا؟ أم القضاة 
حدا؟ذلك تحرى حث 

السايعهالساعه اصتيقغلت الش ا،لرأة فهذه العلاع بعض قول عل أما الجواب• 
والقضاء،الإمساك —فظزئها بعده أم المجر قبل أهو ثدري لا لكذ الطهر، ورأت 
صومة.يصح لم اليوم هذا لأف والقضاء؛ طهزث،، لأما الإمساك؛ يلرمها 

الإمساكيلزمها لا النهار أثناء ق طهرت إذا الرأه إل يقولت مذ رأي عل وأما 
طهزتأما ثثئذ لم لأما الإمساك؛ يلرمها لا الراة هذه فإف الراجح" القول ~وءو 

ومضياليوم، بقيه مفطزه ثمى أذ لها؛ فنقول، الحيض، بقاء والأصل الفجر، قبل 
ذاك.بعل اليوم هذا 

أمعليها الإمساك بوحونم، قلنا سواء حال، بكل القضاء عليها الرأة وهذه 
الحيض.بقاء والأصل الفجر، قبل طهزين، أما ثتيمذ لم لأينا وذللث، بعدمه؛ 

الحيض.بقاء الأصل لكن يصدها، ما أعري، فلم ررالتحئي<، قولها؛ وأما 
••ؤمج•♦

لأحلالوظيفة مذ اصطراريه إحازه ان الإنياحد هل الثوال! — ١ ٥ 
الدوام؟مائة يعد أويعتكم، الاعتكاف،، 

والقيامبواحمِح، قيام بوظيمته قيامه ا،لوظف، الإنسان نمول،ت الجواب،؛ 
أومثلا، العمرة ثزكثح إذا اثلث، تقلى لا يعني؛ بالتْلؤع؛ القيام من أفضل بالواجب 

أثل حامئ، أنك ~لأ؛تقلى الوخليفة أجل من، التهلؤغ أوثركث، الاعتكاف!،، نتزكث، 



الق1ءاتاض*ضان؛ة

اممبإل أحب الواجب لأو شك؛ لا الومحليفة وييغ يالتهلؤع ياق الذي من أرح 
إئ؛ثاأحب ء بثي عبدي إل يقرب لأما ت المدمي الحديث ففي غترْ، من تعال 

إحازةتأحد أف ولا العنزة، لأداء اصطراؤيه إجازة ثاخد أل بجور فلا 
والعث-رين،الراح يوم ل سنبدأ فه والحمد والإجارة الاعتكاف، أجل من اصهلراريه 

لولااثه بقلبه فئوي الاعتكاف-، أراد من أما العنزة، أراد أيام،لن ستة عندك فيكون 
لحزج.ولا البقيه يعتكف، عمله من انتهى فإذا العشر، أول من لأءتكم، العمل هدا 

أوعمللتجازة العتكم، حروج لأف الدوام؛ مائة ل يعتكم، أل يملح ولا 
الاعتكاف.يطل 

*•ؤصى••

ُءءء . . ِ.. أٌ f ي  العئزوأجلس أعثمز أف أريد الساجي.، من مجد ق مودف أنا السؤال! " ١٦
موفأي ْع للث،، سمح لا ءال1 المجد إمام لكن م،كه، ل رمقاف مجن الأواحز 

المجدلإمام وهل لا؟ أم أذم، هل رأيلث،ت ف،ا مى أحن أو مثل هو من اوكل 
منعي؟

أقفلمن والأذان —الأذان— بوظيمتلئ، تقوم وأف ثذم،، لا أف أزى الحواب! 
الضقال الأعإل؛ 

بالرسالةلالؤّول والشهادة اطه، وتوحيد اطه، تكبتر يعلن ٠ القيامةااُ يوم له نهد 

لجؤمهثن■هريرة أبٍز حدث من رذم)أآ'ْا'(، التواضع، باب الرناق، كتاب الخارىت أحرجه ( )١ 
ممعيدأبير حديث من ٦(، ٠ )٩ ريم بالنداء، الصوت رغ باب الأذان، كتاب البخاري• أحرجه )٢( 

الخيري



الرابع(القاء م) ١٤١tعام لقاءات 

الملاح.ؤيدعوإل الصلاة، ويدعوإل عكجأئ!ؤؤسم، 

قيبقى فكوئة ، aSvoق بض أوإذا العمن؛، إل دمر إذا ذلك، له عئصل لذ 
العمنةإل يدمج أذ اس1ذل إذا لكذ العنزة، إل يدهس، كؤنه من محر مؤذنا مكانه 
يممأف بنرط باس، فلا الأوقاف وإدارْ الخن أهل ذلك عل ووالى أويومتن لوم 

سيقومباللأزم•

العناء!وقال، كفاية، لكنهنافروض المروض، أمامذ والإقامة الأذان وحكم 
بمابجم•أف الإمام عل وحب بلد أهل لوثركهنا 

عنأعزصنا ولهذا فيها؛ نتدحل لا الة مفهذْ لا؟ أو منعه للأمام وهل 
يضطلحوا.أذ وعليهم عنها، الإجابة 

••ؤصى••

الإحرامتكبيرة وهل العيد، صلاة صفه ل توصح أذ أرجو السؤال،! " ١٧
الفهلر؟زكاة وقت هوآحر وما ١^١ أفادك أفيل الحيوية؟ التكبثراُت، مع تعد 

الذيلكن التكبير، عدد ل الحالهاء بين حلاف ففيها الميد صلاة أما الحواب! 
علزائدة الأول الركعة ق تكبثرات، ست، يكز انه وأصحابه أحمد الإمام عليه 

الركعةول ئنة. الزوائد والتكبيراتر ركذ، الإحرام تكبيرة لأف الإحرام؛ تكبيرة 
تكثثرايت،.خمس فيكن الثانية 

التكبيرلأف القيام؛ تكثر من يعد لا فهذا القتام إل الجود مذ التكثير وأما 
يكونالذي التكبير لكن والقيام، السجود بيذ موصعه يكوف القيام إل الجود مذ 



ال،ق1ءاتالضاذ،ااامَ 

^لإثتا

الزوائدامميرات فذكول فمهل، خمز عدده الثانية الركعة ق قاؤا ينثم أف بعد 
الثانية.ق وخمس الأول، 3، ٌئ ت عثرة إحدى 

الإمامؤساع الإحرام، تكبيرة التكبيراين،أثناء ق والإمام ا،لآموم ر ؤإذا 
وكدكالإمام، لقراءة ينصت، بل فاثه، ما يممي ولا فقتل، التكب،را0 من بقل فيإ 

الأخيرة،الركعه تكبيراتج يكبس محصى~ إذا ~يعني! بركعة مسبوقا كان ؤإذا الثانية. 
يعني:صذكبثرات.

فهيالصلاة قبل أداها من الملام، فهو الفعلر وكاة إحراج وقتح آخر وأما 
المدقات.من صدمحه فهي الصلاة بعد أداها ومن مقبولا، زكاه 

وسىعله واعتمد محصا وكل قد اوكان نسى، الإنسان ار( لوقرصن لكن 

هدهقفي الصلاة، إل وحرج بغته، الحيي حاء باق بالعيد يعلم لم كان أو الوكيل، 
معدور.لاثه عليه؛ حرج ولا الصلاة، بعد الفطر زكاة محرج وأشباهها الأحوال 

)محصج•• ٠٠

وعنداالؤسنا'ت،، أصحاص، عند الفطر زكاة ل الحهل يكثر السؤال،ت "" ١٨
منمحدوذ لا بل الزكاة  ٧٠٣٥٤لا الماو فجدأف اأؤثناتا عد اكي المالؤ 

بافل؟ىذاكانمدسصاهمّاسامْذط
لأصحايتجوالمميحه النوحية أرجو لبعض؟ ^ ٠٥٩يل.معها فهل والمقل، الخاحه 

وغ؛رهلمااأؤثسنات 
وحونم،عل الحثال هؤلاء ينبهوا أل المؤسث-ات، لأًحامح-، نصيحتنا الخواص،; 

يدفعوهاأن ا،لورسنا'تج~ أصحاب، ~أءني; عليهم اممه من ؤإذا عليهم، الفعلر زكاة 



الرابع(الهاء )  ٥١٤١٤ط،! لقاءات 
٦٣٥

البلد،ق التحقين يعرف الموقنة وصاحب خير، فهذا العثال هؤلاء عن هم 
هؤلاءالماو.عن هوبأداءالفطرة يقوم أل وبإمكانه 

زكاةيودي أف علميه سهل ولا كشتريى، المال- -أي: يكونوف رب،ا لكن 
كياالحاجة ق متقاربين كانوا ؤإذا زكاثه، يودي منهم واحد كل ت فنقول، فطرمحم، 

بأس.فلا زكاته بعمى إل بعضهم ودثع السائل، ، ؛١١
••هصى••

لحلئاضنه واشترى لحلمثا الشخص باغ اوإذا لزكاة بالمة النوال: - ١ ٩ 
منتمئا؟الحول يكوف أم جديدا حولا يبدأ فهل آحر، 

لايكوففازحوأذ امتام، ؤإن فهوأحوط، الأولث( الحول، عل بى إل الجواب■ 

وأحديتجباهته القتر أثناء وق ريال،، آلاف بعثرة حث عندها امرأة مثاله: 
-الأم اء -مأ الثنه ثن إذا نقول: فهل م، خلقا اشترت نأ دناه؛، اكن 
^؛٥٥١إيه أونقول،: ينقهير؟ لم الحول، وأف الثاف، الحل عن عزج أف علميها وحب 

أفالنظئ، يقتفخ الذي الوائ هو وهدا نقدية، بأورانا فبع جنتي بغثر بح لأيه 
حنيتر.شر بح لأيه وذللت، انقلإ؛ الأولي( الحل حول 

يكوفأف بد ~ولأ آحز بحل حلميها أبدلت، امرأ٥ أما بمعنى تبادلا لوكاj، أما 
بجنسه،ابدل لأيه الخول،؛ لاينقهغ فهنا الئزاء— التقابفىعند من بد ولا وننه، عل 

الأول،.امآ حول، عل فثني 



٦٣٦
اأاقاءاتالر«ضاست

لأذحل متى وآخرة، الاعتكاف أوو ق فصلا ل فل الئواو: - ٠٢ 
إخلاف ذكر بدون ولعله منه؟ احرج ومتى المعتكف 

يعنيتالعشرين اليوم ليله الثمس عزيت إذا م،تكثه المعكف يدحل الخراب! 
والعشرينبالتاسع انتهى مواء رمضاو، اسهى إذا منه وكنرج وعثرين، واحد ليله 

القدر،مذم الاعتكاف، منروعج أصل وذللث،لأل بالثلاثتن، أوانتهى 
وسلمآله وعل عليه اممه صل الني أف معيد أبا حديث، من المحح ق ثيث، فقد 

^^^طدطىولهالقدر،لإووله:إبا
5محهعئمح-:-الصحابة لأصحابه وقال، الأواخر، النثز فاعت٤م، الأواخر لعشر اق 

^ماصئهاوامالأمح«راآ.
سيوم آجر الشمس بغروب تتتهي رمضال مذ الأواجر النئز أل ومعلوم 

رمضال.

كانالعيد مصل إل عترغ حتى المسحد j مل لو قال: العلمإء بعمى زكذ 
^ك،طا،ئلأدخلفيالأءتكان،.

عثريذ،يوم الشمس غابت، إذا المعكم، يدخل الألأ الخوامحتخ خلاصة فصار 
أوثلامحاذ■وعشرين تسعا كان مواء رمضارإ، من يوم احر الشمس غابت، إذا وبجمج 

••)قصي••

(،٨١٣)رغم الهلن، عل والجود الأنف، عل الجود باب الأذان، كتاب الخارى; حرجه أ( 
الخيريسعيد أي حديث عن (، ١١)^١٦ رغم القدر، ليلة فضل باب الصيام، كتاب ت لم وم

هقننبمن.



٠الرابع القاء ا\ا\ه) ط،ا لقاءات 
٦٣٧

ء ُ بابوله عل باب لها غرفة خزيه مؤ ق مجد عندنا النوال! — ٢١

يصحهل السجد، عل مفتوح باب لها يدورها هي التي اإلتاأ دورة عل ينفذ آحر 
سحيل أم الخامع ل الامحكاف أفضل: وأتبمإ لا؟ أم الغزمة هالْ ل اعتكال 
هذافهل وغثيْ فقه من اجلتون يعمى وأحفظ اعكمح أن أؤيد كنت ؤإذا عادي؟ 
القرآن؟^١٤٥ عل أقتصز أم أفضل 

علوباب السوق، عل باب ولها المحد ق التي؛1^1 الحجرة أما الحراب: 
فهيالمجد— سور داخل أما ~أى: حا أحاط قد المسجل كان إل فهدم — اليا؛ دون؛ 

منفلسست، المسجد محور خارج كانت ؤإن فيها، الاعتكافإ قمح المسجد، من 
فيها.الاعتكافخ يصح فلا المسجي.، 

أفضل؛الحابع ق فالأءتكاذإ عادي؟ محي أوق الحابع 3، الاعتكافخ وأما 
ابمة.لصلاة قمغ أذ لا الحاِمع ل الاعتكاف لأف 

يثغدلأف فالأفضل القرآن أوبقراءة المتون مذ ّْتن بحفظ يشتغل وأماكويه 
منمتن بحفظ يشتغل أف مجن أفضل فهو ذلك،، أثبة وما والدكر القرآن بقراء؛ 

كالدكر.وليس القرآن كقراءة ليس المنن حفظ لأف المنون؛ 
••هسمى••

الرحمنهمي. الشح العلاقة لسإلحة كتانا قرألم، كئا ائتي النوال: - ٢٢
العلممن فيه أرى بإ وسهولته أسلوبه حنن و7آرتي للبي بمجاح أحذ عيي ال

هذاحياة عن تحدثثا أن وهى ثتحمى أن تمنيت غالية أمنية والدىأ سإحه 
منه.ئرتكه لمعرفتي وذلك، جهاذه، الأمة، عل أثزه حلثة، علنه، وبخاصة الإمام، 



١٢٨
ارر.ضاإيةالايءان 

إفالُاإ؛• قدر عريا موتن كل ؛ rrيلهج الكلمة هذْ ختام ل أقول ؤإيا 
حناتهق والحاصرين ووالدينا ؤإثاك نحن عيمعنا أن تعال اممه وأمال اممه، ق أحثك 
افوصل عمرك، ل ؤيبارك محققك وأو قديئ، ثيء كل عل إيه الفردوس؛ جنات 
محمد.^١ عر وملم 

عليهكان بإ يلم أف تستطع لا عباراق قاف الشيح عن الكلام أما الخواب! 
فمذكيه، بعض ل له رجم وقد ^٥١^٥، العظيم والإحسان والأخلاق العلم من 

\بي\.'ضالزامذذلك أراد 
تحت،متواصع، رجل رِمهآمح، منه أحلاها أحس أحدا رأيت، ما فانا معاملته أما 
المالمن المستوى هذا عل يكونوا لم عهده ق والناّرإ علميهم، السفر محت، الفقراء، 
حاءلتاإذا ينفيه يذهب، نحمذآه وكان الحدود، أبعد إل فقراء كانوا بل والغش، 

لهويمد البانر، عليه يهمع الفقثر، الرجل إل بنفيه  ١٦٢يدهي، الصد٥١^٠، أو الزكاة 
ولاص.حزاة بدت، يرد لا لأم أذبمم، غم مئ أوالزكاة الصدقة من بدة ما 

أشياءإليهم يدي ورب،ا ب،ازحهم، وكان للطالبة، ;َمهآممئ متواصعا وكان 
حفظعل الحنل يجعل ريا أيصا وكان لقلوتئم، جلبا قيمي~ تذاب ليم—، ~يعنىت 

الوقت،ذللئ، ق ريال ومئة ريال، مئه الرام بلمؤخ حفظ عل جعل يا التون، من متن 
اريال؟ مئه تحصل ومن هذا، وئتثأ ل تهريبا ألم، مئه اوي ن

الأف،حتى به يلحق لم لكن ممزا، شيئا أحلافه مذ اكتنثا فه والحمد ونحن 
به.انتثعنا أحلافه من شيئا عهْل اطه يثر إن،ا 

أقرانهمحن مئا ولا له الناس ؤإيذاء الكيان، من عليه حصل وهو 
قدرهالاس يعرفؤ ولم له، الحانة وكانت، واحتنمتؤ، صل لكنه العلعاءِ ~؛ع.ض 



الرابع(الهاء  ١٥١٤١٤عام لقاءات 

المافعةالعلوم مى الأمة هذه إل أندى وما قدره، قوتف\ يوق أف بعد إلا 
ايثة.

واتغلنالعلم، وءلالب العامل -٦١! ينتفع كل سهلئ، السائل— قال —كإ وكتبه 
ووصوحه.سهولته من ماء يشرب وكانه الإنسان يقرأه ;َكهالوث، تفساره إل 

نحدهثر، التفمن يه يمز محيإ مئلها رأيت ما عجيبة، امتنبامحنامنج هئاقم وله 
تمثرآحز.أي ق تجدها لا الأية مى ممره فوائد يتخرج مثلا 

ا-ادلق،حنن ق مثلة أحدا نعلم ولم زمانه، دره دَمنآثئ الرجل أف فالمهم 
عنديكون الدى التشديد ذاك عنده ليس يعنى! أما، والنعة والسهولة، واللثن، 

بلمحرما، ايه يرى نيئا يقز أف يمكن لا اثه إلا سهل، نَهمهآدثئ هو بل الناس، بعض 
الإنكار.غاية يمحزة 

كرامته.دار ق حميعا ثئمعتا وأف وإياْ، برحمته ؤإياكم يعمنا أف اممه فنسأل 
••)قيى••

الرحمنعبد للشيخ القرآن( حتم )دعائ بموان كتاب هناك - ٢٣
الكتابهدا إذ حسث، الشيخ؛ إل الكتاُت، هن.ا نسبة صحة ُياذ أرجو عل.ي، الناصر 
المساجد؟ق يويغ 

بنالرحمن عبد للشخ موجود الكربم~ القرآلم، ~حتم الدعاء هذا الحواب! 
وهاإئ4.ثبميه ابن الإسلام ثيخ وهو محبمه لشخ أيفا وموجود لآ؛هآدثئ، سعدى 

اليمولثانه تتبعوا الإخوان بعمى فإل ينميه ابن الإسلام لشخ نسن، ما أما 
هذا.تجدوا ولم القيم ابن تلميذه كتبها 



ارإىءاتال4ضإزياتءمِ 

محال— 
يدعوثم الهمآف بمم القيام، وق الراؤح، ق نحم فكان شيخنا وأما 

غثرْ،يكون وقد هذا يكون قد وه١iدئ، بدعاء يدعو اله المهم نحوج، أو الدعاء نبذا 
—مثلأ~الراؤيح مى ركعة أحر ق صار فإذا الختمه، نحم كان اثه عنه أحفظ أنا لكن 

الرمخ•قل يدعو وجم يديه، رلإ القرآف، وانتهى 
قبالغا امحاة يموف ١^ ق كانوا ١^ لأن ١^٠؛ ق القيام ق وكذلك 

للمتراؤيحفيجعلمول التهجد، ق القرآن وحتم الراؤيح ق القرآن حتم عل المحافظة 
الأوصاغ،تغةَدتج الاذ لكن الحرص، غايه هذا عل ونحرصوف قراءة، وللتهجد قراءة 

كإلم،، العند أصل لها ليس الصلاة ق الختمه هذه أف يرى الناس يعقس فصار 
وكرةلم،، العند أصل له بملم لا هذا وقال،؛ ٠، هناُ لآتهآ؛ئث ماللث، الإمام يكر 

ذللئؤ

نص.إل منتني إثه يقولوا! أذ يوف لكي سشصث،، إثه قال! من العلمإء ؤمن 
اممه،شاء إذ عليه حرخ فلا أوغجرها الختمة >راله ذعا من وامع، هلءا ق فالأمر 

للصلاة.بالمنة أحن فهو يفعل لم وش 
إذاكان اثه ننح؛هبمثن ماللئ، بن أنس عذ صح فقد الصلاة خارج حثم من أما 

كانلم، الش أحدا أف بلعنا ما الصلاة ق لكن ا ودعاُ أهلة م القرآذ حم 
الختم.يل.ءوبدعام 

^ا،ق يتثددوذ كانوا الشباص، من الإخوان بعص أذ وهي ماله! هنا لكن 
القرآنحتم بعد يدعوذ الذين الحرم أيمه تتابحوذ كيف ونالوا؛ بالإنكار، وقابلونا 

(.٣٦٢)ا/ والتحصيل وايان )ا(ادر.ونت)ا/حا/آ(، 
(.٣٥١٧)والدارس ٣(، •  ٦٦)١ رنم ثب، ش ابن أخرجه )٢( 



0صاتعا،رإ\ااه)اواق1ءالاسا
ت

مآكهل ونحن مرْ بعصهم أف وأذكر ثدييا، إنكارا ينكروو وصاروا بدعه، وهى 
أنت،تابنتهم إذا تتايعهم؟ا 1اذا يلح؛ وهو إقامش تمر إل الحرام السجد مى "بمي 

صلألة.والبدعة يدعة، وهده الناس، تابعهم 

كانفإذا خطأ، هذا فنقولI السجد، مى أيصا ونحرجول هدا، ق فيشددول 
وكثسا٠ أحمدر الإمام مدمر ق الشهور هو —كا منتحب اثه يزوق الأئمه هؤلاء 

احته١دهلم.فهدا أصحابه- 

الثق.من ليس ذللث، أن أرى ولوكنت، فاتايعهم، معهم مأموما كنت، إذا وانا 
نفسه!أحمد الإمام وعن الصحابة عن ورذ ما الأصل لهدا ويدل 

—وتعلمول;ئهبمن عماف بن عثإل الومنن أمل فإة الصحابة عن ورذ ما أما 
يصلحلاهته أول ق متى ق كان تاه— عنزة ائنتي فبلغت، محنالت، حلاقته مده أف 

سننأوثإمحخ سيل؛ سق هدا عل بقي ركعنن، ركعنن عل والعشاء والعصز الفلهز 
والعناءأربعا والعصز أربما الظهر يصل وصار انم، ثم الروايتنن" اختلاف، ل ع— 

إليهؤإيا ممه إما قال؛ الخثر بالعة لثا حوي مابن إف حتى الصحايه، عليه فأنكن أربعا، 
الماستا.من هدا هجز '، راحعور،ُ 

أبايا حوي! ملاين فقيل أربنا، ؤيتئموف معه، يصلوف كانوا ذللثؤ مع لكن 
ثؤالخلاف، فقال! أربعا؟ معه يصل يم عثإف عل يئكر كيم، الرحمن، عبد 

(.١٢0/٢اكي))١(انظر:
صلاةكتاب لم! وم(، ١ ٠ رقم)٤٨ بمي، الصلاة باب الصلاة، تقصر كتاب الخاري: أحرجه )٢( 

(.٦٩٥)رقم بمنى، الصلاة قصر باب ااسامين، 
(.١٩٦٠بمنى،ردم)الصلاة لأث،اب أي لفظ )٣( 





االرابع القاء ه) ١٤١iء1م لقاءات 

ا'لماتمن لهم حصل حذا التزموا فالذين حذا، التزم الناُس بعصن ورأينا 
الثق. jujءالثا: بالأس، اوفق ءاتا: اف، طاعه ولا: أمور: ثلائ 

ائل:مثلاث 

محال:افه لأف طاعهض؛ الثانية للساعة الأذان تامحز فلاق اممه: حناعه أما 
الأمور:ولاة لما محال نؤل\لألإظه]صا0آ أؤى نآينوأ أقَ أطيأ ون:١^١ 

بمعصية.ليس فهذا وءلاءه؛ نمعا محلنا: ساءت؛ن، بعد رمقال ق الأذال اجعلوا 

بعديتعشول كانوا إذا ق يتمهلول الناس لأف بالناس؛ أرفق ثانثا: 
وياتووالوضوء، وق بعصا، زيارة؛عخ.هلم وق الناي، وق القهوة، وق المغرين،، 

بالماس.أرفق فهو تهل، عل 
كانأنئ ١^، عن ثث محلأنئ ذإأ£لأ أوفق كوئث ثا أف 

يومداثا حرج اده ررحى أقفل فهو ثاحز وكلثا ٠ العث.اءا من يوحر أف نحب ي
علأما'رُأئؤ أذ لولا ررولومحا قال: اللم عاثه ض وقد 

فصاراعة سأونصم، ساعة الأحربرع قل يؤدن الوذيتن بعض كان إذا يم 
افب!سبحاف يزدن، والأحر صل، قد هذا فتجد شؤ، والخلاف، واحي.، بلد ق الخلاف، 

هن.اكل ا ا نختلم،؟ م واحد، وهدمحنا واحد، أمرثا ووئ واحي.،  jXjق ها>ا كيف، 
للهوى*اباعا 

(،٥٩٩)رقم العثاء، مر المن يكره ما باب، الصلاة، موائيت، كتائب الخاري: أحرجه ]١( 
حدبنامن (، ٦٤٧)رقم ونتها، أول، ل بالمسح اكك؛ر امتحبايب باب ا.لساجد.، كتاب ومسلم; 

الأصلمي؛هئنبمثدّبرزة أبي( 
الماجد،كتاب لم: وم(، ٧٢٣٩رقم)اللو، من يجوز U باب التمني، كتاب الخاوي: أخرجه :٢( 

عباسابن حدث من (، ٦٤٢)رقم وتاخثرها، الع.؛واء وقت باب 



اثمر،ضانيةايهءات 

هيافيقولوراث ^^٠٠^؛، يأتوف كبارا شثوتحا فيهم ءف الّاس" ؛عفي يقول وقد 
وهلأئر اْتثالأ الخأنم أو أ-نيبلم إذا الشيوخ فهولاع بتهم، فقول: نأي أذف 

الاسلأم أرفق وأنئ للثق، أوفق وأنث اض، ر امتثاو من همْ امتثال الJى ١^ 
مدى.ومعنا محلويل، الشهر هذه ق الأف الليل ثم ~سقتنعوو<، 
محطأف له ينبغي والإنسان نيئ، مفلهر الناس الخلاف،,yu مظهر إف فاقول: 

آحز.ثيء فهذا دنياه، أو دينه و بمزة ثيء ق إلا أحيه مواممة أحل مذ نفيه مذ 
••ؤصى••

فيها،الفصل منك نرجو قضنة وهذه الخلاف، موضع حول الثوال: — ٢٤
يرصوفولا بجواُك، أاميقتنعول وأقم سألك، أن المسجد ق العوام حملنا فلقد 

سواه.بكلام 
ء

مقدمةق القإمة ئطول وضع وهي المجد ق منكلة مذ يعانول وهم 
فإللناس، وتميء النفوس منها ثثقرز رثإ اثه ْع المناديل، هدم وكيلك، المصلذ، 

يعصأة مع ^٥٠^١ تنصحوثنا وهف أولامحور؟ تحور فهل صيحتك؟ وم١ رأيلث،؟ 
أوغمم؟لرلكم احتاجها رثإ الناس 

كراتيوي؛ن القإمة ئطول ب؛ن الواؤع، ل محتلفي شيئي بان هوجع الخواب،: 
بعصمنها بقرر ورثإ الأدى فيها يوصع القإمة معلول عظم، قرى وبينهإ المناديل، 
يكوذأذ وهى؛ عنها، يى التي الأمور مذ لكان يفلهر الأدى هذا ولوكان الناس، 

وسئمآبؤ وعل عليه الله صل الرئول إف حتى بصاى، أو محاط الإنسان لة مق 



الرابع(اللقاء إ١م) ١tعام رقاءات 

لأيغة لأيذا ذا-بمار'ا'؛ تم ؛، jjlالأئ؛ فنزل ذالخيار، نئاتئ م؛ نأى 
والأذىالقإمه ئوصع ئإ وجوههلم، تل تعال وافه اممه، يدي بئن الناس يكوف أف 

الخالق.ل تكون الطول هذه بال ثنصح ولهدا ؛ ١٠٠٦٠^لن 

يتفعولوالناس نظيفه، فهي أدى، فيها ليس فإنه ماتينها ل التي المناديل أما 
الإنسانلواحتاج الرقارسا قتلي من يه ينشوف حلمهم لا أمامهم تكون وكونها ، -٦١

إلها•

واحدايأخذ تجده ثإ واحد، منديل يكفنهم الناس بعض موالا؛ مامال لكي 
حائز؟هذا فهل جيوبه، ويملأ وأربعه، وثلاثه واثنم، 

فيكوذ-؛ا، الأنمماغ اجلناديل هذة مذ القموذ لأف حائز، غيث لا، نقول: 
يدغ4ا فلا، والغد الوم يكفيك ج تملآي؛وبم، أذ أثا الحالخة، قدر عل الانتفاع 
بمايها•

(،٤٨١)رنم السجد، ق البراق كراهية ق باب الصلاة، كتاب وأبوداويت (، ٥ ٦ ٤/ ) أخمد حرجه أا 
خثممييق'حلال بن الساب حديث من 



نية١^٠٠٧ الثءات 

m ()كأءاواطمهاإاه

ظ
ماباأمحآهإ؛لكنح

ومنأنمسنا شروو ث ٢٠باق ونعود تغفرْ، ونتعينه وننحمده ممب، الحمد 
ألوأشهد له، هادي فلا يفلل ومي له، مقل فلا اف بمده مذ أعمالنا، ّسيئايت، 

تعالاممه أرمله ورسوله، عيده محمدا أل وأشهد له، شريك لا وتحده افه إلا إلة لا 
حىاممه ق وجاهد الأمه، ونصح الأماثه، وأدى الرماله، فبلغ الحي، ودين باتدى 
ثبعهمومن وأصحابه آله وعل عليه وسلامه الله فصلوات، الشن، أتاه حتى جهاده 

بإحسانإليوماش•
شهرالصيام، شهر ل مررمتح التي اللقاءات، مذ الأول، هواللقاء فهدا بعد؛ انا 
عامرمضاف، شهر من اكالئ، الخميس ليله الأوو— اللقاء —أعني وذلك، رمضان، 

نافعة.بلقاءات، يتبعه وأي( نافعا لقاء عبعله أي، تعال اممه وأمأل ( ٥١٤١٥)

الل.يالشهر هدا المارك، رمقان شهر عل اللقاء هدا ق نتكللم أذ ينا عبير 
أيرثاتعال الله أل ذللث، فمذ غمم، ؤ، موجودة تكذ لم بخصائص تحال الله خصه 

دينهمأمور ؤ، الناس به ييتدي والفرقان، اطتدى س وييناتؤ للناس سى القرال، فيه 
قودنياهم، دينهم ق العباد قضايا عل مشتملا القرآن كان ولهن.ا دنياهم، وأمور 
ؤيقفلتهم،منامهم ل وشدتيم، رحائهم ل وسلمهم، حرجم 3، ومحمعهم، فردهم 

ماة•ء ف وصمحهم، ربهم مف 



اص(القار هاإ\ه) عام لقاءات 

تقعقد لم الشام، حمع كل ١^ الهمآئ به جاء الذي الإملاص الدين 
المشاكل:

القرآنمى ثيء عليه محمى العلم، وامحع الإنسان يكوف بألا العلم، لقلة إما 
.٥١أو 

فتقوتهجيدا، لاثمهم الفهم، قاصز لكنه ■علم عنده أي؛ المهم، لقعوو ؤإما 
ذلكق فيقويه يمهم، لا لض محفظ فتجده والئق، الكتاي، من الدلألأُت، بعفن 

غزير•وعلم كثتر جمر 

الإنسالأف بمعنى الثلاثة، الأمور أسوأ وهدا والإرادة، القصد محوء من ؤإما 
يتتصزأف يريد الخن، يريد لا لكن يفآكر، يتامل، الأدلة، ل يبحن، الحي، يريد لا 

يرائيك،ا يراتح( محنهم، مشهورا الناس، محن إمانا يكول أل يريد باطلا، ولوكان لموله 
النصوصعليه تدل ما عنه وثئجم_إ كثير، حير يفوته أيقا فهدا قتاله، ي الجاهد 

والأحكام.المائل من 

قالوقد والمرقان، اقدى من واضحة وبثتات للنامحن هدى القرآف قاف ؤإلأ 
سنهء محي كل لالحل:آخ[ ه ّيىو لآلمز بمنثا آلكثب ُؤورلا تا3ق-وةداك• الله 

القرآئ.
الإنسانين فيإ للمئنانلة ٣ الإسلام دين أف زقئوا حن م؛ صل وقد 
زاغوالأتئم هؤلاء؛ ضل الشخصك- والأحوال العبادات عل يقتصز أي: والخالؤر— 

باممه.والعياد قلويم، اممه فأزلغ 

فهيذلك ومع الئه، كتان، ق آية أطول هي الدين آية لهم■ نمول، فإثنا ؤإلأ 



الرضانيدالثاءات 

الإسلامإن I يقاو فكيث وهان، أو سهاده من العاملات، يوس وما لمعاملات،، ال 
لأئولهبأمورالأوا؟ا

وهدىئيء، لم تياو الكرم فالقرآذ مغرص، أو جاهل إلا ذلك يقول ولا 
رحمه؛ولا بئري ولا هدى ليس الميئ لغم لكثه للْديرئ(، وبئري ورحمة 
1نزلتثآ ؤرإدا ت رجهم إل رحنا زادتبمم سورة انرلت إذا باش~ "والعباد لأثم 
وهنإبتقا رادتبمم ءانزا أئمتتت> قأك ذذئءإي1ننا رادثع أبتحظم نمل، م، ثثهر مح؟ 

عملا،بنزولها ويزيدول تصدما، بنزؤلها يريدول لأمم لالتوة؛؛آا[ ث1تسروزاه 
إمحايا•فيزذادوف 

وهمونامأ رنيهز فيجثا1ك والتأم مرٌرلأ ظوبه> ي آوض ^^^١ 
وتكدساكمرامم، إل ^١ الآياتv بنزوو يزدادول لأمم لمة:هآا[ ه حقنفثوث 

إلباق" "والعياذ رجنا إلا تزيدهم فلا استكبارهم، إل واستكيارا تكذيبهم، إل 
يتوئاناوأف الخاممه، وزكم لما نحسن أن افه أو فنكافروف. وهم وماتوا رجسهلم، 

ءلالإي،ان•

أمورمن واحد هو مدلوله عنا محجب، الذي لكن سيء، لكل بيان فالقرآن 
المضي.أوسوة الفهم، أونمور الحهل، هي؛ ثلاثة، 

فاصل،أوالمهم واسع، علم ءنا>نا كوذ لا بأن العلم" تحور ~أىت الحهل 
)العقيدةكتامت، ق الإسلام شيخ قال ولهدا ؛اش~ "والعياد القمل. سوء أو 

حنالتاالقرآف يدبر *مذ فيه؛ قال الحلم، الواسع المختصر الكتاب، ذلكم الواسهث( 
اتلىتجملطربجإاتيُُ

(.٧٤)ص؛ الواسعلية لعقيدة ا ا



\َال1ق،ءالآ،و( مءاتئ،ءهاإاما -ربميلا^_تت

رَمهاثئتوهويوثة القصد، يحسس أذ ولاثو _، J،Iق وتقفر ثدبر من بد فلا 
وئنءعوصدى الحي® طريق له لأنينأ والنتيجه منه®، الهدى ررطالبا 

مناسبةوهي الشهر، هذا ل فرصا الصيام صار القرآن هذا بانزال اثه فا،لهلم 
عظيمة.

أركانأحد وجعله صيامه، مرض تعال افه أل رمقال شهر خمائص ومذ 
اممهمحل افه رموو قال قال؛ ^^٤^١ عمن ابن عن المحيحم، ق كإ الإسلام، 

إلااف4ُوأن^١نهاذةأنالإنلأمعفخمس: ش وّد: ونلآله عيه 
وحجرمضاذ، وصوم الركاة، ؤإيتاء الصلاة، ؤإقامة واحد~ ركذ ~وهذا افه رئول 

اف4ِالحرام«را*.ست،
نوعان:والصيام 

•دى ح ام ص٠ 

صلا•قلن صام وا 
والثزك،الأم مثل: الحد، ذات عن اك الإمهو الخسدي: الئبام 

والمحاح.
الواحبايت،،ترك وعن المحرمات، عن الإمساك هو العمئ: القلهم والصيام 

فرصىأي• لالقرةتُاها[ ه ننمول قال: حيث، كتابه؛ ق ذلك إل وقدأشارافه 

لم•ومرنم)٨(، حمى®، عل الإسلام ٌبنى ه• المح، قرل باب الإبجان، كتاب الخاوي• أحرجه '( 
عمربن عبداف حا-يث، من (، ١ رنم)٦ العظام، ودعائمه الإسلام أركان بيان باب الإيإن، محاب 

لآ؛محؤعتعا.



ام|مطنيعالثءات 

نشتهيهما  S_Jباحتناتعال اممه يعذبثا أل أجل من لا افن، ثممي أف أجل من الصيام 
ثداهظلمإناممص يئعثؤ ما ؤ ثا3قوماإات افه محال أبدا، ومنكح، ومشزنم، مائل من 

ءؤلث>نمالتقوى هي الحظيمه البالغه الخكم1 لكن [ ١ لاواء:يأ ه وثامن_تلم ستئ؛قز 
تثموزه.

دالعنلالردر مول يدغ لم ررمى ت وملم آله وعل عليه الله صل الني وقال 
٠. ١٠١وثزاثه طعامه ينغ حاجةِفي ف دل؛س والخهل به 

وغروالشتم، والمث،، والنميمة، الغيتة، من محرم قول كل هو الرور• قول 
ذلك.

المحرم•والعمل المحرم النظر مى بالحرم هوالعمل بالرورت العمل 
الغم.عل هوالعدوال والخهزت 
المرادوليس الآحرين، عل عدوانا فيه لأف روراز لكن ~دإف خصه وابهل 

الغير.عل العدوان هو بل العلم، عدم هنا بالخهل 

الجاهلُأ'تالشاعر قول جاء ذلك وعل 
ثجملiنقمايادا1لألأثئهئنكحا 

عدوانؤ.قوى فنعدي عليتا أحد يعتدى لا أي: 

مابمثل ^;١ اءتال.ى من عل نعتدى أل لنا سح ذالث/غ جاهلأ، كلام وهذا 
علينا.اعتدى 

ا٩  ٠٣رمم)الصوم، ل به والعمل الزور قول، لمييع من باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
•خكئهبمئه هريرة أي حدث من 

(.UA)_؛ديوانه ل كلثوم بن لعمرو البنت ، ٢١



0اله1ءالآوو(لقاءاتجها،س)
الهموديل والمحاخ، والثزب الأكل نترك أف به المقصود ليس رمقاف فصيام 

وابهل•به وانمل الرور قول لدغ هوأف 
النللقوو ليلة؛ آخر إل ليلة أوو مذ لياليه، قيام الشهر هذا خصائص ومذ 

مذمدم ما لئ غمز واحتنائا إذإدا رمصاذ قام رامذ ت وسلم آله وعل عليه اممه صل 
بأصحابهقام هت النل لأف رمضاذ؛ قيام من هي الأف نملها التي والراؤئح ذنبه® 

حتجئارإل وقال• نحل ثم المجد، ملؤوا حتى الناس، وكثز رمقاف ل لياو ثلامث، 
اللهصل السؤل بفعل ئنة فالراويح هذا وعل منهالا فتنحزوا عيكب مزض أل 

•وملم وعلآله علته 

الصديقبكر أبي( خلافة زمذ رمقاف قيام ق الحاعه الناس ترك لم 
ًَ

فوحديوم ذات عثر الومس( أمثر فخرج الخهلاد_، بن عثر حلافة وأول، 
علنح-نعهم أف فرأى والثلاثه، والرجلان وحذة، الرجل أوراعا، بملموف الناس، 

لالماسيقوما أذ وأمنهما الداري(، وتميم كم_،، بن أي عل فجمههم واحد، إمام 
ثابتصحيح بإسناد )الموطأ( ؤ، هكذا ركعة، عئزه بإحدى 

م

بثلاثيقوموذ كانوا عمر عهد ل الناس أف رومال بن يريد حديث وأما 

كتابلم، وم)٧٣(، رقم الإيان، من رمضان قيام تطؤع باب الإبجان، كتاب الخاري• أحرجه ، ١١
حديثمن (، ٧٥٩)رقم التراؤح، وهو رمضان، قيام ق الترغيب باب ونمرها، المسافرين صلاة 

٠ريرةأبي( 
إياب،غر من والوافل اللمل صلاة عل ه الني نحريض باب التهجد، كتاب الخارى،: أخرجه )٢( 

التراوح،وهو رمضان قيام ؤ، الترغيب باب المافرين، صلاة كتاب لم؛ وم(، ١١٢)٩ رقم 
خميفيتها.عائشة حديثه من (، ٧٦١رقم)

)م(موٍلأئلك)ا/هاا(.



٦٥٢

الأقاءاتام«ضادة

عهدل سو وما ذلك، عل عنز باطلاع التصريح فيه ليس فهدا ركعلار وعشرين 
فهو. الرئوو عهد ق معل ما أف أي ه، اوئوو عهد ل معو كا ليس الخلفاء 

ولوكانعليه، اطلع قد قافه عله يطلغ لم اوئوو أو فرض عل لأيه اقراؤثه؛ ئنة 
الوحل.لايزصى 

تئهم.من إيه يمالط! لا فإثه عليه يطلعوا ولم عهدهم ق فمل فإ الخلفاء وأما 
هداوعل ، معروما مقالا رومال~ بن يزيد حديغ ~أءني؛ ّدْ ق إل ثم 

عهدوق ءيي١كلأ٥ؤئم، الثمول عهد ق عئزه إحدى رمضاف قيام ق السنة فتكون 
به.أمر الذي عثر 

أذيبغي ولا فيها، مرط أف يتغي لا وليلك رمضاف؛ قيام من الراويح هذْ 
—الهدايه ولهم لنا اطه أل ~نالأئمة بعض يفعل كإ الغرانم، مز وJتقزها نحدرها 

عليعود لا قد وقت هذا لأف ويدعوا؛ ليئحوا الطماث مى الماموم^ر٠ يمآ5نول لا 
يطيلواالراؤيح، ق يطيلوا أف للأتئة يبُي، فالذي ثمتن، وقت أحرى، مره ان الأن

حتىالجدني، بان والخلوص الزكؤع، بعد والقيام والثجود والؤكوغ القيام 
•والسبه^ الدعاء من النامحى يمكن 

فصلمجدا لحل ؤإذا الراؤيح، هذه عل يواظنر أف للإنسان ينبغي إيه ثم 
الليلةيمة ينملهم أو منه الصحابه طلن، لثا ه الخي لأف تحهي؛ حتى يئرج فلا فيه 

(.٤٩٦)X/ والمهقي (، ١ ١ ٥ / الوطأ)١ j مالك أخرجه )١( 
عمر.يدرك لم رومان ؤيريدبن (ت  ٥٧٧)ا/الأحكام خلاصة ل النووي قال، )٢( 

نإنمرسل؛ عه والمهقي، الوطأ، j مالك رواْ ■ ١XTO )إ/ الم الدر j اللقن ابن ونال 
عمر•لم؛ا-رلث• ريمان بن يزيد 



جَالاقاءالآ«ل( اقاءاتسهاإ\ه)
(٦٥٣١نت 

وهذهليلة٠٠ قيام له محب يتصرف حتى الإمام ْع محام ااس الفجرقالت إل 7أم ويقيم 
ونعمة،فضل محهذا ذرا؛ئ-ك ل نائم وأنت، ليلة قيام لان< يكتنر فان اممه، نعمة من 

يتصرفنحتى مجد ق صلزا إذا وث3بوؤو\ ولا الراؤيح، عل الناس ئتيحرص 
الإئم؛لتكبلمقيامبم

العشاءصلاة يصل وهولم الراؤيح، صلاة يصل والإمام الإنسان لحل ؤإذا 
العشاء،ث الإمام مع تدحلوا حماعه، لوكانوا حتى العشاء، ث الإمام مع محندحل 

وصلاهفرصا المأموم صلاه تكوف أذ يضر ولا بقي، ما أقوا الراؤيح من ملم ؤإذا 
يملكان حل بى معاذ فاو الرنول عهي• j، ومع مثلَهذا لأف نفلا؛ الإمام 

بمفيمل قومه إل يرجع ؛م العناء، صلاة وملم آله وعل علميه اممه صل الني ْع 
فرص•حمهم ول نفل حمه ي فهي الصلأةر٢'، نمز 

حاولواإماما التنهل يكوف أف يمح لا إيه العناء' بعض محال ولما 
آلهوعل عليه الله صل الني لعل بعضهم؛ فقال تحريفه" —يعني محاذ حديث رد 

آلهوعل علميه الله صل الله رسول مذ إقرارا هدا يكون فلا عليه، يطئ لم وملم 
وّلم•

(، ١٣٧٥)رنم رمضان، شهر قيام ل ثاب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ١ ٥ ٩ / )ه أحمد أخرجه ( ١ ر 
السهو،كتاب والنائي؛ ٨(، ٠ )٦ رنم رمحفان، شهر قيام ل جاء ما باب الصوم، كتاب والتر٠ذيت 

الصلاة،إقامة كتاب ماجه؛ وابن (، ١  ٤٣٦ ر رقم ينصرف، حض الإمام مع صل من ثواب باب 
خنكمحيبمنن-الغفاري ذر أبير حديث من (،  ١٣٢٧)رقم رمضان، شهر قيام ق جاء ما باب فيها، والسنة 

صحيح.حسن حديث هدا ال١رمديت قال 
رقمضل، فخرج حاجة للرجل وكان الإمام محلول إذا باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

بنجابر حديث من (، ١٨٠/٤٦٥)رقم العناء، ق القراءة باب الصلاة، كتاب لم؛ وم٧{،  ٠١)
عبداش



ام*ماانياتالللاءات 

توجهان من هذا عل واوي إ أ العجب مذ وهذا 

عفيوالصأأْؤئآمللثأًووا حماعته بعص شكاه حبل معادبى أف الأول! الوجه 
ثكونأن ؛راتريد وقال! ، اومحول عاليه فعقب حم، يطيل كان حين 
يعلم؟!لم الإسول إل يقال؛ فكيم، همث، أذ وأمره ٠ معاذااُ يا هتائا 

أفشك فلا به، يعلم لم الإمحول أف فرض عل الثارا؛ الوجه 
ؤيموفقوم لثاكان ولهذا أبدا، لايزصيه ما أحدايفعل لايقؤ تعال وافه به، علم اممه 
يهوأقي يى مشحمون ولا ألناين من مثحموث ؤ وفضحهم! اطه ينه ينص_يه لا ما 

١[لاواء;ح• ه محيهئا مملون ما آثم وقان ألمول يى مّبمئ لا تا بيتحف إذ ننهم 
اطه.ففضءحهلم 

ولووأوه، به •۶^؛ افه بأن يزد —وهوبعيد— به يعلم لم اومحول أف فاحتإل 
التاويل.هذا بطل إذف! ليه• يرضاه ولا شريعته من ليس كان 

بقومه.والفرص الإمحول مع الممل ينوي معادا إف بل آحروف! وقال 
اومولح1م، ليكون مكانه من إليها يأق ~النى الإمول ْع صلاته اطه! بحاف 

امعقول؟ هذا هل إإ فريقه؟ بقومه صلاثه ومحعل ناقله، محعلها — ءفييالألأْؤئم 

اممهبرسول مأموما يكون أن ون>تى التي وهي الأول، هي فالفريقه أبدا، 
س.تدؤلوا،أن قبل كفمون أمم العل،اء بعفس بلاء لكن وملم، آله وعل عاليه اطه صل 

احكم،ئم استدبلا اعتقد، م استدل نقول! ونحن لوا، يف. أن قبل يعتمدون أو 
الصواب.هدا 

الصلاة،كتاب ومسالم; ٧(، ٠ )٥ رقم محلول، إذا إمامه محكا من باب الأذان، كتاب الخاري; أحرجه )١( 
•لآ.بممحأ عيدافه بن جابر حديث من )ها"ة/\ا'لأا(، رقم العثاء، ق القراءة باب 



اص(القاء ها،\ما عام لتاءات 

يصلولالناص ووجدت العشاء، صلاه فاثتك وقد جثت إذا اك فالحاصل 
علك.ثش ما قاتم الإمام ملم ؤإذا العشاء، يية معهم فادحل الراويح، صلاه 

وليلهالشرف، ليله أي القدر. ليله فيه أو البازك: الشهر هدا خصائص ومن 
شريفةالليله هده لأف الشوير؛ ومن الئرف، هو الذي المدر، من فالعير التقدير، 

والروحالملائكة ينزل وفيها شهر، ألف من خر إما إي القدر~ ليله ~أعنى عفليمة 
الثنة،ل يكون ما فيها فثكتنر يه، افه يأمر أمر كل من وفيها جثريل~ هو ~الذى 

تاسر:ها.اك؛ره نظخ ؤ-ءئ الفجر طلوع إل وتنتهي ملام، وهي 
اهصل كان بل إدرابجاراء، أجل مذ اليال يسهئ ه الض كان الليلة هده 

الليلة،لهده تحريا المسجد؛ ق ، ^^SiLالدئيا، عن يعرف وملم آله وعل عليه 
قإما له; قيل م لها، طلتا الأومهل العشر يم لها، طلبا الأول، العشز فاعتكث 

الأواحررأرؤالعشر j يذكفث، مكان الأواخر العشر ل أما وأري الأواخر، العشر 
الماو.ر.ليله فيه باق رمقاذ شهر يمتاز إذن• 

يض:اممه، لهلماعي المجل. لزوم وهو: الاعتكافئ، الشهر هدا خصائص ومذ 
ولاييإ لا ولهدا الدنيا، عن uزدا اف، لطاطة ئممئعا المجد j الإنساف طى أذ 

•أوحسا مرعا منه بد لا ئا إلا المجد مذ ولا؛مرج بل أهلة، ياق ولا يثري، 

العشرمن الوتر ل القدر ليلة تحري باب القدر، ليلة فضل كتاب اليخاريت أحرجه ما ذلك من ( ١ ) 
شهرمن الأواخر العشر ي الاجهاد باب الاعتكاف، محاب وسلم: ٢(، ٠ ٢ )٤ رنم الأواخر، 
دظ^بمها.عانشة حدت من (٠١ ١ ١ ٧ رنم)٤ رمضان، 

(،٨١٣)رنم الطن، عل والسجود الأنف، عل المجود باب الأذان، محاب المخاري: أخرجه )٢( 
الخيريسعيد أبي( حديث من (، ١١ ٦٧)رقم القدر، ليلة فضل باب الصيام، كتاب وملم؛ 
هنئ.



امساذ؛ةا}اقاءات 

هذايغتسل، وحرج جنابة، العتكم، لوأصاب ثزعا! منه بد لا الذي مثال، 
لأبممهثز.ئا.

فخنجوالشراُس،، بالطعام يأته من له ليس لوائه حسا؛ منه بل لا الذي ومثال( 
عدوة،يوكل لأيه المارك؛ الغداء والسحوويثئى باس، فلا يتثحز أو لثمشى 

النهار•ل وليس النهار، مقدم و يعني 
أولها؛عفليمه انتصارات، المارك الشهر هذا ق تعال اممه أوخ وقد 

علمهاممه صل الني انتصر وفيها ، الهجرة من الثانية المسة ق كانت، فقد بدر، غزوة 
الأعداءعدد وكثرة والعدد، العدد قلة ْع ساحئا انتصارا الكمار عل وسلم آله وعل 

Uوأصحالإ المي. وكان الألم،، إل مئة التسع بتن U الأعداة كان وئددم، 
وفرسانبعيرا سعوذ ومعهم مئة، الثلاث، عل زائدا عثر بضعه إل مئة  V^^Ajبين 

قريشمن مبعول الغرؤة تلك، ق محل حتى العفلملم، الممز وحصل علمها، يتعاقبوف 
٤

سعون.واسز 

م،ثيبا i، وصنوا حتى ثحثوا وعثرول، أربعه صناديدهي من ومحو 
يكلمهموجعل الثر، عل ووقم، ناثه، وسلم آله وعل عله الو4 صل الهي فركب 

حما،وغذلأربتا ما وجاو.وا ئد إثا أييه~ وامم ~باسمه فلأن بن رريافلأن ؤيوبخهم؛ 
ا<<.حما؟ وعد ما حالدلم وط 

فقال؛جئا؟! صاروا اناتا تكلم كتم، افه! رسول، يا فقيل؛ ثعم• والجواب؛ 
موش.حيف لأقبمم ُ بجيوذاءر لا لكنهم منهم، أقول، بجا بأنئغ أنتم رءما 

.( ٦ ٠ ٦ / ١ ) هشام ابن محيرة انظر؛ ( ١ ) 
بابالحنة، كتاب ت لم وم(، ٣٩٧٦)رقم جهل، أيي( قتل باب الغاري، كتاب البخاريت أحرجه )٢( 

ننحؤمحفيغنع.الأنصاري طالحة أييب حديث من (، ٢٨٧٥)رقم عليه، النار أو الحنة من اليت مقعد عرض 



االأول الاقا، ه\إاه) عام لقاءات 

المشركووعليه امتول الذي الأم؛ن، البلد متكه، فهوفتح الثاف• الانتصار أما 
محمدنبيه يد عل اممه ففتحه الهجرة، من الثامنة الثق إل عليه تولن م وبموا 
إذأوثاثء7 حقانوا المثرين! ق تعال هال، كإ بولأيه الماص أحن هو الذي 

لآتمنهسل:أص.أًفزئم ال1نتوننلإئ آلا ووني 
موجودة،الغزواُت، بقيه أل كإ اكاؤيخ، كب ي موجودة مكه وفتح بدر وقصة 

بينجامع فانه لآئهآنثئُآُ المم لاص المعاد( -)زاد فحليه؛ذللث، عل يطلع أف أراد ومن 
ممررزلأبن والمهانة( أو؛)البداية والفقه، الماريح 

ثهنن١عبمل وأف النقد، عل والعزيمه الأمر، عل الأثاث، ولكم ل اممه أسأل 
كريتإ.جواد إيه يزصيه؛ بإ العمل فيه يررقتا وأل عليئا، لا لما شاهدا هذا 

وأصحابه،آله وعل محمد، نبينا عل وسلم اض وصل العالمتن، رب طب والحمد 
الدين•يوم إل بإحان بمهم ومن 

؛(.T'U-rA،\ /Y)مثام ابن سرة انظر: )١( 
(.٣٦٩العاد)م زاد محي مكة نح وأط (، ١  ٥٣الماد)٢! زاد j ٨ غزوة انفر )٢( 
(.٥٠٨والنهاية)٦! البداية محي مكة فتح وأما ٥(، ٥ والهاية)ه/ البداية ل بدر غزوة انغلر )٣( 





وقاءات،اءه\أ\ه)الأقاءالآول(

خمام ررثن قال: لاه إطلاقا؛ هذا ز إشكاو لا \إذب: 
الثس_ولالعموم هذا ق يدخل ما وأول ليلة® قيام له محب ينصرف حتى الإمام 

لكنهليلة، قيام له محب؛ أنصرف حتى معي قام مى لهم: قال كاثه ف، 
يومإل للأمة عاما ليكوف عام؛ بكلام ياق أن أراد وسلم آله وعل عليه افه صل 

ليلة،ا.قيام له محب، يتصرف حتى الإمام ْع قام ررس فقال: القيامة، 
يالليل قيام صلاة الأمة لهذ0 نن لعا الثثول فإث وأيقا 

أنفصح ءثيالآلأْؤئ،ر، أموه منه ثتخذ موف الأمه أ0 عيم حماعه رمقاف 
.٠٠٣قيام له محبر ينصرف حتى الإمام ْغ قام ارس يقول: 

٠٠رمضاذ مار ل تصمد الشياطئ ررإل النبي بهول، المراد ما السؤال: ٣" 
الشياطين؟حمح يثمل هذا وهل لا؟ أم حقيقل هوتقييد وهل تميد؟ أي• 

ررمحلأقال: حيل حذا، المراد وملم آله وعل عليه اه صل الني بع، اُبمواب• 
مثلعايضلوا أف تطعوف يلا أي: ٠ مل،ار س إليه >ئلصونى كانوا ما إل نحلصول 

أحدا،ينوي لا بحيث مطلما تصفيدا يصمد لا فهي الشهور، بقثة ق نل س أصلوا 
كانواما إل ءدلصونى ؛رفلا لقوله: رمضاف؛ غير ق كإغوائها ليس لكنه تزي، ي هل 

وجه.^ا  ٠٠٣من إليه محلصول 

إنحاب،غثر من والنوافل الليل صلاة عل ه الني نحريص باب الهجد، كتاب البخاريت أحرجه ( ١ ) 
الزاؤح،وهو رمضان قيام ل الرغسسا باب المساخرين، صلاة كتاب ت لم وم(، ١١٢٩)رنم 
فكمحنلها•عاتشة حديشا من ٦^١(، ١ ر رنم 

خ.بمنه٠هريرة أبا حديث من (، ٢ ٩ ٢ آ/ ) أخمد أحرجه ( ٢ ر 



نية، ١^٠٠٠ااثءاو| 

أي•الثساطيناا مدة ررتصمد ت الحديث ألفاظ بعفى ق أل آخرت وجه 
لأفللناس؛ يونؤس أف يمكن دوم من مكوف هذا وعل ثيطنتهم، ق الأقوياء 

لقه فيزداد الناس بعمى وثجد الشياطن تصمد كيف قال! الناس 
رمضال؟أ

لكافرمضان لولا إثه أويقال! الندة، يوف من عليهم سلط هؤلاء نقوJ،؛ 
وأشمل.١>^^ هدا 

رغألدبمم يكول الخثو أهل أف الواؤع لأف الواؤع؛ إل أقرب الثاف والتاؤيل 
رمضاف•ل نرهم يزداد ويا الثر وأهل الثر، عن وثني لخثر، او 

••هيى•*

منهايتردد صدى فيها التي الصوت مكوات اصتعإل حكم ما الئؤال'. — ٤ 
الصلاة؟ق الإمام فراءه 

وهداالقرآن، ق أوأكثز حرف نيادء منها يلزم لأثه حرام؛ أعا أرى ابواب• 
مزامترالقرآف يتخذوا وألا ■مققل، افه يتقوا أف الأئمة عل والواجب بجور، لا 

حسداود آل ذمزاميرِ داود، آل كمزامثر مزاميز تكول أن دول اللهو كمزامم 
المجرد•الصوت 

أربعهأو ثلاثه الأمحر الحرف يكون يحثا معه دا5ئر آله إليه يضيفوا أذ أما 
اض~بارك علتكم والواجب يجوز، ولا للقرآن، ، تحريف~واف~ فهدا حروف، أوخمسه 
تبدو)؛تم لأنتم وقولوات هدا، يتخدول الدين الأئمه ثنصحوا أن فيكم— 

سم،رقا)أ-اآ(،س>ثتيسرةني.



0ااواق1ءاس ) ^ ٤١٥ط،اهءات 
ءُ افِ،كانم، ل اض اتقوا الحروف، من حرفا فيه تزيدوا فلا افه، كلام مروول بل أغة، 

ئهو.مزامثز كائه غدا القرآJ٠ يتخدول ومد اممه. عتاد ق افه وائموا 
••وجم6••

ُُ هوأم القيام، كصلأة خاص استفتاح دعاء الراؤيح لصلاة هل اوسوالت ه~ 
انماد؟١^ 

يكونالذي التهجد صلاة كاسفتاح ليس الراؤح صلاة استفتاح الحواب؛ 
وب؛نبيتي باعد ان•"اللهم الإنيقول العبملوايتؤ، كساير هواستفتاح بل النوم، بعد 

الثونم،يقي كإ حطاياي من شي اللهم والمنرُب، المشرق بتن باعدت كإ خهتاياي 
يقول:أو والإثد« والثلج بالماء خطاياي من اعلي اللمهأ الدنس، من الأبجى 

ع؛ثك«.ه لحدك، و؛نال انئالث،، وتازك وبسك، اللمثأ »ثبءانك 
ليستفتح أمت\ن، دتلركعامتا أرع ملأ. اّسمتي^، التسالإمة اقتع^ كتإ 
الثانية.ليمة التل أيصا ؤستفح الأول الثليمة 

ل~يعني فقط الأولتم الركعتثن ل يتفتحوف الأئمة بعمى أف وباإغني 
أث؛؛ن١^! سحاف القرعة، أجل من الباقي؛ ل يستفتحول ولا الأول~ لميمة الت

ءغ؛جل،فه يقوموف عباد ثاترْ، إبلا لمست والمسألة الأن! رمضاذ تقوم اطه يدي 
يصقأف عل مرغم الأناف وكأف الصلاة ي ؤيطئئرف يستفتحول ئد٣^١ لا كيف، 
الشيهلان.مى سلثح لا وهدا الصالواتا؟ا هذه 

الراويح•ولول الصلاة، افتتح كثإ سنة الاستفتاح نقول: فتحن 



اراقاءات|روسانية

.يءُُ  ء كملاةبريمين ثهثحها أل الراويح ق الثنه هل لسؤالت ا ٦
القيام؟

حيثبريتن تفتح القيام صلاة لأل السنة؛ م هذا ليس الحراب! 
افهوذكز قام فإذا عمد، ثلاث -ثاصثه- قافثه عل عمد اف الإننام إذا الثيطال إف 

كانولهذا الثالثه، انحلت صل فإذا الثانيه، انحلت توصأ فإذا عمده، انحك 
العمد.حل ق أٌمئ ذللث، ليكوف الليل؛ صلاة ق الأوليتن الركعتئن نحفيف—، المثرؤغ 

ماجن فيه لأف رمضاف؛ مار ق البخور يستخدم لا اثه ذكرت القوال! — ٧ 
والطرقات؟احي والمالبيوت ل وهويتخذم منه الأحرار فكيف المعدة، إل يمل 

أومتعمدا سواء عل، كدبر هو النمل، بصحة الأغ هذا أٌلايب ابواب• 
وليسصائم، وأنا البخور أستعمل أنا البخور، تستعمل لا أقل• لم متعمل•، غثر 

أنمهعند يصعه لا —يعني! البخور يستنشق لا اثه ذكرنا اللءى إنإ ثيء، للث، ذل 
إلوصل وما الحوف،، إل يصل حش الدحال لحل ذللتا فعل إذا لأيه ويثنشمه— 

والدليلالفم، طريق عن الحوف، إل يمل كالذي فهو الأنم، طريق عن الخوف 
تكوقأل إلا الاستنشاق ق رربائ صل؛! بن للقيط قال التي. أف ذللت، عل 

ءناجا«راا.

و\}ز*ذي.'(، ١٤٢)رقم الأستار، ز باُبح الطهارة، كتاب داويت وأبو (، ٣٢)؛/أحمد حرجه أا 
كتابائي؛ والن(، ٧٨٨)رقم للمانم، الاستنشاق مالغة كراهية ل جاء ما باب الصوم، كتاب 

ابالنةباب وسنها، الطهارة كتاب ماجه؛ وابن )٧٨(، رقم الاستنشاق، ل ايالغة باب الهلهارة، 
غتؤهبمئ.صرة بن لقيهل حدث من (، ٤٠٧)رقم والأسنثار، لاستنشاق ال 



جِئ،اها،اه)الهإءالآوو( لقاءات 
—-نثيتا 

داخلأمك لكن ؤإل حش حرج، ولا البحرة عل الغرة وصع تبحر، فنقول؛ 
لكنيالامتشاق، إلا الخياشيم جوف إل يتصاعد لا الدخال لأف بمر؛ فلا الغرة 

لأئشق،صاسا.
اثهوفته؛ باسمنا تولع التي المطويان هذْ من الأخ يد ق لي قد لكن فإن 

لأيهالمهلويه؛ هالْ طع من عل ينبه أذ لأجل حثرا، افه جزاه فكنيدا، يبحر، لا 
ثإودب— هب من —كل أحد كل الطويات هدْ أو الختصرة الآ5تب يطبع أحيادا 

فتيحدرستنكئْ ما فيها الإنسان رأى إذا منها، حير نحن ولهدا ؤيتقص، فيها يزيد 
هحقيأ.حتى إليه سنت، بمن وليتمل منه، 

*•ؤصى•*

امتنشقإذا كيلك الفلاة مسد ألا ثقوا ابزم هدا لكن إذا ١^^: ٨- 
•منه ممالانحرر وهذا الفلاة؟ أثنا؛ 

حركهلاثه لمبمتتشمة، ؤإذ عنه، مض الفلاة أثناء ل البخور أصل ابواب؛ 
عنها،منهي فإثه الفلاة لاثثتلمق؛مصالحة حركة وكل الصلاة، بمصلحة تتعلق لا 

موهأو الصانتر يمو لا ثيء كل وليس الئلأْ، أيطلت، صرورة شر كثزيت، ؤإو 
يفسدها.لا أو الصلاة يفسد 

لا.أم البخور استنشق سواء مهللما، المصل يتبحر لا نقول! اثنا ؛1،^-^؛ 
سووإذا بخور، رائحة فيه يكون تبحر إذا الإنسان حتى الشم، بمر ولا 

ولايضؤ.العتلر، رائحة فيه يكون 



اىقإءاتااض«ضاذإة

فإذاالطمل، هدا عل يور وصيامها رصع، طفل عندها امرأة الثؤال؛ ٩— 
عليها؟بجب ماذا طفلها لمصلحة المرأة هده أفطزت 

ْعاللبن بقلة يثأر بحيث الرصع لمصلحة المزصع أئطزت إذا الحراب! 
فقط.أمحطزما التي الأيام تقفي فإما الصيام 

فإماوحده الزصيع مملحة أحل من أفطزت إذا إما العلم! أهل بعص وقال 
مكينا.يوم كل عذ الرصح ننقة تلزمه من ويطعم أفطزت، ما تقفي 

مجطاش-محفيهن،َْالأام
أيامفهي الصيف أيام أما قصبمر. والنهار ماء، إل تحتاج لا باردْ،"والمرأْ الأيام لأف 
الأم.صامت، إذا الطفل يثمرر أف ؤيمكن الهار، فيها يطول أيام حر، 

••هسؤ(••

قلةمذ طفلها عل حافت، يفطرإذا أف المرصع للمرأة يجور هل ١^١!،! — ١ ٠ 
يوما؟وتفطر يوما تصوم وهل الحفن،؟ 

الحزاث!هن.اياألحثافيالأئل.

لبنهاينقص لا اُه لوفنصنا يعني! يوما؟ ونموم يوما تفطر وهل قوله! لكن 
فنقوث،ينقص، لا فإل يوما وصامت، يوما أهطزت، إذا وأما الصوم، واصلت إذا إلا 

يوما.وينطز يوما تصوم إذن! لها! 
*•لقصي••

يمطنفهل العناع، رائحه وله الصدر بمحاخ لامتعال أصطث الثوال،! - ١ ١ 
إليه؟محتاج وأنا أفعل وماذا امتعإله، 



0اىقاءالآول(لقاءاتئءْاإاه)
ت

الهواثوهذا الرائحه، تكفيه الحزم، يبلع فلا جزتا فيه أف قدرنا إذا الحزاب: 
بمطرلا الحلق إل الثيء ووصول الممس~ ~لآني الهواء منايم يمح رثا المارد 

ثمثهابن الإسلام سخ هذا قال كا المعدة، إل يصل ما الصائ؛؛ بمطر الذي الصائم، 
لآئئآنئ4رُ

الدحافأف زِمحةآنئق ثيميه ابن الإسلام ئيخ كلام عل ان إنيورد لا لكن 
ليسهذا لأن المعدة؛ إل يصل ولا النية إل يصل إيه بمولوف! الثن~ ~بمني• 

يوجدولهذا النية، إل ت ير جزء ويصل شك، بلا المعدة إل يصل فإثه بصحثح، 
مزنا،ينمى هو ثم المعدة، إل سالث، بلا يصل فهو الشارمتج، أمعاء ق الدحان أثر 

أنثظيبس حى مأفِمرأ تعال• قوله ق فيدحل الدخان. ثرن، يقال! 
[.]القرة:س\ ألآنندمأمحر4 أكل ين الآ.تص 

أمءَ ءُ . ُ بلبه، مأمور إئة حيف من لا الصائم، بمْلر إية حيث من ذللث، ل يل-حل 
وصيلغللمال، ؤإتلأفا البدن، ل صرر لأله حرام؛ الدحان ومرب عنه، هومنهي 
وسب،الإنسان، عل الهناعي لثمة ويب ممده، عند للانقباض ويب للوقت،، 

فتجدهأيد-يلم، بين يدحن أف يمكن لا لأيه الخحِ؛ أهل مع الحلوس الإنسان لكراهة 
ا-بملوسمعهم•يكرم 

إليهيتحدُث، حسب، طيس، رجل جاء ثم السيجارة، مزر_إ إل نائما كان ؤإذا 
بعدا هذا؟ ما فيقول! يدحى، أف يريد لأيه أحد؛ جبل من علميه أثقل تجده يالحم؛ 

علونام الرجل هذا جاء بالكثريت، إسحالها إلا يبق ولم يجارء، الأحرجت، ما 
فهونر•هدا، مكرْ رأبى* 

)ا(محمعاكاوى)هآ/يأأ(.



ام،ض1نيةالحاءات ،حمحِ 
—اتنه

يشربوثهمنا وا-لإهال بايا، منتا منه كع الأن الكافرة الدول بعض أف والعجب 
الهدايه,ولهم لما اممه نال مكان. كل وق الجالس، وق بالأسواق، 

••ؤصق(•*

محليهلصقة الصيدليان بعفى ق يبيع المدخن موضع حول الثوالت — ١ ٢ 
ساعه،وعشرين أرمة إل من)ال؛تكوتين( حاجته ننطي الخم عل توصع 

المدخن.عن للإقلاع كخطوات 

يكولفهل غثرها، يوصع لم اعه، موءشرين أريع لمدة الليل ق وضعن، فإذا 
لها؟امتحدامه عند رمقاف ق م٠طنا الإنسان 

أفنجب قد بل ينثعؤلها، أف وله رمضاف، ق ممط_نا يكون لا الخوان! 
أذللإنسان بأمن ولا الدخان، امتعإل عن الكف إل طرفا ٥^١ كان إذا بميلها 

واحدة،مثْ بتايا ^u، لم الخمر تحريم أراد لثأ تعال اممه لأف فقسا؛ ثقا المحرم يترك 
درجات•ذك جعل بل 

لمالأوةاُتج، مى وفتر ق عنه ش م أكثئ، مصزثه أف بس م أولا، فأباحة 
أرع•ُالرايب مطلما، عنه مى 

ررنبماسأءقمإ منه ثثحدؤذ وأمحءننس، الثغّل يمزن تعال• قوله ل أحلة 
حلالا.فيكوف الامتنان سياق ق وهدا [ nU_i]ه •ثثنا 

ض.غؤئآيدآنشر آلغم مت ئظونف ه ؤ قوله! ق بتحريمه ض عث لم 
[.٢١٩:هدشؤثا من وإة1ثهتآآحقر لأتاين ومننبع دسار إثم 



الاقاءالأول(هءاتمجْ\،\ه)
٦٦٧

و1نثنالكتثلوْ ةث1زمأ لا  ١٣١قآ؛^^١ ؤ الأوقات1 ْس وقت ز منعة ثم 
الصلاة.عند )ركة أذ يقتفي وهذا [ ]الاء:م؛ ه تكرى 

محصألأثن\ءثنأس؛١'^ إنما ^١ اون ؤكأِ؛ا قوله: ق ^1:1 حزنه ثم 
٩[.• _; IH]ه ةندوْ ألثثطي محز نى 

إل-٦١ حنجوا حتى الخمر، مى مملوء؛ الصحابة وآنيه الخمر تحريم نزل، ولهذا 
ساالقرى وسهم؟أ بثا القرى U اف! وسحاذ  ٠١الأسواى ق زأزائوها الأسواق 

ماسرب يقولوات لم يتلمآقووا، لم وزماننا، زمامحم ب؛ن ق كالم الامتثال ق وبينهم 
الأسواق(.ق وأزامحوها فخرجوا الآكووس، بينهم كانت،ئدار أبدا، الأواف، ل بش 

ذلك.أسنة وما عادئتا، وأحذ لثنا، أحد قد هد.ا يقولوات ولم بامحا، مننا امتنعوا 
الشدائد.عليهم يسؤهل ما العزيمة من عندهم لأف نباتثا؛ تركوه بل 

••ؤصى••

وهلزكاتها؟ ثؤدى س ثؤيئثا، مكية عإي له رجل ص: -  ١٣
المستأجر؟مى يتنلثها أذ حنن من لكمل حول عليها ينفي أف الأجرة ل يئرط 

هذ0اقني قد اف الأنلأ0 زكائ؛ فيها ليس للتاجثر النده العإئر ابواب• 
زكاه.فيه فليس عينه ق الزكاة تجب لا مما لشبه ان الأناتجده وما لفيه، العاتر 

لأفوالقصة؛ الدهي، حؤآ من احآرارا بعينها، الزكاة محب لا رامما للميت انتبه 
فيهفليس عينه ل الزكاة تجن، لا مما لنفيه اف الأناقثده فإ عينه،، ل تجن، الزكاة 
زكاة.

رمسالمت(، ٢٤٦٤)رنم الطريق، ق الخمر صسبا باب والغصب،، ا>لظالم كتاب اليخارىت أخرجه ( ١ ) 
خنغيفثن.ماللث، بن أنس حدبث، من (، ١  ٠٩٨ ) رقم الخمر، تحريم باب الأشرية، كتاب 



ال،ئءاتاو|ضانىتبحجمَ 
تلمحتا 

ائنلمعل لنش  ١٠وملم! آله وعل عليه الله صل اممه رسول قول ذلك ودليل 
الزكاملكن زكاة، فيها ليس للاستغلال المعدم فالعإئز ٠ صدهه،اُ هرسه ولا ؛•؛ عق 

فيالأجرة•

الأجرة؟زكاة ينئي قمتي 

ولومبصها، أو حم مى الأجرة زكاة يودي ٠؛ ^%١ ابن الإسلام صح نال 
جنها؛حي من زكاما يودي اف الإنقاف والئار، الجوب عل قياسا سثة؛ تيم لم 

الجوبتنسه هذه وثالت ١آ ٤ ١ يور.حأمتثادءءهحمه> تعال• لموله 
أشهر.سه إلا لها يمض لم ولو ثصها إذا فيودبما والنار، 

منتنه لها م إذا الأجنة" زكام "أي؛ زكاما يودي العلم؛ أهل بعص وقال 
لأيهالزكاْ؛ عليه وجن، الحجة ذي آحر ي الأجزْ ونص عترم ل عمد فإذا العمي•، 

الحول،يم حتى بيده سمى أف إلا فيها زكاه فلا ذللئ، نل مضها ؤإذ حول، لها ثم 
دراهم•لأما النفر؛ ربع وزكاما يزكيها، فحينئد 

للينة،إبراء أول؛ حش أحوط كان ؤإذا أحوط، الإسلام سيخ قاله وما 
المال.من مل فيا الركه ثتزل وربا عنيمه، الزكاة عن؛، هي ما الواؤع 3، والزكاة 

لم:وم(، ١٤٦٤رثم)صدقة، همدْ ق السالم عل ليس الزكاة،;اب، كتاب، البخاوي: أخرجه )١( 
عريرةأبير حدسث، من (، ٩٨٢)رقم وفرّه، عبدْ ل ؤلم المعل زكاة لا باب، الزكاة، كتاب، 

رء.ءنئ.
(.١٥٩الفتاوى)T/ محموع >، المستدرك )٢( 



e(اص اس«  ١٥١٤١٥ظ،، تءات 
بمعويقومان سيارات، معرض وعندمحا شريك له رحل السوالى! " ١٤

الزكاة؟عترجان فكيف يبيعايا، محصهإ سيارات ولهإ معينة، بنسبة لغثرهما سيارات 
الأل؟حتى يمإها ولم عندمحا الموجودة الأرباح حال بيان مع 

ئواصحالخاص المال، وأما زكاته، ق المنفرد كالمال ايص المشترك المال، الخواب! 
منفرد.مال زكاته أو 

ستكونوالأرباح للتجارة، لأما السمه؛ مائة ل الموجودة السيارات فتثوم 
تعالربح لأف السيارة" قيمة ~مع أموالهما مع فتزكى نل من أحداها قد عندمحا 
يةبالنثيء عليها ليي العرض فا لغثر؟ما والي، الحول،، نه يفرط لا للأصل، 

فيها.الزكاة فعلميهأ السياراُت، لمالكي بالمثة أثا م، 



اااق1ءاتاورسانة

اثاق1ءا1ق1ني

ذِِس؛قأصد
ومنأمسنا ثروو مذ باق ونعود تغفئْ، وذتعينه وننحمده ف، الحمل 

أذوأشهد له، هادي فلا بملل ومن له، مضل فلا اف تردْ مذ أعمالنا، سيئات 
تعالافه لة أرمورسوله، عبده محمدا أف وأشهد له، شريك لا وحده افه إلا إله لا 

ونصحالأمانه، وأدى الرسالة، فبلغ التل، مذ وانطاس حثو-> مذ فترة حنن عل 
عليهوسلامه اف فصلوات عنتا، وأعثنا علما، وقلوبا صثا، آذائا به اف وفتح الأمه، 
الدين•يوم إل بإحسان ثبهم وس وأصحابه، آله وعل 

هيوهذه المبارك، رمضال شهر لقاءاُت، من الثاف اللقاء هو فهدا بعد؛ أما 
هدهمحعل أو تعال افه أسأل، ه( ١ ٤ ١ )٥ عام رمقاف شهر مذ السادسه الليله 

لمئ.المإخواننا من بالعتهم من وعل وءاJكنإ، علينا مباركه لقاءات اللقاءات 
عليهنعتمد ما وخير الصيام، عن اض~ ثاء ~إن حديثنا سيكون الليلة ده هق 

أك؛ن؛امرامحتقوةٍظلمألذثامئا٢ثإ،تأغتا ؤ اشتعالت هال(^؛؛؟3،، افه كتان؛ 
لاوقرة:ٌاها[.ه ثنموف لملم من أدمى عث 

الموصؤع؛لأهمية ذللث، فإثإ ه ءامؤ؛ أك؛؛ كتأغتا ا_ءؤ القول، تعال اممه صدر إذا 
آمنوا؛الذيذ أتيا يا يقول،ن افه سمعث، إدا رْ؛ءمحنبمنث عود مبن اممب عبد قال، ولهذا 

فنحن؛ عنه تنهى شز ؤإما به، نوتر خير فإما لها~ استمع ~يحني سمعلث، فارعها 

)ص:هما(،القران فقائل وأبومدj (، رقم)٦٣الزهدوالرئاتق، ق اقارك ابن أحرجه )١( 
■( ٨٦٦رمم)الزهد، ل وأحد 



الهاءالقاض() ^ ٤١٥عام لقاءات 

سمتنا.نرعها الأل 

والكاتبمحرص، بمعنى! ه وقت ه أمحيام يًظم ُؤمحب جلوءؤ"ت يقوو 
وسحيشاء، ما ومحرم يشاء، ما ويوجب يشاء، ما يفرض الذي هو عئقجل، الله هو 
محالوهو لحكمه متمب فلا وثزعا، كوتا عباده ق الحكم له عغجل، يشاء، ما 

اليأ.

محللؤعمذ ا،لفطتات عن اك بالإمعئقجل فه اكثد هو الشنع ق والصيام 
أذانإل الفجر أذان من مولنا! هذا نبدل أذ يمكذ ولا الثمي. غروب إل الفجر 

وكذللث،الوقت،، بعد إلا يؤدن لا وقد الوقت،، قبل للفجر يؤدن قد لأيه الغريح؛ 
طلؤععل فالدار الوقت،، بعد إلا يؤدن لا وقد الوقت،، قبل يؤدن قد شريح اق 

الشمس.غروب وعل الفجر 

المودنوفكان إذا المودن؛ذ عل وعتمل،ول صاروا بيؤتيم ق الناس كان لثا لكذ 
ويزجغنايمغم، ليوقظ بليل يودل بلالا ررإف  ٠:الني قوو هذا ودليل ثهاُي،، 

يطخحتى لا فائه مكتوم؛ أم ابن أذان ثنمعوا حتى واقربوا ككلوا قايثخم، 
اكجئ«را'لأ

الفجرطلؤع من الئطزاات، عن الإمساك ق طه اكعثد هو ثزعات الصيام إذن! 
الئمس•عروب إل 

عفليمتان!فائدتان فيه ؤيمٍكزؤ من أدمى عل ؛؛ؤَقاَمحب عيججل; وقولة 

بلال،٠٠،أذان محوركم من يمتعكم رالأ ه؛ النم، قول باب الصوم، كتاب، البخاري• أحرجه )١( 
الفم،بطلؤع محصل الصوم ل الدخول أن بيان باب الصيام، كتاب ت وملم (، ١٩١)٨ رقم 
عمرابن حديث من (، ١٠٩٢)رقم 



|راقإءاا~اال4ضاىت\مَ 

دونالصوم علتنا رض لماذا نقووت لا حتى الأمة؛ هدم تله الأول: الفائدْ 
أنتم.عليكم لتش السامة، الأمم عل مفروض الخرم إف فقاوت غثونا؟ 

فضائلكثلمت الأثه هدم لأئ اقة؛ الالأمم فقائل امتكاو الثانته: الفائدة 
منكان وما الأمة، هذه ق موجوده السامة الأمم فضائل فكل السائمة، الأمم 
لأكمبعتت ررإيإ ; Jliامة ه الّي م، ردي ولهذا الأئة، مدم كمل فإله نقص 
بالنسبةشثة مثل أنة وملم آله وعل عليه اض صل عنه وصح ' الأحلاقءُمكارم 

النازدكان لبن؛، موضع إلا عفلقا، نشيدا نمزا بز بنيل الأنبياء من قبلة لمن 
اللبنة،هن.ه موضع إلا القصزا هدا أحس ما ؤيمولوف؛ منه، ؤيتعجبول به، بملوفول 

البناة.افُ؛ه كثل اينهءرأر  uUقال:»
الأمةهده لكي الحمد— —وفه الأمة هد0 ق موحوده الأمم ق الخيرات، فكل 

معميةمن أشد الأمة هده معمية بل بالا، تبما يبال لا فإعا عغتجل الثه عمت إذا 
معلكذ لنتا، أشد فيها ١^ صار اشك إذا القفاز لأو ملها؛ ام الأمم 

حمم،اطه لكن غيرتا، محن باللوم أحي نحن كوما ُع الأمة، هده عن اطه ، ■حمقذللث، 
ؤثأمرهموملم: آله وعل عليه اممه صل محمد نبيثا وصم، ق تعال اطه قال عئا، 

آلضنيقعقهث ومحزم ألخلبمت، ثهئ. وتحئ آشمحم عي ثيبميم ألمروق 
[.١ تالأماف;يه 4 ءثهتَ آلفيَلكظ وألاعتل ^ jr^iعنهم دثثع 

وبتنمحنه فنا يتوب أل يكمه لا لمحا منهم الاتساق فعل إذا إمرامحل بمي ففي 

ش،ريرةحدث من (، ١ ٩ ١ ١; والمهقي)٠ (،  ٨٩٤٩رنم)والزار، (، ٣٨١أحد)آ/ أخرجه ( ١ر 
خنؤئبمه؟

الفضائل،كتاب لم: وم(، ٣٠٣٥رنم)اك؛؛نه، خاتم باب التام،، محاب الخاري: أخرجه )٢( 
زهممحفيس.مريرة أي حديث، من (، ٢٢٨٦رقم)السين، خاتم ه ذكركونه باب 



0(اثjى الأتاء )  u٥١٤١٥،| لقاءات 
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تورةم فذنوثنا الأمة هذْ أما فضيحه، الصباح ق بابه عل مكتوبا ذنبه يكون اممه، 
تورء،م فتقي ال|وه، وبين بينه فيإ يتوب لم الدنونؤ، الإنسان يفعل الحمد" "وطه 
ذنوبنا.ويغفن عيوبنا، ير أن تعال اممه نسأل 

قافهالصوم، ْس الحكمة بيان فيه نا ١٨٣لاJقرةته تنموف ^لتلمكم تعال! وقوله 
يكوفمناأف يريد بل فقط. ؤنكاح وشزمتإ أكل من شهواتنا عن يمض أف لايريد٠٤ 

لعاهوأهم.ومسلمه ذلك 

إل-إصافه التل هول هدا عل والدليل هوالمموى، الصوم من والأهم 
ممهفليز والحهل، بؤ ؤالننل الرور محول يدغ لم من ٠٠معناَ-ت التي الكرينة الأيؤ 

يكوولا الصانمن الناس من الموهموف كان ولهدا ٠ ^١^١٠١ طعامه بمغ أو حاجهِفي 
خاشعا،فه، ممميا الإمال تحد الصوم فيوم أبدا، مواء فطرهم ويوم صومهم يوم 

وال3ثددةوالم,لأة والدكر القراءة مى يكثر للمنتحثايؤ، فاعلا ؛الواحباُت،، قائتا 
الأخلأل.ومكارم 

وجعمؤثث،، ■م المعدود لأف تقليل؛ لاوقره:أما[ ه معدودأت أتاما ؤ هوله! 
منيوما ثلاثوف لأما الأيام؛ هدء قلل عغقل فاطث هذا وعل تلمؤ، حع كلمه المؤثث 

رمضال.شهر ق منامحبة، أفضل ق فه— —والحمد وهي يوما، ومتئن متة ثلايث، 
[١٨٤]اJقرْ:لره آياي مذ صد؛ مثر أوعق نبيا بكم ُؤدش'كاث■ قوله! 

عدرانقهدان احر، ايام من عدة وعليه همليمطر، مفر أوعل مريصا كان من بمي• 
الصوم؛عن المرء يغدوصا 

(،١ ٩ • رقم)٣ الموم، ق به والعمل الزور قول بلع لم من باب الصوم، كتاب اJخارىت أخرحه )١( 
هريرة؛ْ.بمنئ.اي حدث من 



0
اض*ثانيةالثءات 

المرالخن وجع أو الس ولووجع المرض مطلي المراد وهل المرض، أومحا 
الصوم؟معه بمي الذي المرض به أوالراد 

المرضثم أحد، منه نحلو يكاد لا الأول المرض لأف وذك الثاف، الحراب• 
فاواولالث،لأدأذبمنرشصذه،ولأهمس>فيشفامح؛ 

وجعاعينه أوجعته اف الأنأف لوفرض حتى المرض، كان ايا الصوم، معه يمي بإ 
يليمطن.والشرايت، الهلعام عن يصر لا حتى وهلل، شديدا، 

يصوم؟أذ أو ومخي يمطر أف للمريض؛ أقفل أثبمإ ت قائل قال فإف 
منانحب فائه برخصة لما رحص إذا تعال افه لأف الأيل؛ هو الأفضل قلنات 

حتىثكرمته، يور أف نحب والكريم وكرم، تس-هيز الؤ-حصه لأف رحصة؛ ذأئ أف 
إليهيأيا أف نحب العلعام فيه ووضع الماط، مط بإذا اميلم فالثجل آدم، ني بق 

وأكلوا.اس 

وبعضالفطر• ؤإئا الصوم إما الأيل، هو المريض حى ق الأفضل فتقولت 
علميهميثى مرضى، يكونول بايبهم، نحاطروف الهدايه" لهم افه ِذأل الماس 

ذلكومع ساعات، أربع كل الماء يئرب أف بد لا ١^؛ الءلمنا لهم أويقول الصوم، 
لهلاكك،ستا صومالث، لويكوف ربا علط. فهذا وأتصن، أصوم آتصلإ، لا، يمول•' 

يمطر•أل الصرر خاف، إذا اف الأنعل نحت، ولهذا فلمنه، قتل عل معيتا تكوف ربا 
قيثارط ولا للمهض، مبيح أيقا الفر ]القرة:1خاآ سمره عل ٠)؛ محوله! 

شاها.فيه الصوم يكوف أف للقض المبثح المفر 
بدلا قلتم المريض المسافر، وبس المريض بتن فرقتم لماذا قائل؛ يقول، قد لكن 



االئاني اله، ) ه ١٤١٥عام لقاءات 

معشاما الصوم كن ولولم يمطر قلتم والسافر المرض، ْع شاها الصوم يكول أن 
السفر؟!!

ومطروJ١ومول ۵Jه اف رسول مع فالناس ذلك، ُينتا الثنة لأف قلتا! 
بدلوبمفي يمطز أو للصائم رحمة فر المحئذ أو عل هدا فدل مشمة، بدون 
النىأهطزثا.الأيام 

المسافثأوأومطز؟يصوم أف وكن:هلالأضل 
الأيزكان ؤإذ نب، تصوم أف لك الأيسر كان إذ الأيسر، الأفضل نقول: 

أونصوم هل لومالوا؛ للعمرة نكه إل يدهبوذ فالديى هذا وعل أفطر. مطر أل 
أذأجل س مدؤثاف، يوم تفطن أل لك الأم كان إذا الأيل، الأفضل قلنا: نفطن؟ 
فب.والحمد واسع الأمر فأفطر، بنشاط العنزة يودي 

>أبقى أذ أو وأفطن، أصل ما أئَل س ؛، ٧١أف ١^٠٠^!، هل قال: فاذ 
صومي،وٌبماو،اس(؟

يكوذأذ لالمعتس الأفضل لأف العننة؛ وأد أفطن الأول نقول؛ أن فالحواب 
ينزللا ل ١٠٣^كان حتى العئنة، يود؛، أذ منكه ق به يبدأ ما أول 
٠.العنن٥ر يودي م السجل،، عند إلا راحلته عى 

الفطن،فالأفضل شديدة، لست، نثمه لكن الفر، ق يثق الصوم كان ؤإذا 

الصومق بعضا بعضهم ه المب أصحاب يعب لم باب الصوم، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
رمضانشهر ل والفطر الصوم جواز باب الصيام، كتاب لم: وم(، ١  ٩٤٧)رنم والأقطار، 
زههنن.مالك، بن أنس حدين، من (، ١ ١ ١ رنم)٨ للسائر، 

رقموالرمذتم،، (، ١٧٩١)(، ٣٩٥رقم)البخاري، صحح انظر: أحايين،، عدة ذللث، عل يدل، )٢( 
(٩٣٠.)



٦٧٦
اىق1ءاتام«ثادة

ظللقد ورجلا زحاما رأى وملم آله وعل عليه اممه صل الني أف هذا عل والدلتل 
صائأ.قالوا! هذا؟؛، ررما قال! ؤيظللوئه— إليه ينذلرول الناس ازدحم ~صائم عليه 
الؤحصة.ورك نفسه عل ثق هذا الثمر«را*لأل ل الصيام الإ من رالمز قال! 

قحرج النتي. أف هذا ودليل معصية، الصوم فإف شديدة مشمه ثى إذا أما 
الهءارسول يا وقالوا! فجاوواإليه معروف" "مكان الغميم كر١غ بلغ حتى رمضال 

علوهو بإء ئدعا معل" ما ينتفلرول "يحني الصيام علهإ ثى قد الناس إل 
صلاةبعد ذلك وكان ؛، هثربُ ينفلرول، والناس دخدْ عل ووصعه راحلته، 

أنشرب قد ه الني رأوا إذا الناس أف ومعلوم ذليل~ إلا لم؛؛i، ~يعي العصي 
فشربأمامهم، ثرب إمامهم لأ0 بالفطر؛ تطمئن موف نقوشهم 

الأم.عليهئر وحس الناس 
زءح إلا يتى لم قال! وكاثه اجتهد، عنهم— افه —عفا الصحابة بعص لكن 

محرونه،عكمح١كلأ٥إلخلأأ الرسول إل فجاووا الصوم، ق فاستمر الوقت، من سر 
قال!صيامه" ق استمث قد —يعني صام قد الناس بعمى إف افه؟ رسول يا قالوا! 

الصومعل ؛بربز عصواأتيم يعني كررها، ®ر العصاه! أوكلث، العصاه! ارأوكك 
اثث٠ة.ْع 

الممن ليس ا؛ الحرن واشتد عاليه ظلل لمن ه الّك، قول باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
شهرق والفلمر الصوم جواز باب الصيام، كتاب ت لم ومرقم)أأ؟ا(، الفرا؛، ل الصوم 

ذهوظزعبدافه بن جابر حديث من (، ١١١٥رقم)افر...، للمرمضان 
رقمللمافر...، رمجضان شهر ق والفلمر الصوم جواز باب الصيام، كتاب ت ملم أحرجه )٢( 

عبداممهبن جابر حل.ث من (، ١١١٤)
رقمافر...، للمرمضان شهر ل والفعلر الصوم جواز باب الصيام، كتاب لم؛ مأحرجه )"١( 

عبداللهبن جابر حديث من (، ١١١٤)



اممأئى(هاإاهراااق1ء عام لقاءات 

الحمد.وطب فالأموابع، وقفي، الرصشلئ إذن: 
منح؛، ئثلئ ئص مت1ك\ن طعِام ذوية ئيموثن أكمت> ؤوةذأ تعال؛ قال 

[.١٨٤:٠٨١١]ثلعونه إن'محتاذ حيرلخفتر صومؤأ وأن حيرلآ> 
طعامفدية ؤ مشمة بدون يفعلوثه أي طيقوثع>ه أرخنك\ قوله! 

يعني؛0انتئو0ه لخظمثن' حير ثثومأ وأن ُهرحةثلآ« ح؛را ثلئ ئمن ذكتل 
لكيباس، فلا ويفدي الصوم يزك أن ناء إذا مشمة بلا الصوم يتهلع الذي 

وش.ي.الإءهلار وبين الصيام بين محيٌ الأساف أن ذلك ويعني حير، الصوم 
أومفر--مرض ثور إلا فطن لا أنئ مزنا لأننا ئشكلأ؛ يكوذ قد هدا لكن 

ؤيئدي؟الصوم يزك أن الهليق للامان يكون فكيف 
كزالصيام فرص ما أول الأمر، ل كان ؤيثبتؤ، يشاء ما يمحواطه يعم، نقول؛ 

حيرصوموا ئولة؛ هذا عل والدليل ئدى، ثاء ؤإف صام ثاء إف الإنسان؛ 
الصوم،وبين الفدية بين اطه ءخيرَه الصوم، يهليق الإناف أف عل ذلك ندل ه لخك؛؛ 
حير.الصوم إف قال؛ ولكنه 

الأكؤعبن سلمه حديث س الصحيحين ل كإ الصوم فرنحى ما أول وهذا 
مافتدى، شاء ومن صام ثاء من كان الصوم فرص ما أول، ايه ٠ غهبمننر 

هكينندر ألمزءاق فه أنزو ألjكا رتم١ث ءؤثإ-ر يعدها؛ ١^ ١^ نزلت، 
ووحبمب[ ١٨٥ل١لقرةته قلمته ١^؛^ متكم ضن وآلمرنان الهدى من وبلننت 

الذيالرص لأن مرضه؛ زوال، يرجى لا الذي الريض إل الحكم فتحول( الصوم، 

(،٤٥٠٧)رنم فليصمه، الشهر محنكم محبي فن ياب القرآن، ير نفكتاب، اليخاريت أخرجه )١( 
(.١١٤٥)رقم فدية، يطيقونه الذين وعل تعال قوله نح بيان باب الصيام، كتاب وءسالمت 



٦٧٨
امسازيإاالاقاءان 

زواليرجى لا الذي المريص ص وبمفي، بمطر أف مزصه ترصه زوال يزجى 
أوووالها، يزجى لا التي الأمراض مى غترْ أو مثلا، السرطان -كمرض مزصه 

لاثهالصوم؛ عن بدلا يندي فهذا رواله~ يرجى لا الكبر لأف يتعب؛ كبتر اف إن
تعهالثهئ كان فإذا منكينا، يوم كل عذ يطعم باق وبمدي بمضي، أف يمكن لا 

ثلاينيهلعم ثلانى الشهر كان ؤإذا مكينا، وعشرين تعه بمئعم وعثريى 
مكينا.

كلالقفر هن.ا سأطبز أنا ت فلوقال واحي.، مّكم عل يكرر أف محور ولا 
الأيام.يحدد المساكين يكوف أف يد لا محوز، لا قلنا؛ يوم• 

ايام،عنزة مضت إذا اللحم فيه ءلعاما مسغ أن إما ذلك، ق إشكال ولا 
وندعوعنزةالأول الهلعام مثل تصغ أحزى عثز؛ مضى فإذا فقراء، وثدعوعشره 

عيمساكين عشرة ويطعم محلماما مع الأحرة العنزة مفت، ؤإذا غ،حهلم، فقراء 
الأولثن•

محنكونالأرز، من صؤ ريع فشر كل يعطي باق الهلعام، ملكهم ششث، أوإف 
الأم.يعدد ذللث، 

لآق^ا؛؛راهدى ألمرءان مؤ أنزل ١لjةا رمصان ؤثا-ر تعال؛ قال ثم 
اللقاءل ئدا عل الكلام سز وقد لاوقرة:هم؛[ ه وآلمننان ي ألهت من وبنثت 
الأئل.

الصوم،يلزمه لم سعهد لم ومن ه ثلمته الثأبر منكم ثب■ وقوله. 
إذالكن مثعدر، ثيء هذا لأف واحي؛ كل يرام أف الواجمب، ليس ايه العلياء امن وقي• 

الصوم.وجت، الروية بشهادتمم تثبت، من مهدم 



سِ( القاء^) ٤١٥ئء 
،٦٧٩)ث —— 

بدينهثقة عدل ان إنحاء فإذا واحد، بشاهد تثست رمقاف شهر وروية 

بمومول؛الناس فإف الهلال. رأيت أق أشهد قالت وشهد، المر، بقوة معروف 
تجهميرى بمهم جعو ~يعزا الهلال، الناس راءى قال: ؤهبممحآ عتز ابى لأو 

واحد.عمن وابن ، باشام الناس وأمز فصام رأيته أق النئر. فاخترت الهلال،— 
فوال،وكدللئ، ذحولة، شتؤ فائه رمقاف بدخول شاهد فهل إذا إذف؛ 

يصومواناهيان نهت. ررإو المبئ لقول، بشاهدين؛ إلا شن.، لا شوالا لكن 
الاحتياطإل فاحتغ الفتلز، فيه يكون فوالا لأف شاهدين؛ مذ بد فلا ٠ وأدطزواااُ 

العلإءّبعص علله هكذا رمفاف، مذ أكنز فيه 

لعدل واحل.، بشهادة يثستإ رمقال لحول، فال •مرها أو العثة هده وسواء 
اثهوفهد الدين، ق عدل لكنه المر، صعيم، رحل حاءنا فلو بصره. ل لوي دينه، 
صعيف،بصنم لأل كلامه؛ يمل فلا صعيف، بصره أف نعرف ونحن الهلال، رأى 

أوثوهم.نحيل رام ما أف ونعلم 
يراءوفالذيذ مع كان ثنه رجل حاءه الأذكياء القفاة بخن أف ويدكئ 

الحيلادنقة الرجل هدا فجاء أقوياء، ويعر نظر دوو ثياب القوم ل، وكان الهلال،، 
الهلال،؟رأيتم هل للاحريذت القاصي فقال الهلال. رأست، وقالت القاصي، عند يشهد 
رأيته؟القاصىت له فقال دين، وصاحب ثمة باثه معروف والرحل رأيناه، ما قالوات 
رأيناه.ما يقولولت والأخروف أنهنه. قال! فتثهو؟ قال! _؛؛، )،>قال؛ 

(.٢٣٤٢رقم)رمضان، هلال رؤية عل الواحلآة ثهادة ق باب، الصوم، كتاب أبوداود؛ أحرجه )١( 
رنمرمضان، شهر هلال عل الواط الرحل شهادة قبول باب الصبام، كتاب اتيت ال>أحرجه )٢( 

الصحابة.بعض عن الخهلاب بن زيد بن الرحمن يد حدين، من (، ٢١١٦)



الرسائالأناءات 

مولالكبيو والرجل البصر الشباب هؤلاء يره لم كيف القاصى، فتحم 
أذثرينيتتطح هل عدل. ثقة لأثه ثهاذيه؛ يرد أذ ولايستهلح ا رآه؟ إو4 

م.قال: فيه؟ رأئثث الذي اتكان إل وأن  U1ذهت إذا إ:اة 

وهوهو، هذا م قال: ر1ثث؟ هل فقال: ااك1ن، إل والرم القاصى فدثب 
والقاصينعم، يقول• ترام؟ هل ؤيقول! يرام، ولا صرْ يردد القاصي وجعل ينثر، 

لاداة.

هلله! وقال العثن~ قوى اللى "الثعز الرجل حاجب فمنح القاصى، فتنبه 
بيضاء.ثعنْ يرى كان اله فتبم( أرام. ما لا ئالت الهلال؟ ثرى 

إذنتلأبثسأصينت
ىالعدالة ١^^ 

النظر.يه يكون الذي البصر قوة والقال• 

يصومواأل الدنيا بأقطار الناس حميم يلرم هل عندهم وبش بلد أهل دّاْ ؤإذا 
ماذا؟أم 

تثلاثة أشهرها لكن خثهرأنئذ، للعلّإء أقوال ستة يبع حلاف فيه الحراب! 

أقهنارق السالمين حميع لزم إسلامي بلي• ق رؤيته ث؛تئ، إذا أيه الأول! القول 
ومنللمسلمين، فيه الخطاب متهأه ثؤذ ؤثس ^١^ يوله لأف يصوموا؛ أف الدثيا 

ست،من سهده إذا ا،لراد! فيكوف متعدر، هل.ا لأف واحد؛ كل ا،لراد ليمن اثه العلوم 
•كلهم لمع( المعل وجب الريئه به 



\مَلقاءاتع1*ه\أاه)الأقاءاثذ،( 

ختلثالبلاد بعص أل نسمع لأسا الحاصر؛ ونتنا ق راحة فيه القول وهدا 
بلد0،ق الذي القضاء يتح من ومنهلم مثلا، عوديه الينع ض منهم فتها، الناس 
الماسخميع لزم إملاص بلد ز رؤيته بث إذا بانه مننا فإذا يردد، مذ ومنهم 

إشكال.يبق ولم استراحوا الصوم، 

اكولضوءاوهووم:سا

مدماثه المصل، أم مول كربب، قصة ل صمحه ق لم مرواه فإ الأثرت أما 
الشهرهلال سش ايه ذاح؛رهم غدا، سيصومحول الماس ورأى المدينة، إل الشام من 
تهدهيأخذ أذ رْ؛هبممحا عباس ابن الحم ابى لكذ بليلة، المدينة ل ثبوته قبل لشام اق 

علميهافه صل اممه رسول أمرثا هكذا وقال! صيامهم، عل الماس وأبهى الشهادة، 
وءلآلهّذا^.

ولاجهة ل يرى ؛*ص—، نحتلمح، الهلال مهلمائ أف الواقر أن فهو المفلمرت وأما 
احرى،قل جهة ل فتطلع نحتلمج، الشمس أف كإ الأحرى، ايهة ل يرى 

أحرى•جهة مذ أكثر الأفق ل، مكثها ؤيطول، 
زمنل الحنوبأ الأرصغ الكرة ونصمح الشتاء، زمن ل الأف نحذ فمثلا: 

أنمىالحتونج هو وجنوبنا الأرضية الكرة شإل أخبار ّمعتإ إذا ولهذا الصيمج؛ 
تكونالشص أف وذللث، المروية؛ ق يكون ما أنمى والش،ال، الحرارة، ل يكون ما 

أوبالعكس.أنمز، الشإلثذ وعل مدة أطول الحنوبي؛ذ عل 

يستالا سلي الهلال رأوا إذا وأنم رويتهم بلد لكل أن بيان باب، الصيام، كتاب ت الم عحرجه أ( 
١(."رمم)٧٨ عنهم، بعد لما حكمه 



الأقاءاتاو«ضاذ،ة

~~ويتا

يحثمسرنحتلف الهلال فمطال الواى بحنب محلف الشمس مهنائ أف فكإ 
أهلباماق قئتلفن الهلال مطائ سمة ابن الإسلام شيخ قال ولهذا الوالإ؛ 
وهذا٠. الصومر نجب لم احتلمث ؤإن الصوم، وجب ا،لطائ اممت، فان المعرية، 

القولمبإلالأ/م.
قاف١^٤، هالم، لم ما الأمر وئ به يئم بإ العثره أف آخرت قول هناك 

~ولوولأيه تحث من كل فإل وحكم محتملا كان إذ لكذ به، ءارْ فلا الثرغ خالث 
اليوم.العمل عليه هوالذي وهذا الصوم، يلزمهم ا،لهلائ— اختلفت 

ومعالمهلافي، فيه تحتلف وشإلها حنويا — السعودية —بلاد بلادنا فمثلا! 
مالاذ، العمل عليه هوالذي هذا الخميع، صام ياكثوا الأمر وئ حكم إذا ذللئ، 

العلمأهل خلاف حتب ياخذ لا من ومنهم السعودية برؤية يأخذ من الناس مى 
قذهإئق.

عقآو مم،بآئّا حقاث وش وصنه أكبر محوهم جن ُؤمتن ت تعال يقول 
ألسرلطم .زبئ دلا آمحنر يصكنر أقث ربد محمر أذتتامِ من هبده سمر 

.يثخزوث وتمظأ هددم مآ عر أقم ولقءقمثوأ أنميآ ويتحضاوأ 
ؤ؛ظينثصبوأ دعان ^١ ألدإع دعوه أحتب نرئ ماق عق عثثادى رألأك> وإدا 

منمآيحأ إك \}؛Xc ألذ-ثاب نملا لطم محيل . قثدوث تلهم ي، ولمح؛وأ 
]اوقرْ:هاما-بها[.ه لين لناس وأنتم لكم لاس 

قكانوا الماز لأف القيام، ليلة الماء إل ١^^، إحلال عل اشُ ص إنا 
الأكلعليهم حرم العشاء" صلاة ~ولومل أوناموا العشاء، صلاة صأنا إذا الأول 

)ا(اكاوىالمى)ه/0ص.



احءَها،اه)ا1اقاءاثش( عام  ٧١٠٥
متيتا^

ميإلا مشمة، فيه وهذا التال، اليوم ْس الثمس يعرنم، أف إل وا"إنءإع والثرب 
ثىذثآوئأ ،ك آزئق اشّثأي تلا ثطم هدا لهم قاحل الثهار، طول يع 

قومص ةقازقأثنحخ;ا زم٥٤؛نأتمِنتلل4إ 
ن؛نيأتئتبمتمحأذع^١ دثأ ًقثئ؛٥ ن؛ ضم، ;^١ 

نمه،فهي لالم؛؛سم١[ اقزه ألهيامإق أتمحإ ئئ ألثم ص آلأندد أحب يى الآ,تس 
ض.والحمد 

••)محسؤ(••



ام)مطن؛اا

الأسناة

ءؤءامئاءِقجلت افب نوو كرزت معناك س حلمك اليوم صلاتنا ق الئواو! - ١ 
القيام؟ي تنة ذلك مثل فهل ص؛ من أكثز تاوقرة:ح[ ه اش 

لمما الليل صلاة ي وّمللم آله وعل عليه افه صل البل عن بش الخوابت 
عثادقميمم؛مم إن ؤ تعالت اممه قول كرر ائه ذلك فمذ المريصة، صلاة ق بمن 

ا،ر وهويصل المباح، إل كررها [ ١ ١ لالأثدة:خ ه ألعغرأفكن أنت سرلهم؛دك ثإن 
إلاوعيد آية ولا صح، إلا تبيح آية ولا سأل، إلا رحمة بآية يمر لا كان وكدللث، 

ُةررفنحن هدا، مثل الفريضة، ق تقنع لا منروعة أشياء الليل صلاة ءْي ، تعوذ 
جديرةتكون قد آيايت، أيما بنا ؤيمر باق، الإيإف وتدكر ونحثع تلين قلوبنا لعل هذا 
ه.اش ؤءاتئا كرزنا هذا أجل ممى والملل، الامحنالة مى تخشى لكذ تكرو٠ا تأل 

الفطرزكاة ل الصاع أة رمضاو(: كتاص،)محالس ل ذكزُف الئواو: ٢- 
متطمتنا،ق الناس من كثر عند كبيرا رهما قا؛الث، وهدم غراما، وأربعوف كيلوان 

أومنالدقيق أومن الأقط من المحاع عن محلث الأرز من الماغ إف يقولوف؛ فهم 
عليهم؟ثني وبإذا صيتكم؟ رأي فا القمح• 

٠\هوضص■١ ابترددالآة،رقا)• الأفتاح، محاب والمائي: (، ١ ٤ ٩ أحد)>،/ أخرجه )١( 
ابيرذرحدث من (، ١٣٥٠)رقم الليل، صلاة ل القراءة ماحاءل باب الصلاة، إقامة كتاب 

خنئن؛ئثن.الغفاري 
رنمالليل، صلاة ق القراءة تهلويل امتحباب باب لمافرين، ١ صلاة كتاب ت ملم أحرجه )٢( 

ذهه.١^١^، بن حذيفة حديث، من (، ٧٧٢)



جمحَ( التاء)  u٥١٤١٥،؛ هاءات 
محيتا

كلل ليس الرزين، ناو غراما وأربمذ بكيلرين قدرناها نحن ايواب؛ 
الخيلالبث أي باوالرزين، بل أحطا، فقد ثي؛ لكل الوزف هدا أف فهم فمن مح(؛، 

إذا— ووزسه الخيل• القمح من إناء اقثازت فإذا القمح، وهو معروف والر الدجن، 
هوالص1غ.ءهاJا الإناء" غير من صاما غرامان وأربعين كيلوين يزن ملاثه 

الوزذكان فإذا غيزة، أو أوأرزا، ^١ ثيء، كل به وكل _، الإناة هدا خد 
ثقيلاكاف ؤإف أكثر، الخفيف، حجم لأف الوزن؛ هدا من أقل انحيأ سيكون خفيثا 

ملازماليس فالحجم غراما، وأر؛ع؛ث كيلوين من أكثر بد، ولا أكثر الوزن فيكون 
الرزين•بالإ هذا ميزنا ونحى ثيء، والكتل ثيء الوزف للوزي، 

تكيلتآ او، من الوزف هدا يسع إناء سخي أف العلياءت قال، كيا ذللث، وكيفيه 
\ذفؤأ,أالص1ع زثة ز العناء قاله ما ثتح عل بناء هدا قدرنا ونحن واه. سما يه 

الوزوذأ0 إي أصيط؛ لأما الوزن؛ إل ُقاوئا الكاييل أف عل العلياء ونص 
الصحيح.وهالا بملف، 

السائلفإيراد ولهدا ١^^٠؛ الب؛ الوزن يعوي الذي لكن أصط، فالوزف 
غراماوأربعين كيلوين كل أق هو يهنه ما عل ليستا لكثها صحح، والأقط التمز 

تيعني الرنين، قالعوهوالبث الصاع، عن ينقصن فقل• صاغ، فهو كال طعام أي من 
الخئداكقيل.

••هصى••

حبوناالهلبيب، له وصفح وقد القاسم،، بمرصن ممامحب، نخص \ذثذ\ل.' — ٣ 
فهلحلقه، ل طعنها نحد ولا يبلعها، لا وهو ؛الألإ، ثحورْ عند لسانه نحتا يصعها 

بالألم؟شعوره عند رمقال مار ق لواستعمالها يمطر 



٦٨٦

اىقاءانامرضاذ؛ة

ندوبلكنت فإف لا، أم ندوب الحبوب هذه هل ثنرف؛ أف بد لا الحواب; 
ذاتإذا أما أو ندوب، لا لكنت، إذا أما مطر، وحينئذ الريق مع أف بث فلا 

الصوم؛يفند لا هذا وْع طعم، له واناء نتمضمض اثنا كإ باس؛ فلا ريمه يبتلع لا 
قتهلهوة ووجلح، الوضوء، و تهلهره وجب ولهدا حكم 3، الفم لأف 

الئنل.
ديففإثه فيه ذابت، الذي ريمه ويبتلر تذوب الحبوب هذه لكنت، إن ءا،لهلم 

قاماالريى يتلع لا ولكنه تذوب أو تذوب، لا لكنت، ؤإذ القضاء، وينزمه صومه، 
المضمضة،عند الماء طعم الإنسان أوذاى الهلعام، طعم المرأة لوذانت، كإ تصزه، لا 
ذلك.أشه ما أو 

•♦محسمى♦•

وبوئأّبوعين، نل عمرية ولكنت يولغ، ولم رجل اعتمر ت الئواو - ٤ 
حاو؟بكل الفديه يلزمه أم الودلع، طواد، يقضي فهل أمبوعتن• بعد م،كه إل 

غبرنقوJ،! ولا المعتمر، عل واجب، الودلغ طوافث، إف نقولآت لا الحراب! 
لإعادةحاجه فلا بلده إل وذمت، وقصر، ومعي طافت، المعتمر لكن فإف واجبج. 

العمرة.طواف، هو الذي القدوم ؤ طوافويكفيه الهلواف_إ، 

حرجفإذا للمودلع، ، يهلوفأف علميه وجن، ماعه ولو مكه ق بمي كان ؤإل 
فهذاوقدرته غناه مع للفقراء توؤع م،كه ق فديه وذبح احتاط فإن طوافج، يدون 

ميءفلا ذللمثج؛ أشبة أوما أوحاجته، لفقر؛ يفعل لم ؤإن أوالواجم،، الأفضل هو 
طالفإذا الودلع، سببه لأل سببه؛ بموات يسقْل لاثه بعد؛ فيإ إعادته ينفع ولا عليه، 

الفد.يةاوعلميه قعل.، يفإثه الفصل 



١افاني ء ايظ ) ٥١٤١٥عام لقاءات 
٦٨٧

ُ م بهوالعمل الزوو موو يدغ لم راس الس قوو الئواوت ٠— 
الليلالأمووق هذه فعل هل ٠ وشرائه١١ر طعامه ينع أل ز حاجه ممه فليس والحهل 

كسهافيالهاِر؟

لحاجه ف ءاهلتس قال.ت لأيه الهار؛ ق الأشياء هذه فعل المراد الخوابت 
الهار.ق إلا يكون لا التلعام وترك وثرادها١ طعامه ينع أق 

نفته،حفظ الهار ق صام إذا لكنه اللميل، ل معصيه فعل او الأنلوأف إذذت 
صومه.عل ثور لا الليل ل معلها الش فالمعاصي صومه؛ عل يوثر لا ذك قاف 

فعلهفعاJما نفئه له لن ته قاف العمة، سء>ئث، أف عله محر ان ان, فكأ 

بضغ،مريص وآخر الس، ق ير رجز الإمام ْع لكن إذا لئوالت ا ٦
منهوطلب القس، صيق ست، اكال ناقر وأطال الإمام مجد فإذا النفس، 

حمقؤإذا '. دلثحمم،«ر الاس أم ارازكم قال؛ البي. بأف واستدل الخفيف—،، 
جود،الق خاصة الإطالة، الصلى— مسايرة عن —الحاجز المس كبثر منه طلن، 
والحالالإمام هدا يفعل فإذا الثكس،. أمثر والضعيم، الإطاله، لا إيه وقال! 
هذه؟

(،١٩٠٣رقم)الصوم، ل به والعمل الزور نول يع لم من باب الصوم، كتاب الخارى: موجة )١( 
هريرة;٥۶^٥^.أيير حدين، من 

كتابوهسالمت ٧(،  ٠٣رنم)شاء، ما فلطول لفه صل إذا باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
رهه؛ثثن.هريرة أبيأ حديث، من (، ٤  ٦٧رنم)تمام، ل الصلاة بتخمف، الأئمة أمر باب الصلاة، 



اىقا،اواايوضاسة\مَ 
^محيتا

وسطا،الصلاة اجعل يقول• الذي الوسهل وهو ثالث، نم بؤي ابواب* 
النيلكن والإٌّرإغ، التخفيث يعللون اليوم والناس ومطا، الصلاة ثيجعل 

كصلأةصلامم لتكول باكخفيم،؛ الناس يأمر كان وسلم آله وعل عليه افه صل 
صلبل '، السجدةر ه؛لم(ئه وُ؛ؤادت ٠، بالصاداتر يومهم وكان ه الّى 
هوىإل راحتا ليس فالتخميمؤ ؛، والأءراف،ر المغريس، صلاة الأيام مى يوما 

فهواكس،.الثق وافق فإ الثق، ئزاممة إل را-؛ع بل الاس، 
الصلاةالثيء؛ بعص الجود الإمام أطال( إذا يتفايل الذي لهذا يقال، لم 

ركه.يمكنك، والتهلؤغ ثطوءا، يصل الأل أنت، واجبة، غثر 
وهؤلاء.هؤلاء بتن وسطا يكوف أن للأمام فينبغي 

وقدسلم نم ثالثة، إل فقام الراويح صلاة ل الإمام مها إذا القوال! ٧" 
هذه؟والحال، يفعل فإذا ذلاثؤب بعد حلمة نس نثهه م ركعامحت،، ئلامحثؤ صل 

فائهالسلام بعد ونبه ناسيا، ركحامحت، ثلامحثإ الراويح ق صل إذا الحوابؤ! 
ملم٠^١ حمنا، الفلهر صل ح؛ر، الشي. فعل كإ ؤيثلم، للثهومجلءتثن يجد 

وامحةرحليه، فثنى خمنا، صفيت، قالوا! ذاك؟ا< ءوما قال(! الصلاة؟ ق أزيد له! قيل 
(،٨٢رنم)٦ التطويل، ق للأمام الرخصة ياب الإمامة، كاب والساثيت ٢(، ٦ )y/ أحمد أخرجه )١( 

^^^١•صر ابن حديث من 
توملم (، ١٨٩ ) رقم الحمعة، يوم الفجر صلاة ق يقرأ ما باب الحمعة، كتاب البخاري، أخرجه ( ٢) 

خنؤؤؤبمه.هريرة أي حديث من (، ٠٨٨ ) رقم الحماءةا يوم ل يقرأ ما باب الخمعة، كاب 
الأذان،كاب الحاريت ق و١صاله ننحؤممنبمنه. ثابت بن زيد حديث من (  ١٨٥)ه/ أحمد أخرجه )٣( 

٦^١(.٤ ) رقم ادمحرب، ق القراءة باب 



الثاني(الهاء ) U٥١٤١٥،، هاءات 
٦٨٩

وسلممجدس وسجد الشالة، إل 

••وصى»

الجودلكن إذا بوق للمهي المجود ق الحكم أرجوتفصيل السؤال! ُي
موفاللام قبل الإمام مجد إذا اثه العلوم من فإثه اللام، وبعد اللام قبل 

الأولبالشهد الاعتداد عدم عل قيانا لا؛ أم السجود هذا يعيد فهل الآموم، يتائنة 
لمكذفيئه؛هُلأظبه؟إذا

المأمومميتثة السائل قال فكا اللام الهومل مجوذ لكن إذا الحراب: 
التشهدلوثزك كا الإمام، الئهوْع أدرك قد لكن فإذ فاثه ما محي إذا ثم بوى، الم

الملام؛قبل ينجد أذ عاليه محنر فائه اكانية؛ لإفج ق يحل قد المسبوق وهذا الأول، 
آخرق الهويكون مجود لأف محله؛ غم ل لإمامه متابعه لكن الأول مجوده لأف 

الصلاة.

كامعه، المسبوق هذا دخول قبل الإمام مى حمل الهوالذي لكن إذا وأما 
يحيدلا عليه ما أم إذا فاته الثالثة؛ الركعة ي معه دخل وهذا ، الأوو التشهد رك لو 

حملث،.وهاو للإمام متابعة لكن إما حقه ق السهؤ مجود لأو السهو؛ مجود 
مالقضاء يقوم ل يتايعه، لا الماموم فإف اللام بحد الإمام مجود لكن ؤإذا 

ؤإذالملام، بعد للسهؤ نجد السبي ق الإمام أدرك قد ولكن صلأى، أتم فإذا فائه، 
عاليه.نجود فلا معه يدحل أذ قبل الإمام سهو لكن 

إلنمل صها من عل الإعادة ير لم ومن القبلة ق جاء ما باب الصلاة، كتاب البخاري: أحرج، ( ١إ 
والسجودااصلأ0 ق المهر باب الصلاة، ومواصع الماجد كتاب ومسالم؛ (، ٤٤٠)رنم القبلة، غير 
خءؤثؤس.مسعود ابن حديث من (، ٥٧٢)رنم له، 



اثرماهالهاءات 

فنثفاؤْ، ينج_ى لا ومرصة مريض، زجل اك هنلكن إذا الثواوت ٩— 
إفطاوقيمة الكمارْ هده يدي أن يكفي فهل يوم• كل عن كماوْ عليه أف المعلوم 

فإذاغرها؟ أو الخ\رك الإ خمعيات تل من الكروت هده من يوؤع ما حب صائم 
المريفىلدلك الشهر— عدة —حب يوما وءثرين أوتسعة لثلأن١ر( الإفطار دخ 
يكفيه؟فهل 

ايزاب:لأأنىمحبم:

وكل١^ يوضع رى لأث3كل، وقد قدثوكل الدىئس ٥^١ لأئ أولا: 
منتحمها.يد ل وقعت الفديه أة نعلم أف بد ولا أحد، يالكه ولا 

يعطيهما يكوف أف فيمكن الفدية، لهذه الواحد القفر أكل يتكرر رب،ا ثانيا: 
كيلك،اكاك واليوم اويل، نص 1مم اكاف واليوم الماص، ص فلاق 1ه اليوم 

يكفي.لا اثه ثرى ولهدا واحدا؛ منكينا أمحلعث تكون ذذلا1ث، 

آخرق صلاثكم اراجعiلوا ه: النبي فيه قال حديئا معتا >االثوال: — ١ ٠ 
الوئر؟صلاه هي هل الصلاة، -هده المراد فإ اللميلءا 

اراطJواآين: الض قال م اللفظ، بزا الحديث هذا  ٣١لا الحزاب،: 
مذمسشزأئَلس،

صلاةكتاب وم|سامت (، ٩٩٨)رنم وترا، صلاته آحر ليجعل باب الوتر، كتاب، البخاري؛ خرجه أا 
حديثمن (، ٧٥)١ رنم الليل، آخر من ركعة والوتر مشتى مثنى الليل صلاة باب الساخرين، 

•عمر ابن 



لق1ءاتسه\؛اهرالق1ءاثذي(

مشهوده«ُاُآخراللل صلاة فإة آخراللمل، فلتحتن آخرالليل من أذيقوم طبع وس 

كاالليل، م ومي الليل، وسط وس الليل، أول، مذ ١^  Wjالشي إل م لت 
العناءصلاة بعد من يكون ءالؤدر ، عائشة المومنار٠ أم ذلك ذكرت 

هذهل فإثه المغرين،، مع العشاء وصل تقديم، جع ال الإنجع لو حتى وسئها، 
حتىالوئر، ويصلا والعشاء" للمغرُتح الراثه ~يعني المافلمه يمبملأ أل محور الخاو 

الأحنى.الأوقامحت، ق للعشاء يؤدن لم كان ؤإف 
درا■صلاتك؛الليل آجر يل، أذ فالمقمود 

ركمن؟يصل هل المسجد، ويحل زجع الوئر بعد لم أوثر، رجل أسأل،ت وأنا 
ورا-اللل ل صلأيؤ آجر يل، لم ط إذا وهذا 

المسجد.وهودخوو محبب، لها وهده ركعتن، يصل ثعم الخوانات 
أولأمل؟يصل هل الليل، و قام أف له محير م يام، أف أورقل آحث رجل 

وترا•الليل 3، صلاته آجر بحعل، لم صل( إذا 
آخزر>اخعلوا قالاأ بل بعد يصلوا رءلأ ملأ لم ه البتر إف ذقول،إ 

صلاته،آخر هذا أف عل بناء الليل، أوترأول، الرجل وهدا ٠ ورا" صلاتئميالل؛ل، 
أوله،فليوتر الاير، آخر من يقوم لا أن خاف من باب السافرين، صلاة كتاب لم• مأخرجه ( ١ر 

ئنحغثنبمهءعبداض بن، جابر حدبن، منر (، ٧٥رمم)٥ 
المسافرين،صلاة كتاب وملم! (، ٩٩٦)رقم الوتر، ماعاتء باب الوتر، كتاب الخادكا• أخرجه )٢( 

(.٧٤)٥ رقم اللملر، صلاة باب 
صلاةكتاب لم! وم(، ٩٩٨)رقم وترا، صلاته آخر ليجعل، باب الوتر، كتاب الخاري؛ أخرجه )٣( 

حديثمن (، ٧٥)١ رقم اللمل، آخر من ركعة والوتر مس مس الليل صلاة باب السافرين، 
نمقمحنبمألأ.ممر ابن 



ULmjIIاأاق1ءات  )9—
ينهلم الثّووا لأف صل؛ ت نقول قام؛ أف مدوله ثم الأمر، امتثل فقد 
الوتر.يعد الصلاة عن 

إذالقلنات الوئر® بعد تصلوا ررلأ لو٥،^ العبارثي، يٍن القرى نعرف أف فيجب 
وقد^١٠٠ بالثيل صلاتئم آحز >راجعالوا قال! لكن نحل، لا الليل آحر من نمث، 
قابم يم؛' أل له بمّحم، لن أثه عل بناء ينام، أف قل أور ئش، 

همأين أعرف لا سنه، عشرين مل لأناس المال من مبخ عندي الئؤالت " ١١
به؟أصنع uذا أم اف، سميل و أنفمة هل المال، بزا أفعل فإذا محلهم، ولا الأف 

كتّتح،ثراء ؤإما مجد، بتاء ؤإما صدمه، إما افه، سيل ل أيفمه الخوادء،ت 
يئسلا أصحابه، يعلم عِقتجل واش لأصحائتا، أما سة الخر، أعإل من أوغيرها 

ءبثي؛فيالآدضدلأوسم•
وأنتمما، يصدنت، إي قل! فامحرهم، بمد، فيإ يا أصحا ر أف فدر إذ لكن 

بالخيار.هم م لكم، أصمتها شئتم ؤإذ لكم، فأ-مها شئتم إذ بالخيار 

هرهل الرامحنح، ل القرآن حتم عل الأئمة بحضن حرص الثوال: - ١ ٢ 
ثة؟بم\م 

يقولوذ!العلم أهل لكن ؛، ١٠٥^^٠^الرمول عن ئق أعلمة لا الخواب؛ 
المأمومينيسمع أذ أجل من الراؤيح؛ صلاة ق القرآن جح يقرأ أذ للأمام ينغي 

رمضال.كل ق حتمه نحم أذ وانتحبوا القرآن، كل 



0(اقانى القاء ^١ ٤١٥طء لقاءات 
ة

ءُ صلاةق التلاؤم وق القنوت ق دعائه ق الإمام ثنا؟ عند الثوال؛ " ١٣
حلمهمن فإف عاوك<ا يمحى ولا تقفي ُرإدك كقوله• سحامحؤداق اطه عل الراؤيح 
يكذلم فإذا أصل؟ وله الثلف عن وارد هذا فهل ^١ ٥١أويا رسحادكsا فولول! 

هلْ؟والخاو بمال فإذا كيلك 
هالثثي مع صل ايئ دِءؤقبمث حدبمه حديث ففي أصل، له هل>ا نعم ابواب• 

وعيدياية ولا محأل، إلا رحمة بآية ولا نح، إلا سح بآية يمر لا فكان الليل، صلاة 

أيهإلا ذلك، عنه يمح فلم ازير، صلاة ل بمنت، و. الني يكن لم لكن 
فإذا٠ هدثا،ر فيمن اهدل رراللهم الؤُر• قتوُي ل يقول أف عل بن الحس علم 

وكذلكبأس، فلا رءث1حاك،ا المأموم! وقال ١^^٠، قتوُي ل عغجل الله عل ورذثناء 
ولهم.يدعولقسه الإمام لأف يأس؛ فلا مأثن دعاء لووزد 

قراءته،ق حلمة من عليه ورد نها إذا الإمام صلاه تبلل هل القوال؛ - ١ ٤ 
تبللفهل أوثعم، طتب يقول• أف مثل القرآن، غير من كامله كلمة الإمام فقال 

صلاته-يذا؟

(،٧٧٢)رقم الليل، صلاة ق القراءة مملويل اسماب باب المافرين، صلاة كتاب ت لم مأحرجه ( ١ 
هتهبممحأ.اليإن بن حديقة حديث من  )?همجا.اليء\دا بن يمه حم حديت مجن 

(،١٤٢٥)رقم الوتر، ل القنوت باب الصلاة، كتاب داود؛ وأبو (، ١  ٩٩/ )ا أخمد أحرجه )٢( 
نيامكتاب والنسائيت (، ٤٦٤)رنم الوتر، ل القنوت ق جاء مجا باب الوتر، كتاب والزهمدي• 

القنوتل جاء مجا باب الصلاة، إقامة كتاب ماجهت وابن (، ١٧٤٥)رنم الوتر، ل الدعاء باب الليل، 
ظنيبمتمحأ.عل بن الحسن حديث من (، ١  ١٠٧٨)رقم لوتر، اي 

حن.حديث قال 



الرسانيةالاهءات 

الفإلا  jUتنق لكن وإذا _، ضق إلا ذك مول لذ الإمام ١^; 
جواب،ثعم لأف الصلاه؛ ثبطل فإما متعمدا قاله إذا وأما قصد. بغثر لأيه بمر؛ 
آدمئذ•كلام وهي 

ئكغىؤخ ؤ;يوبما لوقال؛ مثل ذك، عل ثدل القرآن مذ آيه لوقال وكدك 
تثئاه]ص:م[فلأثاز.

٠)قسي•  ٠٠

مذوجدت لأي وحده؟ فه العممه القائل1 قول حكم ما السؤالت " ١٥
لكنالذي وما افه؟أ يعمم مما ويقولت بالخهل، ويصفه ذلانs، يقول من عل يشح 

العصمةحصر ق فه— العصمه —أي القول وهدا ا منه؟ عمم حتى يمع أل يمكذ 
الأمر.هدا توصح أرجو الأيياء، عن جزما ونمها وحده بافه 

البمحكوم، وليس حاكم لأيه بمعموم؛ وليس عاصم اطه إل ابواب• 
وقال]الائالْ:'اا■[ ألنابئره مى بمهثى ءؤو\قث تعال! اطه ولهداقال ■محمه؛ معم، 

]مد:مأ[.زحتِه تن إلا اش م ين عاصم^يزلم ه لابمه: نوح 

أرادؤإن صحيح. فهذا العاصم، هو اثه أي طه( رالعممه القائل أراد فإذا 
مذله بل لا اكحول واسم مفعول، اسم فا،لعموم معصوم، اثه أي) ممه( )العصمه 

اممهقوى ليس لأيه حهلآ، وهذا معصوم، وافه اممه يعمم عاصم هناك فيكون فاعل، 
ثاء.طلن العاصم هو بل عاصم، 

الذيامحم ق ]لحظإ من معموموف فهم لام والالصلاة عليهم الرئل أما 
]الخجر;بم[..ثتنفلؤزه يث,أليؤ_رإوا ثنى عئن إما ءؤ تعال! اممه لقول الأب؛ عن ؛يلعوثه 



جَااق1ءاثنىا ^١ ٤١٥عام هاءات 
—-ءنههتا 

مغفورةفنضر منها، يتوبول أمم إلا الدنوي—،، بعفى عن معصوم؛ن غثر وهم 
محمولأيىقهمظ؛هه

واللام.الصلاة عليهم الرنل حى ل قتل ما أصح هذا 
عليصزوا أذ يمكن فلا الرنل أما معميه، عل مر أف محور -مثلا- فنحن 

لهم.اض مغفر لهم، تنبيه اممه مذ يقع أن بد لا لأيه المعصية؛ 
اف،إلا معصوم لا ت المعنى أف يوهم لأما ماو؛ لا فه( )الحصمه أف فالحاصل! 

عغيجل،طه يصح فلا فاعل من له بد لا مفعول اسم المعصوم لأن عاصم. له فيكون 
أ0فم ق لكذ صحح. فهذا الحاصلم، هووحده يعني طب( )العصمه محلن،ت إذا أما 

وهذاالأول، المعنى يريد إد،ا المعنى، هذا يريد لا قائلها 

فالإصرارالثرعل، الحوار القصود ليس معمية® عل نصر أن ُُبجوو وقول' 
معصيةعل نصر كيف، ؤإلأ الحقئ، الحوار المقصود بل محوز، لا العصية عل 

عيافيجيؤ ؤإلأ محمية، عل نصر أل عقليا جوارا بجون لكذ! حرام— لمعصية ا— 
حينه.ق ذللئ، عل نبهثا وقد منها، يتوب أف 

*•هسى••

واحد؟استفتاح دعاء الراوح لصلاة يكفي هل الثوال؛ — ١ ٦ 
عنمنفصلتان ركحتين كل لأف وذلك واحد؛ استفتاح يكفي لا ابواب،• 

الأوثان،اركعتان تطل لا اركحتان طلب لو ولهذا ممحا، اركحتئن 
منفصلتان.فه،ا 

واجباي—،لها واحدة وكل ملام، لها واحدة وكل استفتاح، لها واحدة كل إذن! 
واحد.استفتاح يكفي ص تقئة، م



الأقا،اتاو.داذيإتجصِ 
تئتاَتل— 

أحوومن الإ|ّرإع، محته رمحهم- عى الله -عفا الأئثة عل يغلب لذي ام 
وهوالتشهد ق هاما آمنا ينمهلوف أيصا كيلك الاستفتاح، دعاء ينقهلول كانوا ذللئ، 

هؤلاءمن كير حلم، يمل الذي ان للإنيمكن فلا جهنم، عذامت، من الاستعادة 
ايغتافتنه ومن القبر، ءذاُب، وس جهثم، عذايبخ من باممب *أعود يقرأ أذ الأئمة 

٠.ءآاُ مأمور الأربع هدْ من الاستعادة أل مع الدجال،؛ السح  iciومن واجلءا'جه، 
أفأمنه يتعود لم اله ابنه أحبره ل، — التابع؛ن كبار ~وهومن ؤناوسا إف حتى 

أهلبعص إف حتى متاكده، الأرع هدم من الاستعاذة أف سلثج ولا '، الصلأ٤ر يعيد 
الخلاء.واجات مذ إما قالت سم 

سلم،ورسوله،؛ عبدء محمدا أل ءاوأشهد إل؛ وصلتؤ إذا الأئمة بعمى إن بل 
إيإالرٌول، عل الصلاة يكمل ولا محمد؛؛ عل صل ®اللهم قال؛ قد هو يكون 
اللهيدي يبن فالنامس قيام، صلاة المسالة مسابقه، ليسخ، والمسالة مثاسرة. يسلم 

نسألم التشهد. من المثرؤغ يكملون الأهل عل عكئجل، افه يدعوف 'ءئي؛جلدعهم 
الألهالهدايه.

••)محييا••

—وافه—فنحن الصلاة، ق الخشؤع وسائل لنا تد.كز نرجوأف السؤال؛ — ١ ٧ 
فيها؟الخشؤع عدم ونشكومن إليها، الحاجة بأص 

القلبعل الٌاصى تراكمت، كلما القلوب،، عل تأثبر لها المعاصى اُبمواٌب،• 

ممابلم: وم(، ١٣٧٧)رنم القبر، عدابؤ من الخوذ باب، الجاتز كابح الحائي: أ-مجه )١( 
ئْتءلجقبمته•هريرة ش حديث من (، ٥٨٨)رقم الصلاة، ق منه يستعاذ ما باب الساجد، 

(.٥٩٠)رقم حديث عقب الصلاة، ق منه يسعاذ ما باب المساحي، كتاب ت بلاغا ملم ذكره ( ٢ ) 



0االأتاء ^١ ١٤١٥ئ* هءات 
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أر.لها فالعاصي عغئجل، اف إل إناسك وقك حثوعه، مل 
الصلاة؛ل الخثؤع أساب فمن 
لكئفزة.س الاستغفار كثرة لأئ الاستغفار؛ كثرة أولا: 
وشإلأ،يمينا قالو>ر.م تطيش أن الصلاة دخلوا إذا الناس بين يكثر ثانتا! 

يقرألأثه كنثع، لا ائه معناها ويندر القراءة يتحضر لم من أف ومعلوم وسثثيى، 
قمكر إيه حتى مكان، أي أوق الحو، أول أصحايه، أومع السوق، ق إما وقلبه 
الخشؤع.عدم أسبامحت، من أيما فهذا رطلاها. مصالحه فيها له ليس أنياء 

يديبين الأف اثه يشعر لا المصل اف الأنأف الخثؤع عدم أمجاب من يالما• 
جدا،يقل بل الخث.وغ، ثهصل لا فلهدا ؤسبمةليسألا، يعظمه ■هغيهن، اممه 

قلوبنا،•ئشث، حا يناجينا عئيجل اطه أف الفاتحة من آيه مرانا كثإ بائنا يشحر لوكنا 
ؤإذاعبدي، حمدل اممه: قال ه أكفن نت ذ المصل: قال فإذا 
4آس يي تبك ؤ قال: ؤإذا عبدي، عل أش قال: لاافامحن:"اا i أهم ؤء قال 

قال:]الفائ:ه[ 4 ئنثبمش نا؛ك ثنت ؤإ:اك قال: ؤإذا عبدي، محلف قال: تالفائ:أ[ 
قال:آشزط أندا ؤ قال: ؤإذا نصفين، عبدي وبثن بيتي، هدا 
.٠ سألاُ ما ولعبدي لحييي هدا 

ص؛هلأ؛أز،لكذأكثزاسقس؛لومح،
الخشوع.لامحصل 

واجبا،دينا نودي وكانتا الفريضة نصل ائتا الخشؤع: عدم أسباُب من كيلك 
(.٣٩٥رثم)المانحة، قراءة وجوب باب الصلاة، محاب مسالم؛ أ-محرجه )١( 



اض*ض1نياتالأتاءات 

افثصل اممه رسول فيها نتع وأسا علينا، عغيل اف، فنصها بمادة نما بائنا نشم لا 
قمفقود فهذا المتاثآته، ونستحضز الإخلاص، تحص فنوملم، آله وعل عليه 
الخشؤغ.محمل لا ولهذا الناس؛ أكثر 

الؤق حشته يززينا وأف لذكر؛، وقلوثكم قلوبنا بلتن أف تعال افن فنال 
الوهاب.هو إثه رحمه؛ منه لنا نتب وأف والعلأسه، 



اه\1صرالثءاثالث عام لقاءات 

ققا

اق1ذاثدق

——يِِ 

ؤإمامالنئن، حائم محمد نيا عل وأُلمم وأصل العايتذ، رب ف الحمد 
الدين.يوم إل بإحسان بعهم ومن وأصحابه آله وعل المن، 

منالعاشرة الليلة ق وهو رمفاف، شهر ل الثاث اللقاء هو فهدا بعد؛ أما 
الاهنرجو التي الكاءات هذه وألف، مئة وأرع عثر خمسه عام رمقال شهر 

حووّستكون الليله هذه لقاءنا ؤإن والسابع. للمائل ناسه تكون أف سحاةئؤداك 
الزكاة:

الإسلام.دين من مرتتها بيان ل أولا: 
فضلها.بيان ق ثانتا: 

-يا.النخل من التحذير ل ثالثا: 

يبزكاةأماؤكاةوأءواوس؟.
خمسة:الإسلام أركان لأن الثالثة؛ المرتبة ل فهي الإسلام: من مرتتها أثا 

لأنواحدا؛ كان ؤإيإ واجد، وهذا اممب، رسول محمدا وأف اش إلا إله لا أن شهادة 
الإخلاص،أنلأإلهإلأاضيكون فبشهادة ومتاثعة، إلابإخلاص لامح العبادة 

التاتعة.تكون افه رسول محمدا أن وبشهادة 

الفلاة.الثاق:إقاذئ 
الزكاة.إتاة الثالث،: 



الأقاءاتاد,ضادةاحَ 
تتا حم— 

الصوم.الرابعت 

اج.الخامس! 
ولهذاالدين؛ من بالقرونه الوجويب معلومه الإسلام، أركان من ركن ومي 

فرصيتهالأف فهوكام؛ السلمي ، juوهويعيش الركام قرصيه أنكر من العلعاء؛ قال 
الإسلأم•دين من بالضرورة المعلوم من 

مواصعل الصلاة قرينة الأدب~ كتاب تقروول ~كا وهي الركام، مرتة هذْ 
هاليفوء وءاثوأ ألكثلوء يأءآمأ ألكتطحنت دمجلوأ ءامنوأ ظعى ؤءن كثثرة 

]اوقرة:يلأأ[ممره.

صدقأنولت؛ ين بحن قوله: و افُتعال ئة عي قفل فلها قفلها: وأما 
والزكاة.العلهارة عظيمتان، فائدتان فهاتان ١[ ]ااتو؛ةت"ا• ه ِيا وترؤإإ-اا ًُئهرهم 

تعال١^ ماه الذي كالبخل الرذيلة، الأخلاق ومي الذنوص،، مى الطهارة 
أي:[ ٢٦٨]^؛:أ'ضفاءه نثاذثًضا سةيا'ذي آككن ؤ قوله؛ ق فحثاة 

اضُصل النل لقول الدنوب؛ من ومملهئ الرذيلة، الأخلاق مى تولهن فهي بالخل• 
viijفالاثإذا الاز«رأ* W الخطية/١^ >اائتفئ وّشإ: وعلم عليه 
كإالخطيط تهلفئ فهي الزكاة، الصدفة ل يدخل ما وأول سلئج، بلا انهلمألما بالماء 

.١^١٣يطفئ 

(،٢٦١٦رقم)الصلاة، حرمة ق حاء ما باب الإي،ان، كتاب والر٠ذيت ٢(،  ٤٨/ رم أحمل. أحرجه '( 
جلبن معاذ حديث، من (، ٣٩٧٢رقم)"الفتنة، ق اليان كف باب الفتن، كتاب ماجه؛ وابن 

ن.تت.



(٥٥١اص ا  ٥١٤١٥عام لقاءات 

كريم،عغيل وافه الكرماء، دائرة ل نحعلة بأذ اف الإنرش أيصا كدللث، 
ؤإذاكربجا، ونجعله الإساذ رش م، الإحسان، من والزكاة ن؛ن، ايحمحب وهو 

كانكرخابجالهكانمح1لخرْ.كانكرئابجالهكانكرةاف،وإذا 

تيقول فالبخيل البخيل، يظن ما عكس الاJا، تزيد أما الركاة فضائل ومن 
وتع؛نمبعه وكانت، نقصت،، ونصما اثمن منها وأحدمت، ريال، مئة عندي كان إذا 

وملم:آله وعل عليه اطه صل التل لقول ؛ الماو ينقصن لا الواقع 3، لكنها ونعما، 
تمالاممه فيفتح الال، ق المدمحه-تزيد -أي هي بل ' مالءارمى صدقه مصئ ارما 
صءنن ؤرمآآسنهم تعال: اممه تال ك،ا لايشعر، ■صن، من الرزؤا أبواب، اكق عل 
عنه.بدلا ؤيكون محلمة، بنيء يأق أي؛ ل'ماتبمما ه عثلمه' ئهو 

سلطفقد الزكاة، سس-، الآفاات، ماللئ، اممه يقي ربجا الآفارت،، الاJا نقى كدللث، 
يتلطقد أو تيكة، آفامحتر ماله عل سلط قد أو ماله، يرى من الركام مانع عل 

لإاوكاةلأ؛صالمالبلشثة.ءلشسالمالك 
منصدئة امامصت، فيقول: الحديث، هذايروي الناس بعص أل واءللم 

غلط:حمله وهدم تزله،، بل تزله بل مال 

صمحة4'ئأبمم.أولا: 
أداةهناك يكن لم إذا العربية اللغة 3، لحن والحزم مزومه، حاءمت، لأما ثانيا: 

ممرالأما هدا؛ عل بهنن، ثزيدْاا ا؛؛ل لكانت: ل ١٠٣^كلام من ولوكانت، جرم، 
الماص.ألسنة عل تتردد ما 

حديثمن ٢(،  ٥٨٨رنم)العفووالتواضع، امتحبامه باب والصالة، الر كتاب مالم: أحرجه )١( 
هريرةأف 



ارقا،اتالو|ضاذ؛ة( )٢٤
JUklمن أعطلي إذا الشن لأو الأغنياء؛ عل الفقراء محرصى أما فضائلها; ومن 

بخوإذا لكن ماله، ي وأثرم باله عل من الغني هذا وقال؛ الغني، عل ريي 
أومرفاث، اد: فمحصل وى الأغناء، عل غلا الفقراء قلوب امتلأت بالزكاة 

مصالحها.من فهذه ذلك، أثبة ما أو قتل، 

افه:كتاي، من ( j_Tإل فاسيع  ١٢والبخل منعها من التحذير أما 
شؤءمن أق ^؛؛ ١٠يثا محلون ُأؤبج تعال؛ اممب قوو أولامحا؛ 

ثمُهوثز ^؛3( لهم هوح؛وا محبوثه لا يعني:أعهلاهم، 4 ؤءاثبجم ه ممحإثم 
ثملونتآ وأس وأأو»في أكمو؛ت ث عي؛ وهي ألمن_ثو يزم يع؛. محلوأ ما سظثمون 

[.١٨٠عمرانI ]أل ه صر 

يبخلوفالذين هؤلاء أف يعني ألتممن م؛ثث ُؤو,ش قال؛ اظر 
بعدهت؛.من المال ويورث ميهالكورا، ل ّسيحلدول بالمال ببخلهم لايفلنوفأيم 
منالدكز هو والشجاع أقؤغ، ئجاعا القيامة يوم المال ت\3قؤداك افه ومحعل 

-أيزعب رأيه عل ليس الذي والأمع: العافيه- اف، أل -نالعظيمة الخثات 
قدرأيه ق الئ.لم كثرة من يكون إثا وهذا العلياء)؛تيشاك قال أملس. فرأسه شعر— 
زكاثهمنه يود فلم مالأ اش آتاه ررمن : اوسوليقول ثعزه، ساقط 

هو—والزبيب الزبيبتين مثل شيقي يعي• ريثانُ له أهمغ شجاعا القيامة يوم له مئل 
باضوالعياد السم، من وعاءان هما العلياء قال الزبيبتان هاتان الضن،— من اليابس 
٠٠٠٧١عدوا صرت الأل قاJلأ; يوثحة ٠ 'كئركاار ١^١ ماللئ١ أنا ويقول; بلهرمشه >افياحد 

هريرةأي حديث من (، ١٤٠٣رنم)الزكاة، ماغ إثم ياب، الزكاة، كتاب< البخارىت أحرجه )١( 



 l«lU^ ا^٠ ٥١!_« ها،ام)ء1م

قومحعله عليه، بحرص ولذلك لماله، حمي، صدما الدئيا ق الإنسان كان 
ائالهذا حميم، فهوصديق والنار، والمياه الأمطار مى وبمميه الوثيقة، الصناديق 

قائلا!يوبخه له، عدوا القيامة يوم يمثر الدنيا ق له حمي، صدما الإننان يكون الدي 
ألمان:للزكاة المانع هذا عل فيجتمع محزك«.  ٧١مالك  ٧١٠١

محزك<،لأس1ده:حاسالإ الثاف: 
ألمان.عاليه فيجتمع 

ولاؤأكصثه آلJهب قئ؛زو>ى ت تعال قوله فهي الثانية الأية أما 
حثثرياي ؤ، عقها بحس يوم . أدوّ بثياب مبنرهم ١؛^ ميز بجمدياف، 

ما٥،؛^ لأيمسئؤ حفرزم ^١ هتدا ومحللاهر ثجوجبمم ءتائهم يها 
يمنعويرأي• والفقه• اللهب يكنزول أثبمم ومعتى ]اكوةتأم-هّا[ ه َكمتكيزواك^> 

علكانت ولو كنز0 فقد ماله زكاة مع فمذ الحبال، قمم عل كانتج ولو زكاما، 
الأبار.قعر ق ولوكان لم؟كنزه فإيه ماله زكاه أدى ومذ الجال، قمم 

الزكاة.وأعظمه فيها، الواحنم، يودوف لا والفقه؛ الدم، يكنزوذ معنى إذذت 
تمكيف قائل: قال فإذا ه، أبيِ يكيف ؤثننهم تعالى: اممهُ قال 
بالعذاب؟

بابمذ العذاب عل البشارة إطلأى خذهرآسئ: العلماء بعص قال ابواب• 
وصملمنأكنز، الحر ق لكنها والثز، الحر ق نتكون البشارة إف وقيل: مم، التهأكم 
والُكسونرورا، صرة البثزة عل يوثر يسر الن*ى البثرة، عل توثر لأما بشارة؛ 

وظلمه.انقثاصا 



iiujالاةا،اوااثريا

ثجؤبجمجاههم ,يها إءف جهثد ياي 4 عقها نحص ^٢ 
ماوأير نار من الدئيا ل ما أعظم عل يئئغ جهنم نار ]اكوة:؛"ا-همآ[ 

•منها ؤإياكم اش أعاذنا جزءا، ومتن يتعة المار من لدئيا اق 
لربإذا لالكهف:هأتا ه آلتجو، دثؤك، دماؤَةلمهلي بماوأ إذ؛؛ؤممنوأ وأهلها 

أم»تاءهمِهيمطع حيما نآ؛ ؤوسما قطعها الأمعاء ق سقط ؤإذا شواه، الوجه مى 
رووبهمءوق من صب ^١ ء ١ تالخح:ا' ه آشم رءجما مي ثن جشع أ ١ لصد؛ه 
لما إل الجلوؤ س يمضي ٢[ ٠ 4 ئثللد بملؤخم فا ما ه بمهر ؤ الحميم 

المطرز.

ئأبلغ قوق مذ بمب ما لأف فوق؛ بمب يقل؛ ولم 4 مي ثن جث فال؛ 
فوق،ثئ ربمب لكذ يور، ولا بأدوء الثيء فوق الثيء بمب قد يوق، بمب 

مذبمب فهم تأثمة، مذ الرأس نحرق ؤيكاد فيور، بند مذ يآق لأيه مررا؛ جاء 
نارق الماو هذا عل نحمى ه ولثإيد بملمحغم 4 ما ه، بمهر ؤ الحميم رءوسهم فوق 

•زجمبجمرمحمح(ه جاههم يها ؤءك جهنم 
الماس،يواجه مما الحسد ل ما أعل لأما الحهه؛ وحص الحد، مقدم والحاه 

ئومح(هأىتسا•
مأقامذ يلاقي فد للزكاة الماخ لأف الأربعه؛ هذه وحص العالإءأ بعص هال، 

وقدالظهر، فعيب يه يهتم ولا عنه ظهزه يول وقد الوجه، فعيب عابس، بوجه 
■اا^نب^ عنه صرعنى 

جانب؛كل ْن بمدب اله أي• الأرع* الجهات هدم بل العلياء؛ بعض وقالط 
فانمىوالشماو، المين س والجنوب الخلف، س والظهور الأمام، من ايبهه لأو 



0(القالث الاظء ا ^ ١٤١٥عام ثقاءات 
ذلك،.من باض فتعود كان وايا حاست،، كل من -٦١ يكوى اله 

مثمراالني. عن ئهمحن، ئريره أبى عن لم مرواة الذي الحديث وجاء 
ولاقصةذمبؤ صاحب من راما وملم آله وعل عليه افه صل الس فقال لذللق،، 

صثائحله صممحت، القيامة يوم كاو إذا إلا زكاما- لفظ: -وق لحمها منها يودى لا 
نارا—يكون به أويدُث، إذا الحهلب أف —كإ نازا تكون والقصة الدمس، نارا' مذ 

راكثإللأية تماما مطابق وظهرْ'ا وجئنه، جئه، بما ررينكوى نار، من صفاج ويصمح 
يمصى)؛نمحي مّتؤ، ألم، خم؛ذ مفداوء كان يوم ق باض- -نعود أعيدلم، برذن، 
الار«را'٠نإةاإل الحق إثاإل شله نأيزى الناي، 

قولا يوم، ل ولا ماعي، ق ولا دقيقة، ل ليس أءيدرت،ا؛ بردُت، راكل،ا تأمل• 
ألم،خم؛ذ مقداره كان يوم إنا»ق سنه، ق ولا شهر، ل ولا أمؤع، ق ولا _لة، 
مالعباد، يمصى؛؛ن رامحي بافه والعيال جزاوْ، فهذا زكاثه يمتع إنسان فأكل ئه" 

الثار،(.إل اذوإثا إل يرىطإثا 

مذوالتحذير المنع، ق منها واحد يكفي الآبمارتا وهاتان الحديثان وهذان 
الزكاة.مع 

وعي.ه،من للذي كان المال، ترك وهوإذا يالركاْ يبحل كيف للإنسان! عجبا ثم 
وراءهولمن غرمه عليه فيكون _<، ما الشر ق معه ولويقذ القتر، ل معه يدلن لا 

أوأحاعاما، أوابنا عم؛عيي•، ابذ يكون قل• اض! يرحمه لايقول• من يريه وربا غنمه، 
قاءنا،أوماأتبذلك.

لة

سنه

خنقتيؤثن.هريرة أي حديث من (، ٩٨٧رمم)الزكاة، مانع إثم باب الزكاة، كتاب ملم؛ أحرجه 



اسءاتاضسان؛ات

معية؟أموال ل الركام زكاءآم فيه مال كل هل الرابع• 

أوحك،.حقيقة الماميه وهي معية، أموال ق الركام الجواب• 
حقيقه.ثام وهذا نتوالد ءالاثسة 

فولدتواحدة إلا شاة كل ولدت شاه، أر١عول عند0 رحل فمثلا! 
حقيقه.نامية فهده ثلاثا، 

يشتري،ولا يبيع ولا بجمعة محئكه، لا لكنة فصه، أو ذم، مال! عند0 ان إن
للنإء.الأصل ق معدان الشدين لأف زكاه؛ وفيه حك،، نام فهذا ثيء، أي يعمل ولا 

مىوهده حك،، أو حقيقه نام هو فيإ بل مال، كل ق بجب لا الركام إذن! 
قزمهولا عنده اذن1مِو عل ر>ليو ^٣! ٠٠^النل قال ولدللث، اض؛ نعمة 

فيهلى يركبه الدى وممه صدقة، فيه لس يستخدمه الدى عمده ه صدقة 

صدقه،فيه ليس سكنه الذي بيته صدقه، فيها ليس يركثها التي مياريه صدقه، 
أوحك،.حميقه النامية الأموال ق بجب إثا الركام لأف جرا؛ وثلم 

الإنسانمالك، فمتى كانت،، ايا والقصة ، ١٠٢٠^ق نحنا فنقول! ولنششنها 
مواءالزكاة، ضيخ القصة مى نصابا مالك، ومتى الزكاة، فعاليه الدم، مى نصابا 
ذللثؤ،غثز أو أوحليا، القصة— من أو الدمن، مى قهلعا ~أي؛ أوتبرا مؤدا كانت، 
منررما عام ]التوبة:؛"؛[ ه وأفثمئثذ آلدم، ذيزوى ؤواك-متث تفصيل فيه ليس 

لم;وم(، ١٤٦٤رقم)صدنة، عبده ق السلم عل لمس باب الزكاة، محاب البخاري: حرجه اا 
هريرةأيى حدث من (، ٩٨٢)رقم وفرمه، عبل0 ل اللم عل زكاة لا باب الزكاة، كتاب 

قهئ.



اراقا،اثث(رقاءاتءامهاإامر

الذُبٌن شيمحن بتن وض ُنتمحن، ينز يثرق لا عام،  ١٠قصة ولا ذهب صاحب 
الدليل.فُاوه والقصة 

نصانا،يلغ إذا ثزكثئ أ0 يلزم الذم، من حؤ؛ عندها كان إذا فالمرأة هدا وعل 
فتقولIذمت،؟ صاحبه أنت، هل اممه! أمه يا لها! وقلنا سالناها لو لأينا وحويا؛ 

تحدثوفوالناس قمة، أو ذهتج صاحبه هل بل صحيح، غم ^ا وجوايا لا، 
٠ركاثه فادي دمس، صاحبه كنت، فإذا كثير، ذمتط عندها فلأيه ويةولول1 

.٠ م هربهولا همدة j، النلم عل ليس  ٠٠ت يهول، ه الثئول أليس قاتل: ئال فإ0 
ظهها(را؛؟

ذللث،.قال بل الخزان،; 

كاللاسعال أعدنه لأما صدقه، خليا ق اللمثة عل ليس إذذ: فيقول: 
للامتعإل.فرثه الفرص صاحس، أعد 

الص.مع قياس لأنه الاعتبار؛ فابد قياس هدا فقول: 
أين١^>^؟قالوا: فإن 

العمومأفراد من شيئا أحرج ومن أقرائها، جيع تشمل العمومامتؤ يلنا: 
الرسولقول أفرادها حميع تشمل العمومايت، أف عل والدليل الدليل، فعليه 

ملئتمفقد الصالخين افه هماد وعل علينا اللام قلمتم: إذا  ٣٢

ومسلم•(، ١٤٦٤رنم)صدقة، عيده ل السلم عل ليس محاب الزكاة، كتاب حرجه أا 
هريرةأي حديث من (، ٩٨٢)رهمم ويرمه، عبده ق المسلم عل زكاة لا باب الزكاة، كتاب 

ههنبمته-



اور*ذاذياتاسءات  ———0—
دالأرضاارُالماء j صالح مب كز عل 

اش®؛»؛،L^ قول:الصالح؛ن« اض عباد وعل علنا رءاللأم هولثات ق فالعموم 
السإءق ص\يآ عي كل عل يقول• العموم، فهوعل مضاف، لأل 

اللامعباده، من افب عل *اللام مولوزت كانوا حئن ذلك علمهم لأيه والأرض'؛ 
ذلك.أشبة وما مكائل،؛ وعل جثرايل عل 

لكناممه، عل اللام تقولوا؛ فلا هواللام، قافه كسمص، حاجه لا قال: 
*اللامقولوا: وفلان، فلأن عل تقولوا لا عاليه، اللام فقولوا: u_، طه اض 

بهويدا حص، فالنل النبي إلا الصالحين® اطه عباد وعل علينا 
مزبفالتشهد ويركائه® اطه ورخمة الني أتيا عللئ، *اللام نقول،: أمسنا، قبل 
والهتان®والصلوات فه *التحيات به قيئ افه، هو حما فالأءظلم الأ-ثمك، عل 

العباذلإ ® L_u»اولأم مئاك: لإ الني« أيا علك *اللام الئن-ول: ثأ 
المالح؛ن®.اطه عباد *وعل المالحول: 

أفراد؛.خمح يتناول فالعموم ذكر؛ إل بماج لا قلّا■ 
كتابهق لحجر ابن الحافظ ذكزها بامآ خاصة نموص ثلاثه لدينا نقول: ثم 

يرهعل الصلاة ق سالم أو قوما ممى من باب الصلاة، ق العمل كتاب البخاري• أحرجه ا ١ ل 
رنمالصلاة، ل التنهد باب الصلاة، كتاب ومسالم: (، ١ ٢ ٠ )٢ رنم يعلم، لا وهو مواجهة 

خ؛ؤك،تن.عود مابن حديث من (، ٤٠٢)
•(.١٢٢-٦٢)٢(؛لوغارام،رقم)•



الثاث(القاء ه\؛ام) عام لقاءات 

أيه~توعل عنه افه ~رصي العاص بن عمرو بن افب عد حديئ أولها؛ 
اللم_ا،من عليظان سواران اثها يد وق ءيهالصلأْؤئ؟أ الرسول إل امرأة جاءت 

القيامةيوم >هإ اف أوتنورك راآياسؤك قال! لا. قاث! هذا؟١٠ زكاة رراتود؛ن لها! فقال 
يحلنتهنإمعلوم— لاثه الخراب وحذف لاةثإغ\ا< —والخواب!  ٠٠انار؟ من سوانين 
الزكاةببذل يمها تهلب لم أيرإ اش ورموله. فه هما ونالت! الثصول، إل وألمتهإ 

٠.ورموله٠٠ر طه رءهما قالت! كله، بالخل بل فقعل، 

يدهق رجلا رأى ءديائثْؤئم النثي ُأف الوجوم بعغى من هذا ونظر 
الثسولثزعة م يد.هاا، ق فمبمعها نار من حمزة إل أحدمحم اربمؤد فقال! دهسا، حاتم 

خذللرجل! قيل ه النئر انصرف فلنا به، ورمى عليه— وسلامه اطه صلوات — بيي.ْ 
>خةالمئ.ارى•خانا لأآغد وافه قال: ١^؛.^، خانك 

ه،اض رمول إل الئوارين ألقت هذه النساء! هرلأء الرحال، هؤلاء 
طزحه.الؤثول لأن الخام؛ يأحد أف أبى والرجل ، ١٠ورسوله طه ®هما وقالت،! 

وقال!ووعظهن، النساء إل نزل العيي■، حطبه يوم ذامت، الّ؛ي. حطب ولما 
جعلتاال١راا أهل أكثر رأبمآكن فإل حلمكن؛ من ولو ثصدقن الشاءإ معثر ®يا 

ورب،اتوهم،، يوف آ، ثوُب؛لألر ق تلقيه نم وموارها وحاممها تأحذحرصها المرأة 
(،١٥٦٣)رقم الخل، وزكاة م، ما الكنز باب، الزكاة، كتاب، وأبوداود! ٢(، ٠ ٤ رT/ أحد أحرجه )١( 

بابالزكاة، كتاب اثي، والن(، ٦٣١)^رنم الحل، زكاة 3، جاء ما باب الزكاة، كتاب والرمذىت 
(.٢٤٧٩)الخلي،رقم زكاة 

منكان محا وسخ الرجال، عل الذهب حاتم نجريم باب والزينة' اللباس مماب لم؛ مأحرجه )٢( 
عباسابن حديث، ص (، ٢ ٠ ٩ • ) رنم الإسلام، أول ق إباحة 

صلاةكتاب ومسالمت (، ٨٦٣)رقم الصبيان، وضوء باب الأذان، كتاب ١لبخارىت بتحره أحرجه )٣( 
خهبمبجا.عباس ابن حديث، من (، ٤٨٨ ) رقم العيدين، 



الاائءاتاار|فطذيةطحم 
ثاحم— 

محملالإيإن لكن الخاثم، هذا أو الخرص هذا إلا عندها ليس منهن الواحد٠ تكون 
الإيإن.ضعيف عليه محمل لا ثيء عل الأنا0 

فيهامحب والفئة الذم، حل أف العالم أهل أقوال من الراجح القول إذن• 
أبي(مذهب، لأيه التبوعة؛ الذام، بعد الإمحلامثة الأمة أكثر مذم، وهذا الزكاة، 
أحمدالإمام إمامنا عى وهورواية ُ، وأصحاوهُ حنيفه 

آبائناق بهذا سمعنا وما نزكى لا كثارْ أزمان بنا مرين، قائل• قال ءإ0 
الأولئذ•

بهتجع فقد الأولتن آبائكم ق به أنتم سمعوا لم إذا نقوإ،ت أن ءالحواب< 
صعيف؛وهو الناس يئ القول، ينتثر أن مر، لا هذا إ0 ثم حنيفه، أي أصحاب، 

زالواما والناس ٢ أحمدر الإمام مذما مذ المشهور هو الرحوص، يعدم القول، لأو 
اختياروهذا امآ، زكاة وحوب، ١^١-^ أن صبأ تبس نز سق، فيا علميه 

اضوممه باز بن افه عيد بن العزيز عبد شيخنا 

ناذْإٌإل •' حدْ عن أبيه، عن شعيسؤ، بن عمرو حديث، عن وقال 
صحيحٌرآ(

لالرخي)'ا/آا،ا(.الموط انظر: )١( 
الكافى)'ا/.ها-ا0ا(.)•ا(اظر: 
الإماذ،)'ا/ا/ّاا(.)مآ(انذر:

١(.٢ ٤ / ؤَذنأقن)٤ باز ابن الشيح سياحة فتاوى محمؤع )٤( 
رنمالخل، وزكاة مو، ما الكنز باب ازكاة، كنتاب داود: وأبو ٢(، ٠ ٤ )آ/ أحد أحرجه )٥( 

محابوالنمار، (، ٦٣٧)رنم الحل، زكاة j حاء ما باب الزكاة، ياب والترمذي: (، ١ ٥  ٦٣)
رقم)هلإأمآ(.الحل، زكاة باب الزكاة، 
١(. ٢٥؛/باز؛؛،،،_) ان الشح سياحة فتاوى )آ(ءموع 



——0—<اص ^١ ٤١٥عام لقاءات 
والخجهشواهد، وله ٠ هؤيُ إستاده إف  I(J_؛زِءتةآإئئ حجر ابن الحافظ أما 

الحدثلهذا مؤيده الصحيحة العامة الأدلة فتكون هذا وعل ذك، من بأدش تثبت، 
ممنى.آا.الخاص، 

ئزكيه،لا زوجها: لها وقال حلثها، عن ئزم أف تريد امرأْ قائل؛ قال فإذ 
ذك.هال كرسوعه— من كوعه يعرقط —لا عامي وم فيه* زكاة لا امحه الراجح 

قال;ثن زئت لأما أو قرألمؤ، لأما -إثا زكاة فيه أذ أزى ك لأ، فالت: 
زكادئ.وسأؤدي زكا٥— فيه 

زكاته.لائودي فقال: 

هذا؟ق تهليعه فهل 

الخالق.معصية ق لخلوق طاعة لا لأيه يطيعه؛ لا الحراب: 

يقدرمنه نح الزكاة، عتك، أجرج لذ أنا وقال• مال، عندها يكذ لم فإذا 
الأحرة.قبل الدسا ق منها سلم الزكاة، وغنج الركام، 

عيجليس والأف سواران، عليك البارحه أنت وقال: زوجها عفب فإذ 
عقبإذا ل1عصن،، نقول: للزكاة— الئوانين أحد ياعينؤ —لأما واحد موار إلا 
ادنه.أرضاه فلا اممه طاعة من 

بقيلم،الزكاة لأداء سة كل لحق مذ أبح أذ إذا هي: قاك فإذا 
~لإآ'ءند*ي لس 

(.٦٢رقم)• المرام، لوغ ب١ 



الأىءاتا1ر«ف،إذةج<»ِ 
لثتنا~~ 

فيبقىفيه، زكاة فلا اشبمانمر عن مص إذا اؤآ لأو صعحيحا؛ ليس نقووت 
هناميإ لا بعيد، أمر هذا أف مع نعمة، وهذه غراما، وثإنوف أربعة الحئ من عندك 

ف.والحمد محتوم، فا،لاو ثئاكة، اق 

حاو.بكل زكاة فيها والفئ الذم، حاو: كل وعل 
زكاة؟فيها ص فئ، ولا ذهن لاهي الورة العملات، قائل: قال فان 

اليوم،الناس مال هي لكن قصة، ولا ذهنا لين، هي نعم، نقول،• أن فالحواب، 
الحاصروهتنا ق العملة ق لازكاة ولوقلنا: والقصة. الدمح بمنزلة الناس عند وهى 

به.أذثقاَل بمكن لا وهذا التجار، عن وكاة كل ست، 
القصةونصاب، القصة، س نصابا ؛الغت< إذازكاه فيها الحملة أوراق إذو: 

تقول:المصارفج أهل أنح، فتسأل ريالأن وخموف متة العناء— مز0 ما —حتمت، 
الحملة؟هذه س القصة س ريالا وخموف ستة اوي نكم 

ؤإنوستين. مئة خمس العملة نمابح يكون بحثزة، الواحد الريال قالوا: فإذا 
حزا.وهلم وعشرين، ومئه ألما العملة نمابح يكون عشرين، قالوا: 

••ؤصء(••



االثالث ها،اه)اراقا«  f،uلقاءات 

الإسام

ينوكنفلم ثالة فزاد الراؤيح صلاة وهوبمل نمي من حكم ما الئواوت ~ ١ 
يفعل؟فإذا الرابعة، أم أوو الثالثة آخر ي وهو إلا 

اليلراصلاه الني نال وقد الليل، صلاة من الراوح صلاة الخواب؛ 
يإذلمذونينءل م الزاديحإلالناف، j نمتم«"رفإذانام 

١قهوردا٠ر غثي)لإلأ قتلاثس غيل لأس الرنول لقول صلائت؛ طلئ، يفعل 
لأثهاللام؛ الهوبعد مجود إلا عليه فليس للتشهد جلس أف إل ناميا بش فإف 
الرابعةأم ل يكر ؤإذا اللام• بعد يكول فإية زيادة عن مهؤ وكل زيادة، عن 

اللام.يعد سجدص يجد ثم وين1إ، ويشهد، أيصا محلس 
*•هصى•*

وذلكالراؤيح؛ يحد وصلأتيا الراتة، العشاء مؤ ترك حكم ما الئوال،ت ٢— 
الناس؟مز3، نل الراؤيح لكزنادربصلاة 

أيما!!الفرض صلاة عل الراويح يمدم أف الإمام هذا عل أشو الحواب• 
الفرص!!تل الفرض منة وذكوف الفرض يقيم مم أمسغ!! فهدا 

ئنة،العشاء راتة أف شك لا اللائة، من الحد هدا إل يمل إماتا لاأظن  ٧١

السافرينصلاة كتاب وملم! (، ٠٩٩ ) رقم الوتر، ل جاء ما باب الوتر، كتاب المخاري" أحرجه ، ١١
هقمحنبجأ،عمر ابن حدث من ٧(، ٤ )٩ رنم ركعة، والوتر مس مجس الليل صلاة باب وشرها، 

رقممردود، فالصالح جور صلح عل اصطلحوا إدا باب الصلح، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 
رقمالأمور، ورد الباطلة الأحكام نقص باب الأقضة، كتاب وملم: (، ٢٦٩٧)

خنءؤدؤعي١.عائشة حديث من (، ١٧١)٨ 



|ميضانيةالاقاءات 

0—
الفريضةتل يجعلها لا لماذا يفعلها دام ما لكذ ثيء، علميه ليس ان الأنلوتركها 

الشمىراتقها؟ا
التيالراؤيح، صل ثم العشاء، راتبه يصلموف الناس يع الأمام! لهذا فنقول 

صةامس
••هصى••

الإماملأن الراؤيح؛ ق للمفانحة المأموم قراءة عدم حكم ما الئوال! ٣— 
إمامه؟قراءة فتكتفي ٥^؟  °^له يرك لا 

الحهريهالصلاة إو يقولوف! العلمإء بعص لأل سبق؛ مما أهون هذا الخوابرت 
علنجن فلا هذا وعل محه، أجزأث الفاتحة الإمام ماءَة إل الإنسان اتع إذا 

الفاتحة.يقرأ أف الإمام— سكتان ق الفاتحة قراءة من لم ~إذا المأموم 
قراءةيمع كان ؤإل المأموم عل واجبة الفاتحة قراءة أذ الراجح! القول لكن 

امتلولائه ٠، الكتااس،اار بفايجة يمزأ لم لمى صلاة لا ١٠ه! النبي قول لعموم إمامه؛ 
حلم،مرووذ لعلمكم القرآنى، اناؤع ل ارما فقال! الصح، صلاة من الأيام مى يوما 

سمفإةلأصلأقتنلميقرأبما«رىإطخلم؟((قالنا!نملم. 
رنمكلها، الصلوات ل والآموم للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب الخارىت أحرجه )١( 

س(، ٣٩٤)رقم ركعة، كل ق المانحة قراءة وجوب باب الصلاة، محاب ت وملم (، ٧٥٦)
ختهبمتن.الصامت، ين عبادة حديث، 

الكتاب،بفاتحة صلاته ق القراءة ترك محن باب الصلاة، كتاب وأبوداود; (، ٣١٣)ه/ أحمد أحرجه )٢( 
(،٣١)١ رقم الإمام، حالف، القراءة ل جاء محا باب الصلاة، كتاب والارمذىت (، ٨٢٣)رنم 

(،٩٢)• رقم الإمام، به جهر محا الإمحام ، خلفالقرآن أم قراءة باب الافتتاح، كتاب والماتي: 
;ْءؤيءنئ.الصامت، بن عبادة حدين، من 
حن.حاويث، عبادة حاد.يثج الزمدي; قال، 



0(اُياث الخاء ^١ U٤١٠،؛ لقاءات 
لملذ صلاة لا فإيه يقرأ؛ الإمام كان ولو الكتايت، بفامحة اقرأ وعلل، حكم 

محأ:اا•
أفبعد قراءئك اجعل لكن يقرأ، إمامك ولوكان المأموم ١^٦١ أنت اقرأ فنقول! 

وأكباهالفاتحة، ق أن فائزغ الفاتحه أكل فإذا الفاتحة، الإمام قراة؛ إل نتع 
يقرأ.الإمام بدأ ولو 

••هصى••

أنينوى للثّني التكبثر بعد الوتر ق نيثه الإمام تغيثر حكم ما السؤال،ت ~ ٤ 
ثلائا؟جعله ثإ شفعا، يصل أذ يريد ايه كل عندما ونيته ثلاثا، بجعله 

اقنةشئت، إن فالوتئ؛الثلأيث، الوتر، مذ النفع لأف يضر؛ لا هذا ابواب• 
توتزأل وللث، واحد، بتشهد بثلامثؤ توتر أل لك يعي يعض، يعصه صل شنتا ؤإل 

وّلأْين•ين بتشهد بثلامن؛ 

يصلثم _i؛؛، م ركعتن، يصل أف يريد اثه عل الإنسان يحل لو فمثلا؛ 
يحلفلو حائز، العكسل أن كإ حرج، فلا مزدا، ثلاثا يجعلها أف نوى لكنه الثالثه، 

بأس.فلا اثنتين، إل عاد مزدا، ثلاثا يريد اثه عل 
••ؤصق(••

ائهعل الإمام مع فصل إمامه عن يعلم لا كان إذا الماموم حال ما القوال! ~ ٥ 
يعلم،أن يوف الإمام قام ئم ه، آلخقغروث يتأأأا وؤُل ب؛ؤمجه يصل أل يريد 

ركعتين؟شه أول ق يصل أن المأموم نثة من وكاف 



|ىقاءاءال«ضاذيةمَ 

لمأم ركعتي من الإمام ملم مواء الوتز، نوى إذا ضؤْ لا الآموم الخواب; 
يئإ،لأ:لإةمم

*•ؤصى••

قراءتهيكمل حش بالصحف؛ والعشاء الفجر صلاه يصل إمام الثؤالت ٦" 
الراؤيح؟لاة صق 

النائ!والعاللم الحكمه ؤإياكم يرزقنا ،^ ٧٥١أل نالخواب! 
الثقق يرد لم وأقول! ا-ئمة، مى فيها بد لا الراؤخ أف الناس بعض يقلى 

الصحابة؛عن ولا بل - ٣١-فيإ الراشدين الخلفاء عن ولا اممب. رسول عن 
أومث0 محتمول ربإ 3ر\ر؛بم,( حنب بل الراوح، ق الختمه يلازموف كانوا أقيم 

خموJ،.لا أو مرتين، 

الراويح،ق الختمة عن يقفز ألا ينبغي قال! خذهمآ؛دم العلماع يعص لكي 
وحلمهالراؤج قراءة س الفرض صلاة ق يقرأ قد لاثه الفرض؛ صلاة ق ليس 

منئيء فاثه قد ؤيكون الفريضة بعد إنسان محضر أو الراوخ، معه يصل لا من 
علالفريضة قراءه مححل أف للأمام الأول بل محله، غر ق اجتهاد فهذا الختمة، 
يمحؤ.فلا محم لم ؤإف فذاك حتم إذ وحدها، الراويح وقراءة العادة، 

••ؤصى••

هذهزكاة أحيج كيم، أعلم ولا وعقاراجر، مؤسسة صاحب، أنا الئوالا! ٧— 
عنديإة ثم الزكاة. هذه إحراج كيفثة توصخ فارحو الحقاراُت،. وهذه الومسة 

زكام؟فيها فهل نخله خمس؛و( مذ قريبا فيها مزرعه 



اثاث(الخاء )  U١٠١٤١٥،، لقاءات 

أعدما وأم، للبح، أعد وما فقط النقود إلا زكاه فيها ليس ة الومحالخواب! 
زكا0.فيه فليس للقاء 

فهذهبيعها، لايريد لكنه المال، فيها ثئزن محازن الإنسان عند كان إذا فمثلأت 
فيهاليي ام والفرس انمد مثل لأتجا زكاة؛ فيها ليس سها كثزثح ؤإذ المخازئ 

نحازة.عروض لأيه الركام؛ فيه فهذا به ؤيشرى ي؛اغ ما وأما ٠، الخدين،٠ بنص زكام 
كانما إلا زكا0 فيها ليس أشبهها، وما والدوالبس،، البقالان،، أواق كدللثج 

زكاة.فيه فهذا يبلع، 

ونمابنصانا، ؛ Jjإذا ثمر؛ ق الزكاة فتجّت، البنان ق الذي النخل وأما 
وثلاثوومئتان وهي وملم، أله وعل علميه افه صل الى بملغ ميع ثغ الثار؛٨^^، 

نبوي.صيأ وزيادة تجد، بأصواع صاعا 
يشريبالعقاو، ؤيشتري يبح عقاري ان إلاإنزكاة، فيها فليس العقارايت، أما 

نحازة.عروص لأما زكام؛ فيها فهدم هذا، أشبه وما هذا، ؤيثع هذا اليوم 
الدراهم،ملأس ولوبلغت، فيها، زكاة فلا للاستغلال المعدة العقارات، وأما 

احتاز0ما عل حول لها يم لم ؤإذ زكاما، أحرج ثفها متى أجنه، ل الركام ؤإيا 
الثاق.القول عل الحول، له تم أوإذا ٠، ؤمن١إثئر ثيميه ابن الإسلام سيخ 

تلم وم(، ١٤٦٤)ريم صدنة، عدم ق السلم عل ليس باب، الزكاة، كتاب، البخاري؛ أحرجه ( ١ ) 
هريرةش حدث من (، ٩٨٢)رنم وفرصه، عبده ق السالم عل زكاة لا باب، الزكاة، كتاب، 

خيؤئبمن.
١(- ٥٩الفتاوى)"آ/ محموع >، التدرك )٢( 



الأقاءانام.ضاذيغ

جاءهاسمنه وخمسين خممى قبل إما تقول* الءس، ي كبثرة جدة ل النوال؛ ٨" 

بيعلم لا حالة ل وهى أشهر، ثلائة س قريا الرص هذا ومكش شديد، مرض 
تدرىلا ~وهي ئالث، صحن، ا/يمام أحد ول ا،لويتخ، عل أشرفن إما حتى اممه، إلا 
الوقتذك ق وأنا ت تقول متتاJ*_. شهرين صيام وثير صدقة الفرحة"؛ مى 

عل.يترتب وما النذر، معنى ما أدرى لا 
فه——والحمد الأو وأنا العيس، طاك ق لا؛ وكل الدئيا، وراحت تقول! 

لبد لا ومحلت، الأيام، تلك وتاوكنُت، فوعيتج المناخ، مس الراديووالفتاوى أسمع 
دونمتتابعين شهرين نموم أف فيه ثذرلتج الذي صيامها ل تصغ فإذا موال، من 
عليه؟يترسب، وما النذر معنى ما تدرى أن 

تدرىلا دامت، U لأنها عليها، ٧ لا المرأة هذه أف الذلامفي الحزاب،: 
ليقع أف بد لا أية قلى ل لكن معناه، ما تدرى لا بثيء يلزم لا فإما الذر هو ما 

ئب4اشآوإلأتكانكلأئهالخنا.

فلإذاؤإلأ شيء، قلها ق يقع أف بد لا نذر« ررعليها قالت،: لعا أما بمعنى: 
تقول:طهءئنذث؟

فهوقلبها ل وقع فإ الساعة تللن، ق شيء قلها ل وقع قد كال إذا فتقول،؛ 
المعنىما تدري لا وهي شيء قلبها ل يقع لم إذا وأما بالئك• الع؛رة لأف لها؛ اللازم 
أحوؤلفهو صامت، إذ لكي عليها، شيء لا ايه ل فالذلاه—ر النير معنى ولا إءإلأدا 

وأبرالذثبجا•

الرض،أجل من وأفْلرن مرص حمل إذا مول،: متتايمزا؛ ارشهرين وقولها؛ 



افاته(الأناء ر م ١٤١٥عام لقاءات 

يضزها،لا هذا فإف فأفطرت؛ سافرت أو الأعياد، أو رمضان، جاء أو حيض، أو 
ولايقطغاكاع.

••هيى••

شهرل حول لكن إذا بمض: الفور؟ عل الزلكة إعطءُ هل الثواو: - ٩ 
شهرإل أوحرْ أل فاحت رمفاف، ق يكثر الناس وزحام والبفاعئ رمفاف، 

ذللئ،؟ق ثيء عل فهل للإحصاء، أتهمغ لم شواو 
وماوضم،، شهرين أو لشهر الزلكه أحز إذا ثيء الإنسان عل ليس الخوايح: 

الزكاة،مملحة من التاحيز هذا فإف وصتها، الزكاة إحصاء أجل مى ذللئج أشنه 
يفز.ولا به باس لا تأحثر فهذا ثيء، يقوتيم لا حتى أيما؛ الزكاة أهل واصالحة 

*•ؤصى••

الأَللأيباغ^^^مضماو،لهلفي>مزلكة؟ءاواأل •ا-الثؤال:ءثوى 
ب؛ز،؟ل يعيثوف لأقبمم منه؛ عليهم يمح، ولم فيه، يشترى ولا 

ثئزمةلا ببائ ليس ومذ يبلغوا، لم الذين الصغار هم الأيتام الخوابرت 
الزلكءفيه تحب المال، لكن يلإ، حتى الصغر عن القلم عنه مرفؤغ لأيه العبادامتؤ؛ 

بقوواّتدلألأ  ٠١١٠بكر أبو مالئ كإ ١^، حق ١^^ لأن للأبمام؛ ولوكان 
علميهافه صل الني وبقول لادلارج:؛'اآ[ ه منلوم حق ميتر ؤآ تعالن افه 

الإي،ان،كتاب، ت لم وم(، ١٤•)•رقم الزكاة، وجوب باب الزكاة، محاب الخاري; حرجه أ ا
أيحدبن، من ٢(، )• رقم اف، رمول، محمد اض إلا إله لا يقولوات حتى الناس بقتتال، الأمر باب، 

خ.بمئن.هريرة 



اضأضإذيأ

ِفيصدمه عكأ افرض افه أو ررأعلنهم قنهمحه: جل بن لمعاذ وملم آله وعل 
الصغير،ماو ق تحن، الزكاة أو العلم أهل أقواو س الراجح لكن ولهذا ؛ أموالهم® 

.الاJ حق لأما الجزن؛ ماو وق 

الغثاب،.بلغ قو كان إذا الأيتام هؤلاء ماو زلكة فيلرمإحراج هذا وعل 
*•ؤصى•*

يصحفهل قفثر، وهو السداد عن فعجز ل صديما أنرصت، السؤالات " ١١
الزكاة؟من كونه بية عنه فانقطة الزكاة مى ذللئ، أجعل أل 

مىوعئثينه شيئا ذيه من العسر عن الإنسان ينقط أذ يصح لا الخوابؤ! 
وهدا. ^١٢٠بلا الخن زكاة عن الدْين نحزئ لا ^١^: الإسلام شيح قال الزكاة، 

أوعنالطي، عن اودى؛ أحرج فهوكثن انمن عن ١^ أحزج مذ لأل واصح؛ 
نصزفكف.تحت، يدك الدي والمال ذام،، الدنن لأف اه؛ 

محيولك، ؤيال، مئة وحمز ألفان زكايا ال، يرألف، مئه محدك كان إذا ظ: 
الذيالمال، فصر هوزكاه، ذمتلث، 3، ما إ فلأن يا فملثإ؛ مثه، وحمش ألفان فقثر رجل 

كلماأنه إل هدا فثودي فيه، تتصرف عينا محدك الذي والمال دينا، به أّشك عبك 
ؤإعطاءأحذ فيها الزكاة إة م شيئا، يود ولم زكاه، جعلناها الديون عن عجزثا 

إءهلاء.ولا أحذ فيه ليس والإبراء آ ١ لاكوةت'م• ه صدثه أمولهم بمن 

الإبجان،كتاب لم: وم(، ١٣٩٥)رقم الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب الخارتم،: أخرجه )١( 
خ؛ئؤءنمحا.عباس ابن ين، حاو من (، ١ رقم)٩ الإسلام، وشرائع التهادزان إل اكءاء باب 

)'آ(محموعاكاوكا)هآ/أح(.



0لق1ءاتائءها،اه)اراقاهاثااث(
.

منومحستة دينه من ثمئأ الفقثر عن سقط أن يمح لا اثه الخرابi وحلاصة 
الزكاة.

••©مى•*

عر|. ^-٠٨تعال؛ الله قول ل والرلكؤ الصدمة J؛؟؛، قرى هناك هل الئؤالت — ١ ٢ 
1نئإسه؟

محباض هي لأي الواجف؛ الصدقة الكريمة الأنة الراذ أل الغلاهن الخواب: 
الصدمة١٠ءيجأئثهؤئ؛؛أ الؤراسول مول عموم لكن يب، فلا التطؤع صدقة أما دلها، 

التطوع.وصدقه الزكاة ممكئالخطئه«راايثمل 
••ؤصق(•*

أذعل بجب فهل درؤْ، يرجى لا مرصا مريقه امرأْ عندي الثؤاو،ت " ١٣
شهريمحي حتى أصر أم رمضال، أيام من يوم كل ل المريضة هدْ عن أحرج 

رمفاف؟

والسرطان،كالك_؛ر بزؤْ، يزجى لا مرصا ا،لريص إف ت نقول ت الخراب 
مكم،إطعام يوم كل عن يهدي فاثه الصوم، عليه يثق وكان ا،لزث والأمراض 

حمينا.الفقراء أوجع يوم، كل أطعمها مواء 
الفقراء،من واحد عل الإطعام ككزر أف يكفي لا أه نعلم أف يجب لكن 

كلعذ الواجم!، لأف يكفي؛ لا مهدا لتطعمة، يوم كل ءتاوهّ_، ا فقل تعرف فمثلا! 

(،٢٦١٦رقم)الصلاة، حرمة ز جاء ما باب الإي،ان، كتاب و\لزطي.' ٢(،  ٤٨أحمد)ه/ أحرجه )١( 
جلين معاذ حديث، من (، ٣٩١)٣^رقم الفتة، ق اللسان كم، باب النتن، كتاب ماجه; دائن، 

خ؛ئؤبمئ.





الرابع(الأناf ) ٥١٤١٥لقاءات 

الرابعاتلقام 

ؤإمامالمسي حائم محقي نبيثا عل وأسلم وأصل ١لعالمتن، رب ف الحمد 
الدين•يوم إل بإحسان تعهم ومن وأصحابه آله وعل الممتن، 

ه(١ ٤ ١ )٥ عام رمقاف شهر الشهر، هدا ق الرابع اللقاء هو فهدا بعد؛ أما 
عنيزه.ق الكبير الحامع ق يتم الذي 

وعامةالعلم أهل بتن اللقاءات هده مثل من يكثر أف سيْاكؤناك اممه أل ن
يتتفعإيإ العلم لأف العناء ينتفع وحتى بذلك، الناس يتتبع حتى النامن 

أحله.من به الماص وعمل نفسه، ق به الإنسان عمل إذا به 

واسعا،ءلي؛ا وررئا مممبلأ، صالحا وعملا نافعا، عؤا حميعا يرزقنا أف اممه نأل 
حلمه.عن به يعنينا 

تكلمناأف الاصى الكاء ق سى وقد الزكاة، ييان من سق ل،ا تكملة هذا لقاونا 
وعل(ب1ا، بخو فمن والوعيد وفضلها، الإسلام، j رتثها حيئ من الزكاة عن 

الماميةالأموال ق نجن( وهوأما الزكاة، فيه تجنا في،ا صايطا وذكننا الزكوية، الأموال 
الزياده.والمنويحني• أوحكتا، حقيقه 

يتمو،لا ائه يحنى حكتا،٠  ١١وقولمات حقيقه، يتمو المانا أف يعنى راحقيقه،، وهولنا! 
وربانحر ربا المجارة عروض قاف مثلا، الجارة كعروض المامي، حكم j لكن 

ما.يشتغل ولا الإنسالن( أودعها المي وكالمقود تزيد، 



الر،ضإنيةايقاءات يميآ 

منها،شنئا وقا الماشة، الأمواو و إلا محي لا أيضا الزكاة أف عر وتكلنا 
أيقا،التجارة وعروض كانث، حال أي عل والقصة الذهب زكاة وجوب وهو 
فهوعروصعيثه و تجب لا الزكام كانت وإ0 حتى للتجارة، أعد مال كل وهي 

منتحاريه الإنسان يتخذ لو لكن زكام، فيها ليس الماء من الأكواب فهذْ نحارة• 
لولكن زكاة، فيها ليس علمينا التي ثيابنا وكذلك الزكاة، فيه وجبت الأكوامت، هذه 
نحارة.عروض هذْ الزكاة، فيها وجنت لالثياُت، متءما اكئد اف الإنأة 

الخيلوأما والخم، والمر الإبل فوثأ■' ثلاثة ل خاصة وهي الواقي، الرابع؛ 
الخإموأما فيه، زكاة فلا الدجاج وأما فيها، زكاة فلا الظاء وأما فيها، زكاة فلا 
فلا.عينه وأما للتجارة، أعد إذ قيمته ل الزكاة إنإ فيه، زكاة فلا 

والمنالإبل هي؛ أصناف، ثلاثة ل إلا الهائم؛أءيايآا ي الزكاة نحت فلا 
التثاب.تبلغ وأذ سائمه، تكوذ أذ بثرءلين1 إلا فيها نجبا لا لكن والخم، 

كلهاالثاه ونحوه- العشت، -من عغيثل الله أبته ما رعى التي والسائةه: 
ليسص: سائمه، بجت أكثزئ أو كلها الشه تحلف1ا الش أثا المنة. أكثز أو 

زكا٥.فيها 

أبقىأو أولادها توالدت؛١٤ كثإ للنإء، يعدها شاة مئة عنده إنسان مثال! 
ثرطلثمي آلائا؛ قيمتها ولوبلخئا فيها زكاة لا فإيه يعلمها، لكنه للنإء، أولادها 

تعال؛قال الرعي، هو والثوم توم، ليث، أما وهو الزكاة، وجويت، شروط من 
[١٠ ٠ ا-اكحل• ه يييمؤبكح محؤ ثًرر ؤوإسنه 

زكاة؛فيها فليس ناء، من سائمه شاة وثلاثوذ تسع عنده ان إنآخر؛ مثال 
أربعوذالخم ق نما>>—، قاول شاة. أربحوذ المصاب أذ إي النصاب،؛ تبلغ لم لأما 



الرابع(الهاء ر ^ ٤١٥عام لقاءات 

البقرثلاثوف.ق نصاب وأول حمس، الإبل ل نصاب وأول شاة، 

حمس،عنده ُكون الوم وقتري، سع لها، نجر اه محمى عنده إنسان 
هيلكذ أراع؛را، تناغ لم هذْ باعه• لأنه ثيء؛ عنده ليس غد وبعل• عثر، وغدا 

يهكمل ما عنده أو نصابا تباير قيمتها كانت إذا الزكاة ففيها نحارة، عروض 
اشاب.

وعروصىوالقصة، الدمن، الزكوية! الأموال من عليه نتكلم أن نريد ما وهدا 
وغم,وبقئ إبل أصناف،؛ ثلاثة وهي الأنعام، و7ءيمة التجارة، 
تأقولا محصوصة لطائمة لأما فيها؛ الكلام نطتل فلا والمار الررؤع زكام أثا 

إلأمئةفيالئنه.

الصلأ0أف ك،ا فيه، ئوصع أف إلا محرئ لا محل لها الركام أف نعلم أن ومحب 
مكانق صل لو طاهر، مكان ق إلا يصح لا فالصلاة فيه، إلا تصح لا محل لها 

فرصهالذي المجل ل وصعث، إذا إلا محرئ لا أيصا والزكاة الصلاة، تصح لم نجس 
افُموجل•

وثانوله؛ ق جنرثعلأ سنها أصناف، ثانيه للزكاة تعال افه فرض وقل■ 
وأكرم؛لألنها)ِا وق مزمم ؤألثوكة ^٦١ وآنتماا؛وا والمسنكن ,للمثنآي أكديث 

نأ.نأشيلهلاضة:-آ[.فمليآئ4 

اشملمحي المسكين لكن كفاسهلم، محدول لا الذين هم والمساكين والفقراء 
وحذاشيئا، محي لا أو الصم، مى أقل محي والفقير الكال، محي لا ولكن قوى، فا 

بالفقراء.اممه بدأ ولهذا المكين؛ من حاجه أشد الفقير أة عرمحنا 



(vn)
الاقأءاتاض«ضأدة

ألف،مئه عده الإساف أو قنصتا لو لأينا ينفبط؛ لا هذا قايوت هال، فإو 
عائأة.ومحدْ 

وقديرى، قد لائه سنه؛ لمدة تكفيه ألم، المئه هدم أف يتيمن لا ءالخوابت 
الأمحعاومع لكي يكفيه، ايه تقديريا وق و'زني' فاحثا غلاء الأشياء تزيد 

لايكفيه.

،aLIUيكفيه لا راب عنده او إنمثلا: فيقاو الضابط، مئب< أف يمكن ائذن 
فهاJاريال(، آلاف، خممه الشهر ق ينفق لكنه ;يال،، آلاف، ثلاثة راتبه أف لنفرض 

نمله.فهذا ثلاثه، وراية آلاف خمسه فكفايته الكفايه، محي لا لاثه شر؛ 
عشرة،إلا يكفيه لا ممره، حماعة عنده لكن آلاف،، سبعة راتبه إنسان فمثلأت 

ألما.وثلاثين منه انئق! ق تكون عشر؛ اثني 3، اصرببما آلانج، ثلاثه نمليه فهذا 
حياته؟بمة سليه ولا واحال٥، سه له يكمل ما نمليه لماذا ةائل1 ئال، فان 

يمويت،.متى يدرتم، لا أولأت فالخوار-،ت 

الفقراء.بمة عل إجحاف هلءا ق يكون ثانتا! 

فتزولثانيه، منه الركاة من يعش موف الئنه بعن. لاثه منة؛ لمدة نعطيه لكن 
حا-بمئ؛

عثتاهؤوالشإث0 عغ؛ْلت اممه يقول لحاجتهم، يعطوف عليها والعاملموف 
منموبوذوتفريقها، الزكاة لقمفى الحكومة ثتصهم التي الهيئة وهم آ'-ا تاكو;ة؛' 

ننئوئوذلأنم ^؛ عز وليس ولأخ، عمل فيها فتنلمهب الأم، وئ تل من 
منلهم فهؤلاء زكاتم، وتاحد الناس إل نحرج لحنة كون الأمر، وئ قل من 



الرابع(اللقاء ها،اه) عام رقا،ات 

إلمحاجوف فلا العمل هذا عل الحكونة من راتت لهم كان إذا إلا الزكاة، 
العإلإ.

أحدالوأل ولهذا عليها؛ العامالير؛( من فليسوا بالوكالة الزكاة يتولوف الذين أما 
يستحىفلا الفقراء، عل ووعها وفال! ملأيثن، خمسه وكاثه تاجر إليه أرمل الناس من 

بالولأَة.لا بالوكالة فيها يصرف ه شيئا؛ منها 
فيهاء*والعاملثن ينل: ولم عثإا4 وشهأ الإلهي• التمر إل وانفلر 
ولاية.عمل العمل هذا واف علوواستعلاء، عل تدل وكلمه)عل( 

عليها،العامين من قلبوا الزكاة تفريق ق الأمحياءُ يوكثهأ الذين الوكلأءُ أثا 
خثر،عل فهم كالصدق، الصدقة ل العامل إف وقالوات الأحر احتسبوا إن لكن 

وورعتهاالفقراء عل وزعها وقال• ريالأت عثرة إنسان أءهلاك إذا ايلئح بمعنى 
المالكأءaلاهم محبوا لم ؤإف الطاإوب،، فهذا احتسبوا فان الأحر، ل ثريلئ، فأث 

الزكاة.من لا ماله من 

تالفأجل من يغطول الذين يحني والمولثهت ه هزبأم تعال؛ قال 
منتععللمه أف يصح لا وعداوة حفاء شخص وبثن بتنلئ، كان إذا قانت القلوي—،، 

■قلو كاليم،  "سالذين قلوبمم بالمولذ فالمنموئ نمق،، إل ي زكاتك 
الإملأم.عل قلوبمم يولم، قلوتم، المولثه هم هؤلاء الإسلام، عل 

اف،لحل الركام؛ من فنعْليه يسلم، أف بجب ايه نرى لكن كافر، إنسان فمثلأت 
أنيردJه.

عنوالخروج الفسوق، من ميء عنده الإيإن، ، صعيفلكن مؤمن، إنان 
اوكاة.س فت ووك، نمليه، ^ام، 



|ضيضاذيإاالاقإءات 
(m) —

قصيد أنه ت يعني السيادة، ذوى من الولم، يكرف أف العليا؛ أكثر اشترط لكن 
ثشرفلا الناس من الفرد وأما أمته، به اض نفع إي،ايه موي إذا السد هذا لأف توثه؛ 

خمهورالعال،اء.فول وهذا الإملأم، ولوعل قله كألف 
أحلس أعطيناه إذا لأينا إسلامه؛ لمموية يعهلى الفرد ال الأنأل والصحيح 

ذال،اذاحسدي— غذاء وهذا — يشريه أوكأنا يأكله، أورغيثا يلبمه، ثوبا يشتري أف 
إدسا؟ ؛ينا غذاء لغديه لانععليه 

قومه.ق وشرفه سيادة ذا يكوف أل فيه يشترط لا المولفن، أف فالصحح 

^،؛؛^١وآكلن والثس_كن هئزق أكد.قت إئما ه ؤ تعال؛ قوله إذن؛ 
وإذاالزكا٥، ئتحهإ أو بد لا أصت_اف، أربعه هؤلاء ٦[ ٠ ]اكوة: ه ؤألثوقت 
i>لأثثء باللام اّتحقاتيا ذكر افَتعال لأف تاثا؛ مفكا مذكوها اوكاة ءلإ 

اسق.عل 

أي:الإعتاق. والمراد؛ذللث، رنة، جع ألنظُ_،هالئئاب،: عةوْلت قال ثم 
رشتريأم•فإثنا زكاة ولد.ينا يباعون عبيدا وحدثا فإذا العبيد، إعتاق ق الركاة تصزف 
يشترطلا قلته الولفن، أف س قليل قبل إليه أثزئا ما يؤيد مما وهذا الزكاة، من لعتمهم 

والعاصيالهوى ورث، الرق، من العيد تحرير ق الزكام يعطي لأسا ميادة؛ ذا يكون أف 
بالزكاة.يدي بأف أول والشيهلان 

المحارمن أحدا أف لو فه: لم، المالأج مها ملث، أذ الرقام، ومن 
قيدحل لأيه الركاة؛ من فنفديه بفدية، إلا إياة أعطيكم لا وقال؛ منلتا احتءلف1، 

ألزظد_،ه.قوله؛ عموم 



االقاءالرابع ه\إ\ه) عام لتاءات 

)ل(أعيد العابل لأل وذلك الرقاب؛ عل معهلوفه تعالت قال 
يعنيتارالئقاُ-ا* عل معطومه فصارت تلها، عثأ بعدها ما فامصل 

الغارمتن.ول 

شخصمن اقترض ان كإنوفاة0، يستطيع لا مالأ حق ذمته ل من والغاوم: 
ثممياوة، شخص من اشترى آحر ان أوإنغاوم• لهدا وفاته، عن وعجز مالأ، 

عنوعجز لبيته حواج اشترى ان إنأو غاوم. أيئا فهذا وفائها، عن عجز 
الوفاء،عن وعجز لزواجه، واستقرض تزوج ان أوإنغارم، أيمحا فهو تسديدها 

غارم.فهو 

أومبح، ثمن من وفاته عن عجز مالأ حق ذئته ق تذ هوكل الغارم إدن: 
أوغيرذلك.متتم،، أوصإن أوقرض، اجرة، 

قوله؛عل عهلما ه قال؛تعال افه لأف الغارم؛ تمليك يشترط ولا 
ؤظثولا العبد تشترى فأنت، تمليكها، يشترط لا الرمابا أن ومعلوم ألنةد_،ه 

الزكاة.ممذكه ولا وينتقه، بالزكاة سييه المال، هاJا 

الدىالطاف إل أث ذهبث، فلو هدا وعل يشترط؛1؛^، لا الغارم إدن؛ 
تفتقول نعم، فيقول• وكذا؟ كدا فلأيا تطلن« أنت، فلأن! يا وقاقر! الغارم، يهللئ، 

الغارم.ذمه u؛، بال قزأ مصل، 
•يدر ولم يعلم لم الغارم قائل؛ مال فإذا 

الغارم.حليلئ، يشترط لا لاثه يكن؛ لم ؤإل مول،ت 
تبلغأك1،عوزكاة كان إذا أي: الزكاة. من الغارم عن الئ:ن إمقاط نحون ولا 



vOw ،راقإءاا*،او4ضانة|

~محنا"
فلأن!يا أقوو(ت أذ نحزئ فلا فشر، لكنه ريال، بألف مطلوب غارم ول ريال، 

زكاق!مي وأةولت ريال، ألم، عنلثف أسقعلتؤ 
قهدا ١[ ]اكوية:مآ٠ ه صدئه أموإيم عى ؤإعياء أحذ الزكاة لأو أولا: 

جل;نحتئقبمئ:بن وملم،لعاذ آله وعل عليه اممه صل الني قال الئغ ول القرآن، 
فلابديمرايهم® ل وترد أغنيائهم س ئوحد صدقه عليهم افترض اممه أ0 ررأعلئهم 

ؤإعطاء.أحذ من 
لكنه، لا ١^ ذثة ل والJين ح بيدك أتى ثيء عذ الزكاة ٧^١: 

ليلاؤيتعبه ويكدْ سده يؤذيه سده، عند رقيق عبد العوام! نحكيها قصة ق كإ 
يومول يأبى، لكنٌ لكني، حررمحي(، أعبمي، 'سدي؛ يا العتق، منه مطلب ومارا، 
قهويه حال ول البئر، ل نفسه وألقى البئر، عل فوقف، نمنه، العبد لهذا سولث، 

vilJJUL؛السر، ق سقط أن بعد قالها فه. حث عتيق أنت وقال: ينظئ، سيده إذا البثر 
أءالمأقافه الهمة. صحت إن اذثل، مقرب صارت 

إذاالفقم، ذمه ق ما بقدر وزكاما ألم<، مثة ~ْثلأ— عنده الذي الإنسان فهذا 
بيدالذي فالال هذا، يصح لا نقول: الزكاة، من أريدها وقال: الفقثر عن أصقط 
يجزئ.ولا التالم، مثل الفشر 

٠•نرإعُ بلا الع؛ن عن زكام محزئ لا والدين الإسلام شيخ قال 
لهوليس مات اثا إنفلوأف الزكاة، من ا،لست، دين أقضى أن يجوز لا وكللان^ 

الزكاة:من الميت، هذا دين أودي أف يجور فلا دين وعله تركه، 
بابالإيهان، كتاب لم: وم(،  ١٣٩٥ريم)الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 

عباسابن حديث، من ١(، رنم)٩ الإسلام، وشراتع الث.هادتين إل الا.ءاء 
)؟(محمرعاكاوى)هأ/أخذ



الوابع(اثملتاء  ١٥١٤١٥عام لقاءات 

لكنولهذا أبدا؛ الزلكة من الأموات دين قفي يكذ لم ه الض لأو ولا: 
إذوفاة؟(، ررله قال: نمي، قالوا: إن دين؟اا عليه لأهل قال: الخنائز له قدنت إذا 

الزلكةأو مع عله، محل ولا أضم،،اار صلواعف »لأأضلءاوه، قال:لا. قالوا: 
عنده.الصدقه ؤإبل 

عليهالميت هدا وقيل: صار الأموال وكثزيت، ١^١^٠؛ و'5ثزت، عليه افه فتح ولما 
أنك^١^؛؛ عغئثل: ربة قال كا أشهلمُ مذ أذل ررأئا . يقوو دين: 

مالأرك ومن فنو، ذسا رك »_ قال: ير ]الأحزاب:آ•[ أزسآم4 ثث إصثكن 
محتي«ُى.وصت١عا 

يمضيه.لكن U اوئوو لأف يجزئ؛ لا الزلكة من الميت عل الدنن قفاءُ إذذ: 
أخدقد لكن ؤإذا رثه، عل قدم الذي الميت، لأن قفي أذ لإل: أيا ٧^١: 

^^٠١\؛وو رائن و. اوس عن ست، كا عه، الله فاذ أداءها يريد الناص أموال، 
علالدين دل، الذين الأحياء دين قفي أذ أو ُ ءنهااُ افه أدى أداءها يريد الناص 

محص؟إ
فومهر النهاو، 3، هم ررالديذ يقال: ولهذا شك، لا لإل الأحياء الحوابج: 

يتحاشىبالدين المتغرى الإناذ يجد ولهذا أيصا؛ وهوذل، صحيح، وهذا اللميل،، 
الاز.

(.٢١٧٢رقم)جاز، رجل عل الن، دين  juiإذ ؛اب اامالأ.ت،، محاب الغاري: )!(امحرج 
بنجابر حديث من (، ٨٦٧رغم)والخطة، الصلاة نحفيمؤ باب الخمعة، كتاب لم: مأحرجه )٢( 

خ؛ئلأبممحا.عدالنه 
رقمإتلافها، أو أداءها يريد الناس أموال، أخد من باب الامتقراصى، كتاب البخاري! أخرجه )٣( 

نْءمحفيءنن.هريرة أف حديث، من (، ٢٣٨٧)



اولةاءاتال>ساست\حَ 

•الين مى تالأدا؛ أول الحي إذن؛ 
قيفتشوف الناس لكاف الأموات ديون ل الركام صرف بجواز لوقلنا ثالثات 

أوديأف بس واف فقوو! دين، عليه أجداده من جد ساح يكون القديمة، الدفاتر 
فالثالث،فالرابع، فالخامز، فالاص، الابغ، نابغ إذا م ائدين، لهدا الزكاة 

عامحلمهلأف الأموات؛ ديون قضاء ق كلها الناس أموال، فتيم، فالأول،، فالتان، 
االرتإنالفشز هذا ارحم فتقول،• الأحياء، عل عاطميهم س أكثر الأموات؛ عل الناس 

ينفلرالرجل يذهب ثم الأموات؛، ليوف واقض زكاثلث، وأعطه ارحمه ^٥، ؤ، بدمحؤ 
 )j فتتهيأوأختك، ١^،، أو أوجدتك، أوحدك، دين، أبيك عل هل الناس، دفاتر

الزكاة

الزكاةأف عل العلعاء اميأ ^؛٥١٥ الثر •مي• كابن العلكا؛ بمص حكى لنءللث، 
مرحوح،حلاف لكنة حلائا، فيها أل الصحح لكن ٠، اليب؛ دين 3، ثدي لا 

علالثق دلالة ^ ذك وح،ت عرفتي ومد ه عل دين حا بمفى لا أنبما فالراجح 
الفلر.ودلاله هن>ا 

جهاده آئه بقومح• المراد  ٤٦تاكو!ةت' ه أئه سيل ؤوذسح تعال؛ قال 
الزكاة.س فيه يد^ع التكمار~ تبمم "وأعني بالسلاح الأعل.اء 

أوالأمرن، ب؛ز، تجمع أو السلاح، به سرتم، أو المجاهد، نمر هل يكذت 
يطرللأحوج؟
لتومحرالسلاح؛ إل محناحوف لا قد الجاهل،ين لأف للاحوج؛ ينظر الخواب! 

ذلك.أشبة وما والرواحل، والشراي—؛، الهلعام، إل محتاحول لكن ♦؛، CUالأسلحة 

)ا(الأ-تاوكار)ا،/م؟'آ(.



الرابع(القا* ا ها؛اه ء1م لتاءات 
^(m)— —

فنفعالسلاح، إل نجاج لكنه بنفسه، تغن م وص كثيرا العدد يكون وند 
وهدا.هدا ق فنيدل متساؤيه، الحاجة تكون وند السلاح، ق الزكاة 

ارادلأن علم؛ محللبه ببما يعاف ولا كتب، ببا يشترى ولا مدارس، نيا يبنى ولا 
ارادليس لكنئ اف4، سبيل ل العلم أل صحح السلاح. ه آئه مهل ؤوذس>> — ب

التكثّحعل قادئ وص العلم، لهللّ_، مئ إذا قالوا: قيهرآق ؛ ٣١أف إلا بالأية، 
علوالمدنة امخ، لكذ.حرض■' العلم، طلت، أجل مذ يكمه ما بمش( فإلا 

.ط.إح^>ل١ 

لمئر؛نمله ل للعلم، نمليه فلا شر وص اهثتح عل نادر غثر كان إذا أما 
الككشسابعل قدنته وعدم 

وجدئافإذا افئ، المص واينه الهلريق، ص فالبيل ه ألنهل ؤوأني قوله: وأما 
يريدوص أوثري،، ماله، أوضيأ مسارئه، نمثلث، الم، به ^ ٠٥١افزا مشخصا 

الأ)؛،لأيه الأغنياء؛ أكبر س غيا ولوكان حتى الزكاة، من فنعهليه بلدة إل يصل أل 
فقط.يالده إل يوصله ما نعهليه لكن ّيء، بثي؛ ليس 

ُؤهمجثهتعال: ، ٠٥١قال المدقات،، فيهم يدلإ التي الأصناف، هم سملأ:؛ 
لنصرئها أي( عليتا اممه فرض يعني: ٦[ • ]التوبة: ه ثًٍضث علل زآقه أقه يتنث، 
•قغيهل.الله من وحكمة علم عن صادر هدا أل وبير؛ا الأصناف،، هذه 

وهي:الأوصاف،، >رالْ امنوا لن الركام صرف مذ كخ سماغ هناك لكذ 
يعهتهأذ للغي محور فلا مثلا كالأخ الغني( ، ءإِنفقته نجب الفقير هدا كان إذا 

ثبعلها—مثلا— ؤيال ألفل ماله من يعهليه أذ فبدل ماليته، به ثمحفظ هذا لأف الزكاة؛ من 
تجزلأ.ولا حرام، فهذا الزكاة، من الفقراء مال( من 



اار«ضائآالهاءات 

دينعليه ~وأحوْ بالفمة قائم الغني الرجل وهذا دين، أحيه عل كان إن أما 
يدفعلم لاثه الزكاة؛ مى القفر أحنه دين الغي الأخ يقمي أف فيجود ب~ لأي 
أحيه*دين يمفى أف عليه بجب لا ولاية واجبا، نسمه عن 

الابنوغرم السيارة، وتكريت، محسيارة، حادث لابنه حصل إناثا أف ولو 
غرمل الزكاة يدخ أف الأب لهذا فيجوز ثيء؛ عندْ ليس وهوففر آلافي، ءنرْ 
افالأنكان متى ايه الغ وأصل ابنه. عن الدين قضاء يلزمه لا الأب، لأل ولزم؛ 
محوز.فلا اوكاة ق عليه واحتا يدغ 

عثاء،ولا غداء، معه وليس إكرامه" بجب "والضيف صيف به نزل إذا أما 

إذاوهو ضيافته، عليه محب، لأيه ركاته؛ من له يدخ أل يجوز فلا لسياريه؛ بنزين ولا 
يجوز•لا وهذا بالركاة، نسمه عن واجبا لغ ماله من دفع 

لابمه؟زكانث الأب دخ يجوز هل قائل: لوقال وغيه 
حار.لئرم كان ؤإن يجوز، لا للنفقة كان إف تفصيل، فيه الحوابت 



0(اس ال l_« ئءه\،ام) هءات 
تث_

الآسام

عندْالدرجات -بما يرقع أف اممه أو، ~نالياركه اللقاءات هده الئواو! — ١ 
بتنوأعرض الاجتإعي، الوايع يوف الأحكام عل ركز أما نرى لكن سحانئ- 

وأرعجثي•^۶؛، ٠١ما يديكم 
الساعةل لاممزإلأ المحلات إفبعص حث الأسواق؛ ق الماء وائ أولا: 

للأ.الخانة 

عل~ُع الليل بمهروف الراري ول الأرصفة عل الشباب نانيات 
والدشوش.واللعب الورق 

وأهلالعلم طلبة دور هو وما حا. اممه ينمع بنصيحة نقومتا إحياء أرجو 
الأمور؟هده مثل ق الصلاح 

معايةمن بد لا أثث ونرى واو، الهدا عل الأح نشم نحن الخزاب: 
'لأناز؟آفض اأ شكأ 1يئ زة ص محال: افَ-مال لأن وذلك الاجتاعج؛ المشاكل 

ليوشتُاه[.ألثؤءإلامارح-ااّرؤاه 
قكلأ محد٥فقآ م،والأذكاألهاأمح،مئإلمن 

:٤^١^^٣ الخل محه محال وهوالدي المحمود، هوالفقه ١^ ق والفقئ الدين! 
الأحكاملمملبيق فمهل وميله الوافر ق والفقه ٠ الدين((١ ز ممهه حترا به اف يرد ررمى 
الدين.هوفقه إثإ الدرجان، به اف يرفغ الذي المحمود الفقة لكن عليه، .^ ٨١١

محابلم؛ وم٧(، رقم)١ الدين، ل يفقهه ■^1 به اف يرد عن باب العلم، كتاب اJخارى; أحرجه )١( 
خ.بممحايمسفيان أي بن مع1وية منحدبن، (، ١ • رقم)٧٣ المسألة، محن النهي باب الزكاة، 





زؤلإؤِالرابع( اهاء )  ٥١٤١٥هام لقاءات 

عندليس ما والفقه العلم من ءندْ لأف بكم؛ أكثر الإسلام يشخ الإسلام ونيأ 
تعال.اف رخمهإ الخوزي ابن 

يستطيع—وللا الذين من وأنا مواء، الناس وليس ويرى، حلي، تعال فاض 
سهل،المائل الأخ طلبة فالذي ذللئ، مع لكي الناس، بعض مثل الورم الواعظ 

ولأمحاجإليرمحاء.

أوجؤ•عدة من الواني~ ~في النساء مشكله إف فأقول،ت 
تتهللن،الأنثى فصارُت، ؛اله~ "والعياذ الحياء منها ئنغ بعضهى أف أولا؛ 

لتطئبالرئة؛ ينمى ما ا،لرأة سري تشعر، لا حيش( من العاريه الكاسفة الأزياء 
يأبا ئدز ؤإذا إملأب، خياطه تخيطها أتجا نأض ونقلوها، الكافرات u_ عل 
الثؤأف نعرف، لأثنا تخاط؛ لا الأحرى السنة ففي إسلامه خياطه خيعلث، السنة هذه 

يتثال.ولا يتصاعد 

رحال،نحن أ البنهلالول! ثلبس أف تعللمنر ذهست، المرأة أن حد إل محنة، فهده 
بالبنهللون،يمثي أذ الإنسان تطح يلا بيننا، فيإ حتى نمثى؛البنطلون أل نستحي 

jبينهم فيإ اعتادوها اناس إلا 

قالمرأة لوكانت، حش الحجم، يصف.، ائه U>،_^،إلا البنعللون من الفائدة وما 
تلمسنالذي ةريّءج~ ~وعن الوقت، همتيجيء واسعا، بنطلموئا تلبسن الحاصر الوقت 

الحانية.العاده هي كإ الضئق، البنaللول فيه 

واسع،وجه: كل من سار أنه فرصن فحل الرحال، لباس من البن2للول ة إم 
البلادق حتى البنطلول يلبس فالذي بالرحال، التنئه فيه قاف وطويل؛ وفضفاصن، 



ارلقاءاواارر|ضادة
(m)^
باوحاو.ؤإثا بالكافرات إثا تثب ففيه اعتادوه، رجال ؤإثا كافرائ، الأخرىإثا 
تلبسالنساء بعص فتجد الوجه، كثف ق حياء فالة أيمحا النساء عند ثانيات 

كانلو مما أكثر حمالا الوجه تكو وربإ الوجه، منها يفلهر جدا حفيفه )غيمه( 
اممهثرعه هوما الشرعز والحجاب الشرعنا، الحجاب هو هدا أف وتدعى مكثوما، 
ورسوله.

لكلنقول للأ'جاس_ا؟أ الوجه جوازكشم، رسوله أومق اممب كتاب ق وأين 
يدلاممه رسول عن صحيحا حديثا أو افه، كتانم، من آيه أرينا امرأة• 

جوازكشف_،الوجه.عل 

سندا،الفعيف، متنا المنكر ؤ.بمنبج يكر أيغ بنت، أسإء حديث إلا هناك ليس 
قئثحلا متنا أوالمنكر سندا الضعيم، الحديث، فإن العلياء، به ءار0 لا وهدا 

يسلموأن متصل، تل• بالضبط تام عدل رواه يكول أن الصحيح شرط من لأل به؛ 
ثاأ،بلا قادلحه علا المتن ؤإنكائ القادلحة، والعلا الثذوذ من 

اوس—ولعل دحلتخ رمح.بمى بكر أبئ ينتذ ياء أمإف ؛ الحديث، هدا يقول 
؛شت،وأسياء — عنها فأعرض وراءها— ما تصف، —يعني رماق بثيامح—، 

الياب،ببمذا لامرأة يمكن فهل سنه، عر ييانة لها يكون قل• الوقت، دللش ل يكر ا؛ى 
بسبمب إذا المرام ررإف قال• ثم ثصفها— رقاق بثياب الرسلأ ٌّه عل تدخل 

وهل.اّ ٠ والكمن' الوجه إل وأشار وهن.اا، هدا إلا منها يرى أذ يصخ لا المحيض 
فالمتزئنكت.لايحقل؛ 

عائشةحديث من (، ٤١٠٤)رقم نيتتها، من المرأة تبدي فيإ باب اللباس، كتاب أبوداويت أحرجه ( ١ ، 
ز.عها.

نْهنبمها.عائشة يدرك لم ءائثة~ عن "الراوي دينك بن حالي مرسل، هدا أبوداود؛ قال 



ءامها،ام)اىق1ءاارابع(لقاءات 

القدم،من فتته أشد الوحه وكدللئ، القدم، من فتته أشد اليد أن الُروف ومن 
الوجهإظهار للمرأة سح عليم حكتم ليف من نزلن، التي النريعه أف يعقل فلا 

المقوثه.الرجل تر أف عليها وتوجب الحميل، 

بانفكيم، ختلفان، ب؛ن بجمع أو متتإللم،، ب؛ن اش يث-ريى أل أيدا يمكن فلا 
افالإنندبن كلمإ ولهذا الميم! ؤإظهار الوجه إظهار ؛؛ن فرثم، ا مشاعدين؟ بيا 

الوجه.ا كثفيجوز بائه القول، اعني الضعما. غاية ق وجده القول( هدا 

مالكشفي، ذؤيعة لأيه يمغ؛ ألتا ذجّ_، الوجه، كثف، جار ايه فرض عل ثم 
المرأةتقتصر لم المرأة وجه علياؤها؛كثفٍا رحمن التي البلاد وانغلر الوجه، وراء 
منالذرائع وسد • والئجJ والساق، والرمه والرأس الوجه أحرجت بل الوجه، عل 

الثانة.الشرهمة الطزق 

أئهسبوأ أش دون ين دعؤيآ آلمك\ ئبوأ ولا ؤ ت تعال افه قول إل انفلر 
بأغراسها تعال واف مaلالوب^، المثرين آلهة فأ، [ ١ • لالأنمام:ه طلمِه مم عدوا 

إليودي المثرين آلهة ب، كان إذا ذلك ومع دعاء، تحسن، ولا تمر ولا تمع لا 
وجدالألمة محن، وجد مش وسست،، لعلة وليمن ذؤيعة، لاثه فيمغ؛ اش محبا 
محرم.إل تودي لأقبما الذريحه؛ هذه اش فحرم هوذريعة، إنيا الله، ّث، 

شلثجلا محرم ثيء إل يودي لأيه يمتعه؛ لقلتا الوجه كثفي، بجواز قنتا ولو 
له.

بثيءوجهها المرأه وهوتغطي الترفع• ~وهو التقايت، عن دائنا نسأل ولهذا 
لا؟أم بحور هل، يئمح،يقابا~ ولهذا للعيون؛ نقب إلا فيه ليس 



الرضاضناللقاءات( نتقا 
النقابفتقول! أيثا، مشكل *محونا قاث! ؤإن مشكل، محورا *لا قك• إن 

شكلا الثتول، عهد ق يممص التاء كان معروف، ءكواكلأْوأئم الرسول هد عل 
ي:»لأي«منملسضهنإووذلك، 

الأسقاءسافائدء.عن المخرمة لنهي يكن ؤإلألم معروف، 

وهوحائزا، كان ؤإف فٍمغ محوز لا ثى؛ إل ذريعه النقاب كان إذا لكن 
النقبيتومع وJعاJئد فقهل، لعينيها الفتحه هده االرأْ تفنح يجوز، لا ْا إل لئيمة 

زالؤإذا اراة، عن الحياء يزول، حش أكثر، يتوسع ذللمثج وبعد والوجنة، الحاج—ا إل 
منها.محدث أن يمكن ثيء كل أ أل، تفلا المرأة عن الحياء 

تغعرونقول؛ نمنعه لكنتا عندنا، فيه إشكال ولا جائز النقاب نحن• فنقول 
•محرم ثيء إل الأمر يرش أف من حوئ كاملا؛ وجهها المرأة 

خهلتوهذا حاجة، بدون الأسواق ق نحولهن كثرة الماء من نعانيه وئ 
حترمحئها إ السوق؟ ل تتجول لماذا المعتدلتن. عل منهن وحطر المثاق، من علميهن 

لها•

أوتدم،الحاحه، هذه لها يقضى ألئا محرمها من فلتهلين، حاجه تريد كائننا إذا 
الحاجةهامت، ؤيقول،: الدكان صاحت، عل هو ويقف، الحرم، مع الأقل— -عل 

عليها.ؤيعرصها الفلأسه 

الرجال:مشية الأسواق ق تمثى بعصين أف الماء مشاكل من أيمحا كذللث، 
المشاكل.من وهذا وحديث،، وكلام، بقوة، 

(،١  ٨٣٨رنم)والحرمة، للمحرم الق، من ينهى  ١٠ياب، الصمد، حزاء كتاب، الخارتمات أحرجه ا ١ ر 
عمر؛محؤإهبمتمحاّابن حدبث، من 



االهاءالرابع ) ماملقاءات 

متصف~دعد الليل ل نحرج أما السائل إليه أثار ما أيقا المشاكل ومن 
يحلنالساء بعص ورأيئ وتكلم أحترى امرأ٥ معها نحرج ربا الليل- 

عفليثإ.حطئ هذا وكل شل، البائع إلا فيه وليس لدكان اي 

وألعَةت؟ل، افه قش أف عليها نفيها، عن مؤوله امرأة كل الأول،؛ السؤول، 
قال!تعال افه لأو الرحال؛ مى وليها الثانية بالدرجة المؤول، ثم هدا، من محير 

ؤثتكمرأ »امنوا أقرئ ؤكآتبما وقال؛ ]اواء:؛مآ[ الثثآءه عز ئوموث ؤالذ-جال 
ينتبهوا.أل الرحال عل فالواحب ]التحريم:![ ه ثارا رأنيؤ 

أينيهللثهاا الليل مهر واحده غنمة له لوصاعت، الرحال بعفر افب بحال 
فلاحه،بصلأحهلم الدين وبناته أبناءْ مهمل هو بينا ا لها؟ حدث ماذا ذهبت؟! 

منإلا عنلمه امج ان الأتمات ررإذا وملم: آله وعل علميه اض صل المئ قال فقد 
له((يدعو محالح ولد أو به، ينتي ملم أد جاريؤ، صدمة ثلأُثهت 

الوقتوصياع الأرصثة، عل الثبايت، جلوس من السائل إليه أشار ما وأما 
أهلعل ومحنا اجتاعية، مشكله أيفا فهذا محرم؛ أٌر 3، بل فقهل، ماح أمر 3، ليس 

بالموولين،يممالوا وأل بعناية، هذا يدرموا أن البلاد أهال س والدين العقل 
علومحب الناس، أولاد عل نقدر فلا أولادنا عل نقدر اثنا محدرثا إن نحن ؤيقولوا: 

يمكنلا المحرم عل فالخلوس هؤلاء، لمرامة التام الاحتياط يتخدوا أف ايوولن 
اةرائة•

صيلعإثه نقول؛ لكن حرام، إثه نقول،ت فلا المحرم غثر عل الحلوس وأما 
عن(، ١  ٦٣رقم)١ وفاته، بعد الثواب، 4ن الإنسان يلحق ما باب، الوصة، كتاب، لم: مأحرجه )١( 

هريرةأبا حديث، 



الاق1ءاتادر«ضادة

صلاةبعد الحدث يكنه عليه~ وسلامه اف —صلوات سنا كان ولقد وفت، 
أفائدة؟ بدون أوأكثر الليل نصف بإمفاء فكيم، ٠، العتاءر 

••ؤصى•*

ريال،آلاف، بخمسة مدر حمام وعندي مزرعة صاحب أنا الثؤاو،ت ٢— 
أقل،وأحياثا أكثز، وأحيانا ؤيال، مئة بخص الشهر ق أحيائا منها أبح ولكني 
مقدارها؟وما لا؟ أم زكاة عليها فهل شيئا. أحرج لا وأحيائا 

الإنسانأما فيها، زكاة فلا للتنمية، معدة لأما زكاة؛ فيها ليس هده الحواب،! 
—لت^س*با عره؛ ؤيسترى عدا، ؤيثهه الرم هدا س٠اري —يعني الحإم ق شيم الدى 

نإءها؛١٤ نمت، متى لالتنمية، يتخذه الذي أما التجارة، عروض يابظ من فتكون 
عندْومذ دراهم" "وهي العوض أحد إذا ييعة الذي وناوها زكام، فيها فليس 

زكاما.ممهلت السك تمام قبل أنفمها ؤإذ زكاها، منه 
••0صى••

(،٥٩٩)رقم العشاء، بعد الممر من يكره ما باب الصلاة، مراقثت كتاب البخاري• حرجه أا 
حديثمن (، ٦٤٧)رقم وقتها، أول ق بالصبح السكير اصتحاب باب الماجد، كتاب ت ومسالم 

ويقؤؤهئ.الأسلمي برزة أي 



(القاءالغامس ه\إاه) عام  ٧١٠١٥

الإىءاثئباس

ومنأنفسنا شروو من باض ونعوذ تغفرْ، ونمتعينه وننحمده غ، الحمد 
أووأشهد له، هادي فلا يفلل ومذ له، مضل فلا اض تبمدة من أعمالنا، سيئات 

علاف أرملة ورسوله، عبده أف وأشهد له، شريك لا وحده اش إلا إله لا 
ونصحالأمانه، وأدى الرماله، فبلع الئنل، محن واطإس الرسل، مذ فترة حان 

دعويه،ق اف فبارك عمتا، وعيوئا صغ، وآذائا علما، ملوبا به اف وفتح الأق، 
وأصحابه،آله وعل عليه وسلامه الله فصلوات ومغارث؛ا، الأرض محنارى وبلغثإ 

الدين.يوم إل باحان بنهب ومن 
ه(١ ٤ ١ )٥ عام رمقاذ سهر ل يتم الذي الخاص اللقاء هو فهذا بعد؛ أما 
الشهر.^ا من عئزه السابعه الليلة وهول 

وهلألا لمذ، للممحرى مناسبه عثر~" السابع الليلة"النوم هذه يوم 3، 
علوأصحابه وسلم آله وعل عليه اف صل الله رسول فتها انتصر التي بدر، ءزوْ 

الشيهلان٠حزين، عل الرحمن حرب فيها انتصر وأصحابه، جهل أبا 
أ0سئ وسلم آله وعل عليه اف صل اش رسول، أف • الغزوة هذْ وبب، 

فل،ومآكه، الشام المدينة؛؛ث أف العلوم ومذ لقريش، بُثر الشام من مدم سقياف أبا 
هدهإل محرجوا أن أصحابه يدص، وسلم آله وعل عليه اف صل البي م 17سجع 

لياحاووها.العر؛ 

٦(.٠ ٦ / هشام)١ ابن سترة انظر: :١( 



اىقاءاتاا>«ضاسة

يريثالأو قرص؛ أموال وملم آله وعل عليه النث صل الني امساح وإد،ا 
منوأحرحوهلم المسالمان ديار استباحوا يريئا— —أعنيت أيمحا وهم معه، حرثا كانوا 

أصحابةه الّى فندب ٧،^^(، حلالا قريش أموال فكانغ وأموالهم، دياوهم 
العين.هذه ياحا.وا أل أحل مذ 

وعفعيه اشث صز  ٠٢١أراذ بإ تجع و دكثا، رحي* كان منيال أبا لآكذ 
بإمحرهلم قريش إل وأرمل البحر، ساحل وملك العلريق، عن حالث وسلم آله 

برجابجا،قريس فقامتؤ عثرهم، أحد ْن وسلم آله وعل عليه اطه صل الني أراد 
وبطرها.وحيلائها، ويحرها، ها، يد حاو و وحدها 

نعمةمن، وهدا عزوه، تريد وملم، آله وعل عليه اش صل الّثي إل حرجثا 
يراوهمحرج حتى وسلم آله وعل عليه افث صل بالنص أعراهم أل عئققل الألب 

وملم.آله وعل عليه الله صل الص قتال إل وزعاوهم وصناديدهم 

التقوالكنهم موعد، ه النص وبتن بينهم ليس ميعاد، غم عل بدر ل فالمموا 
وفرسان،شل بعيرا بءول إلا>امعه ليم، وذلة، قلة عل . النهم، وكان الكان، دا هق 

بعدوهم،التقوا والفرسين، الأيل يتعاقبول رحلا، عثر وبضعه مئة ثلاُث، وكانوا 
افقال كإ حرجوا العدة، مذ يكون ما أقوى ل وألم، مئة سع بتن ما عدوهم وكان 

لالأنفال:بأ[ّب؛ أش مهل ص وبمددث آلكاثف ورمآء بمئرا دبمهم ؤثن تعالت 
وجعلهالالمسالماث، الأرض لبد ~مهلنا~ عيثا الليلة تللئ، ق تعال اف فانزل 

اللموذأثا لهم، زلقا فكان أخزى جهة ق كانوا اتكافريذ لأف للكافريذ؛ زلخا 
المومن؛ذأى.ام افه بت حتى، ويزي، اشتد المنفر ْع الرمل لكن الرمل، ق فكانوا 



—_نترهإثا \حتجِالاهاءاماض( ر  ٥١٤١٥ص1ء لقاءات 

آمثأمئد وثالمه بمش 0اّثا أمته ^ ٠١١بمي من عكمحر أنزل ^يئ 
أئثبمره]ألصان:؛ها[.

سيفهيسقط الواحد إة محي — —العاس الموم فهإ وألقى اطلخلز، هدا اممه أنزو 
ملو-بملمي يكن لم إذ عجل، اطه بمصر وثقتهم طماسهم موة عل يدل وهدا يده، مذ 

ءلو:أمف ألض تعال الله لكن ينام، أف يمكن لا الرعب قلثه ل من لأل رعب؛ 
الكسة*

رجلاسعول منهم لإل الهزيمه، الحمد— —وفه فصارت الكمار 7يولأء التموا 
صناديدهممن وقتل رجلا، عر يضعه إلا الصحايه من متسهد يولم سبعون، واسر 

خبيثةبدر ل قاس_، j وألموا حمنا شبموا رجلا، وعشرين نحوأربعه وكرائهم 
الحياة.ق لهم إذلالا رديئة؛ مثة 

ئلأنررا وقال: ام، عل وقث محي u_ ه الض نكث القتال انمهى فو 
فانحما، رئكم وعد ما وجيم هل آبائهم- وأساء بأسائهم -نحاطبهم ملأن ابن 

كيفااطه؛ رمول يا قالوا! أموات— وهم -كناؤلتهم حمارا وي وعدن ما وجدت 
محمودا؛لا ولكنهم منهم؛ أقول لط بأسمغ أنتم ررما قال! مائوا؟! قوما نحاطسا 
إإ محول لا لكن لهم، الرسول. تويح يمعوذ أموات 

تعال!قال كا بديته، العزم له فا،لؤمن عجل، اممه بنصر العرة من؛اُب، وهذا 
الرسولعرة فمن لالمناممون؛ه[ ه ولتمئدء ألمنة أ؛ؤو,ش 

يوبمحهم•ونحؤْ جهل كاتجا قريثن صناديد فيها التي الملهبا عل وقفا أنه 

بابالحة، ى1ب لم: وم(، ٣٩٧٦رقم)جهل، أي ثل باب الغازي، محاب البخاري; أخرجه ( ١ر 
الأنصاري>؛ة ءللاأي حديث من (، ٢٨٧٥رقم)عليه، أوالنار الحة من الميت مقعد عرض 



(m) —

رحلا،سبص وقتلوا مأمورين، المدينه م دخلوا رجلا محبص وأمروا 
وينوالباطل، الحي ين فيه فزق تعال افه لأو المرقان، يوم اليوم هذا اممه ومش 
الفاىوبرر المشركول، وخافه ودؤي، الإسلام، عز اليوم ذللث، ومن وأعدائه، أوليائه 

الهجرة.من الثانية السنة من الكفر— ؤإبطان الإيإن وهوإظهار — لمدينة اق 

صارالإسلام لأف كافز؛ وهو مؤمن بائه صاحبه فيه يفلمهر الذي النفاى بدأ 
هيبه.له 

مناسبةأيصا رمقان ول رمضان؛ سهر من عثر السماع اليوم ل مناسبة هذه 
الفتح:غزوه وهي أحرى 

أمةلأينا اليوم؛ لنا انتصار الزمن ذاك ل المسلمحز انتصار أف المعلوم ومن 
ينمزأف وسأله نعمته، مكن يرزقنا أذ تعال اممه فنسأل لنا، نصر فنصزهم واحدة، 
لمذن؛المبلاد من وعيرها والهرسلثح والبوسنة السيسان ل اليوم المجاهدين اخواثنا 

يصرحوفمتهم زعإء صار حتى اليوم، الإسلام عل تكالبوا الإسلام أعداء لأو 
يعنونالأصول. عدونا بقي لكن الشيوعي، عدونا عل قفسثا اثنا ؤيقولون: 

المسالمين.بالأصول: 

ليسوااليوعيين لأمم الشيوعيون؛ يرعبهم مما أكثر يرعبهم أنه ملث، لا وهذا 
قويتالأف، فتلطوا ثنافوثه، كانوا ولذلك منصور؛ دين عل والمسملْوف دين، عل 

افهّا.قتا إن لكن ناحية، كل من الملمين عل وعدواتيم "والعيال؛ادإه~ ملمهلتهم 
ؤثئأق ثمميأ ءامرأإن أقبى ثمزثا افه نصزنا ؤإذ وعده، صدقنا 

يذلناوألا بدينه، يعرنا وأل بنصر؛، ينصزنا أف تعال افه فنسأل، لمحماو:م\[ 
قدير•سيء كل ٣، إثه بمعاصينا؛ 



؛L«،_(رالهاءIUه ١t١٥لقاءاتمام

إذاالزكاة فيه نحن والدين الزكوثة؛ الأمواو عل تككا ص الأقاء ول 
قامةطالقه محن لا مماطل غى أوعل فمر عل كان ؤإذا ، باذو ملء عل كان 

فيه.زكاة لا 

شرئامطالثئ ممكن لا فالذي حثا، ؤإثا ثزئا إثا مطالئث محن لا والذي 
الفقهوهو فقط، واحد ثى؛ ق إلا أبدا، أباة ظايؤ أذ بمكن لا ائ فالإن١^، 

يزوجأف أبى أو القاصى، عند يطالثه أف فاللأ؛ن يتقى، أف أبى الأب فلوأف الواجبة، 
لأفيزوجه؛ أف القاصى عند أيام يهلال1ا أذ فللأبن وفقرء، للزواج حاجته مع ابنه 

فلا.الدين أثا الواحة، بالتة أباة أذآطانحق له 
يستطعلا جبار أوعل أمتر، عل الدين لوكان ك،ا حثا به المطالبة عن أويعجز 

أذيطاو.
معل كان ؤإف الزكاة، ففيه باذل عنئ عل كان إذا الدين أن فالخلاصة: 

فيه.زكاة فلا مطالثك ممكن لا مماطل ض أو 
آيةق مل.كورول ثإنية، أصناف الزكاة يمتحقوف الذين الزكاة وأصحاب 

عثناواددنعا\بم وألثسنكن لامثتن أكدقئ ؤإسا وهي• اللب، كتاب من 
وآئهأقه مث همبمثه الثيل وأل آقو ّخيل، ونح و٢لشربم أؤاب دف، ئزجأم 

هلاكوة:*ا"[.عيثِثآ==كيئ 

مذأقل إلا الفقة مى نحد لا الذي هو فالفشر المكين، مى أحوج والفق،ر 
الكفاية.ويوف النصف، قوي، نجد من والمسكين شيئا، محي أولا الصم،، 

فمثلا:عليها. العامليذ من لموا معم لثختس الركاة تفريق ل والوكلاء 
ثيء.منه للث، فليس التحى عل ورعه وقلت<: ريال، ألم، أءهليتاائإ 



ارر|ثإزيإاائقاءات 

علجعلتهم بال -الحكومة- الدولة قبل من إليهم وكز قد هؤلاء لكن ؤاذا 
يكذلم ؤإذا الرلكة، مى يأحدول فلا راتب لهم لكن فإذا وئوزعو"اا• يقبفوما الرلكة 

٦[.• ]اكوة: ه عثتا ؤوآكإ؛و( لقوله; الزلكة؛ من يأحدوف راتب لهم 
منمعطى ؤياو، ألفل ونقمته ريان، ألفت، الشهر و رحل راتن، لكن ؤإذا 

صم\ظ\فيغالزكاة 



اهراىق1ءاتغامس ١i١ههام لتاءات 

الأسلأ

الأمطاو،بعض نزول نه الهذه رمقاف هر شق اللاحظ مى الئوال; — ١ 
الزاؤيحبمثوو فهل حمعوا إذا م والعشاء؟ الغرين، صلاة ينز الماس بجمع فهل 

بمتوف؟ماذا أم ماشره 
اللجنةس فتوى الماضية قبل الخمعة صلاة بعد تلونا أننا أخلى الخواب،! 

والعصر،أوالفلهر والعناء، الغرمت، بين الخمع ل المائل مى بالمحدير ٠ الالائمةر 
علوعلمنا مشمة، معه وتوجد اكيابج، يبل كان إذا إلا المهلر ق بجمع لا إيه وقالوا• 

هذا.عل زلنا وما المهاون، مى وحدرنا ذلك، 
الجمعُس انتهى ؤإذا جائز، الجمع فإل شديدا؛ حقيقه المهلئ كان إذا لكي 

إلوننصرف الأن الراؤخ يصل أذ تحبول هل يقول• الحإعه، بجي أف أرى فالذي 
محته•ل بمر وكل يوثكم إل أوتنصرفون المتون، 

لوقالوا!لأم ممتنعة؛ هذه لكي الراؤيح؛ محلاه ونمل المسجد إل أوتاتون 
إذتحيزهم أذ إلا عندنا يبى فلم الخمع. إل حاجه لا إذذ لقلنا! للراويح تأق ثعم 

بيته.ل يصر وكل انصرفوا ثازوا ؤإذ العناء صلاة بعد الراؤخ أقاموا شاووا 
••هيى••

الأيؤ؟ل ورودهم حسب، الرتست، عل الركام أهل هل الثوال! ٢— 
تكنالفقير، تنطي ولا الك؛ن تنطي نبإ بل الرسن،، عل لموا الجواب،! 

١(.محموية /  ١٣٥)A/ الواسبم الاجة ضاوى )١( 



الاق1ءاتام«ضادة

حاجةوشدة قرابة اجتمع ؤإذا أول، فهوتبا حاجه أشد كان من كل أف العلوم مذ 
أولالبلد فقراء وكيلك البعيد، مذ فهوأول نقمته تالزمك لا ص القريب هدا وكان 

أبعد.كان ص أول بلدك من أقرب كان ومذ بلدك، غثر ي الفقراء مذ 
••هجمى•*

جهراينوي ممن المأموم كان إذا خاصة الوئر، صلاة ق الغ عن الثؤالت ٣" 
صلاقه؟قبل 

بدفلا ميت؛ كانت ؤإذا وئر، صلاة فهي معئثه، مقثده صلاه الور الخواب: 
الأعإو>رإتما وملم: آله وعل عليه افه صل المل لقوو أولها؛ مذ الئك مذ فيها 

•دوىٌرا' ما امرئ لغل ؤإثا ؛الئيات، 
قافيوتر، ثم ليإت تأربع يصل أذ عادته من الإمام كان فإذا هدا وعل 

الوترنوى ؤإذا الوئر، ينوي ذللث، يعد الإمام قام ئم ليإت تأرخ صل إذا المأموم 
لأنبالثاكة؛ أتى ٢ بالركحتين أوملم حميعا، اكلاث الإمام ُئرذ سواء شه، عل فهو 

اكلاثسرد ؤإذا مفصول، وتر لكنه الوتر، من هي الواحدة بقان ناللت؛ن الركعتئن 
جائز.وكلاهما موصول، وتر فهو واحد بتشهد حميعا 

الخامةليمة للتؤيقوم تسليإت أريع يصل الأئمة يعص أل ممعنا لكذ 
غلمهلوهذا نحتم، أذ عل منه حرصا الراويح؛ قراءة من فيها يقرأ لكنه الوتر، أثبا عل 

مزوجوه؛

(،١ ) رقم اض.، رسول إل الوحي بدء لكن كيف باب الوحي، بلء كتاب البخ١رىت أخرجه ( ١ ل 
بن■؛كمر حديث من (، ١٩٠٧)رقم ،*، oLJLالأعإل؛ءارتإ قولهه؛ باب الإمارة، كتاب ومس-لمت 
•لآ.قئئ الخطاب 



الغامس(القاء ^) U٤١٥،؛ رقاءاتأ 

أبدا،الراؤح ق القرآل ■محم اله ه الألب رسول عى نعلم لا اثنا الأول؛ الوجه 
ذلك.يتعمدول كانوا الصحابه أف نعلم لا وكيلك، ليال، ثلاث، إلا يصل لم بل 

علكثة القرآف يقرأ أو ينبغي قالوات واللاحفن الساضن من العلياء بعض لكن 
ا:إتماعةونحم•

والقراءةمشروعة، غر قراءة إل المشروعة القراءة ترك اثه اكار(ت الوجه أما 
اكانية،ق وي)الكافرول( الأول، الركعة ل نح( ئ) يمرأ أل الوتر ق المثروعه 

الوتر.ق مشروعة غر بقراءة وأتى عدل وهل.ا ، اكاكةر ق وبالإحلاصن 
ْعيحل قد كان ~ولو المصل إل إذ الصل؛ن؛ عل لبس اثه اكالث،ت الوجه 

عترهيكوف نوف، الراويح قراءة من الوتر ل الإمام قرأ إذا الصلاة- أول من الإمام 
ثإالراؤيح، بقثة هاوْ لعل السابقة، الركعارته عدد ق أحهلادتج لحل يقول• ثلث،، 
لنواه م هوالوتن، وصار الراؤيح نوى ^١ الراؤيح، ينوي وربجا مرددا، محقي 
ونزا.يكذ ولم :^، ٣١الئلأة أثناء 

لخكووبركعة؛ وأمت، فقم إماملث، سلم إذا نقولت ورا يكوف أن يصح لم ؤإذا 
الليل.آحز صفيث، شئث، ؤإف ذللث،، بحد الوتز صل يم ثنعا، 

يصلبل ثاء، ما يصع حتى لنمه يصل لا انه يعلم أف للأمام ينبهم، والذي 
لع،ره.فهويصل ا؛ هُ اممه رسول لتا صل فيقولول• الصحابة يعبد ولهن'ا لغرْ، 

(،٤٦٢رقم)الوتر، ؤ، يقرأ ما جاء ما باب الوتر، كتاب، والرمدتم،؛ (، ٢٩٩أحد)ا/أحرجه )١( 
إقامةكتاب ماجه؛ وابن (، ١٧٠٢رقم)بثلاث، الوتر كيف باب اللل، قتام كتاب ائي؛ والن

عباسابن حدبن، من (، ١  ١٧٢رقم)الوتر، ؤ، يقرأ ءي،ا جاء ما باب الصلاة، 
١^؛ةكنم0ه،ؤُبممحا تعال• القّ قول باب، الاستسقاء، كتاب الخارتم،؛ أحرجه ما ذلك، من )٢( 

من٧(، )١ رنم بالنوء، مهلرنا قال؛ من كفر بيان باب الإي،ان، كتاب لم؛ وم(، ١ )a"؛" رقم 
نههته.الخهنى حالي بن زيد حديثإ 



ال،ساضتاللقاءات \حبَ  —لإهيات-

آخرءإل يبدا ما أول من ركعات، تسع بالخإعة يرد الأئثة يعفى ويوحد 
الثامنةق إلا يتشهد ولم منيها، يتسع أوتر الني. أف عل بتاء ركعات، تع 
احيلأذ أؤيد هويقولت الغلط، مى أيما وهذا و>ام1لم، التامعه صل ثم يلمم، ولم 

علمنلث، —وهوأحرص ءكماكلأْؤقلأر' الث<اسول هل لكن أحسها؛ نعم، نقول• الثنة• 
ركعتين.ركعتين إلا يصل لم أبدا، ركعات؟ تسع بأصحاثه صل الئق— نثر 

الئلأةأناء j الاتساق نحئز قد هوفنام، ما الاس عل الثمة من هدا ل تأ 
يملكان إذا ما بخلاف ثعب، صلاته ق استمث ؤإن حجل، صلاته من امثل فان 
دهنا.ملم إذا فهو رىات؛ز،، ركعتم، عل 

كذامتحدية، أصناف، عل الوتر ت الحديث، ق يقال، أن يكفيهم الناس إق ثم 
نثرعل وأحرص منا أكر هم —الذين مشانحتا نحهد لم ولهذا ويعرفودا؛ وكذا، وكذا 
بخمس.ولا بع، ولا بل ركعات، بتع بالناس يملوا لم هذا، يفعالول — التق 

الثمول،أليس الناس"، يعامل كيم، حكمة عنه يكوي، أذ للإمام يبني فلذللنؤ 
لأناسيراعيهم،م ثاء((م U موملف ئل ر)إذا قال: 

واكب،•الارناك عليهم يئصل لا حتى 

واتمقواأحد، عند ليس محصورين اس بق كانوا قوما أة لوفنصنا نعم، 
مجدأما بأنفسهم، اختاروا هؤلاء لأل حرج؛ فلا بتسع يوتروا أل عل بينهم فنا 
ذكل.فهذا - الإطf يرد ما ازز يحالإ -ولا فيه دخل كل uم 

تلم وم٧(، )٣• رنم ثاء، ما فاليطول لفه صل إذا باب الأذان، كتاب الخاري: خرجه أ( 
مريرةأيٍ( حادين، من (، ٤٦٧)رنم تمام، ق الصلاة تخفف الأئمة أمر باب الصلاة، كتاب 

نضهتن.



(jtttbUIالهاء^) ١٤١٥عام لقاءات 
٧٥٣

ومعنىالوئر، يتووف ولا الليل، صلاة ينووف تؤئ*ودأ ما أول الناص إف ثم 
لملأنئم الوتر؛ عن تحنيهم لا هذْ التع الركعات كل أف ذلك 

ولابشع، بالناس يوتر لم فالومحول ، بيته ل الرسول فعل كا بيو؛أم ق الثق 
■ويالحديت نه؛القرامء ال، ٠٣للتاوسنون سؤمحم، ل يفعلونها يحمسى، ولا ع، ت ب

*•هصى••

1والعالم مع فيه، الزكاة عئ محي فهل السل، ق أتاجث أنا ١^>^: ٤- 
الزكاةهذه مقداو فإ زكاه فيه كان ؤإذا فره؟ عليه يمفي ولا وأبيع، منه أشرى 

أزيغا؟وكيف الواحة؟ 

محاوعل،فهؤلاء العسل j ينشتروف سعوف الذين جهة من أما امحابت 
فإنإثمالركاة وقت جاء فإذا تحارة، عروض أما عل العسل ل الركام عليهم ونجب 

بأنالعئر رع وأعرف العني، رع ونحرحول عندهم، الذي العسل لمن يمدرول 
عنديكان فإذا العئر، رع فهو بالقسمة حرج فا أربعتن، عل الدراهم أقيم 

ألفافثعالئمأضأربعون 
العسلمنها بجي منحلة عنده الإنسان أن —يعني! تحنى العسل كان إذا أما 
تجب؟لا أم الزكاة فيه تحب هل لآدهإ؛ئئث العالإء ا-محنلث فقد ؤيييعه— 

٧(، ٤٦)رقم الليل، صلاة جاعع باب السافرين، صلاة كتاب الم؛ عأحرجه ما ذلالت، ل ورد ا مما 
هؤغهؤنا'عائثة حديث من 

(،١٣٥٠)رقم الأيل، صلاة ق باب الصلاة، كتاب داويت وأبو (، ٣٢)٦/ أحمد أحرجه ما وكدا 
;ؤ.بمآا.عائشة حديث من (، ١  ٢٧٢ ر رنم سع، الوتر كيف باب الأيل، قيام كتاب ث والنائي 



الاقاءاتالر«ضاسة

العثز.ومقدارها فيه، واجبة الركام إف قالت من فمنهم 

الثإر.من ولا الحبونم، من ليس لأثه فيه؛ تجن، لا الزكاة إو من ومنهم 
محه.الزكاة اف الأنمحرج أف الأحوط لكن 

لكذتعال، اش بضة الأواخر انمثر ق الاعتكاف أرغي \ذث}\و• ٥- 
وأتتنيأهل إل فأذهت ليلة كل ل أحرج فهل الخثاء، وجه وهي مشكله عندي 

ووجبةالحمعة لصلاة الاشتراط من يدل لا أم الحمعة صلاة ق وكدللث، أرجع، ثم 
الخثاء؟

أنسام!ثلاثة إل يشط؛ المعتكف—، خروج ا-لحوابؤ! 

شرط.بلا شن، قؤ الأوو: 
بالشرط.شن، قم الثال! 

الثاوث،:فألأبم،،لأبابولأض.

ؤإماشرعا إما منه، بد لا ثيء فهوكل ! شرط.بلا يثبت، الذي المم ما أ~ 
يدلا فالعنمام تشترط، لم أم اشترطت، سواء له، فاخرج منه بد لا ثيء كل حثا، 

لويتنشى ويتعدى محئج أل فله المجد إل بالتنمام يأق من يوجد لم فإذا منه، 
„را(مياركا(رلمداء ااإد4 ه.' التل قال، كإ عا،اء، ينمى والثحور وين-ءع، بيته 

(،٢٣٤ريم)٤ الغداء، الحور سى من بابح الصوم، ياب، وأبوداود: (، ١  ٢٧أحد)؛/ خرجه أ١ 
ساريةبن العرباض حديث من ٢(، ١  ٦٣)رنم السحور، دعوة باب اك-ياما كتاب ت والساني 
ختئقبمثئ.السلس 



االغامس القاء ْا،اه) عام لقاءات 

غيرق يعتكم، لكن إذا نحرج إذذث شرعا. منها بد لا الحمعة صلاة كيلك 
يشرط.لم أم اثرط سواء الخمعه؛ ويصل جامع مجد 

حثا،منهإ بد لا والبول والغائط قرعا، منه بد لا الحنابة من الغل وكيلك 
ذخرغ؛لأشرط.

نحرجأن مثل شرعا، يقصد ليا الخروج فهو بالشرط يشت الدي الثاف• أما 
بغرمحوز ولا نحووبالشرط فهدا نحوذللثح، أو جنازة، تشيع أو مريض، لعياله 

ذلك،فاله يوم كل يزور0 أذ واشترط مريض، قرسح له العتكث لكن فإذا الشرط، 
إنسان،أوأي صديق أو له قربمس، مويثح يتو؛، كان لو وكدللث، اعتكامه، يبطل ولا 

ذلك،.فله أحرغ، أف صديقي؛ل أو قريبي مانح إل وقالت 
يناقنإ الخروج فهو ت بغيره ولا بالشرط لا يثبت لا الذي ت الثالث، وأما 

نحرجأن اعتكافه ق فيئترط بعرس، عهد حديثر الرجل يكول أف مثل الاعتكافح، 
يمح.لا الاشتراط فهدا زوجته، ليجامع أهله إل ليلة كل 

يلكنه،إل عصر كل نحرج أف اعتكافه عند واشترط شراء، بيلع إنسان و أ~ 
الاعتكاف.يناق لأمه الشرط؛ يصح فلا 

للمباراةنحرج أف اعتحكافه ق واشترط قدم، كرة دوره عنده إناو و أ- 
الاعتكافح.يناق لأيه الشرط؛ يصح فلا 

أحدلخطتتها تقدم وقد الصومال، ق أب لها أمركا ق امرأه الثؤال،ت ٦— 
إليه،الوصول يشق وأبوها الوئ، عند الأمر تومف—، لكن أمريكا، ق هنالث. ااسلمان 



٧٥٦
ايرافانيةاثتءات 

بيرّالإتزألصاسبجئرهمأ;
العمل؟فإ تصح لم ؤإل الصورة، هذه تصغ فهل بالوكالة، 

لهاكان فاذ يعدم، من زوج الأقريب، الوئ إل الوصوو تعدز إذا ا-لخواب: 
إحوانلها يكن لم ؤإذ يزوجها، أف له يصح لا عمها فإل لأب أو أشقاء إحوال 
يزوجهاحرج، فلا يوكل برسالة بعن، إذا وحينئد يزوجها، لأنم، أو الثمين فعمها 

أرمنها.الدي هو عمها أف ثقة وتصديق بشهود ستا إذا الرسالة ^٠٥ الوكيل 
لأوهناك؛ السلميرن أمز يدبز من ءيروجها ٥^٠١ ولا هازا لا لايمأكن كان وإذا 

السلطان.هو هناك اللم؛ن شوول يدبز ومن ٧، وؤ لا من وئ اوساإهلال 
كالعدم.وجوده فهدا مديدة مشمة مع والدها إل الوصول يمكن كان ؤإذا 

••)محصل(•*

ذهبلها زوجه وعنده عنه، يعجز دين عليه الزوج كان إذا الثؤال: ٧- 
الن.هسا؟هن،ا زكاة محرج فكيف، زوحها، مى إلا يحل ٧ وليس الزكام، فيه محب 

يوافولم فإل زكاثة، ونحرج واقن، إذا زوجها من الزكام تاحد أف ب الخواب،ت 
وأحرجته•بمدوزكاثبما اما من باعتر 

الزكاة.ونحرخ ذهبها من تبيع أف إلا عليها يبن لم مدينا الزوج كان ؤإذا 
*•ؤصى••

الأرانحى؟هذه زكاة يودي فكيم، يالأراصى يتجر رجل السوال،ت ٨" 
العئر،رع ومحرج الزكاة، وجوك، وقت، ق الأراصى قيمه بمدر الخوان،ت 

أوأقل.به اشراها تما أكثر الركاة وجوب عند قيمتها كانت سواء 



اثمحاعس(هاإس)الأقاء مام لقاءات 
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لكنت،الزلكة وجوب وعند ألم،، بمئة أرصا انرى رجلا أف فيرثا فإذا 
الركاموجوب وعند ألم، بمثش امراها ؤإذا ألم،• مثي فتركي ألم، مثش اوي ن

ألمؤ.مئه فتزكي ألف، مئه إلا اوي نلا أصبحت، 
قيمتها،ارتفعت، ؤللفتؤ إذ تتحزك، ولا والسلح الأراصى تركل• أحيائا لكن 

،أقن تعال؛ اممب لقول بالتحري؛ ينمل فهتا قيمتها، نقصت، حلثت، وإذ 
ؤيعتمدالرلكة، وجوب وقح، تساويها التي القيمه فيتحري تاكغاينتا'اا ه أستطعم 
عليها.

••©صق(»

*  ُ ٌ ُ ِ ُْ-ُ فكيف،'نواتج، يعد المال، هدا وجد يم ماله، عصبج رجل لسوان،؛ ا ٩
الحاصر؟الوقت، و المال هدا زلكة ئؤدًي 

علتقي•ر لا شخص عند لكن إذا الغصوب، فالمال، زلكء، عاليه ليس الحوابؤ! 
ويقيح،نقود، صساعحج فلو الضاغ، المال وكن٠لائح زلكة، فيه فليس منه امتخلاصه 

•مفى عثأ زلكة فيها ليس فإيه وجدها، ثم سنوات،، 
والجحود،لكلخاع، زلكة، فيه فليس عليه تقدر لا ماب( كل أف والقاعدة؛ 

ذللثج.وغر منه، أحلم•؛ عل ي٠د•ر لا ص والغموب، 
••ؤصى•♦

البلاد،هدء أهل من ولسحج الثعودية، ق هنا أدرس حلمالت، أنا الثوال،؛ ~ ١ ٠ 
أسمافزأن أمما واشرطت، للدرانة، أحمج أل واشرطتخ أعتتكمه، أن وأردت، 

معذللث، تفصيل أرجو هناك، الاعتكاف، لأكمل بعد أهل إل الدراسة يبماية يعد 
وعدمه؟والحوار الدليل 



الأقاءاتادر«ضانة

منهوبالسفر مء بالدراسة اعتكائه مرق الرجل هذا أف الظاهر الخوابت 
•أ-مىإ 

الاعتكاف،مذ أفضل العلم وطلب المستوثة، الأمور مذ الاعتكاف إف وأقولت 
الاعتكافلأف العالم؛ اطف قالما: ، ٣١أطف، أوأذ أعتكفؤ أذ ب؛ن الأم دان فلو 
يكولأف مى الطإ؛ بعمر إل بل الواجبة، الأموي من وليس المسنوثة، الأمور مذ 

لاشلئ،.صعيم، قول هذا لكذ ممىزمنه® الاعتكاف ررإف وقال• وثا، ت م

لكذنون، مالاعتكاف، أة عل الإحماغ نءهإثذ العلياء بعفر حش وقد 
عليه.وبم، اعتكاما ندز نذ أي: بالتد.راأأ. إلا الاعتكاي، محي، لا 

اعتكافه،من أفضل يالواجس، الإنسان قيام قاف المسنوئة الأمور مذ كان ؤإذا 
اعتكافه.من أفضل للعلم طلته ؤإف 

كانومذ اعتكافه، من أفضل بالوطيقة فقيامه وظيمة ل كان فنذ هذا وعل 
الأعنكاذؤ٠مذ أفضل الحلم بهلف فقيامه علم طالب 

منأفضل تلث، فدرامنعتكم،، لا يدرس: الل.ي الأخ لهذا نقول وحينئذ 
قدمث،أدلث< شاق، مذ افه ٣ ؤإذا أهللئ،، ناؤت\ل الدرامه انتهت، ؤإذا اءتتكافا1ئ،، 

فوالحمد ثويت،، ما عل يثيتلئ، أف تعال اممه فلعل المقفول؛ عل الأفضل هو ما 
تعال؟

الإحاعسائل j والإناع (، ٢٧٣؛/• ر الر عد لأبن والاسدكار (، ٥٢/ ٢٣المهيد)انفلر: :١( 
)ا/مثأ(.



الغامس(الاق1ء )  ٥١٤١٥م1م لقاءات 

بعد\لأ تتهي لا والأعإل الدراسة أل اسوم س الئوال: - ١ ١ 
يكوونمى اعتكمئ إذا ؛إ النفر؟ أوو مضي بعد الاعتكاف يصح فهل العشر، 
صباحأم الحيي ليله أخرج هل منه؟ حروحي يكون ومنى المعتكف—ا؟ ل دخول 
العد؟

الاعتكافأو المعلوم ؤإلأص الاعتكافبمئزا، ي،ظهثليأو الذي الحزاب: 
يغربأن حن من العشر، حمح الإنسان يعتكث أن ~ السنة به جاءت ~الدى النوق 
هوهزا رمفال، مذ يوم آحز الشص يعرب أل إل رمضاف مذ عثريذ يوم الشعس 

سنالدي وئر، ي وعر عليه الهُ صو ، ٢١شرثئ الذي الاعتكاف 
أثهشاك لا فهذا وآخرها أولها من، العشر مذ أيام ه مخاعتكم، إذا وأما 

المدة.بعمؤ، اعتكفت 

دراهلمة بخميتصدى أف يمكؤ، اف الإنيتجرأوأف الاعتكاف—، بأف قلنا فإف 
بعض.دول العشر بعمى يعتكث أل صح عشرة؛ مذ 

فهوكمذجزأه إذا ال الإنوأف تتجزا، أف يمكن، لا واحدْ ءبادة إله قلنا.' وإذا 
الاعتكاف.أحث له عصل لا ذلك عل فبناء مجود، بلا أوركع ركؤع، بلا مجد 

بجأ،صيىألالإطلإذامغسمج
فوالاعذكاف الأواخر العنر ل الاعتكاف باب الاعتكاف، كتاب البخاري: أخرجه ما انفلر )١( 

رمضان،من الأواخر العشر اعتكاف الاعتكاف، كتاب لم، وم٢(، • ٢ )٥ رنم كلها، الساجد 
خ.ع؛هاعمر ابن حديث من (، ١ ١ ٧ ١ ر ;٠نم 
رنمالطن، عل والجود الأنف، عل، الجود باب الأذان، كتاب أيضا: البخاري أخرجه وما 

معيد\لي ث حل من (، ١١)^١٦ رقم القدرإ ليلة فضل باب الصيام، كتاب لم؛ وم٨(،  ١٣)
خ؛ءؤييبمن.الخدري 



|رر|ثإزيإاالأتاءاث 

النئصلافُضوضآلخامثزضا الكا،لإ الئق عو محمل لا لكذ اعتكف، 
لأمته.ومثم 

افهصل الثي اسممز أنه الخطايت، بن عمر حديث مى حاء ما وأما 
له:فقال الحرام، المجد ق يوما أو ليله بحكن أذ ثذ؟ أيه وسلم آله وعل عليه 

المشروعةالأمور من ليله أو يوما الأءتكاف أو عل يدل، لا فهدا يندركا<را؛ ^٠-، ٠١
إذاالتي الحائزة الأمور من لكنها يفعلها، أذ الإنسان من يطلب والتي للْالميرئا، 

المثروعة.الأمور مى ليستن، لكنها عليه، ينكر لا الإنسان فعلها 

غترض؛ عل الإنساف يم هل ذكرت؟ التي القاعدة هدْ ما قائل: قال، فإذا 
مشرؤع؟

غثرْ،ْى ولا منه لا معللونا ليس لكن ينو، لا جائز ثيء عل مز ^1؛، ئلنا: 
مثالين!لهدا ونضرب، 

مرية،عل رجلا بمج وملم آله وعل عليه اف صل النز أو الأول: الثال، 
افصفه لأن٠ا فقال: ذك؟ عن ذل ه أشد آئ هز وبمز حم مل تكان 

jالأو لما يزغ لأ لكذ يئةبمم'رآ؛ الئ فأوة أفنك، أذ أحي وأنا 
صلأتكلما-محموا ٥^،: لم ه الؤئّول لأف ه ير -آآثه هز ا-ؤةل أداJحتمها صلاتنا 

الأبجان،محاب ومنم: ٢(، • رقم)٢٣بد، ١^٠^)، _ ^ انخاري: أخرجه )١( 
١(. ٦٥رنم)٦ أيم، إذا مه يفعل وما الكافر تذر باب 

افهتوحيد إل أمته ه الك، دعاء 3، جاء ُا باب التوحيد، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
رنمه، أرثي أثن هن ؤءز فراءة قفل باب السافرين، صلاة كتاب لم: وم(، ٧٣٧٥)رقم 

)ه؛ءأجبمها.عائشة -حديث من ٨(،  ١٣)



e؛UIالهاء ه) ١٤١ههام لقاءات  ( _،«L
لهذارحص لكن ه أحني هوآثم ب-ؤثو هوبمم ولالكن ه أحثثد هوآثم ب-ااؤهاو 

ه.لمد أئه هن ب_ؤهو نحم أل عل اللب محبه حلتة الذي الرجل 
—أيتنمنها افتلتغ امي إف اش! رمول يا فقال؛ رحل جاءه الثال! الثال 

وحاءها  ١١١ررنعم ءال1 عنها؟ أهاتصدق لتصدقن، لوئكثمث أما وأظن يغته~ ماث 
يقال:فلا ٠. له١ قاذف لأمه، صدقه ستاثه نحعل أل ل جن؛تنينتممده عباده بن معد 

عليه.ينكر لم لوقتل لكي هذا، مثل يفعل أف ان للأنيئ/غ إيه 
إذاأوأيه لأمه ماله من بملإ أف المسلميرن( مذ أحدا ه النبذ يأمر لم ولهدا 

أموالنا،مذ شيئا لهإ نجعل أل يوف ندعولهإ أف إل وندن، أجارذلك. لكنه مات»، 
به،يتتي أوعلم جايية، صدقة ثلايث،: مذ إلا عمله ام3لخ الإنسان مات ررإذا فقال: 

ُ.أوولد.صانيثاوءولهااُ 
ء

أذثدر حينإ رْتهعنن الخطاف بن عمن حديث ق لما يفلهئ الذي هو هذا 
.٠ وسلمُ آله وعل عليه افه صل الني له هأذف الحرام المسجد ل أوليله يوما يمكم، 

لوئولوالاشاع الاهتداء تمام عل يكوف الذي المسوف المثروغ الاعتكاف أثا 

الزكاة،كتاب لم؛ وم(،  ١٣٨٨رنم)الغة، الفجاة عولت، باب الجنائز، كتاب الخارى• أحرجه  ٢١)
١٠)رنم إليه، اليت عن الصدقة ثواب وصول ياب  •فهبميا عاتثة حديثآ من (، ٠٤

رنمنهوجائز، أمي عن ش صدثة أوستأق أرصي إذا باب الوصايا، كتاب اليخارىت أحرجه ( ٢ ) 
عباصابن حديث من (، ^٥٦١٢)

مجن(، ١  ١٦٣ ) رقم وفاته، بعد الثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصية، كتاب ت مسلم أحرجه )٣( 
هققهقنئ.هريرة أيا حديث 
محاب(،و٠سلم: J٢٠٣٢لأ،رقم>ف البخاري: )أ(أحرجه 

(,١٦٥رنم)٦ أملم، إذا فيه يفعل وما الكافر ندر باب 



٧٦٢
الق1ءاتاوو،ض1دة

النئرحمع اعتكاف فهو ءقيأكةهؤئمُ 
*•ؤصى••

كالمةبمعنى حرام الصلاة عند للجبهة المرأة إظهار عدم هل الثؤالت " ١٢
•بوا اض جزاك لنا، وصح ئسة؟ الأمر أم التحريم 

يوجهها نحد أف رجال فيه مكان 3، محل التي المرأة عل محن، الحوابج؛ 
أذلها تنثر إن الجود عند لكي وجهها، شر أن بد لا حقيقة، هذا الصلاة، 
فالأمرنجسز لم ؤإف أقفل، فهو عليه تسجد ما لمابر والأنف—،؛ الحثهه تكشفن، 
فإذاالحر، ندة ق ضن، هؤ اللي ْع كثا يقول* مالك بى أنس لأف واّع؛ 

وثويه٠؛  ١٧٠ينجد ثوبه بنط الأرض  ٤٢٠جبهثه ينئي أف أحدنا يستهلإ لم 
للمرأة.كالخإر به متصل 

ؤإذطئب، فهدا الجود عند الوجه ثكشفن أف لها تيثر إن أفول؛ هذا وعل 
الصلاة.ق وجهها نكشهن قاما رجال حولها ليس كان ؤإذا حرج، فلا يتيئر لم 

^١هو الصفث((اأر لحلق لقرئ صلاة ررلأ الحديث: و جاة U الئؤاُل: -  ١٣
تحتج،اممه— —هداهى الماء بعص فإف كيلك؟ الماء أم للرجال خاص الحكم 

والامحكافالأواخر الثر ف الاعتكاف ب1ب الاعتكاف، كتاب الخارى: أخرجه ما ف ذلك ورد )١( 
رمضان،من الأواخر الثر اعتكاف الاعتكاف، كتاب لم، وم٢(،  ٠٢٥رقم)اجدكلها، ملاق 

غقمحنبمته.عمر ابن حديث رءم)الأا)(،من 
(،١٢٠٨رقم)للجود، الصلاة ق الثوب بسهل باب الصلاة، ق العمل كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 

(.٦٢رنم)٠ الحر، شدة غير ق الوقت أول، ق الظهر تقديم استحباب باب المساجل.، كتاب ت لم وم
الصم،خالف، الرجل صلاة باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه: وابن )أ/ّاأ(، أحمل. أخرجه )٣( 

١٠رقم)وحاّه،  سانبن عل حل-بثه من (، ٠٣



مامها؛اهاالإلق1ءاِ(لقاءات 

^قنقا 
لوالمزج فقط، الأحرى مع واحده صمث ورثإ الصقن، حلفن وحدها وصل 
الأمحرباب؟الصقن 

فنصاصالبيوت 3، أو الدارس 3، حماعه بملأ كن إذا النساء الخوا'تحت 
منأفضل والثائ الثاف، من أفضل الأول الصقن أف بمعنى الرحال، كنصاقة 

الصقنق لها مكان وحول مع منفرده الواحد٥ فلوصلن، المصامة، وتلزمهن الثالث،، 
فالأول.الأول وصفومهن تماما، كالرجل باحلله فملأنيا أمامها الذي 

فمهلواحده إلا الرحال مع كن لم إذا فتتفلز! الرحال مع صل كاست، إذا وأما 
نساءمعها كان ؤإف الزجال، صفوف، 3( للمرأة مكاف لا لأو4 وحدها؛ صل قاما 
باطله,فصلاما صمهن عن منهن واحده انفريلم، فلب الصاية، من لهن بد لا فائه 

الرجالعن منفرد الجد من مكان ق بملتن النساء كان إذا مائل• مال فإذا 

ظفيئوطالأ7لفالأ7لأوالآحثفالآخث؟
ررألأصموق: ^،١١فول لعموم أقفل؛ فالأول الأول فالحوابح؛ 

الأيلويقوف يترافوف مال: كفنَذللثإ؟ قالوا: نيا؟ا عند اللأتكه تئص كإ 
فالأئَل«اا*.

المسجدمذ جاس_ا ق ت •يعني الرجال مع الماء كانت، إذا أما 
نحملهدا وعل فهوأفضل، الرجال مشاهدة عن الرأه ناحرت كثإ فإل الرجال— 

النساءصفوف وحثر آجرها، وثرها أولها الرجال صفوف، لاحثر ه؛ الّذ قول 

بنجابر حديث، من (، ٤٣٠رنم)الصلاة، ق بالكون الأمر بابح الصلاة، كتاب، ت لم مخرجه أ' 
د?تعبممحا.سمرة 



اااق1ءارتامضاذة

أئفي((رُونزها آ>ئ 

ْسيطه بنمطا وشاهدت الحيض، بأعراض أحثت امرأ؛ ارثؤال،ت — ١ ٤ 
هدهق تفعل فإذا دم، أي تشاهد لم والراح واكالث، الثاق اليوم ق لكن الدم، 
لا؟صلإ،وصومومأم الأيام 

قوومذ ماحود اليلأل، هو الحيص لأل ويصل؛ تصوم ؛، i-*jالحراب; 
إلوتجرغ يسيل أف بد لا المليص فالحيص سالا، إذا الوادي حاض العرب،; 

بثيء.قليتا والتقطتان القطة أما مائلا، المرأة به وتحس الملابس، 
دمارألم، إذا المرأة أل وؤهقنئ طالب أي بن عئ اإلومن؛ن أمثر عن مل وقد 

صلاةتكون ذللئ، عل وبناء ' بّتيةر ليس فائه نقطه~ نقطه ~يعنى; الؤءاف_، مثل 
ص«ءحءحاى٠وصمامها سمعتم~ ما يمها عن دكرمح، ~الى المراه 

••ؤصى••

قأو مافز وهو الراؤخ يصلوف وهم قوم عل مدم تن ١^٠^; - ١ ٠ 
المقيمالإمام مع يصل أف يمح هل ينحل، مم أويوم؛ن يوتا كاكم السفر، حكم 
الراؤيح؟وهويصل مصرا ركعتن العشاء صلاة 

ركعتنيصل فائه الراويح يصل الدي الإمام مع السافر لحل إذا الجواب• 
الإمامْع يحل إذا السافر يخلأف، الإمام، نحالم، لم لأثه حرج؛ ولا العشاء بنثة 

هريرةأبي حديث، من (، ٤٤٠رقم)ؤإئاعتها، الصفوف تسوية باب الصلاة، كتاب ت ملم أحرجه )١( 
نهبمن.

(.٩٠٢(،وس،رنم)١٠•(،واينفيشة،رقم)١١٦١٠^س،رفم)



——^^^^—^—)٥٦؟(^اه\،اهرالاقاءامارس مام هءاث 
فإلهركعتين، أدرك فد لكن ؤإل حتى أربعا، يصلا أف بد لا فاده ارث، فصل المقيم 
الإمام.ملام بعد الباقيتثن يالركعتثن ي1يى أف عليه محب 

فإلهالراؤيح، يصل والإمام المسجد يحل إذا الستولأ أيضا ذلك، ومثل 
العشاء.صلاة من عليه بمي بإ أتى الإمام ملم فإذا العشاء، بنثة معه يدخل 

••هصى••

ؤيكونوفيأتوف محلن، يصلوف الدين الشباب بعص نشاهد ت القوال " ١٦
أفلأجل الأول؛ ورثا الثاف، الخف ئذا قدث زأزك فإذا الثاك، ثمف او 

أوالواقفينالخالسذن بين رحليه أحد.هلم لثل.خل إيه حتى الأول، ق يكونوا 
الخفإل التقدم مى الثاق الصم، ق الدين محرمول ويلللث، د-حولك،، يتطروف 

قبمهم؟حاووا قد وهم الأول 
الأئوفالأول،وكلأويقواالمجد دخلوا الدى,ضشاسإذا الخناب:

يربت،إذا ثم المجب.، آخر ق يكون الماس بعض يفعله ما وأما مكانه، ق يبقى 
قالفهدا ازز؛المغر، فاذى الأم، الخف ي حجزة الذي م إل م الإقان 

ممدآديش«راآ.رراجلش التئ٠هفيمثلهت 
صفث،المنثح المكان هن.ا وبين وينه صلا لكثه محجوز، مكان له ليس من وأما 

للصم،قال لاثه يه، , ام لا فهذا الأول الصم، ال( سقيم ثن الصلاة، اقامة ستفلث 
■٠ ضلميم؟أ" 

رنمالخمعة، يوم الناس ر٠اب، تحلي باب الصلاة، كتابط داولت وأبر (، ١٨٨أخمد)٤/ حرجه أ١ 
يومالنثر عل والإمام الناس يثاب تحلي ص المح، باب الحمعة، كتاب اني؛ والن(، ١١١٨)

يْتهئيبمتعل.سرالمازن بن افه عبئ حديث، س (، ١٣٩٩رنم)الخمعة، 



٧٦٦
ulfLaUl ا1و،ضاذيق

هداعل سيئا الثاف الصقن نفس ل بجعل هذا أف جهة مذ ينغي؛ لا لكذ 
بجب،تغي فإثئ بعض عل بعضها القلوُب حمل يوجب ئى؛ وكل تقدمهم، الذي 

مكانه.ق تكون وأنت الثاق، الصقن ق 'سمك، كان لمذ اشوح الكاف فلع 
••هصى••

الناسوجد وصل فل، العنرْ، وهويريد مكه إل وصل مذ ت الئواو - ١ ٧ 
لينؤغ أم الراويح صلاة معهم يصل أل له الأفضل فهل الراؤيح، صلاة يصلوف 

أداءاشزة؟

تفوتلأما الراويح؛ صلاة ق معهم يدحل أل الأفضل أل الفلاهر اُبمواب• 
قاصداالمجد يحل الذي الرجل وهذا تقوت، لا والعموم الإمام، مجلاة بانتهاء 

بعمزته.بائر ائت افه- ثاء -إف له الاغمحب هذا لولا العنزة- —طواف1، الطوافئ، 

ُي ___،Jbاكك الإمق المحدد الوقت، بحد اليوم هذا أمكث السؤال! ١ ٨ 

V؟علا فهل 
قبل،من امنعي وئذلأ لا نقول! ولكنا ثيء، عليلمثؤ يكوف ألا نرجو ابواب• 

لايريثك«ُا'.U إل مانرينك رادغ النىهقال! فإف لضك، واظ 

الأثرة،محاب والمائي: (، ٢٥ ١٨رقم)الشامة، صفة محاب، والترمذي: ٢(، ٠ ٠ أحد)١/ '(أخرجه 
وبهوه.عل بن الخن حدين، من (، /١١٥ رقم)١ الشهان،، ترك عل الحث، باب، 



 l«lu^ الاهاس القاء ر ،، ١٤١٥م1م)
٧٦٧

شهربعد تأتينا ولربإ رواتب، ولنا الخامعة، ق طلاب نحن الثؤالت — ١ ٩
زكاما؟حرج فكيف الحول، عليه نحول ما عندنا يبقى لا لكي شهرين، أو 

الحولتمام إل المال عنده يبقى لا اف الإندام ما زكاة، فيها ليز هدْ الحزانغ: 
عليه.زكاة لا فائه 

••وص3(••

وأناحدة، مآكان من وأنا العنزة، إل أذمت، أف أؤيد رجل أنا السؤالت " ٢* 
منأم الميقات، من أحرم فهل بايام، ذللث، بعد بعمرة آف أن أييد يم أهل، إل مافر 
يدة؟

أهله،مريدا اليقات، من مث إيإ لاثه اليقات،؛ من الإحرام يلزمه لا الحراب! 
أهلمن هو إثإ حدة، ق أهلة ليس الدي بخلافح أهله، من محرم العنزة أراد ؤإذا 

مذمحرم أف يلزمه فهذا جدة، ق له ولغرض للممزة، مكه إل وساقز مثلا، القصيم 
إحرامهعل وقى المتقاته من محرم ؤإلأ شعلة، يض ئم يقوم؛العمرة ثم المتمات، 

عمزهه.ويsكمل مكه، إل يدمن، م فعله، يتهي أف إل 

الحلهو وما حرام؟ أو حلال للمرأة اللولت، تركبن، هل الثواواأ — ٢١
منفكم صغجر، طفل عندها كال لن الحمل عدم ق به تنصح—وف الذي الأمثل 
الأمرأهذا سبح وزوجته الزوج بتن حملئإ مشاكل 

لأيهنح_مل؛ أ0 المرأة— —أي؛ منها أؤيد يقول؛ الذي الزوج مع أنا الحراب؛ 
وملم؛آله وعل عليه افه صل النص قال ولهذا أفضل؛ فهو الأولاد كثز كثا 



الأقا«اتالسادة\مَ 
""لمحتنا

ماستعمل أف للمرأة يبني ولا الولادة• ممره أي؛ ا الولود®' الودود ارئزوحوا 
تستعملهتالذي ما الهليب، سأل وحينئذ القصوى، الضرووة عند إلا الحمل يمنع 

ألإو:داأملوتا؟

منه،د لا أص الأولاد وتربيه الحمل متمه فإف محوي صرورة بدون وأما 
الاذعئؤثل.أعاثه اممب مآ وواش بافب امتعاف إذا والإنسان 

خ>ئيءتن.مالك بن أنس حدت من (، ١٥٨أحم،•)"ا/ اأحرجه 
٢(،٠ ٥ ريم)٠ الماء، من يلد لم من تزويج عن الهي باب الكاح، كتاب داود؛ أبو وأحرجه 

يساربن معقل حديث، من (، ٣٢ ١٢٧رنم)العقم، تزويج كراهية باب الكاح، كتاب والمائي؛ 



ءا،اا'اااهاالأقاء|لأول(لقاءات 
٧٦٩

)لق1ءاوائما'ا؛اه(

بمِسويسو
ونعودإليه، ونتوب وسثنفره، ونتعينه، نحمده، العانين، رب ممب الحمل 

بمللومذ له، مضل فلا افُ تيدة مذ أعالنا، ّقاُتج ومذ شرووأنمنا، مذ باق 
له.هائي فلا 

ورسوله،عبده محمدا أذ له، شريك لا وحده افه إلا إله لا أن وأشهد 
الدين.يوم إل بإحسان ثبعهم ومذ وأصحائه، آله وعل عليه الله صل 

ونسأله^٠۶^، ١١هذا أول أدرى حتى أحياثا أذ عغ؛جل افه نشكئ فإسا بعد؛ أما 
ابالقبول علينا يمذ أف با3قوث\ل ونسأله عته،  Llaمعمورة؛أيامنا عبمل أف ثازلئرثاك 

أولهأدول- ان إنمذ وكم إ يدركه ولم الشهر هذا يدرك أف أمل اف إنمذ كم 
حظهصائم ورب، أجرءإ يستكمل ولم كله أدركة إنسان مذ وكم آ'؛ءرْإ يدرك ولم 
ألااف، نال والتمن،، السهر قتامه من حظه قائم ورب والفلما، الحؤغ صيامه مذ 

يجفJنامئهؤلأء؛
الخلوقاُتا،بعص به الله حْس مما ثيء ذكر اللياإهت هذه اللقاء هال.ا موضع 

فنقول:

وعنمار،يشاء ما نحلى وايه يشاء، من برحمته عنتص نبمامحؤiJال افه أف اعلم 
آمثتلوأما أق، ثاء تعال: قال كا يشاء ما يفعل عَييجل، فب كلها الخيرتْ وأف 

لاوقرْ:ٌاه٢[.ه بيئي ما سل آثه ؤوغئ 



الأناءاتارر«ضاذيات

الصلأْعليهم الرئل ذلك فمذ بعض، عل الأشياء بعص بمقل عئبمل الرب 
بمفهممئلنا ألينل يلك ه ؤ جزنعلأ؛ فقال بعض؛ عل بعفهم اف فمل واللام، 

لاوقرة:مهآ[.ه دنجنت سثهز ورفع س^ةممح منيم سن عق 
 jJ،^ ،وموسى،^١،^، نوغ، خمسه: وهم أولوالعزم أكلهم يمماوتول

اُثهممن"علّهم الله صل ومحني، وعيسى، 

موثم؛زتق القرآن ق يكروا وفل 

نثنوينك ثثثهم ألمحقق بذ لمل، تحالت افب قول الأول؛ الموضع 
الخمسه،العزم أولو فيها الأية هده تالآحزاب:ي[ تن؟ اق نممز نمونئ وإضأ مج 

الأحراُب•نورة j( وهي 
ماأفين ثى إكم ٌرع ٠^٠ تعال* اممه قال الثوري، محورة ق الثانر: الوضع 

آمحأئا ويئ' دمّءا يمحُ نبمدئا رما آوحت-نآ.أقش ٥^ محا يدء نش 
T١٣لاكورى:ه ألدمن 

واحدهدا ه مئا هء زش تا ألنى نن وع ثنغ ^٠ الأية هده j الخسة 
هؤلاءه نعيثئ وموّمحا ابرجم ^ نبمتا ٠ؤوما اثنان هذا ه إقق، أؤحنئأ 

اوئل.الخسهأكز 
مماش، ول رّعييأئ"أأئم النئذ حاتم محمد الاؤللاق عل وأضلهم 

بومنالأحر عل منيه منها واحد فلكل ونوع عيي أما موسى، يم إبراهيم، 
أقفل•أمحا فيها 

أذويمكذ بعض، عل كلامه يحص قفل كلامه، مذ عغقل الاه واختار 
محورةلا الفاتحة، محورة هي العزيز الكتاُت، ق محورة فأعفللم الواحد، الكلام يتفاصل 



—( vvV——)الأزو(اثمقاء ر  ٥١٤١٦ئء لقاءات 

ومحورةمنها، أعظم ق قيء فلا الكرمي؛ آية اممه كتانم، ق آية وأعظم مثلها، 
القرآن.ثلث، تعدل الإحلاص 

به؛الكلم بامحبار يمماصل لا لكذ ظ- افب كلام - يمماصل الكلام إذن: 
ثازلئوةو\ق.اض وهو عمفجل، واحد المتكلمبه لأف 

لكنهاالبلائة، ق القثة عل وكلها وبلاعتها، الآياُت، موضع حيت، مذ لكذ 
لأشالثجمحلما.

الدئياق مكان فأفضل بعض، عل الأماكن بعص تعال اممه فصل كذللئ، 
ألم،بمتة فيه والصلاة الإسلام، أركان من فريقه فصيم اممه جعل الحرام، المسجد 

المجدبعد الأرض ق مكان أقفل فائه الموي؛ المجد يليه مواْ، مما صلاة 
منأفضل فيه »صلأء المجد: ق وسلمأ آله وعل عليه اطه صل المثر قال الحرام، 

الأمضى,المجد م ٠ الكعتا<ُ مجد إلا سواه، فيإ صلاة ألف 
متاجد:ثلاثة إل إلا الئحال تشد ءالأ الصحيح: الخديث، ق حاء ولهذا 

٠. ١٠٠الأقصى والمنحي. ظ!، ى وتحي. الحرام، المنجد 
وخرهاأفصلمها الأسبؤع فايام بعض؛ عل بعصها الأزماف تعال افه وفصل 

فقل:مئث، —ؤإل الثنه ايام وحتر الثمس، فيه طشثإ يوم خر فإله ا-لإمعة؛ يوم 
منه.أفضل عل عزبث، ولا الشص طلب ما عزمه، يوم الحج- ايام خر 

من(، ١٣٩٦رقم)والدية، مكث بمجدي الملأء فمل باب الحج، كتاب لم؛ مأحرجه ، ١١
نبمسفيقه.ميمونة حديثا 

مكةمسجد ق الصلاة قفل باب والدية، مكة مجد ق الملأة فمل كتاب الخاري؛ أحرجه ر٢( 
رقممساجد، ثلاثة إل إلا الرحال، تشد لا باب الحج، كتاب لم؛ وم١(،  ١٨٩رقم)والل.ية، 

غتهبمتئ.هريرة أي حديث، محن (، ١٣ ٩٧)
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مىارما المثر قال الحجة، ذي عم ل العمل اف؛ إل الأمحال وأحب 
والحهاذ ولا قالوا: الشر. الأم هذْ س افب إل أخ4 يهن الفالح لننل ام 

منين-ى يلم وماله بمجه رجلاحرخ إلا اللب، ميل ذ الجهاد دلا مال• افب• ُّبمل 
إثتيءاار١ا.دنك 

لوركعتغ( رمضاذ، مذ الأوانم العم أيام ل ركعتتن لوصليت هدا وعل 
عتبمل.اف إل أحب اكال( لكان - الحجة ذي الأول العئر أيام 

أحببثيء افب إل أحد لإبن فإ بعضها، عل الأعإل جنس تعال افه وفصل 
افهلقول ثطوعا؛ ركعة ألف من محر فريضتان ركعتان ولهدا عليه؛ امرض مما إليه 

؛٧١إئ أحب ء بثي عبدي إل مريب، ُرما القدبي• بث، الحل ل تعال 
مح«اى.

يحفىق جاء ولهدا غمم، عل رمقال شهت الأزمان من أيصا افه وفصل 
الثبور.مذ غييْ عل ممصل رمقاف فشهر ؛ السهور؛ارشيد 'رانه الأحاديث: 

منها:كثيرة، بخصاممس اف واختصه 

آدئؤثإزرمامثاث تعال: فقال ءبادْ، عل صومه أوجب تعال افه أو - ١ 
متهم'؛؛٢-؛- دش وألمنايب أله-دكا ين وبننت لآكاًدا ندر ألمرءال يه أنرل 

حديثمن (، ٩٦٩رنم)التشريق، أيام ق العمل فضل باب انمدين، كتاب الخاوي•' أحرجه ، ١١
^^٨١.هماص ابن 

نمحئفيتئ.مريرة أيٍر حديث من (، ٦٥٠٢رنم)التواصع، باب الرقاق، كتاب الخارى: أحرجه )٢( 
فضائلالدنيا \لي وابن (، ٥٥٥٢)رقم ثسة، أي وابن (، ٧٨٩٤)رقم الرزاق، همد أخرجه ( ٣١

موقوفا.نمحئنبمئ، عود مابن حديث، من ٩(، ٠ ٠ ٠ رقم  ٢٣٢والطرازٍأ)\أ رقم)٣٣(، رمضان، 
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المريضة،هذْ فيه مزض بأل جدير ائه عل يدل وهدا لاوقرة:ْخا[ ه قلنثثنت ألقبت 
الصوم•وص 

صامررس ه؛ صال وفنله، بقوله وتق صيامه ق رعن، ه الني أف ~ ٢ 
٠.دمهءا مى مدم ما له عفز واحتناتا إياثا زمماو 

حوالإuم ئغ محام ررثن قال: قؤائ-ألأقلألإ الئن_ول قها المام وكذ 
حشالإمام مع ونمت، المجد دخالث، إذا فاق، ولإ«ءأا يا؛ لئ ف، تجرف 

فضلوهدا ناء، فزاشك عل كنث، ولو كاملة، ٣ قيام للث، افث كتن، انصرذ1،، 
يشاء.من يؤتيه تعال افب 

كإالقرآر(، فيه أنزل، بأي( رمضال— شهن ~أءنيأ الثهز هدا اغ وفصل — ٣ 
اممهاختصه رمضا0 فشهر ألمزءاقه. نؤ أيزل( ارئ رنمان تعال•قال 

القرآل(.فيه ، J_fأل( الثنه شهور سائر بين من تعال 

سورةفضلها ق تعال افه أنزث، الهم، القدر، بليلة الثهز هن>ا افه واختص ٤~ 
٢^^المدر?هاثلأ كلأ مآ أدرق، وتآ أج\ا آكدر ثنت ل أنزكه ؤإدا تعال؛ فقال، كا٠له، 

تلم ومرنم)٨٣(، الإي،اذ(، من ابا احترمضان( صوم باب الإي،ان، كتاب الخاركا■ أحرجه آ ١ 
من(، ٠٧٦ ر رنم وهوالتراويح، رمضان نيام ل الترغيتح باب، ونصرها، السافرين صلاة كتاب 

*ريرةأبي( حار-يث، 
(،١٣٧٥رقم)رمجضان، شهر قيام ق باب الصلاة، كتاب وأبوداويت (، ١  ٥٩ره/ أحد أحرجه )٢( 

الهو،كتاب والساش؛ •٨(، رقم)٦ رمضان، شهر قيام ؤر جاء ما باب الصوم، كتاب والترمذي: 
الصلاة،إقامة كتاب ماجه؛ وابن (، ١٣٦٤رقم)ينمرفح، حتى الإمام •ع صل من ثواب باب 

ظقيهنئ.الغفاري ذر ابير حديث، رقم)ي\ما(،ُن رمضان، شهر قيام ق جاء ما باب فيها، والسة 
صحح.حن حديث هدا الترمجذ.ي؛ قال، 



اىق1ءات،الو،ثاذة

عه نزلإم نغم وألثبح آهتكث نرل موه أف، •'ترص 
لاكر:ا-هدننلخأكبره 

منئا.ظنوألأ ه ثننر؛ذ إثاَكا ف، أنزكث تعال: وقال 
هآلهثّ آلنيح م إدم> رك نن تبمثه لمؤأ صيتيا ;£حيلأإواَةتا ين ^١ ٠١ ١٥?-كر 

تالوحان;"ا-آ•[.

قإلا بحا لا فالاعتكاف الاعتكاف، بمشروي عغيل اممث واحتصه - ٥ 
ؤ<^٢ كنَكاد( ؤ تعال؛ افب لقول منه؛ الأحثرْ العشر ل إلا يشيغ ولا رمضاف، 

لالأحزاب;ا٢[.وأوومأمح؛ريم نجتمأأفت ,دنَ،ن "صتن لنوْ أش يبمؤلخ 
ليلهالالإل انمثز اعتكف رمفاف، ي إلا المئ. يعتكف ولم 

الخمي إعا له: قل نأ القدر، ليلة كدللث، الأزتط الخثز نأ القدر، 
الأواخررُالخثز فاعتكف الأواخر، 

ليلهالثمن غرواّ_، من للعبادة، المجد ان الأنيلزم أل والاعتكاف• 
الاعتكاف،هو هدا رممال، من يوم آخر الثمي غرومح—، إل رممال من عشرين 

وغبمروالصلاة، والوكر للقراءة بيويه من ببت، ق عغيل ربه إل فيه الإنسان ينقهنمر 
عتاذةلستإ التي الخباداُت، من ذللثج 

يطلأنث \ذطبلأ ألاطل، ستكمج ١^ جمرأثئ: انملمائ قال ولهدا 
فالأفضلؤإلأ نحبن،، أف بد لا الإنسان سئل إف فإثه العلم تعليم وأما العبادة، عن 
(،٨١٣ر،م)الطض، عل والجود الأنف،، عل الجود باب، الأذان، كتاب الخاريت أحرجه )١( 

الخيريمعيد أب حدث من (، ١١رقم)^١٦ القدر، ليلة غفل باب الصيام، كتاب ت لم وم
6ي.
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إليذهب أذ مثل العالإء، وجود فيه يعر مكان ق كان إذا إلا للعبادة ينقطع أف 
يتوملا لاثه به؛ بأس لا فهذا الناس، ؤيعلم هناك ويعتكف علياء فيها ليس فرية 

الرجلهمكئا.هذا فيها الأيامامكان هذْ و إلا العلم 
يظىالملي، الصوم ليس الخدي الصوم هو الناس من كم عند والصوم 

والعطسالخؤع تحمل اشتمل، عل النفي تمرين بالصوم اكود أن الناس محن كلإ 
بالمئة.مئه خاطئ ظن وهذا النساء، عن والإمساك 

ألصيامءلتاًظلم محب ءامننأ أئ;بم تأغثا ؤ ثا3لئوثاقت اممه قوو خهلئه; ودليل 
الإكدوئوا يمل! فلم ]المرْ:مها[ ه لملم ملخكم من أك؛ن> عق َتاكمب 

اممهتتقول أي! ه ينموك ااؤلم1كإ ،! ^١١بل النساء، عن والإمساك والحتلثن الخؤع 
المموى.هي هذْ نواهيه، واجتناب، أوامرْ عغبجلبفعل 
والخهل،به والعمل الرور موو يدغ لم رامن الثق: ق النئر وقال 

٠.وشزابهاار ظعامه ينغ أن ز حاجه فه هليز 
وم•قول،الرورتلكقول 

م•ذل كو السل يالردي؛ السل 
اسوانضالأس.ابهو;

الصوم.من النرع بمقصود يائي، لم فإثه الأشياء هذه يترك لم من 
والخهل.به، والعمل الزور، قول ينغ وأل الممنى، المقصود إذن: 

(،١٩٠٣)رنم المحرم، ل يه والعمل الزور قول، يلع لم من باب الصوم، كتاب البخاري• حرجه أا 
خن؛قبمثئ.أياهريرة حديث من 
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والغش،بالريا، وتعامل الخإعة، صلاه ترك ولكنت الإنسان، صام إذا ولهذا 
محسلثجهذا بل حقيقة، بماتم ليس فهذا بينهم، وثم الناس، لحوم وأكل والكذب، 

الهلعامثيغ أل حاجة ف فليس حقيقة، بماتم ليس ولكنت والثراُت،، الهلعام عن 
والحهل.به، والعمل الرور، موو ثيغ أل الصومت فرض ل الألب حكمه إيا والترابط، 

صومان!الصوم إف ت نقوو ولهذا 

الحي،.هوالصوم وهذا البدن، ملاذ عن، وم ص٠ 

وهواكبجود؛الشرع٠المنزؤ• هوالصوم وهذا القسر، هوى عن، صوم و" 
دم،فظهرمنها نائه أمحثل إله يقول؛ سال،، ياق الناس، بعص أف والعجب 

أوبملر هذا هنئ القدمت فانجزخ زجاجه قدمه فأصابط الشاؤع ق يمثى ايه أو 
يكذب،،نحده ا-ائزماتا؛ وانتهاك الواجباتر إصاعة _، البلايا عنده وهو بمعو؟ لا 

واكاقهذا! عن، أو يولا بالنميمة، بيتهم ؤيمثي الناس، ؤيخاب ؤيغس، ؤيرابا، 
بالسؤال.أحؤر 

ابوض،قل لحكم عن عمر ابن يسالوف العراق أهل من قوم جاء ولهذا 
لآ.ءثنعل بى الحسارر تقتلول وأنتم البعوض دم عن تألول ؛^؟ ١١محسحاف قال،؛ 

الحمل•يأكل لكئه الالرْ عن أل يت يعني ٠• الألب.ر رسول بب ابن 
بإوالقيام اض حرم عثأ الإمساك أي؛ المعنوي، هوالصوم الحقيقة ق فالصوم 

لن،يقال، فلا الدمة، براءْ به عنذل الحي الحدي الصوم أل صحح الله. أوجت، 

رقمنْتؤئبمنيا، والجن الجن، مناف باب، ه، الحم، أصحاب، كتاب، الخارتم،• أحرجه  ٢١١
(٣٧٥٣.)
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•الصوم أعد ت تمرة نمذ أكل لمن يقاو لتكن الصوم، أعد الماس! اغتاب 
لوكابقال: الصام؟ مطز هل الغيك عن سئل وقد ^١^ أحمد الإمام قال 

مذإلا بالتيه مسلوق كلمهم الماس أف بمي• آ؛ لنا بقي ما الصائم مطر الضه 
مقجل•اه عصم 

منهتصوم وأف صيامه، ق تعال اف، يممي أف الصائم؛ عل الواجب أذ المهم 
عئاصوم الحي الصوم لأف اممه؛ أحل عثأ تصوم أل مل اممه حرم ما الخوارح 

•الله حرم ما هوصوم المعنويت والصوم والنكاح، والشرلسر الأكل عن اممه، أحل 
س،الني عيب عل صامثا امرأتم( ررأل صمب• ند بأحمد الإمام مند وق 

أففامزمحا -بعا، فجيء يجا فدعا العطس، من قوتان كاذثا حش عقلتا عطنا فعطثتا 
ه~إلالني فقال، العافيه" اممه —نسال عبيطا ولخنا وصديدا محا فقاءتا ثمميا، 
افهحرم ما عل وأقطرثا لهها اممه أحل عتا صامثا هات؛ن ارإل الحديث—! عته صح 

الغيثة،يعي: انس. لحوم اكلأن سلثا الأخرى \ل إحدامحا جلش ءها«رأا 
المءمما'ت،•عن محرر أف محب الصائم أف عل هدا فدل 

شهرلمدة المحرم وترك بالواجب قام من أف اش~ عند والحلم — محامن ؤإل 
يحولين ما حالة، تتغيت أف اممه إل والإخبات والإنابة والمتاثعة الإخلاص مع كامل 

منهجه•يهلهبإ سوف سلوكه، محن سوف يستقم، سوف الشهر، وخرؤج الشهر 
وتركالطاعاتر، فعل عل يوما وعثرين تعه أو يوما ثلائتذ نفسه ْرل لأيه 

وررالصائمعَقجل، الائه ودعوة والافقاوإليه، والإنابي، افب، إل والإحصان المحرمات، 

0/X٢٧(،واموع)١٢١/٣الض))ا(اظر: 
:اش رسول، مول، هميد حديث من (، ٤٣١أحال)ه/أحرجه )٢١( 
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٠.مطراار ار-ص الحديث! ق آخز لفظ وق ٠ ر بمطنا، حتى دغوئه ئزد لا 

مضىالأل لكن أحوالنا، لمالحن منا يزاد ليا الصوم امتنللنا اثنا لو فاذل! 
حصلماذا ةاJوب٤لم ل ابحثوا الخامسة، الليلة ل ونحن أيام، أربعه النهر مى 
أقلهل القاث؟ تنج هل ابحثوا اف- يئاة أذ إلا محبينا لأكوم إو -واف لها 

وسوصيا؛فياصهلأزفك؟
الشيطانمى باق اسعد حاللئ،، أصلح نفك، فراحع فيلئ، يوثر لم إذا 
منلث،.اف أراد ما إقامة عل به واستعن الرحيم، 

القياميرزئا أذ تعال وأّامح ^1، لأ لما ثاهاJا ثخزظ خز أذ افَ أمأو 
جدير•وبالإجاية قدير، مء كل وعل الوجوم، أكمل عل نلفاة حتى بهلاعته 

وصحبهآله وعل محمد نبينا عل وسلم اف وصل العالمتف، ربإ ف والحمد 
أحمعين.

الصيام،كتاب، عاجه! وابن (، ٣٥ ٩٨)رقم الدعوات،، كتاب، والترمذي! (، ٤ ٤ ٥ )T/ أخمد أحرجه ( ١ ) 
رأ؛هبمنه.هريرة أي حديث من رنم)آأهيا(، لاترددعوته، الصائم ل باب، 
حن.ين، حد هذا الترمذي! نال، 

حدين،محن ٢(،  ٥٢٦)رقم ونعيمها، الخنة صفة ق جاء ما باب الحنة، محفة كتاب الترمذي! لفظ )٢( 
رْ؛.بمثئ.ريرة هل 
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الأساة

نفثكعاتسش ومحي الايات، قراءه تكرر الزاؤيح صلاة ق أراك السؤالت ~ ١ 
محزمحا؟هناك أف أم وهدا، هذا بين الحمع فإ الخمعة، صلاة ق آيه كثرت حينا منة 

فكلالفريضة، صلاة ق الأيه يكئر كان انه ه اليي عن يرد لم ابواب• 
نهاينامالي الايايتخ ^ كان إنه يقولوا لم المريقة ل صلاته وصموا الذين 

ؤأ0تعال: اف فوو قرأ ^^^، كان اللل صلاة ق لم اككراث، 
يكررهازال، فا [• ١ ١ ]الأندة:خ ه تثكنِ آتغر أنت ظةك» لثم ثنفر وإن بمادق مم؛مم تحي• 

عفليمه.قراءة؛ جعلها ٠، حتى 

الفريضة،كملاة لست، القيام صلاه أف اش~ عند "والعلم أرى ثم فمن 
النافااة.صلاة وكذلك، ورذ، ما عل فيها يمتصؤ الفريضة صلاة 

قست، النقل ق ست، ما أف المقررة القواعد من أليس قائل: ئالط لو لكن 

دليلنوعان: الدليل لم حن، أما شل1، ولا صحيحه، قاعده هذه بل محلنا: 
فا١^^، بترك ؤشثؤ الثئوJ بفعل شن الثيء أف ت بمعنى /؛ج• ودلل فعل، 
فإذاركه، الئثة أف عل دليلا كان نتبه وجود ْع الؤئوJ تركة 

تماجه وابن (، '١ ١ ومم)* الأية، ترديد باب الافتتاح، كتاب ت اني والن(، ١٤٩أحد)م/ حرحه أا 
ذرش حدين، من (،  ١٣٥رنم)٠ اللتل، صلاة ل القراءة ل جاء عا باب الصلاة، إقامة كتاب 

لجغئبمن.الغفاري 



ام،ضاغيةالهاءات 

معهايتناسب التي الايات يكرر كان اثه يذكروا لم لملأته الواصفين حمح كان 
ذلك.الكزاث 

مإذا كان محه، ّارا إلا ممزا ولا قليلا يتركون لا الصحاف كان ولهذا 
أثيأبي( اممه، رسول اريإ رْ؛هبمننت أبوهزيزه له فقال يزأ، ثإ سكش، الإحرام تكبثرء 
امتفهمحتى يتركة فلم تمول؟ر؛ ما وااقراءة اككي\ر بئر شكوثك أرأيث وأمي، 

مثله.ليقول يقول؛ ماذا 

ذكربلا سكتة فيها ليس الصلاة أن عل دليل هريرْ أب؛، من السؤال هذا وق 
الفانحه.عدا فيإ الإمام لقراءة المأموم سكوت إلا ذكر، كلمها أبدا، 

لمالثسولا لأن سكوJا؛ يعتبمر ^؛؛ ١١س_،إع عدم أن عر دليل أيصا وفيه 
صلأعبجثرضأنتركم:شفوتا.

الفريضةصلاة ق أيه السائل، عل أشكل عا الحواب، هو هذا أل الشاهد 
الكراث.وزد الافلة صلاة وق الكراث، يرد لم 

••©صى•*

لأام:أنبياسأكثنسبقراةة
لشدي، آلإٍا ئاثنه ؤإ0 يقول• تعال اممه لأف ذللئ،؛ يعوض ما الهار ق ينام يم القرآن، 
أفضل؟ذللئ، أي بالقرآن، الهار ق ؤيثتغل الليل أكثز ينام أف أم لالزمل;أ'[ وهقاه 

أدىفقد يتصرف حتى الإمام مع صل من أل أعلم~ ~واش ييا>ول الخواب،; 

الساجدمحاب وسالم: (، ٧٤رنم)٤ الذكر، مد مول، ما باب، الأذان، تاب، البخاري: أخرجه )١( 
هريرةأبا حدينؤ من ٥(،  ٩٨)رقم والقراءة، الإحرام نكرة ( juيقال ما باب، الصلاة، ومواضع 
؛هتهبمثن.



هاءاتسا-ا،اه)ا1ماءالآود(

القرآن؛قراءة وعن ذلك بعد الصلاة عن كاف ذلك وأف الليل، قتام من عليه ما 
ينصرفنحى قام ةس قال! ليكثا! بقيث لونهلتنا افب، رريارمول، قالوا•' الصحابه لأف 

بالقراءة،الليل أوأحيوا فليصل منكم ثاء من يقل• لم ا ليلة'ار قتام له محب الإمام 
علنحفيئا ليلة؛ قيام لهم محن، يتصرفن، حتى الإمام مع قاموا إذا أيم إل فأرشدهم 

افب.لفضل وبتايا الأمة، 

ا-لحماو،وقب نعمة، ^_؛، عل ونحن كله الليل قيام لنا يكب ايه لله والحمد 
ليلة«قيام له ررمحب قائموف الحقيقة ق لأينا بالليل؛ ولنثم عهجل، اممب نعمه فلنقل 

للقراءةنتفئ وبالنهار آخرها، إل الصلاة أول، مذ الإمام أدزلحا دمنا ما ولوذمنا، 
وأوسع.أشمل فيكون الحنق، إل والإحسان والدكر 

••ؤجمي(•*

وكانيصل لا أو صلاته، ق ؤيمطع يصلب كان مذ حكم ما السؤال،؛ ٣" 
الأيامبعص أفهلز إذا قضاء عليه هل الحالن ق صيامه حكم فإ رمضال، يصوم 

تاللئجالحاJ؟وهوعل 

ولويصدقمنه، يمل لا رمقاذ صام لو فهدا أبدا يصل، لا مذ أما الحوابج: 
—يعني!الحزم قدمه ثطأ أذ عليه محرم بل عمرته؛ تمل لم اعتمر ولب صدقته، تمل لم 

والكافركافز، لأمة فيه- قدمة ثطأ أف يصل لا مذ عل عترم الحرم حدوؤ داحل مكايا 
(، ١٣٧٥)رنم رمضان، شهر نيام ل باب الصلاة، كتاب وأبوداود! (، ١٥٩)م/ أحمد أحرجه ( ١ ) 

الهو،مماب والناش! ٨(، ٠ )٦ رقم رمضان، شهر نيام ل جاء ما باب الصوم، كاب والترمذي! 
الصلاة،إنامة كاب ماجه! وابن (،  ٤١٣٦ ) رقم ينصرفح، حتى الإمام "ع صل من ثواب باب 

ختهبمث.أبٍرذرالغفاري حديث، محن (،  ١٣٢٧)رقم رمضان، شهر نام ل جاء ما باب نها، ته وال
صحح.حن حادين، هاوا الترمذي! ئال، 



لإيآاِنثاىق1ءاتال«ض1ذ|ةججمم 

فقط،الدسا ق حازاة نحازيه أف أراد إذ الصالخة، أعإله من شيئا منه اممه شل لا 
—باض —والعياد الشافص شفاعة تنفعه ولا نصب، فيها له فليس الآحرْ ل أما 

]ءام:ما[.^ خميوولا من ممْلنلمس ^^١ 
أفعقيدة عل مبنيا هدا ماوثه كان إذ ننقل—ر فائنا وقل، يصل كان إذا أما 

ثا؛لمثذل؛فهوكام،ؤإذ صل شاة ٤؛^^ الإنساذ وأف لهن،مض الئلأة 
كانإذا إلا كام؛ فهو الصالوايت، من واحدة قرصيه أنكز ومن هزصثها، أنكز لأيه 

يعلم.فهدا يدرى، لا يإمحلأم عهد حدث 
فهومواء؛ وعدمها فصلائه فه، عباده لا الناس مى حياء يصل كان ؤإذ 

كافنلأبملم4الصياي
عنديفهدا وقل، يصل، لكن طه، ويصلب مفروصه الصلاة أف يعتقد كان ؤإذ 

لموهدا الئلأة«رُ تزك نائم الشزك زين اويل رربجن الحدث، لأف ثكفز؛ لا 
معلكن كلها، الصلاة تشمل، ٠الصلاة٠١ فوله! ؤب و)الا( صلاة، ترك بل الصلاة يرك 
حتىواحدة مفروصه صلاة ثزك إذا ت يقول اليل،اء يعص لأف حطر؛ هوعل ذللئ، 
باطه.والعياد كافنا، كان وقتها حرج 

ملاثلثجاطه بمل صل، ار؛لب، إل ب مفتوح، التوبؤ باب الرجل• لهذا ونقول 
شروطتممت، إذا الصالحة أعإللئ، وحمع وحجلث، وءمردلثإ وصدقثلئج وصياملثؤ 

القبول.

••هيء(••

حديثمن (، )٢٨رنم الصلاة، ترك من عل الكفر إطلاق ;اب< الإي،ان، كتاب، لم؛ محرجه أ١ 
)؛.هعبداض بن جابر 



راواق1ءالإوو( ٥١٤١٦ئ،، لقاءاه 
٧٨٣

بايتشعر لا المتثني ق الأن وهي بجلطة أصيبت والدق ~ ٤
الصيام؟نحاة عليها محب فإذا ثيء، 

فانقضائه، عل قدرت إذ الصوم تقفي أفاقت إذا أما الواجب الخراب• 
منكينا.يوم كل عن أطعمش ارتفاعه لايرجى عجزا عنه عجزت 

محونة،ولا عاقله ليت لأنبما ض، ما تنمى لا أفاقت إذا قاما الئلأة أئا 
الراجح.هوالقول هذا الصلاة، قضاء عليها محن، فلا معش، لير موجود فالعقل 

القضاء؛وجويت، عدم الراجح لكن الصلاة، تقفي بل العناء؛ بعص وقال 
باخيارها.ليس الإغإة هدا لأف 

الإنسانباختيار الإغاءُ كان لو يُنى: باختيارثا(، ليس الإغاة وقولما: 

لأوقضاؤها؛ عليه محن، فإثه ثلامحت،، أو صلاتين لمدة المج ل فيبقى يبج أذ مثل 
باختياره.الإغإة هدا 

••هصى•*

هذاق خصوصا القرآن؛ حفظ عل يعين التي الحلوات هي ما الثؤال،ت — ٥ 
غمم؟مذ أحذ فيه الحفظ أومار م مذ وقئ هناك وهل الشهر، 

بضابط،حصنها يمكذ ولا نحتلفئ،، فإما القرآن لحظ الحلوات أما الخوابت 
يروىكا أحرى، خمس إل انتقل وأمنها حفظها فإذا آياُيؤ، خمس لكذلوقرأعل 

هذالكاذ خمسآيات،را* عل القرآذ الصياد ؛ Xoأذ أمن 6ءهئأنة عنن عذ ذللث، 
نحيا.

مأ؛م-آ؛م،والإمانفيضمامآن)ا/أها(.اوردلساءاوةآنار، 



الو،ضاذياتال1قاءاوا 

القاف،وحضوو والطمانية الراحة أونامحت، فهي للحفظ الأوقات أحن أما 
بأمورت،تم ولا يديه، بتن لكن ما إلا يعقل لا تعرفوف كا الصغيمث الصغر، ايام مثل 

محططأشياء _0 ليس لائة الحان؛ ق مكي وتنجزه يضحالئط، حلوى سليه الناس، 
وأمهلالكم ل حفظه مى بكم أحس الصعر ق القرآن حفظ لكن ولهذا يعيدا؛ لها 

ومرعةالحفظ سرعة ق عفلينأ احتلاما ثذتاإفول فالماس الكبير الإنسان أما وأثسث،، 
المميان.

ذللئ،أنز ه الش لأو افب؛ كتاب، من حففلث ما يمماثد أذ الإنسان عل لكذ 
الإبلمى مصتا— —أوهال! ملتا لهوأثد يده هواJذىميى القر^ل؛ راثناةدوا فمازت 

وعملهااارُ

•♦ؤصى♦•

قطمعا الئنة؛ أود ولم وصوء، يدون المحاصرة لهذه دحلتر الئواوت ٦— 
المنهلقة؟هده س ك يأل علتل الحاصرة، هذه امتعلع 

تحيهيصلا أف يمكن لا وضوء بلا المجد يحل الذي الرجل هذا الجواب■ 
ا)لأمحلزخنىمال: m الملأ لأو المسجد؛ تحيه يئلأ باق يلاَلن ولا المجد، 

وصوة•عل ليس لإنسان يمكن لا وهذا يصلرمممح،اا 

وملم:ه(،  ٠٣٣رقم)وتحامدْ، القران امذكار باب، القرآن، ضاتل كتاب الخاري: )١(أخرجه 
موسأي حديث من (، ١٧٩ ) رنم القرآن...، بتعهد الأمر باب رضرما، المافرين صلاة محاب 

ووه£أئ.الأشعري 
كابت وملم (، ١١)'٠١٦ رنم مثنى، مثنى التعلؤع ق جاء ما باب التهجد، كاب البخاري• أحرجه )٢( 

أبحديث من (، ٧١)٤ رنم السجد تحية استحباب باب وقصرها، السافرين صلاة 
ؤمحققهنه.قتادة 



ا'اإاه)الاق1ءالأوو(هام لقاءات 

ريمحا،بملأ حش يجلس فلا وصوة عل وم المسجد ذحل مذ نقول؛ دلهدا 
•ومحو؛ غثر عل وهو يصل ولذ علثه، بأس فلا ومحو؛ غثر عل لحل ومذ 

صنعت١^•^، هذا العا-مت إل الأسملع ي طمعا الوضوء؛ ترك للذي نقول ثم 
منأفضل وتعلها— —يعنا العلم لأف المجد؛ تحيه فصلميق لوتومحأت مما أفضل 

أوالثرض-  ٣١-والمراد  ٣١أقرأ صاعة ويع أحلس قال رجل -س•' النوافل؛ 

العلم.طلب أفضل، الأول الحوام-،ت 

بأيقين؛: يه. صحئ، لمن، ثيء يعل>له لا ررالعلم أحمد• الإمام قال 
•ش،<را؛ وعذ عذف ا-اثهلي زمغ يزي قال؛ اممب؟ عد أبا يا الئيه نجح ض:ة 

تعال:فقال افه، ّمبيل ق للجهاد عديلا  ٣١طلب جعل تحال اممه إف ثم 
4؛حتليمه تمم خئذ ينَلمو ثر هأولأ د=قادمح ينغروأ أللمويزف وماَكا>ى ه ؤ 

تثنوام.ثهتوإدا ألدين ض القاعدون أي: ءؤنممهوأ^ طائفة وقعد ض؛ 
اممه.سبيل ق للجهاد عديلا ام طلن، اض فجعل ]اضبة:'؛:آا[ إقإ-م4 

أذان إنلأي يمكذ ولا ام، عل نبي اممه ميل ق الخهاد أف والحقيقه 
ررباب:صححه: ق البخاري محال والعل»إ، إلا صانثا عملا يحمل 

همآسنعفز\قث ةءوأىلأإكت^إلأ ءؤ تعال: افه بقول استدل ثم والحمل® القول ئل 
؛لمحماو:\'\[.إديلكث4ر

الفروع):؛/؟يي(.)؛(اظر;
)آ(صححالخاري)؛/إ؟(.



اااقا«اتااو،رضاسمحبَ 
ع ٢٧٨٦—)

أوالخهائ؟العلم طث أفضل أبجا -ائز: لوه ولهذا 
وسأفضل، الخهاد يقود.' من الناس مى تفصيلا، فيه أن الصحح ءالخوابت 

•أفضل العلم طلت يقول،• من الناس 
وسهل،وفهمه الحديثة، الحريس، عالإيأسالست، يوي ثجاع رحل كان فإذا 

طلبوليس ابهاذ حمه ل فالأفضل يقآكئ، لا لكن يقرأ يعرف ومط، وحفظة 
العلم.

عليها،النموص وتعليق ائل المنمور ق حد حافظ ذكي ان إنولوحاءنا 
طلن،حمه ل فالأفضل ذلك، أودوو هزب الريح لوهبت، حباف، الحرم، ي لتكنه 

الحلم.

التفصيل.هذا ل فالصحيح 

*•ؤصى•*

قفاءعند تشعر ولا الثرة أمقل س بالشلل مصابة امرأه الثوال؛ ٧— 
صلاماصح ضل هذا، من ثيء منها ينزل، تصل فعندما غائط، أو بول س حاجتها 
اللحظة؟هذ0 مثل ل تعمل وماذا هده، والحال، 

لكابما.تكفزا ذلك، يجعل وأف العاجل، الشفا؛ افَلها نأل الحزانه: 

تمنهله س العلم لتاحدوا كتابه؛ ق ايثه يكنها قاعدة تفهموا أن أريد وأنا 

اممصوفال لاوقرة:ا"خأ[ ه وسعها إلا مسثا يمحمأق4 ؤ؛؛" ثا3قرةنالت اuة قال 

]اكغاين:أ■١[.^^4 ٠١ن، ؤسو\أشَ ق\وقوق\ذ: 



0ع1ما'اإسراله1ءالآووالقاءات 
حا«رااوقالنجزانين

حنباارآُ.يعل سشئ لب فال مثاعدا، يقيأ لب قإل هاما، ررصل حصم! 
نقول!لا أوريح غائط أو بول من الخارج تمخ أن ستطيع لا التي الرأة وهده 

الوما امتطاعث، ما ذلك من ثثتزه حالها، حسمتا عل محل ذقوو،ت بل نخل، لا 
الخمعفلها ونها ق صلاة كل نخل أل عليها يشي لكن ثإذا عليها، ثيء فلا تتطيع 

والعشاء.المغردّا أو والعمل القليل وجما بينها، الحمع يصح اللتتن الملأتئن بئن 

حتىحماصة نجعل يم الخارج، محل تغل الوئت، لحل إذا المرأة هذه ءنمولت 
يلتجتخ.محتغ أف ثاءين، ؤإذا لخن،، يم وثياغا، أفخاذها إل النجس يتسرب لا 

محل؟هر لم 

وإنكاتفيالتشنىس:إذاصفيهثافالمالأمحئ، 
مصل.قاما آحز لد بق 

••©جمى•*

أوالحول، عليها محول، أل العقار أجرة عل الزلكة 3، يلزم هل الئؤال؛ ٨" 
نصاب،وكم الحول، عليها تحل لم ولو الأجرة تللث، قضت، إذا عليها أرم أف 

بالريال؟الفدية الأوراق 

الأجرةإف قال! من فمنهم فيها، ةذ4مائئ العناء ا-حتلم، الأجرة الحراب؛ 
رنمافه.، رسول نن بالاقتداء باب والسة، بالكتاب الاعتصام كتاب البخاري: أحرجه )١( 

أيحدث من (،  ١٣٣٧)رقم العمر، ل مرة الحج فرض باب الحج، كتاب لم! وم(، ٧٢٨٨)
غ.بمنئ.هريرة 

(.١١١٧)رنم حنب،، عل صل قاعدا بملق لم إذا باب الصلاة، تقصر كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 



٧٨٨
ارإقاءاتااور،ضاذية

[١٤١]الأنعام:-كصثادهءه حمهُ ُؤوءامأ حوو لها ليس النختل" ثمرة ~أي" كالثمرة 
وهذازكاها، أشهر ثلاثة إلا يمض لم ولو الأجره قبص مض الأناف أف فمدي 

الأجرةود١ر^ الثمرة اير؛ا الحامع لأف يقول؛ ٠ تميه ابن الإسلام سخ احتتار 
القولوهزا أوأرمحن• بناء كب وهدا _*؛^S، كب الثمرة ع؛ن، كب كلها أثبما 

احتياط.وفيه جثي 

منالحول عليها تم إذا إلا الأجرة ل الزكام نحب لا يقول؛ مذ العناء ومذ 
وجبتالثانية المسنة مذ محرم ل الأجرة وسلمت، محرم ل عقد إذا فمثلا؛ العقد، 
صاحبوأنفمها  ٠٤٥٠٠١١فيها تم التي المسة نصفب ل الأجرة سلمت، ؤإف الزكاة، 
تمامالزكاة شروط من لأف زكاة؛ فيها عليه ليس فإثه الحول، عليه يتم ولم العقار 
الحول.

إلوأقرب للدمة، وأبرأ أحوط الإسلام شيح إليه ذيث، ما لكذ 
القياس.

النقودبيع يتعاطوف الل.ين عنها أل يفهدم بالريالأ'تإ، القصة نصاب أما 
ريالاوف وخمستة هدي كان إذا له؛ ؤيقال الثجل إل هب فتل ببعض، بعضها 
المحسابحلأف فهوالنصاب؛ يساوي كان فا يساوي؛الورق،؟ فكم القصة مذ سعوديا 

عندمعروف وهو القصة، من سعوديا ريالا وخمول ستة مقا.اره القصة مذ 

وقاوه، مخيساوي وقل، الورق،، من ريالأُيف عسره مثلا اوي يقد الصيارمة، 

أكثر•يساوى وقد أم، يساوى 

(.١٥٩الفادى)U/ محموع عل والمدرك الصريأن اكاوى خصر نفر: ا١ 



صاتئما'ا،اه)اُاةاءالأود(
^(m) —

فيكونأوراق، عثزة ساوى السعودي القفي الريال أ0 مثلا قدرنا فلو 
؛.jCJtjمئة خمس الأوراق نصاب 

*•هصى••

تامله محب ينصرف حص الإمام تغ مام 'رمى المنر.ت قول الئؤالت ٩- 
لهبالنسة الفرض دخل من وكيلك يعدر، ركعات عليه لونقص فهل لإؤُُ 

يكوف؟فإذا الإمام مع والقيام 
معذور؛غر يعتله كان ما له يكب فاثه لعذر تركه إذا آلأول أما الحوابت 

عدرله صار الليال مى ليله لكن يتءتيف-ا حتى الإمام مع يقوم أف عاذيؤ من فلوكان 
وعلعليه اطه صل الشل قول هذا ويلين قل، مى يعمله كان ما له فيمحب نحلم،، 

'•محا٠٠ر صحيحا بمثل 'كاف مالة محب أوننام مرض رامي ت وسلم آله 
موالزتينقمن فائه اكاق! أما 

الفرض؟وهويريد الراؤيح ل الإمام ْع يدحل أل ان للأنيجول هل أدلا؛ 
المسالةوهذه يكئس،، لا أو ليلة قيام له يكث_، كونه من أهم مهمة، مسألة وهذه 

مسالةهذه ممملأ؟ والإمام مفرصا المأموم يكوف يجورأف هل العلياء، فيها اختلفت، 
خلامه.

(،١  ٣٧٥)رقم رمضان، نهر تام ل باب الصلاة، كاب داويت وأبو (، ١ ٥ ٩ )ه/ أخمد أخرجه ( ١ ر 
السهو،كتاب والنسائي؛ ٨(، ٠ )٦ رقم رمضان، شهر نيام ل جاء ما باب الصوم، كتاب و١ل^رمديت 

الصلاة،إقامة كتاب ماجه! وابن (،  ٤١٣٦ ) رنم ينصرف، حش الإمام •ع صل مجن ثواب باب 
لحتئيته.الغفاري ذر أي حديث من (،  ١٣٢٧)رنم رمضان، شهر نيام ل جاء مجا باب تيها، والمنة 

صحح.حن حديث هدا الترمجدي؛ تال 
لكئكامسلفيالإقامة،رفم)أههآ(،افخارى:كتاب )آ(أخرجه 

فهمحن.الأشعري أبيرموسى حديث من 



ارهاءاتاور،ضاذإةج( 
الراؤيحيصلوذ والماس جاء إذا للامان يجوز وايه جائز، ذلك أل والصحيح 

سلمؤإذا الإمام، مع فيصل الفريضة، سة معهم يدخل أف الفريقه يصل لم وهو 
الفريضة.صلاة مذ عليه مذ بإ فاني قام الإمام 

بنثةالتراويح صلاة من ركعة أول ق الإمام مع ويحل ْسافنا كان فإذا 
افرمغتر كان لو لكذ يقمر، المافز لأف معه؛ يتلمم الإمام، ملم ثم الفريضة، 

معه.\تأ 

حديثحذلائ،ت ودليل الممل، حلم، المفترض يصل أن محوز ايه فالصحيح 
إليذهب يم العناء، ه الني ْع لآهبمئبم-ل لكن فقد يقهتئ جبل بن محاذ 
المذعليه ينكر ولم فريضة، ولهم نافلة له لكنها '، الصلأةُ نفس حم فيصل، يومه 
ومئلمّآله وعل، عليه اممه صل، 

الإ،هلميمبه؟ظذاقالقاز:م،
يطيلكان حيتإ أصحايه يعص شكاه معادا لأل بعيد؛ هزا فالحوابؤ! 

عهدةل هعل، ما كل، فإف به، يعلم لم الثثوJ أف هرض، عل لم ٠، العشاءر ة د ٢
أنكزكإ عليه، لأئكزه معاذ من ذللث، يرمحي لا اممه كان ولو يمنكر، فليس اممه وأم٥ 

القول•مذ لايزصى ما تقول الذين القوم عل 

الصل 

رقمنمل،، مخرج حاجة للرجل وكان الإمام طول إذا باب الأذان، كتاب اJخاريت أحرجه ( )١ 
بنجابر حديث من (،  ١٨٠)هأ"أ/ رثم العناء، ق القراءة باب، الملأة، كتاب، ت لم ومم\(إ ٠ ١ ) 

•ؤؤقبممحا عبل.اف 
انملأء،كتاب ت لم وم٧(،  ٠٥)رقم طول، إذا إمامه شكا من باب الأذان، كتاب ت البخاري أحرحه ( ٢) 

قهبه■عبداممه بن جابر حاويث، من (، ١١م٨/٤٦٥)رقم العثّاء، ل القراءة باب 



ئما-ا،اهراله1ءالآؤد(لقاءات 

Mاوثوو عهد ق يل U كل قاعدة: ايديثا ب؛ن نجز أن محي ^١ 
باممالعرل جواز عل د?كمحؤةنمح الصحابة دلل ولهذا يمنكر. ليس فاته يكن ولم 

ينزل.والقرآن يعزلول كانوا 

وهوالتراويح صلاة يصل الذي الإمام ْع الإنسان يدحل أف بجور أيه الهم 
الفريضة.ينوى الداخل" ~أي 

تامله محب ينصرف حم الإمام مع قام من ٠١حديث: ل يدخل هل لكن 
وة((را'؟

قامإثإ نافلة، ق يتصرف حتى الإمام مع يمم لم لأيه لا؛ الفلاهز: الخراب: 
قدعغتجل، اممه فضل أتحجر لا ولكم ونافلة، فريضة ل ينصرف حتى الإمام مع 

ناقله.وللامام فريضة له الصلاة كانت ؤإو ■مؤيل الله ييثة 
••ؤصق(••

منالأشرمحلة بعضن عل المسابقات بعضن لمرح ق رائك ما السؤال: " ١٠
أسلة؟عليه أضع ثم الشريط أوؤغ بأف وغثرْ، رمضاف أحكام ق المحاصرات 

لكصوناقعه، وصالحه جثي؛ ننسها ل وهي تأمل، إل تحتاج هذْ اتحواب• 
علنحكم أف نستتلع لا لأدنا أخرى؛ مسابقات فيها يد.حل وأف ثتطور أف أخشى 

(،١٣٧٠رنم)رمضان، شهر نام ل باب الصلاة، كتاب داويت وأبو ١(،  ٥٩أخمد)ه/ خرجه أ ا
الهو،كتاب اش؛ والن٨(، ٠ رنم)٦ رمضان، شهر ننام ق جاء ما باب، الصوم، كتاب والترمذي• 

الصلاة،إنامه كتاب ماجه؛ وابن (، ١  ٤٣٦ ر رنم ، يتمرن، حتى الإمام مع صل من ثواب، باب، 
•ظئرغنئ الغفاري ذر أب حديث، من (، ١٣٢٧رقم)رمحضان، شهر نيام ل جاء ما باب فيها، نة والم

صحح.حن -حدبثا هذا الترمذي؛ قال 



اله1ءاتال«ض1ذاةجم 
~~رتئ؛لا

تحتاغفالماثة لدك الإنائ؛ محترز |ل الأمور س مثل j محن يلهيا المقل، 
ونظر.تام إل 

••)قصي••

هداز الصمه، سمى والأفراح للعزاء معد مكان بلادثا ل الثوال! " ١١
هدا؟حكم فا ستاو، غيو مذ لكذ للتاء، درس يقام ا،لكان 

صاحثئفيه اقتصر إذا به، امن لا فهدا للأعراس ممدا لكن إذا أثا الخواب: 
أوأومطربات مغنيات فيه يكون لا بحيث شرعا؛ محور ما عل منه امحتأجز0 ومن 

وعدمالراحة س فيه ثا الأن؛ هذا اقدوا الناس لأف به؛ بأس لا فهدا ذك، أشبة ما 
يهدمول.لكذ الدراهم عليهم تزيد لكنتا ؤإن محدومئذ، وصاروا الكلفة، 

لمللعزاء الاجتاغ لأف لكنبه، حتر ولا بدعة فهدا للزاء ^١ كزبا وأثا 
يئييأو الأحناف، بج مما وهو أصحابه، وعهد الني. عهد ل ممروئا يكذ 

الموت.

حاو!كل عل مضزه ففيه 

ومحلمستاق واحدة كل النساء، ق يكون غالبا وهدا الأحناف، كيج أف إما 
وكدا،كدا فيه لكن الذي اثا، مميلا أحاu، مميلا أ؛اا، مميلا وترغ: الثانية، إل 

ونياحة,ندب، هناك ويكون 

وحديثوالخروج فالدحول، الزجال، ق غالتا وهدا الوُثإ، ينسي أل ؤإما 
يكنلم نم ومذ نصزة، وهذا الأخرة، ؤييين( الموت، ييتن( لمض بعضهم 

صئ'قثهظ.الشل هدي الهدي وحير هذا، ر?ءؤممبم؛فضلول الصحابه 



اص(اص ^١ ٤١٦ئ،ا لقاءات 

والتقوى؟الصوم و؛ن العلاقة ما الئوال؛ — ١ ٢ 
الإنسانكان فإذا جدا، ظاهره علاقه والتقوى الصوم ب؛ن العلامة الحراب; 

ذكركإ ءِةتجل، اممب يقوى عل الصوم هذا محمله أف بد فلا صومه، ق ف محلصا صاي 
ملطممن اديث ^، ءتاًظلم هح كتايه؛ ق ذلك تعال ادأوبم 

]اوقرة;"ااِا[.4 تنموف  '٣
حاجهف فليل والحهل، به والنمل الزور محوو يدغ لم ارس ه: سه وقال 

للتقوى.ملازم الحقيس فالصوم ' وثزاث4ااُ طعامه ينغ ن أز 
••©صى••

بينإمنفصبينر، والوتر الشفع نحعل اثالاج العام هدا ق نلاحظ النوال! —  ١٣
ببعض.يصليهإ كث المانحى لعام اق 

ثلاثق الوتر فاجعل ثث إل وهدا، هذا ش~ —والحمد جائز كله الجواب* 
مفصوله؛تكوف أف وا-محررتإ مفصولة، ثلاُث، ق الوتر فاجعل ثنث، ؤإف مرودة، 

الركعةفإذاكانت، يتهجد أف يريد الناص بحص وربإ والتسليم، التشهي. نيادة فيها لأف 
جائز.كله وهذا فهذا ركحتمر، له وتكون بركعة، شمعها منفردة واحده الأمحرة 

••هيى•*

إلطريؤؤ ون، اقد*ؤا، ذبح ل لهم أحا الإخوة بعص وكل الثوال،؛ - ١ ٤ 
المال،؟منه ئرؤ( المنحر 

(،١٩٠٣رقم)الصوم، ل والعمل؛4 الزور نول، يلخ لم من باب الصوم، كتاب البخاري; أخرجه 
)?قؤهت.أبا حديث، من 



عقيقول• تعال اممه لأف عليه؛ محإف فلا مقزطا يكى لم إذا الحواب• 
ّّيلهلامبم'اآآ•ين ألمءُيهك^ 

••هصى••

ألفمئة عليه رحل كان إذا أنمد فيه، تقولول ما الدين شراء النوال؛ " ١٠
ؤينددما لينجز السعيد ياخذ أل تاجر أخ عليه فعزصى سعول، ومعه تقسيطا نيال 

ا،لثةبتييد التزم فإذا يكمن،، لا وقد يكنر قد لاثه نحور؛ لا هذا الخراب؛ 
نحل.لا وهذا التفاصل، مع ددراهلم يراهن؛ بح هوالربا، فهذا حال كل عل 



اثاني(اص ا-اااها عام هاءات 

\ه'\ض
ث-َجاسأمح؛إيح

ؤإمامالتمسي خاثم محمد نبيثا عل وأسلم وأصل العالن، رب ف الحمد 
الدين•يوم إل بإحسان بنهم ومن وأصحابه، آله وعل المح(، 

اللملهوهل0 المارك، رمقاف شهر لقاءامحت، مذ اكاق اللهاء هو فهدا بعد؛ أما 
وألم،.مئة وأرع عثر سنته عام المارك رمقال من اكامتة هي 

يمف1،أذ يمكن لا اذ الإنلأف القزم، بملل ما عل فيها كلائنا وليكذ 
ا،لعاملأُن،وحمح بل العبادايث،، حمح فإل المادة، يهللأيتؤ يعرفج حتى المادة صحه 

ايرامحن،!باب، ل العلياء قال ولهذا ١^١^٠؛ وانمماء الشروط باجت،لع إلا بم لا 
الفرائضمذ مسألة ق مى أف ان لأنلأَمحل وقالوا• مواح، وله أماب له ايرايث، 

تكونلا المادات، بايت، ل هتا كدللئ، ا،لواع. هو الذي الحجر بان، يعري، حنني 
ا،لوانع.وانتفاء الشروط إلا؛احت،اع صمظ الياده 

وثناالصتام، شروط عذ تكثمنا الأول اللقاء وهو الاصى قبل لدرس اق 
الصوم،ونواممى الصوم ممسيان، وهي الصحة، مواح فندكر الليله أما تة. م أما 

١عغجو اف بإذن بالتفصيل ذثاJكئها 

ثاءإذ الأذ سن ما حني، أوثيانية سمعة أو سمتة الصوم مفدات، ت فنقول 
تعال.افر 

آيةل تعال اش ذكزها أثماء ئلاته هد0 دايماغ• والشرب الأكل الأول،ت 
ؤاسممواهؤغلوأ  ٩٣اممه ًكثب ما محإتغوأ ثنخمئى ء؛ؤةقى فقال واحالة؛ 



االق1ءاتال>«ضاىاا\مك 
تس أل— 

سْلأؤخمبجلمحمم
أؤفيه]القرة:يحا[.

الإنسانفعلها فإذا عنها، اك يالإمأص اممه لأف الصوم؛ مسد أشياء ثلاثه هذه 
منه.ممنوعا كان ما فعل فقد 

هذهالعبادة. أبطل العبادة مى ممنوعا معل من كل أف العال،ا;؛• عند والقاعده 
يلمحا،لا فانة عمونا ممنوئا العبادة ق شنئا اذ الإنفهل إذا وأثا مهئه. قاعدة 
قاسولذلك لها؛ ئبمللأ كان فعلة اذإذا الإنفإو بحينها فيها مموقا كان U ص 

لأوصومه؛ منسي لا الصاJلم فلوكذب الإفطاو، وحاو الصثام حاو ق حرام 
بطلوهوصائأ فلوأكل الإفطار، ي حلان اليام ي والأكلَحرام عام، التحرم 

 َ »ُُ
صومه.

صححة.القاعدة إذن 

فريضةمواآكان ^؛^، او;Lj الإنفعلها إذا واباغ واليب، فالأكل 
فله.أوتا 

رمضاومار ي كان إذا إلا نحي لا لكنها بالكفارة، محص اباغ لكن 
وهورمقال مار ل الإنسان جانع فإذا الصوم، عليه محتا وهوص صائم والإنسان 

أحكام!خمسة بجإعه تعلى الصوم عليه محا مر 

الإثلم.الأثو:
ادالصزم.الئاق:ف

اكئفيه.وجوب الثالث; 



e(اص ^) ١٤١٦عام لقاءات 
_ث

القضاء.وجوب ١^١^٠؛ 

الكمارة.وجوب الخامس! 

أحكام!خمسه فهذه 
والخا.ءننتا وأنمي محه، ذنه!ا ١^ لأف ؛ ١٣١^! 
لالصّوم.ممد وابعلع جامع، لأد4 الص.وم؛ قساي الثاق! 

الإمساك؛فلزهه شرعي، عذر بغر أفهلز لأيه يومه؛ ل اكى وجوب اكالث! 
له.ونادينا له تعزيتا 

ةفاؤْ.عاليه فوجص_إ الواجب، صومه أفد لاثه المضاء؛ وجوب الراع! 
شه—زينفصيام محي لم فإل رقبة، عتق مغلظه! وهي الكمارْ، الخامس! 

مسكيتا.متهئ فإحلعام يسأت2ج لم فان ابمن، حم
إذلأما اشُما؛ لم؛ازن4لم بkازة اممه عباذ أفممزم لما تحل لا أنئ والدليل 

محب،لا محرمة والأموال، فهوتغريم، مالثه كانت، ؤإذ تارالي.با، فهو بدنيه كماره كانت، 
انتهاكها•

لأو الصوم ق أو الخج ق سواء كماره أو-صت، من كل لها! انتبه الماعده وهذه 
الأمواو،واحرام الأنفس احترام الأصل لأف له؛ سئم لا فإثه دليل بدون غرمحا 

وهومحالة يضيع فالعاذا المالية بالكفارة أو ا تعيبه؟ فلمإدا البدنية، بالكمارة ألزمته فإذا 
محم؟إ

الأشياءمن فكثير الإحرام، باُب ل ~مثلأ~ الفدية باُب ل تفيد القاعدة وهذه 
فيها.فديه لا التأمل عند ولكنها فدية، فيها العلمإء! يقول، الإحرام اُب بق 



ضالة\مَ 

الكماوة؟وحويت، عل الدليل هايت، مولث الكمازة، هنا كدللئ، 

الشنإل حاء رجلا ررأل و.ق'■' ميزْ أي عن انممحن j الدليل نقووت 
أهله—، iiJu،!jشمه هالك، أي! وأهلكثج، ه1\كت، رواية! ~وفي هلكث، قال! ف. 

الشنفامنه صاJلم، وأنا رمضاف ق امرأق عل ونمت، قال! هلكث،؟اا رابم قال! 
قال!متثام؛ناا. ين نهن راصم قال! أجد. ما قال! رثه. يعيى أف 

.^٠٢قال! »أدلمثنتثا«. قال! لأس/ 
أفبرحمته عِقتْل اف وهيا جلس ثم يتْليعها، لا الكمارة حمال حمح إذذ! 

٤^١^^٣،أمسهلم من أن!، . الى ولكن بتمر، ه رسول أف 
لاقهاي،ن ما واطه منى؟ أفقر أعل الله، رمول يا فقال! به؛؛• فتصدى هذا ١احد قال! 
حتىق\صأوأ3كأ المن قمحك، اممب، فضل ق الرجل طمع مني، أفقر ست، أهل 

منهمحرج أف بعد غاتتا أهله إل ر"؛ع • أهاللث،اا ^٠١٠ ٠١١١قال! نم نواجذ0، لدنا 
وجلا.حائما 

فيهتحب الصوم عليه محث، صائم من رمقال ل ايلغ أف عل دليل هدا 
تروق.كإ معلظه وهي الكمارة، 

رمضافمار ق فجانع أهله، معه افر كمالصوم؛ يلزمه لا ممن ا'بماغ ومع فإف 
ولاكمار0،ولامفى إثم عليه فليس صاما لكف ؤإف ء، مي عليه فليس مقطرا لكف فإف 

فقط.القضاء عليه لكن 

علهضيق ثيء له يكن ولم رمضان ل جامع إذا باب، الصوم، كتاب، الخاري؛ أحرجه )١( 
الصائم...،عل رمقان مار ل الخ،لع نجريم تغليفل بابؤ الصيام، كتاب، ت لم وم(، ١  ٩٣٦)رمم 
نمحقمحنبمتن.هميرْ ابي( حديث، محن (، ١ ١ ١ )١ رمم 



الثاني(القا« ^٠ ٤١٦ط،؛ لقاءات 

قله يدا م مكه، ق وصام بأنله، العمرة إل ذهب اذ الأنفلوا0 هذا وعل 
السفرق الصوم لأن صائنا؛ ولوكان أهله يائ أف باس فلا أهله يائ أف النهار أثنا:؛ 

عذر.بلا ولو قهلعه محوز 
والنز>سا،الأكل مقام قام ما أي^ والشريسر! الأكل بمض كان ما الرابع• القطر ء.ءَ 

والثرب،الأم عن 7آا يكتفي يتغدى:بما، الإنسان ل ينرر التي المعديه الإبر مثل 
مقطزه.فهذه 

ءد.ً  دليل؟عندكم هل لم، المصيام مسدوف لماذا قائل؛ قال، ولو 
بينوالتفريق التعاثلين بجمع جاءت الكامله الشريعه هذه أف الل.ليل نقول! 

الأكلمقام تقوم كانت، إذا الإبر هذه أف ومعلوم الشريعة• ل ثاءا-ه هن-ْ المحتلمين. 
والثزي،.بالأكل أي؛ ها. فألخمئ، بمعناهما، فهي والثزيتح 

الأكلحا يلأذ والئزن، الأكل لأف ظئ؛ فيه هنا القياز قائل: قال فإن 
شوقمعه يكون شفي إذا الفقير نجي• ولذللث، ، ١٦٢يتلدذ لا الإبر وهن«ْ والشاريج 

بالأمحوى؟، الأصعفيلحق أف يمكن فلا والئركا، للأم عظيم 
بلأو٢٠وا٥، وقه العباد؛ن. عل تٌكم ليس والإنسان ثلئؤ، لا قوية شبهة ُذْ 

الشريعة.بمقتفى 

لوابتلعالتاودذ،ولهذا القوَلفقول:لأنمرطفيالأمواي هذا قال فإذا 
أزراراابتلع ولو لأتخ، حجزا ا؛تلإ ولؤ يمطر، يبحة حررْ صائم وهو الإنسان 

لأظز؛ْعهلأ:ظذ،لأشلئ،.
صيرهبن للمقيُب قال ه الني أف التلدذ ذللث، شرطه من ليس اثه عل ؤيدل، 



اولىءاو||مينازيةؤت، 

الاستنشاقق البالغة من منعه ٠ ر صاحا،، ثكول أل إلا الأنتئثاق ُرباإغِفي 
نزلإذا الماء أف ومعلوم الخوف، إل الأنم، من الماء ينزل أف من حويا صاما؛ كان إذا 
ذلكفدل والثزُت،، الأكل مثل ثلئح~ —لا بهثلمدد محمل لم الخوف إل الأف من 
المعنى.اعتباو عل 

تكونالنزُب أو الأكل عن ينتش:بما التي الإبر بال القول عل جنرنا وبه 
لكنحرام، دليل بدون اممب حلق عادات اد إفلأو 7اذا؛ نقول لا لكنا ؤإلأ مثهيْ، 
الأدلة.من الأو ذكرناء ما عل بناء بذللن، القول عل جنرثا 

الصائم،من بنعل ذللئح يكوف أف بشرط لكن بشهوة• الض إنزال ■ الخامس 
Iثلاثة لشروط فا 

منثا.النازل يكوف أف — ١ 

بشهوة.يكوف أذ — ٢ 

الصائم؟من بفعل يكوف أف ٣— 
الإنسائء بأذ ندثا الازل كان فإذ اuزل؛^١: يكون أن ١^^ الشرط 

إليهصمها لو وكدليثح تيذا، د ينلا صحح فصومه صائم؛ وهو وأمدي زوجته 
وهوصام،مثئ كان ه النل أو ثبث، لاثث -٠اJا؛ يمني لا صومه فإذ فامدى بثهؤة 

والرمذي:(، ١٤٢رنم)الامتثار، ق باب الطهارة، مماب داود: وأبر (، ٣٢)؛/ أحد أخرجه )١( 
محابواكائي: رنم)٨٨^١(، للصائم، الاستنشاق مالغة كراب ق جاء ما باب الصوم، كتاب 

المالغةباب وثها، العلهارة محاب اجه: وابن رقم)٧٨(، الأّتشاق، j المالغة باب الطهارة، 
•;ْءؤئنبمنن صرء بن لمط. حل-ث من (، ٤ ٠ )٧ رقم والأسثار، لاستنشاق ال 

صحح.حن حديثإ هذا الرمذىت قال، 



جآ< اثاني الأق1« ) ٥١٤١٦عام لقاءات 

بدونلكس والمانرة امحل ل ذلك ق لأمته ورحص ُ، صائمُ وهو وئياثر 
م"'■

لرضإما شهوة؛ بدون الى بمزو أحيانا شهوة: يكوو أو الثاو: الشرط 
التينزل الدبر من الخارج ق يبوثة ق كان إذا التعثر عند أو شديدة، لبمروذة أو 

شهوة.بغثر لاثه الصوم؛ يمسي لا ^٠١ ٠٥شهؤة، بدون 
ينسدلا فإثك بتفكم كان فإف الصائم: من بفعل يكوو أو الثاث: الشرط 

الم؛.

صائم،وهو هوة بث—مسا ءأُزل فيهم، ففآكر أهله، ض غائب رجل فمثلا 
ثثاوزاممه #إن الني قول والدليل صمحح، وصزمة عليه، ثيء فلا 

فهوعنه تحاور ى. اممه كان وإذا ُ أوممكلماار ثنمل لم ما أمنها به حئننأ ما لأمتي 
فهومباح•امحاح عل ترب وما ماح، 

فانزل؟زوجتث إل بشهوة نظر رجل 3، مولول فإ 

صومه؛يمني. لم واحدة بنظزة كان ؤإف صومة، مسد الفلز لإر إن الخراب: 
الثانيه«رأأ.لك وليس الأول للأ، ررإن،ا المذه لقول 

المسام،كتاب، لم؛ وم(، ١  ٩٢٧رقم)للمانم، الماشرة باب الصوم، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
(١٠ ١ ٠ رنم)٦ شهوته، نحرك لم من عل محرمة لت الصوم ق الشالة أن يان باب 

تحركلم من عل محرمة لت الصوم ل الشلة أن يان باب الصيام، كتاب لم؛ مصحيح انظر؛ )٢( 
شهرته.

كتابومسلم؛ (، ٥٢٦٩رقم)والكره، الإغلاق ل الخللاق باب الهللاق، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 
ئغتيبمتد.مريرة أي حدث من (، ١  ٢٧رنم)التمس، حديث، عن اف نحاوز باب الإيإن، 

٢(،١ ٤ رنم)٩ الثمر، غص من به يؤمر ما بابط النكاح، كتاب وأبوداود؛ (، ٣٥٣أحد)ه/ أحرجه )٤( 



ارق1ءانارورضاذ؛ة

حتىيكنه الإنسان يعاج أذ وهي الثنيه، العادة يثموثه فيإ تقولون وما 
فالعاذةهدا وعل بفعله، بشهوة مسا أنزل لأيه الصوم؛ يفند الخوامب،! مسا؟ ينزل، 

إثئها،يزداد المنام وق الأصل، ق حرام فهي إثئها، يزداد الصنام حال ق الريه 
الإنزال.فيها حصل إذا الصوم وصد 

لمإذا للصوم؟ منسي بشهوة الي إنزال، أف عل الدليل هو ما ئائل• ئال فإذا 
مردود.قولتكلم قاف بدليل تاتوثا 

إباالقرآن ل والدي مردود، فقولنا بدليل نات لم إذا صدمش! نعم، نقول؛ 
اتلم فإذا معاق،، الحق نمم! ثلنا; القول، هذا قال فإذا اين؛ إنزال يوف اباغ هو 

الحاليناق حاء أيه وهو باادJلي، نأي أف يمكن لكن صحيح، فالصوم بالدليل 
ُأخل٠٠١ من وثهوته وثراثه طعامه ررييع قال؛ تعال افه أف المنام ثواُب، ل المدبي 
ثلث،.بلا شهوة، ينمى المني وإذزال، 

.صدمه٠٠ثمع اروِفي ه؛ الننر قول شهوة ينمى أيه عل والدليل 
لوأرأيتم نعم، ٠٠قال؛ أ أحر؟ فيها له ؤيكون شهوثه أحديا أياق افه، رمول، يا قالوا؛ 

الحلالق وصتها إذا ءفكدلك يال! نعم. قالوا؛ ورر؟اا علميه أكاو الحرام ل وصنها 
الرجم•ق يوصع هوالدي هوالمي، ايؤ 3، المرأة 3، يوصع والذتم، أجر٠٠ له كاف 

بنبردة حديث عن (، ٢٧٧٧رقم)الفجاءة، نظرة ق حاء ما باب الأدب، تاب ك =
غريب.حديث هذا الترمذي: قال هؤؤوظ الخصيب 

المسام،محاب لم: وم(، ١٨٩٤)رنم الصوم، ضل باب الصوم، كتاب الخاري: أحرجه )١( 
خنؤفيتن.هريرة أيٍ( حدبث، رنم)اهاا(،س الصيام، ضل باب 

رقمالعروق،، من نؤع كل عل بمر الصدقة اسم أن بيان باب الزكاة، كتاب ملم: أحرجه )٢، 
خ؛ءمحفيءننّالغفاري ذر أف حديث من (، '١ • )٦ 





ادقاءاتالر«ضائ

الفائدةما الأن، واجسر غر يحقه اليوم صوم لأف آخر؛* ل فليأكل النوم ول أل 
اهطز؟اويد الإمساك مى 

فالحابمطر؟ الحاحم كون وجه ما لكي بمطر• ايًجوم كوبأ وجه فهمنا 
دم!لم 

الماصيق الحجامة أف بمطر الحاحم كون وجه لآمةأ؛دذت الإسلام مخ قال 
الحجامة،مكاو الحلي يس صغيره، أنبوبة له محجم والقارورة القارووة، بمص كانت 

أجلمذ ميا مصا الحاجم يمصها يم ا-لآرح، نفس عل القاروره هن•؛، ئوصع يم 
الدم.وحدبت، با-يالل. أمتكت، فإذا القارورة، ل الذ*ى الهواء بمؤغ أف 

إلالدم مى ثيء يتنربر ربإ العمليه ®وهدم رَمحئآنئئت الإسلام سيخ قال 
الحاجموهولأ:تنث((رى.جون، 

القارورةمص يوف الآلأتا بواسطة الحجامه ت، كانفلو ذللث، عل وبناء 

الثئ_ووعهي. ل الحاجم أفطر أجله مذ الذي المعنى لأل بمطر؛ لا الحاجم فإف 
\لآلأب.>رذه منتفيا ءثواكلأْأئيم 

قاءحتى القيء جلب الصائم أف لو يعني* عنل'ات القي؛ إ'؛مّاج السابع• 
صومة.وبمني بمطئ، فائه والشرايت، الطعام مى معدته ل ما وأحرج 

القضاء،عليه وجن، عمدا استقاء من أو ؛أ؛هعتئت ئريرْ أي حديث، دليله؛ 
لابمطزاى؟فانه - غلبه أي: - ١^ ونذدرعه 

(.٩١٣٧فيثسة،رقإ)ابن رأ(أحر-0 
X٢٥٨-٢٥٧/٢٥)٢(محموعاكاوى)

(،٢٣٨رنم)٠ عمدا، تهيء يالماثم باُبج الصوم، كتاب وابوداود؛ (، ٤  ٩٨أحمد)أ/ أحرجه  ٢٣١



0(الثاني الأتاء ) ^ u٤١٦،| لقاءات 
=

الخوفو\حت\غ و\ذثوب.1 الطعام من جوفه ل ما مغ استقاء إذا ايه والحكمأت 

إفساديستلزم لأثه ينتقيء؛ أف عليه حرم واجبا صومه كان من ولهدا 
ذلك،إل اضو إذا إلا واطا صوثة كان إذا بمممي؛ أف يجوز ولا ؤب، صوم 

الغصنهدا زوال، يمكن لا له! وقيل عليه، الصبر يمكن لا ثديي مغمى يميله كأف 
أفيلزمه قلا وميا أصاثة لرض سميا أف له جار ؤإذا صروره، فهدا فتما، بالهيء إلا 

بمهؤيثزبر يأكل أن له جار يعدر أفطر من أف ت القاعدة عل بناء اليوم؛ يقة يمسلث، 
الثوم•

المرأءكانت، فإذا بالياء، خاص وهدا والمماس، الحيض دم حريج الثامن• 
صومها.مد الفامن دم أو الحيض دم منها فنزل، صائمه، 

المسالمارا.بإ•؛٥^٤ 

النهار.تم لاثه صومها؛ يمسد لا بلحفلؤ الثمن غروك، بعد لوحاصت، لكذ 
تصلأف وقبل الغروب يعد حاصت إذا المرأة أف النساء عوام عند اشتهر ما وأما 

لوحاصلم،أما كإ صزمها، يفند ولا له، صحه لا فهلءا يمني، صومها فإف الغرن، 
صومها.مد بلحنلة الغروي-، فبل 

كتابماجه؛ وابن (، ٠٧٢ ) رنم عمدا، استقاء فيمن جاء *ا باب الصوم، كتاب والترمذي- 
(,١  ٦٧٦)رقم يقيء، الصائم ل جاء ما باب الصيام، 

غرب.حسن حديث ااترمدىت قال 
سعيدأير حديث من ٣(، ٠ ٤ ر رقم الصوم، الخائض ترك باب الحيفى، كتاب اابخارىت حرجه أا 

•غهبمنت الخيري 



القاءاءايوسانيةت( 
لأ:شئبالخنمإلأذ،لأة:أو و\طأ 
اكللم.الأئل:
الوو.اكاف:

والقصد.الإرادة الئ١Jئات 

وصدهوالإرادة والهمد النسيان، وصدم والدكئ الخهل، وصدم ت العلم 
الإكراةوعدمالإرادة.

>J؛،أن4ُ تئ، ئأ لم:طلمغ، الفم أو يقلن وثرب أم او الإنأو فلو 
تغربرلم أما نيئ؛ ئم وشرب وأكل عزتنا قد الشص أل ولو صحيح، فصومه 
جاهل.لاثه صحيح؛ فصومه 

جاهل.لأثة صحيح؛ فصومه فحجم مطز الحجامه أل يدري لا كال ولو 
بغمأولخال غبار حلقه إل محنار ولواله صحيح، فصومه وهونائم وشرب ولوأم 

صحح.فصومه قصي. 

لأمتيوانّؤ ضزئة، بمني لا الخام أف > الدليل أين قائل: قال فإذا 
جلابمثد الريد وغيث ضزثئ، 

العفليمهالقاعدة تلك منها: العامة فالأدلة خاصة، وأدله عامة أدلة عندنا قلنا: 

4\وأغقاة متا ئواخددآإن لا اؤتثت١ تعال: قوله وهي هماده، عل 7اا افه س اش 
لخطانممثأ -؛٥؛^ علبمتظز وقوله؛نعال:فعلن،، قد افه: قال ]القرةتا"هآ[ 

]الأحزاب:ه[.مبمةم4 تثدن، ما وله( هء 



جاهءاتءا،اا'ا،ام)الأقاءاثذي( 

والشنإلالخطآ أمتي عى نحاور اف، ارإل حك! دا>>انياو ه الني عن يروى وما 
هذْ ٠١ضر\ح-غش\ زظ الخطأ أض عن ررص أو عي(( انئكرهوا زظ 

أدلأعاثة.

رْ؛هبمنهايكر أب بنت أمحإء عن البخاري صحح ق ثبغ ما الخاصة؛ والأدلة 
أمالأف فتئ النمز((ُأا طنت نأ غيم يوم ق ه ام عهد وس 

أف. ٠٢١أ\>ثولإ ولم لم الش،سا أن يعلموا لم لكنهم النهاو، ق أكلوا 
يمكن،لا لأيه قهآلألأ0ؤظم؛ الثمول به لأمنهم واحبا القضاء كان ولو يمفوا، 

أمرهمإذا لأيه نقله؛ لوجب أمرهم ايه ولو بيان، بدون الأمة عل واحتا بمغ أف 
علمنابالقضاء أمزهم الرمول أة يقل لم فل، محفوظه، والشريعة الشريعة، مى صار 

ليسأثه عل دلتل، ذي دواض وجود ْع الثى؛ عن النأكوت لأف قضاء؛ لا أنة 
كذلك*وهو بواجب، 

^١۶١تعال؛ افب قوو بجهبمهيقرأ حاتم بن، عدي امحم؛ جهل ل دليلآحئ 
إئألهجام أينثإ ثر "آلثم بث ألأسود أ-مح4 بث ألأيس آنتئ دؤ ثس حى 3؟^^' 

ويأكل،ياكل وجعل حور، الله فقدم يمموم، أل يريد وكان [. لاوقره:يخ؛ ه أكزا 
ءليظ~حبل ~والعقالا أموي والثاق أييمؤر أحدهما عقالمر وماد؛ نحثؤ وصع وقد 

هالنثي أختر لم أمك، الأسود من الأبيفن باق فلثا العقالين، إل ؤينفلر ياكل 
وناذكررإن الض له فقاَل الحد، هدا إل اكل وجز صائأ، أنة بدك 

ذرأب حديث من، ٢(، •  ٤٣رقم)والمامهمر، ا،لكرْ طلاق باب الطلاق، كتاب ماجه: ابن، أحرجه ( ١] 
الغفاري

رذم)ههها(.الثممر، طلعت، ثم رمضان ؤ، أفهلر إذا باب الصوم، محاب اJخارى؛ أحرجه ( ٢ ] 



ارو4ضاذيةاللهاءات 

.' ر والأموي(( الأيص الخط ومع أو 
قالهوهذا كله، الأفق الحال، هذه عل ونائم فعرص صحيح، 

والزحوالداعتة ويمزح، ياواع_، ق،هأكلأْلآئم الرسول لأف المداعته؛ باب من 
لأّياْعسلأ1زه

قاللتحمله~ بعيرا يريد ~يعني! بم عل بميله أن يريد رحل جاءه ل، ولهدا 
والصغمثالصغير، الخوار هو الناقة وولد الناقة(( ولد عل حاملوك ارإيا ه.' النثر 

إلاالإبل ثلد »وهل البل فقال الكلام، هذا استغرب فاويل نحذ، لا 
الرجل.فاطمأف الوى، تلوها الثمله الأحمال تحز ام الإبل النويى((ُأا 

الأبيصالخيط ومع أو ننريص ومادك ارإل حاتم! بن لعدي الرسول فقال 
>ولأقد ماطنا النور ينفلو هو بالخفم، جاز حاتم بن قعدي الأسود((؛ والخيط 
بالخئم؛جاهل إذذ فهو الأية، معنى جش ل؛كن الفجر، طلؤغ يجهل فلت؛ الأفى، 

إفسادمن ماغ بالحال والحهل الصوم، إفساد من مانعا بالخكم الحهل يكون وحينئذ 
المزم.

ناس؛وهو روي حتى ومرب نع حن أكل الإناف أل فلو النيان؛ أما 
أولنثأئاهقجثآ واجع.ناءان لا العام! الدليل وقدذكريا صحيح. فصومه 

]اوقرة:ا-حأ[.

أنتئتتس تى وأثميوأ ؤوعلإ\ ت تعال، اف قول باب القرآن، تفر كتاب البخارى^ت أحرجه )١( 
بجملالصوم ل الدخول أن سان باب الصيام، مماب ت لم وم(، ٤٥٠٩)رنم ا'لأ.تص...ه، 

بابنجاءفياراح،رنمسآإ(،صمح،:الأدب، محاب )آآ(أبأحد)مس(،وأبرداود: 
هؤهقإن'.ماللتح بن أنس حدسثح من (، ١  ٩٩رنم)١ الزاح، ل ماجاء باب الروالصلة، كتاب 

غرسح.صحح حديث، هدا الأرمدؤ،: تال 



الثءافاتى()  ٥١٤١٦ئءلقاءات 

ااساض. رسول قال ةالث غتهمحق هريرْ أبي( عن حاص• دليل هناك لكن 
و>اثاهااراش أطعمه فإثإ صومه، هلثتم أوثرب مأكل وهوصائم سي 

أكلالذي الصوم أف للث، س؛ذ صومه® رادل؛تم هوله وتأمل 
فاثإصومه؛ ،ريكم قال! لاثه نقص؛ به ليس ناس وهو صاُمه فيه 

.ومقام١١افه أطعمه 

ثJJالخالكن صحيح، فصومه زوجته، فجامع صائم اثه إنسان( نمى ولو 
ماأكي هذا لأة والثزب،؛ الأكل ذكز ءوئصمُ واوئول ثرن،اا أو »أثل 

يكون(نمنه وابئ قليل، ا"بماع عند الصوم فنيالن( ا-لئءإع، بخلاف، ان، للأنيقع 
الصائم.مى قليلا 

فدخلغ.اثة، يثوئ بشارع ص الإنساو أف فلو الإرادة: عدم اكالث،: الشرط 
صحح.صومه فال ئمه؛ إل الغبار 

فصومهأنفه؛ إل الدحا)!( ودخل غنيه تحث، الخرم ووصع ان الإنولوبحر 
صحيح.

الدحانوجعل ينمحها، فجعل الفخ، إل فاحتاجغ المار، عند حالنا ولوكان 
منه.بقصد ليس ذللث، لأل صحح؛ فصومه أنفه؛ ويدخل لحيته يتخلل 

الماء،جنس من فهذا الفم إل الدخان يغ حتى الخور أو الدخان سم أما 
أفهلز.طه إل الدخان وصل فإذا 

وعسامت(، ١  ٩٣٣رقم)ناسا، أونرب أكل إذا الصائم باب الصوم، كتاب لإخ\وي.' -محرجبم أ( 
هريرة١؛^ حدث هن (، ١١٥٥رنم)لايمطر، وجاعه وشربه النامي أكل باب الصيام، كتاب 

ذعفنض'.





ااتثاض الثاء ا'ا؛اهر مام لقاءات 

الأسنلأ

قدوأنا البخور، لدحان بالشبة والتبحر الشم بين الفرق ما اوسؤالت — ١ 
بدليلدخانه؛ يتصاعد موف البخور أل العلوم ومي تحت المبمحرْ وصعت 

للدريعت؟مدا التبحر؛ عدم الأحومحل فهل أنفي، ق تدخل رائحته أة 
محبكان ه والي محليته، ورائحته ؤليب البخور أف شاك لا الخواب! 

حرجولا الدهون، أو بالبخور مواء الطب، بامتعإل مأمور فالإنسان ٠، الطسن،ر 
قصدبغم جرج إذا فإل جوفه إل الدخان يلج أف يقصد لم الإنسان دام وما عليه، 

يدونالمضمضة من جوفه إل الماء لحل ؤإذا يتمفض اف الإنأف كإ بأس، فلا 
عليه.ثيء فلا قصد 

«وصو(»

الأكلعن نمسلث، ولم الثمس محللؤع بعد بالصلمام ممعنا الئأؤالت ٢— 
إثم؟علينا فهل الغي.، مذ وصمنا المغرب حتى والثزيت، 

الشهربدخوو هبم؛ إذا شك أف علميه محن، الإنساف أة شك لا الخزان،; 
لوأةكعا الإمساك، فيجب _، م جاهلا الأوو ق كان لأثه المهار؛ أثناء ولوؤ، 

الإمساك،عليه فيجب، تغرب، لم أما نبهن م عزبث، الشس يظن أفهلر اي( الإن
الإمساك.عليه فيجب تلمالع، اثه فتبهن ؛3j ^iلم الفجز أف يقلى أو 

عن(، ٣٩٣٩)رقم النساء، حب باب النساء، عشرة كتاب اني؛ والن(، ١٢٨)م أحمد أحرجه ( ١ ر 
ئؤمحنبمتث•ماللش بن أنس حديث 



المءاتال*ضاذ،ة\بجمَ 
^لتيثما

الإمساك،عليهم محب النهاو أثناء ل النهرإلا بدحول بملْرا لم الذين هولا؛ 
ثب؟أولا القضاء عليهم محب هل العناء احتلم، ثم 

أكالواإو،ا لأنيم القضاء؛ محن، لا أيه لآ،هآثئإل ثيميه ابن الإسلام شيح فذمت، 
النهر،بدخول يعلموا لم وهم صيامهم يئووا أف يمكن ولا جاهل؛ل(، النهار ول أل 

فإذاوالئقشعاسم٢، 
يوما.يمضوا أذ المسألة هد0 ق الأحوط ولكن 

جاهلااقطزات من شيئا تناون، إذا اف الإنأف من ذكرناه ما وبتن بينه والقرى 
يعاإموالم الذين أما واعتمده، الصوم ثوى ند الثاف هدا ~أل صومة يمني لا فإية 

الءممأٍلأ.الهارذإي٢لمبجثا 
أثنائه،ل إلا الخم لم:ش4ثا الذي اليوم هذا مفوا أف شلث، بلا فالاحتياط 

النمس•عروُب إل الإمساك ؤيلرمهم 

••هصى••

لهاأف أم وتصل، تصوم فهل تنفليمؤ عملية لها عجل إذا المرأة لثؤالت ا٣ 
عملثةقيل حلت، إذا أي: مواء. هو أم الحمل مدة بين يفرى وهل المماس، حكم 

لنااجعل الحمل، مجن شهر بعد العمليه كانت، أم حامل، وهي أشهر أريحه التنفليمج 
قاعد٠فيذللثه؟

النوح،فيه ُفئتإ حثا أشبر أريحه الحمل بلغ إذا ايه ذلاثهت ل القاعده الحوابؤ؛ 
نمطوْلم إذ الأطباء: قال لو حتى الأحوال، من حال بأي إسقاطه محور ولا 

(.٢٦٢; ١٨الخاوي)ومحموع ( ٣٧٥اعري)ه/ الخاوي )١( 



^(٥١اص ^) ٤١٦هاء لقاءات 

حق.شر نفس قتل معناْ! إسقاطه لأف الأم؛ فلتمت نقول؛ الأم• ماتت 
قالوا:إذاير،ماثك،مسصأثا.فإذا 

معهاجنينها مات ؤإذا اممه، بفعل ماتت محقي أمه ماست إذا ذلك، وليكذ ئلتات 
~علأمه بقاء أحل من بفعلثا فيموت الخنين ننمهل كوننا لكن عِقجل، افب فهوبإذن 

قبوز.لا فهذا أحزحناه" اثنا مع تموت فقد مؤكدا ليس أمه بقاء أن 
منمانع فلا بقائه، ق الأم عل صرر ووجد فيه، الروح نفخ ئل كان إذا أما 
يت؛ير؛اأف يمكن ولا نفاس، فالدم ان إنحلق فيه ت؛يرنا ند كان إل وحينئذ إمحقاطه، 

كانلو —كإ إنسان حلى فيه سين لم كان ؤإف يوما، ثانئذ من أقل ل ن ا إنحلى فته 
وتصومتصّل اد، فدم ولكنه نفاس، دم ليس الخارج الدم فإف يوما— الثءان؛ن دول 

الضابتل.هو هذا عليه. ثيء ولا زوجها، وبجامعها 
سظالآنلأةضرط;

له•نحم ولا اد، فدم فالدم الثانئذ فل كان ما - ١ 
١^^فيه يثغ لم لكن ان، إنحلى فيه وتبيرث( اكإنين، قوى كان ما ٢— 

بقاءهإ0 الأطباء! هال، إذا بامحقاطه باس ولا نفاس، فهال.ا أشهر— أربعة يوف -يعني! 

الروح؛فيه نفح إذا مطلئا إسقاطه محرم فهذا أشهر، أربعة بعد كان ما ٣— 
إطلأما.الضن محتل محور ولا نقمن، قتل لأنه 

أحرجناهإذا ثمى أمه إل لكم قال، من مئنا! أمه! لتبقى نقتله نحن قالوا! فإذا 
-يل.االاأحديقول، ا هذا؟ يضمن مى ا وماث،؟ 



الأق|ءاناور«ضانيةنتآ 
يمثأف ثبوو لا فإيه وأمتناْ جناه أحر إذا نحتا أمه أف الئة ق مئه صمنا ولو 

آحن.شخص لإبقاء ثخصا 

••©صى••

دخلحتى العام رمضاف نهر مذ قضاء عليها كان امرأْ الئواو! — ٤ 
الشهرهذا صيام انتوى الأف، عليها محب فإذا مضه، لم وهي رمقاف شهر عليها 

ماذا؟أم العام هذا مضي ثم الماضي، العام عن 

فلتقمالماضي رمقاف من ايام الإنسان وعل رمقاف شهر دخل إذا الجواب• 
الماضي.الشهر مذ علميها كان ما مضي انتهى إذا م الحاصل، الشهز 

محب؟لا أو مكين إطعام القضاء مع علميها محب هل لكذ 
الماضيالعام مذ الصوم قضاء ركن كانت فإذا تفصيل، هذا ق الجواب! 

مغيقال! من الحلمإء فمذ عذر لغتر كان ؤإذا 'ءلتها، ثيء ولا تقضى فإما ر لعل• 
هوالقوو وهذا لطعم• ولا مضي قال،؛ مذ ومنهم منكينا، يوم كل عن ودطعلم 

القضاء؛مع الإطعام وحويت، عل والئق الكتانم، مذ دليل هناك ليس لأيه الراجح؛ 
]اومرة:أ\،ا[.أم؟اا آياي من أؤءءثْ تعال! افه فقدهال، 

••©صى••

توعيةمكتب مطرهم الذين من صوام عشرة تقطير محوز هل السؤال،؛ ٥~ 
اليمين؟كئازة مقداث وكم المن؟ كفاث؛ ى الإطعام من بدلا الخالياب 

رقبة،أوتحرير أوكنوم اكيذ معشرة إطعام التم؛ن كمارة مقدار الجواب؛ 
مثايعة.ايام ثلاثة فصيام ثبد لم قاف التخيير، عل اكلاثة وهذه 



افاتي(اتقاء ^١ ٤١٦س تهءات 

اتناءالصزام قهر ليائل; نموو فهذا الصوام، افطاز عنها محزئ هل أما 
بعدياكلول ما أول تفطاوَ فيكون كمازة)J__، عى العشاء وأطعمهم الأحر، 

عناكن معشرة إمحلعام يكون العري، بعد يكون الذي والعشاء صدقه، الغروُس، 
إليهمممس نن ي أذ د لا لكذ غيها، أو الخاليان، توعيه كان سواآ الم؛ 

العنزة.عن يقلو)، لا عثزْ، يطعموا أن أجل من يم؛ن• كئاوة بائه 
••هصء(••

ءصُ . ء دم،منها حرج نم أشهر ثلاثة العادة عنها انقعلعت، امرأة السؤال! ٦— 
عنثوم، هل الدم؟ هذا حكإ فإ حمل؟ يوحد لا فقالوا: المستشفى ل فحثلث، 
حتىمنها نحرج والدم الشهر هذا أول من باما علتا تصنع؟ ماذا أم والصلاة الصوم 
لها؟توجيهك ما الأن، 

حيفي،دم فهذا الولد من حال رغها إف يقولوف• الهلسا أهل دام ما ابواب• 
حمسهنحاوزت فإذا يوما، عثر حمسة يتجاوز حتى مل ولا تصوم لا تبقى لكن 
ثصمهالم التي الأيام وتقضى ونموم تغتل امتحاصة، دم الدم صار يوما عثر 
فمهل.عاذيما مقداز إلا نحلمز لا قاما الثاف الشهز حاء فإذا ل، قخ 

••©ص6••

نمسبارات يشري ~آي• الياراُتج يط تقق يتحامل رجل السؤال؛ ٧" 
استكملإذا أم قسط كل مع هل زكاما ؤمج فكيف _، IJJ—يدينها اط بالأفيبيعها 

ثمزالميازة؟

محتاجا)، الأنأف وهو الماس، عند المعروف، المقسيط حوار أرى لا الخوايح؛ 



ام«دانيعالثءات 

التاجرفيذهب الفلأنيه، لعه الأحتاج أنا ويقول1 للتاجر، يدهب، ثم سلة، إل 
ايحتاج.هذا عل يبيعها ثم ويسربما، صاحبها إل 

منفبدلا الربا، إل جدا قريبه حيله وأبما حراما، بامحلله معاملة هذْ أف أرى 
الألف،وهذه تريد، التي لحه الوافر الدراهم هذه خذ ونقول! دراهم ننطهه أن 

يشريبا.ذم، ما الهليب، لولا الذي الصوري العقد حذا صار ستة، إل وممن بألم، 
لعليه يرتب، بإ أثى قلى حراما كاست، ؤإذا حرام، أصلها من العامله فهذْ 

زكاةمن فيها محبإ بإ أفتيت، إذا أنني يقلى لا حتى غثري؛ عنها يال الزكاة، مشهد 
يتقيمن وعل وحرام، باؤلله عندي العاملة وأصل العاملة، أصل أءررات، ائتي 

قالالتي اليهوؤ بحلية القريثه الخليه هذه قارثا إذا ونحن عنيا، يثترة أن عغتجل اش 
حملوهاالئخوم علبجم م ئ اليهود افُ ررياتل اونول فيها 

ثأئواممءا«را'.

الشحميذيبول فصاروا حرام، وقيل! اكحوم، عليهم حرمت، اليهود 
ثمنه.وياكلوJا الدهن يسعول تم دهنا، يكوف حتى 

إلالشم ^^١ تحثلوا، إنا أيضا، الدئن ولا الشم ياكلوا لم الأذ فهز 
يقال!أذ من حويا مباثزة؛ ^ ٥٠٧١يبيحوا لم أذكياء، وهم تمن، إل الدهى ثم دهن، 
وجعوالثمى، وأكلوا باعوا ثم أولا دوبوْ حيلة، وراء مى حيله لكن حيله، هدْ 

ذللثه.عل ياف افه ودعا حيلة، هذا الؤنول 

الماقاة،كاب لم: وم(، ٢٢٣٦رهم)والأصام، الة بع باب \ووآ.< كاب الخاري: أخرجه )١( 
عبداشبن جابر حديث، من (، ١٥٨١)رقم والأصنام، والخنزير والمنة الخمر بح تحريم باب 

ههبممحا.



0؛JIراتاقاء ^ ١٤١٦مام هءات  ( _L
:

الوجهعل بالتقسيط يسعوف الدين هؤلاء حيلة أو الخلية ءانْ أقرب أتبمم 
؟١^١٧ل المدكور 

متريثا، ام لعه الأشتري أنا جدا، سمة حيله، أقرب، الأخئ الخراب: 
أنت،وافريتها الاذ نمدا قيمتها أعطتلئ، لو كإ أكنز، موجل بثمن عليلث، أبيها 

الواقع.ي فرو فلا إصافه، عليك علت، جم 

حيلهلأما دح؛ إل محا الحرام تزيد بل أبدا، حلالا الحرام نجعل لا وانجيل 
عَقجل•ف وخدخ ومكر 

ليست،الدسا أف يعلم وأف عئؤجل، افه ينقل أذ العامله هدْ تعامل من فعل 
عئيئجل،افه وموى بالإي،ان الغبعلة الغبطه، هو فيها التكاثر وليس مثؤ، دار —واممه— 

ُالثيءفكيم، ثن، المحزم مى حدرا الشنهة؛ فيه الد.ي الثيء الإنسان بمغ وأف 
والهداثه.اللأنة لإخواننا اضَأذثكيإ أو نالئبجة؟! فلاهر 

••ؤسؤ(•*



الليءات

ارق1ءالثالث

سمق؛لسد
ومنأنفسث شرور هس باض ونعوذ وئتغفره، تعينه، وننحمده، ض، الحمد 

أذوأشهد له، هادي فلا يفلل ومن له، مضل فلا اض ;٠^•؛ من أعمالنا، مئات 
عليهاش صل ورموله، عبده محمدا أف وأشهد له، شريلن، لا وحده اف إلا إله لا 

الدين•يوم إل بإحسان تبهم ومن، وأصحابه آله وعل 
رمضان،شبر j تر اش اللقاءات، من اكالث، اللقاء هدا ل فاتا بعد، أثا 

وأك—،.مئة وأرع عثر متة عام المبارك، رمقان من عئزه الثانيه هي الليلة وهده 

أولاتئ الزكاة، وهو الإسلام أركان من الخالب عن فيها نتحين 
من ١٦:اشحل وعل الخواب، من عليها يرب، وما وحكنها، اممب، دين ل مرنتها 

الزكاةمهارف1، نبق مر الزكاْ، عليه نحث، ومن ١^^^ الأموال، نب؛ز، يم العقار--إ، 
إلسمحف.

فإنمرلإالزكاةفيدينالإّلأممرتبهد1،صرئسأركانالأئُل: أثا
ضقال;محالإسلأ؛ضص:تيْأن

رمضاو،وصوم الركاة، وإيتاء الصلاة، ؤإمام اف، رسول محمدا وأن اف إلا إله لا 
٠.وحجبيباممبادراما'ُ 

تلم ومرغم)٨(، خمس•، عل الإسلام *بض ه•' النح، قول باب الإمحان، كتاب الخارمح،• حرجه أا 
عمربن عيداض حديث، من (، ١ رقم)٦ العظام، ودعائمه الإسلام أركان بيان باب الإبجان، كتاب 

خ.عتعا.



(القاء)  ٥١٤١٦ f،uلقاءات 

آياتق والزكاة الصلاة بين تعال افه يقرن اش، كتاُت، ق الصلاة قرينة وهي 
جمبن أحمن الإمام عن روايه وهو اليلكاة، س كثثو ذهب ومد كمرة، 

ماوا.الفلاة تزك كمن كام، فإنه بملأ الزكاة ننغ نن أة إل 
بنثم لحديث تعزيزا؛ ماله؛ نصف يوحد لكن يكمر لا اله إل آحرول وذهب 

زكا®عزمات من عزمه ماله، وثطز ررإياآخذوها لآنهعاآمحأ لحكيم 
١^٧ jaiاراد أو حمحماله، اراد هل ه« لم))زشطز قوله: ل واخلئوا 

قولين.عل الزكاة، مه ئنغ الدى 

عاوا:هُلأو الJث١؛ ل ولايدز لأ:كئئ، فانث ذقت4ابملأ نن قال: نن ومنهم 
العافيه.افه أل نأشد، لاحز؛ ال 

وجوثهالمين الممن أحد ينكز لم لمين، الم ٤١١۶بإ■فرض فإما حكمها: أما 
و،ابملة•

أناقال: لو يعني: أداها. ولو كثز وحويا جحد ونس ةزةإذ0ث.' العلمإء قال 
أبوقاثل ولهدا كافز؛ -فهدا ريبه أما أعتقد فريقه، أما أعتقد لا لكن أودما 

أنئمعل قاثلمهم جريه، إلا هدْ ما وقالوا العرم-،ر من منعوها الدين خنهبمن بكر 

(.٣٧٩/ والكاو)١ (، ٤  ٢٨الخي)T/ (انظر: )١ 
ائي؛والن١(،  ٥٧٥رقم)السائمة، زلكة ل باب الزلكة، كتاب داود: وأبو ٤(، )ه/ أخمد أحرجه )٢( 

القشريحيدة ين معاوية حديث من (، ٢٤٤٤)رنم الزلكة، مانع عقوبة باب الزلكة، كتاب 
ختغنهتة.

بابالإمحان، كتاب ومسلم: (، ١٤٠رنم)•الزلكة، وجوب باب الزلكة، كتاب الخاري: أحرجه )٣( 
هريرةأب حلءيث من (، ٢٠رقم)اش، رموله محمد الثص إلا إله لا يقولوا: حتى الناس الأمر؛قتال، 

فقينبمل.



الق1ءاتااثمو«ض1نية

قيه.نألعبادة، ولست، وجزية صريبة أما عل بناء معومحا لأمم مرثدوف؛ 
كمرمرصثها أنكر ومذ لمذ، المبإجاع الدين فرائض مذ فرص إذف فهي 

يدرولم حديظ، لم JLوأ>>الإسلام ق قريتا نشأ جاهلا يكوف أف إلا اللهم أداها، ولو 
والحياد^؛ij ،oعليه -^؛٢ م أف بعد أنكز فإذا ؛؛، ijuفهدا الإسلام؛ أركان عذ 

باممه.

عمله،ولا بالوعة يشترط ولا لم، مكل عل نحب فإما ت عاليه نجب مذ وأما 
محليه.محن، لا فالكافئ هدا وعل ^؛1، ضا;ا مالكا ئنايا يكوف أف ثنترط بل 

بدللث،،نلزمه ولا الزكاة عئرج أف ثامزه لا اJنا ■^،٠ نجب *لا ت ومعنى 
للدعوةالبعورثج يعن، إذا كان ه الني لأف مفى؛ ما يودي أف أسلم إذا نلزمه ولا 
٠.الزكا0ر م الصلاة، م التوحيد، إليه يدعو ما أول، الإسلام إل 

ثلؤ تعالت افه فلقول الركام؛ مذ مفى ما بقضاء يلرم أولا يوتر لا كوثه وأما 
حتىسلم،، ما كل ؟[ TArJl^Sll]ّثلثاه هد ما لهنر نفر ينتهوا ِإن ًقثررأ لفيبمث 

فإثهمنلم مال، أخد كان ولو منه، يمتص ولا له، ينمر فإيه مومتا قاتلا كان لو 
ماكل 4 سك هد ما لهءِ ثمن بنثهوأ إن، يكهموأ نلنيذ ئل، ُؤ إياْ بممذ لا 

مضىما يودي بأف طالبناْ لو لأئتا الإسلام؛ ق له ترغينا افب؛ نعمة من وهدا سلم،، 
الإسلام.من رياثتفئ 

زكاةفلا ملايئن ءندْ وكان كافنا كان إذا أثا ئنيا، يكوف أف لأي إذن: 
منه.هنئ، ما ثتتدى لو بل عليه، 

باب،الإي،ان، كتاب وسالم! (، ١٣٩٥)رنم الزكاة، وحرب باب الزكاة، كتاب الخاري؛ أحرحه ( ر١ 
لآهبمث؛ةا.عباس ابن حديث، من (، ١ )٩ رنم الإسلام، وصرانع النهادت؛ن إل الدعاء 



0(اص!_ ^١ u٤١٦* هاءات 
زلكةفلا مال عنده يكذ لم فإذ ركويا، ضاثا مالكا يكوذ أن أيقا يشترط 

مالعنده ولولكن عاليه، زلكة فلا النصاب سير لا لكؤر مال عنده ولولكن عليه، 
يتمأذ يد لا لأيه عليه؛ زلكة فلا الحول عليه يتم أذ قل أممه لكنه الصاب يبع 

زلكة.فلا الحول تمام فبل أوأنفق س ض فإذ الحول، 
والمجنون؟المغر عل الزلكة نحب فهل 

مالهإق محن، وإن،ا ت5لمان، أى بمعنى لا عليهإ محن، لكن نعم، الحوامثؤ: 
الصىمال ~في المال ل تحب لكن مكلمح(، لحن صا ؤإلأ ولئهناإحراجها، وعل 

مامحا•مذ الولأ بإحراجها والطالب والمجنون" 
الزلكةعترغ أذ وث عل نجب فلنا• كثثرْ، أموالا أبيه من الصى هذا فلوورث 

وّءةأبوبكر قال كا المال حق الزلكة لأة أموالا لكن، إذا محه 
آ.١ ه صدثه أثولم محي ؤ-ْن والثق الكتانمج ظاهر أيثا 

صدئهعليهم افترصن افه أ0 ^^^ ١١١و.ه'•' حل بن لمعاذ ه الص وقال 
النص•جهة من هذا ٠ ممرائهمءر عل يرد أعيائهم مذ توحد ^١^، ١ق 

بأموالتنعلن كإ الصغار بأموال ءالوتأم تتعلق فالفقراء المعنى! جهة من أما 
صضر،كبثر، هو هل المال صاح_إ إل ينظروذ لا حما، لهم أذ ويروذ الكلمار، 
منه؟لأنمر لماذا المال هذا المال، إل يفلروذ إنا عاقل، محون، 

بابالايان، كتاب لم: وم(، ١٤٠٠رنم)الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
مريرةأي حدث من ٢(، رنم)٠ اممه، رسول، محمد اف إلا إله لا يقولوا: حتى الناص بقتال الأم 

الإيهان،كتاب لم: وم(، ١٣٩٥)رقم الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
خجنبممحا•عباس ابن حديث، من (، ١ رقم)٩ الإسلام، وشرائع اكهادتض إل الدعاء باب 



ام،ضاإيةالاقاءات 

المالي نحب الزكاة لأ0 عقل؛ ولا بلؤغ الرلكة وجوب ل يشرط لا إذ0• 
الزكاة.عقرج أف والمجون الصفو وئ وعل 

قيهمال كل هل الزكوثه؟ الأموال هي U ف؛هث نبحث أف نرد الذي الثاق أئا 
زكاة؟

أموالأف الأصل لأف دليل؛ إلا مال ي زكاة أذثوخد يمئ لا الخزاب: 
ثيءيذل وحويت، عل الدليل دل إذا لكن ثيء، منها يوحذ لا محرمة، الملم؛را 

الدلل.يممتقى نقوم أف وجب المال من 

بت)موضعنه العا.إء يعر ما وهي الركام، فيها للكست، التي الأموال فمثلأت 
كآبجاؤ القرآن: بض الزكاة ففيه لم ^^١ كان فإذا المال، كان أئا الأجازة( 

[.٢٦٧]^:ما لثن من انمعوأ ءانوأ قآ 

سيارايتج،أم ييوئا، أم أراصي، كان مواء الزكاة، ففيه لالكسس_، أعد مال فكل 
الت،كئذابه يريد ثيء كل كاف، ايا أوال، أم أقمشه، أم أحرى، معدايت، أم مكائن، أم 

الزكاة.فيه فإف 

ألثهم1اقيرورك ؤوآلمحنثن تعال: اممه ^j، الدليل والفصه: الأم، الثال: 
ماوأوكد ؛؛ ٣٤هألوِ إ،دتدا>_< ئبثتمم زثخيزآش ولايتفمون؛ثاؤ، والغكنه 

ضأبلغ الزكاة ل اذل فانفاى الإسلام، أركان س ركن لأما الزكاة؛ هو فيه تثق 
الحهاد.ق إنفاقه 

آلازصننى محر لمبما تعالت لقوله الأرض؛ مى الخايج ت الثالث، 
لاوهمة:لأا"ا[.



مِاث1ث( القاء ،^) ١٦ f،uلقارات 
ِرآرةعا

يالثفحومحانقي الثماءالنشر، ررنحانمت الّثي قال أيما• الئق دس 
والسواق-الكائن بالضح ونش الأرض مى حرخ محا أيه يعني ٠ الننمءا نفثن 

قه،٠  JUت سم ثا عث ك1ن  ٠١الماء شن، فما و ، النثم نصف فمه ذللثج— أفته وما 

الخمسةق أف مفهومه ٠ ر صدئه(( أوثق حمثة يؤذ نحا ررلثس و:' وفال 
صدقه.

نمائ،وأقل والغنم، والنر الإبل وص السئة، 7يا فجاءُت، الأثعام؛ ؟؛يمه أما 
ثلاثوذ.البقر نصائح وأقل أربعول، الغنم نمانم، وأقل خمس، الإبل 

الزكاة.فيه نحب التي الزكوية الأموال، هدْ 
١^٣؟ْشلاث ما لكل 

وسبةالعثر، رع فيها الركاة فمقدار التجارةت وعروض والقصة الدهس، أما 
الواجبالثجارة وعروض والغمه فالئهن، أربع؛ر،، س واحد الغل إل النفر رع 

فهاواحدسأر؛ع؛ر،•

أربعس،عل المال ْس عتدح ما متم بال، وذللئ، مهل، الركام استخراج إذزت 
رب/؛ول مال؛وذا، زكات؛ا ملتويا أربعوف عندك فمثلات الزكاة، فهو بالقسمة حرج ما 

حزا.وهلم ألفن،... ألم، 
(،١٤رنم)٣٨ الخاري، وباناء الماء ماء من بقى ب،ا العشر باب، الزكاة، كتاب، البخاري; أحرجه )١( 

عمرابن حدبث، من 

لم؛وم(، ١٤٥٩)رنم صدنة، ذود خمس دون ف،ا ليس باب، الزكاة، كتاب، البخاري؛ أحرجه )٢( 
٠غتجفيئثق الخيري معيد أي حدبّثؤ من (، رقم)٩^١٩الزكاة، كتابه 



ام|ضإدإاارإقإءاو| 

الثروضقيمه ثظر أف وكمنها العفر، ويع فيها كذلك التجاؤة وعروض 
غاليا،وقديكون رحما قديكون مقراها مقراها، ولاثظن الزكاة، وجومت، وقث، 
علالقيمه انم ثم الزكاة، وجوب عند ساوى كم انقلن 

اوينصاريت، الزكاة وجوب وعند ألما، أرصا اثرى ان إنفمثلا! 
واحدا،ألما وحدناها انراها ومحتإ زكاتيا إل القيمة إل نظزثا فلو ألم،، مئة أرح 

آلاف،.عنزة الركاة وحومت، ونتج زكاما أما 
الزكاة.وجوب بونتر التجارة عروصن قيمة ق انمرة إذن؛ 

التاجرمثلا يعني؛ بالممريد؛ أم بالخملة البيع ق انمره هل إشكال! هنا لكي 
بقيمةأو التغريد بقيمة انمرة فهل بالتغريد، ويبح بالحملة، وسح بالحملة، يثرى 

ا.امموة؟

فانمرة؛اهالة،او؛ع؛ا.ائنأوة هو الأكثئ ك1ن ^١ أكثث، ى بمو اضاب،! 
ظلخل1،قيمة، أكو التفرد أف والخلأ، فانمرة؛التغريد. الأكثث؛التغريد كان ؤإذا 

وعشرين.مثه يساوى التفريع. ففي الحملة ق مثة يساوي كان إذا الثيء أف 
١^من الأنفع الزكاة، لأهر للأنفع ئئتر؛ا الإنسائ يكوف أذ ننصح لكل 

وهوحننها؛التقريب.، أعل التفريد ل القيمه كانت، فإذا يينة، الذي هو الإحال أو 
لنفيه.المصلحة وتكون لله؛الإحراج، يتعبد ولنفسه، للب كئرجه المال أحرج إذا 

نتكالإالبائية، عد إلا تكوف ولا قليله أعا عل وبناء محتلفه، فهي الماشيه! أثا 
الزكاة؟عله أزينا أوعء أومنا إي نلك نن كل هل الماشيه، هل U عن 

أوالبقرأوبالإبل وكسس، ويثري ييح رحل كان إف التفصيل، فيه الحراب! 



0(اثاله اص ) ^ ١٤١٦ج لقاءات 
ينلمها.ولولكن حال، بكل الرلكة فيها ونجب عروصا، الماشيه هدْ اعكرثا الغنم 

لكنت،إذا إلا زلكة، فيها لست، فهلْ واكنمية؛ للنمل الاثL أعد قد لكن و\0 
أكنزبالعكس لولكنت، أما معلوم، غجر الحول أكثز تكون بحيث، يعلمها؛ ولا رعى 
زلكة.فيها فليس معلوهه الحول 

أكنزماله من ينلفها لكئه للتنمية، أعدها بعثر، مثة عنده رجل فهذا هدا• وعل 
غداؤمحيع ءذْ اليوم يشتري الإبن،، محيفري محع ولوكان زكام• فيها فليس الئنة، 
البحق للمحتسّتؤ يعدها لكن إذا لأته يعلمها؛ لكن ولو حتى الزلكه، فميها هده، 

قالزلكْ نحن، كإ يعلمها، ولولكن فيها الزلكه تجب نحازة عروص فهي والشراء 
والتنزيل،التحميل ق ؤيتعبول الحلأيت،، لها يتأجرول أقيم مع التجار أموال 
ذللثج.وغثر 

زلكةلا ثنموفهده أف يريد لكن فيها، ؤئشري محح أف يريد لا إيه قال• إذا أما 
عليهإذالكن؛هاأئزائ.

علاممب رسول وّق اممب كتاُس، ق المحوص وزذاتح فمد الزلكؤ! فضل أما 
محصلها.

آنا.تثحنة "اثو'قثي، سحيل I، آملالهن ينو-موث ادذ ■ههتجل• ادرة يقول 
حبة،متة سلة كل ق سنابل سع أتبتتخ حبة ثِه تاثه سسبرهم ةؤ' سابل سع 

الفياؤوي.٠تهلورا الإبل أكباد يفر؛وف الإف الناس عفليم، ربح مئة، بع الواحدة 
قال!ذللث، وْع الواحدة، ق مئة سع وهدا اثوثس_إ، مى المثة ق واحد أجل من 

عفليم.فضل فهدا عيره وايع ؤأقع ئثآء تمن بمنعم ؤو\ظ 



ا1راماذيةالاقاءات حمحم 
تتيال— 

يومصدقته ظل ق امرئ فكل الدئيا، ق ليس القيامة يوم يكون الفضل وهذا 
تعال؛قال اض، احامة إلا يفق ثيء من ما ايه عِفتجل افه أجمر أيما كذلك القيامة، 

بمثيمثُهلسأ:هم[.ئهو ثذو نن أممد 

ؤإذاف الثيء ائ الإنيفق أحياي أوبالتركة، بالكمج إثا خلف يائ أذ د فلا 
ؤينزوالآفات، ؤيقيه مالة، افه محثظ يفق وأحياJا ، ^ljكز مذ يأتيه بالزرق 

محببهو كإ ماله لتلف محسا ذللث، يكون فربإ أملئ، ؤإذا به، ؤيتتنع الركه، فيه 

ثبمدى إنسان من »u أنه:  ٠٢١أمحز الئ1ه: وكذلك 
يربي(كإ له ئزباها يمينه عيججل افه أحدها إلا طيب مخ التمره— يمادو< بإ ~أي• كرة 

تكونصغير؛ فثمره العفليم، الحبل مثل تكول حتى قننها، بمني• قلوه؛ الإنسان 
عئققل•افه يربيها العفليمإ الجل مثل 

الرسول،لكن جدا، عفليمة أصعاف هذه صعق، مئة ٌع من أعظم وهذا 
افهفإف بطسبا ليس ما أما حلأل~ طي-، كب من ~أي• طس—، من يكول أف اشترط 

افَيتلأ:قليصرأآ.قالالنىه:»إن لابملئ، 
والثق.الكتاب ق فعظيمه الزكاة: ماغ عموبه وأما 

كتابت لم وم(، ١٤١٠ريم)د-ا، كب من انمدنة باب الزكاة، كتاب اJخارىت أخرجه )١( 
هريرةأي حديث، من (، ١٠١٤رنم)وتربيتها، الطبي، الكسيح من الصدقة نول باب الزكاة، 

قنهبمثن.

(،١٠١٥رنم)وتربيتها، الطبي، الكي، من الصدقة قبول باب الزكاة، كتاب لم: مأخرجه )٢( 
>ه؛غئ؛ءثن.هريرة أي حدبن، من 



اثاث(القاء ر  ٥١٤١٦طء تءات 
٨٢٧

ينأسُ  ٣١٤بمآ بمون ه:ن ! ^^٤٣تعال: ١^ فقال الكاب ق أثا 
يم،^١ تآ ؤثمموقون هونر بل حرا يظنوثه لا ه ثم هونز بز ئت ئوح ^٠ ٠۵٥
ميزثاؤو,ش بعدها: قال ولهدا المال، هدا ؤيركوف يموتول وموف اكشموه يزم 

[.١٨عموان;•]آل ه ؤآلائض أكعثوت 

—أي:له مثل وكاثه يود د؛ولم مالأ اف اتاه ااس  jljالوعيد هدا القنة وفئزت 
لهر>ةثل العقلي^ الحثات ذو هو العلماة: قال ك،ا والشجاع أمغ<ا شجاعا المال- 

آjاويقول،: بلمهرقتيه ®يأحل. الثم مى ثملموءثان عدJان أي: رييثأزرا له أمغ ئجاعا 
'كئزكبماظلك«اا؛.

الصناديقوراء من عليه محافظ كان الذي المال هذا فتاثل ■ص، —وافه- وهذا 
عداباثم البدن، هدا ق ينفذ الل.ي بالسم بدنيا عدابا القيامة يوم يكون عنه، ؤيداؤع 

.آنا'كنزك آنايقول: ١٠العفليم التوبيخ -بمدا ملبيا 
ؤرنفئومتا ولا وأثنصثه أندهب ذيتحى عَفتجل• افُ وقال 

مقمحفجمثث م 4 عقها نحس قم م3؟ أبيِ لثياب دبنرهم أش سهؤ، 
الأمام،مس الحباه ناحية، كل مى وهليورقره ؤحنومم حثاههلم يها 

والعيالالعياب، -٢^ فيحيط ا-لتلمج، مى والفلهور والشإل، اليمم( مس والحنوب 
باض.

فيكونويبز؛ الفقثر وجه ق يكلح أف إثا الثني لأف قءهرأش* العلمإء قال 
فيكونالشإل، أو اليمين عن ينصرف أف ؤإما الوجه، والراد ابياه عل العذاب 

هريرةابئ حديث من (، ١٤ ٠٣)رقم الزكاة، ماع إثم بامب، الزكاة، كتاب البخاري; أحرجه 
هئن.



الرضاني،اللقاءات  —)m(^

الخلف.عل فيكون ظهرْ، ؤيوليه ينصرف أف ؤإما الخنسا، عل 

وقشلالبخيل، عمل يخب الجهات هذْ مذ واحد كل فبمدب هدا وعل 
يكوىأذ بد لا فإل أوشإلأ، يمينا ول أو أوأدثر عبس مواء عاما، هذا يكوف أف 
الجهات•جع مذ 

صاحبمذ ؛رما قال! — الهدايث ولكم لنا اطه أل ~نيتقسم هل.ا الني. وفثر 
صمحئالماثة يوم ثال إلاإدا الزكام- -وحمها حمها بثها لايودي ولافئة يهب 

وناوجهمبافب- -والعياد زيادء هذا جهم<ا ثار علبجاِفي دأمح، يار بذ صماج له 
كئإوظهئ٥ وجبينه جنبه ينا ررفيكوى جزءا ومت؛ذ بتسعة الدتا نار عل فئلث، 

يرىنم الئباؤ، ب؛ث يممى حص مخه حمي؛ذألفن يفدار٥ كان يوم أعيد.تِفي ثردت 
هإئاإلهؤأثاإلالأار«رن.

لألأمنا؛ ذلك 3كاو العداف هذا اتقاة يدْ؛ ى ما كل أنفد الإناذ أو فلو 
العثاد.من يقمى حتى منة ألفت خمم؛ذ مقداره كان يوم ق التعذيس، هدا ، ميعي٠٢

—إذارمقاذ من يوم أول، كان إذا ايه مال، ءند0 إنان كل عل أقترح ولهدا 
وهمجة،يمده م مال(، مجذ الزكاة فيه نحن، ما كل بجي أل رمضال~ شهرزكاته جعل، 

١^، ^٠٧٠٣أوشهنا ايام أوعثرة أويومي يوما إحراجه يتأحر أف يأس ولا 
ألأمئُثالهمضه.

مماوعم دين مذ كلمة عنده الذي أحش زكاته وهوشهر رمقاف لحل فإذا 
أكنزوأحرج وعلط نفسه حاشت، إذا إل م تماما، نته ومحاسب، الزكاة، فيه محن، 

خ.قئن.هريرة أيي حديث، من (، ٩٨٧)رنم الزكاة، مانع إثم ؛ابؤ الزكاة، كتاب لم! مأحرجه ( ١ ) 



جمرالهاءالئاث( ^ ٤١٦ئء لقاءات 
—'لأ!جا 

صدقهزلكيه من يهب >^، ٧١هذا سيجد لاكه خاسئ؛ غارم ^ نقوو: لا لزكاة اس 
حهلئ.فيها فليس الزيادة أما النقص، ق فالخهلئ مدى، يذهب لا القيانة، يوم 

فالذير-ح، ولوبنلئ، حتى متؤ، إذا ينثنلئ، لا بيدك الذي المال، أف واعلم 
دلأمن،تسعة مامت، إذا الإناو ررأن النبنر عن ثستإ كإ العمل، هو معلق، يبقى 
والأهلالعمل، هو سمى فالذي واحدرارآ' ؤسس اسان وجع وعمله، وماله، أهله، 

عبيدعنده الأمان كان كأف العبيد، هنا بالمال والمراد يرجع، والال، يرجعوف، 
القثرق معه يثقوJا لا لكي جثاؤته، 3، معه نحرجوف كثيرول أرمة أوعنده ممرون، 
٠ثموسهوثه ؛ءًُ.ُ 

يجعلأل —نالافه ؤيقىالعمل الميدتر"أع، والال، فالأيليرجحون، 
هوالمهر.هذا فبورثا— ق لنا حليس خثر وعملئم عملنا 

-الذيالحواذ الإسال سثئ إدنا مم الزكا0، أد يسك، حا<س1ا نقووت فادو 
وأءفللمصدرا أمزح أحدا يجد لا المدر، بشرح والعءلاء~ بالخود عليه الله يمي 

انشرحأص إذا اف فالإنو-مب، العلياء، قاله ثيء وهذا الالا، سذل، كس ائبناطا 
اش؛آياُت، من آية افه! سثحاف صدره، 

الصدرثرح أسباص، مذ أف  ٠٢الع١د(ر)زاد ي زحمذأئن المم ابن ذو ولهذا 
يجده.جربه ثيء وهذا والكرم، الإنفاي، 

الزهدكتاب لم؛ وم(، ٦٥١٤رنم)افلومته، صكرامت، باب الرتاق، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
صيبمتئ.ماك بن أنس حديث، من ٢(،  ٩٦رنم)٠ والرقائق، 

(.Y0-Yi/Y_))؟(زاد 



الاتاءاتالر«ضاذية

يضيقالحلمة مثل يكون رراثه أحر فالثثووأ باش~ —وااعLد البخيل ١^١ 
شا؛U الكريأ م ص وأصثم حالا، انس أموأ البخل نحد ولهدا  ٠١ضر

ومرووا•لده فجد بثي؛، هذا وعل بثي؛، هذا وعل بثي؛، هذا عل يمن الألأت 
ؤإحزاجها.الركاة أداء ل الحرص غايه محرص الأناذ أف الواجب إذزت 

ثهئه.سأله وهدم الزكاة؟ إليه همغ الذي ض الثالث: البحن أثا 
بشيمه،المواريث ينم تول كإ ه، ينفينمها تول عغتجل الثه إف نقول،• 

سبماثئؤتاك،يتممه قننها ل للناس، ولا لا قنمتها يوكل لم فالمواريث، 
اضبيتها رسول، لغتر ولا لرمول لا يزكها لم تصريمها؛نفسه، ثول أيما والزكاة 

عثرتاوالممنك؛ن لأئ_همآي الصديث ؤ زعالت فقال^ عَأجل، يتممه 
٦[]اكوبة;• ه ألنهل وأن أش بيل ونح ؤآكرمتن ألنهاب وق هاوثأم ؤألثوكة 
ثانيه*هولا؛ 

وحددهاعائلتهم، وكفايه كفايتهم يمدوذ لا الذين هم والمساكن: الفقراء 
بعضذهمب، ولهذا بنمه، محدده أما عل يدل ما الحديث، ق ولمس بسنة، العلمإء 
انإنأي وقالوا: منكثا، أو شزا الماز ماة ما والمكتن القفز أف إل العلمإء 

ؤإذافهوشث، شث هدا الناز: قال فإذا محدد؟! قال نذ بالدليل، محدذظالن، 
فهومنكن٠مئك،ن هدا ^^١• 

فإذاالناس، أحوال والمسكنة؛احتلافي، الفقئ محتالم، القول هذا عل وبناء 
اقمماذها،اشتأحز البلاد ل عيا البلاد هذْ صارالفقترق البلي• افتماذ ارتفع 

محابلم: وم(، ١٤٤٣)رقم والخل، الممدق مثل باب، الزكاة، كتاب، الخاوي: أخرجه )١( 
رْتئفيتن.هريرة أب حديئ، من (، ١ • ٢ ر١ رقم والخيل، النفق مثل بابه الزكاة، 





الأةاءاتا1ورضاذية

وتفرشها،الركام لقبض الدولة تقيمهم التي اللجنه هولا:؛ عليها• والعاملول 
ليسفهدا الفقراء، عل ووغها هدْ حد فلاق يا ت وتقوو زكايلئ، تعطه الرجو ولس 
اللجاووهم الأمر، وئ من بولاية يعمل الن>ي هو عليها العامل إثا عليها، عاملا 

ومرقها.الركاة لقص الدوله يؤيئهم التي 
الإملأم.عل شخإ يعطنف الذين هم ةلو٠مت والزلمه 

ماالآكاة م■! نعطه اد1نه، ية تف I ال محتاح حديثا، أسلع ان إنهدا فمثلأت 

الزكاة،مى ويعتقهم الإنسان يشار-رم العبيد، يعني• الرقابج؛ الرقاب• دق 
مىفتعطه بفدية، إلا يتركوه أذ الكمار وأبى الكفار، عتد خطف، مأسور ان أوإن

ؤكاة؛لأهجبم،ئك،مْ.
هولا,؛وفائها، عل يقدروو لا ق أمحللأب عليهم الدين هم الغارس: 

لكنثيء عليهم ليس المحيشة ق ولوكانوا ذيوثم، به يوثوف ما الركام من بملوف 
فإثناثعطيهم.وفاءها يتهليحوف لا ديون عليهم 

عنه؟أونزو ل؛وو الخارم هلمي لكن 
ؤيغالب،ذمته، إبراء عل حريصا الغارم كان إذا تفصيل: هدا ل اُبمواب• 

ؤإذاُحجله، لئلا بيل•؛؛ نحمليه ءهن"ا ليثه، ولمي ذهبا أعطيناه إذا اثنا فلنتا عل 
ذيث4،يزف ولم شدة، أن أعطناة إرا ونخشى _J(، ضابطا ليس الغارم كان 

ممل.وكذا، كذا فلأيا أنت،تهلاو_، فلأن يا ومول،: فنحنننيرّ_،إلالهلال_، 
صافب كلمه لذكون اش، سبيل ل يجاهدون الذين هؤلاء اممب: سبيل ول 

الخهاد.به يقوم ما الركام من ءيعطنف اللمتن، أوطان عن أودفاعا العليا، 



0(اثJه الاقاء ٠ ،، ١٤١٦ fUثءات 

لملنفقة؛ إل فيحتاج نقمته، نفدُت، الذي السافر هوالإنسان السيل! وابن 
ثألد0.إل يوصلن ما فتعطى بلده، إل حا 

٦[.• ]١^: ه -ثاءكي1ل علمئِ واثه أش بمي ءؤإر>متثه تعال؛ قال ثم 
وملتسهوملكنه لقوته يكفيه ما عنده المحاح، إل بماج الإنسان لوكان أما 
به؟ماقروج الرلكة مى بمر فهل مهر، عندْ ولتس نكاح، إل بماج لكذ ومركوبه، 

وتكثمالدين، حففث فيها ميجه، حاجه الك5اح لأن يمر؛ نعم، ابواب• 
الزكاةمى ُه يووج ما عنده ليس الذي الإنسان هذا فيعتر ممره، ومصالح النسل، 

مايتروجبه•

••ؤسؤ(••



الرضائالقاءات 

الإساة

ربإووث_ري، يبح إنان وبركايه؛ اممه ورحمه عيكز اللام الثوال; — ١ 
الئنعه؟هده يزكي فهل بشهر، الحول تمام قبل سلعه اشرى 

إلقاءعند اللام إف I وأقول وبركاته، اممه ورحمة اللام عليه أهول! الحواب! 
إلقاءبدون الثنوَل يسا/ن كانوا الصحا;ه لأن يتق؛ ليس ١^١١؛، 
للقاءاللام ؤيكون باس، فلا ومال، وسلم حماعة عل إنسان لودخل أما اللام، 

لأللالقاء.

م،~يوب بعض عن، يقوم بعصها التجارة عروض لأف فنعم؛ الخداب؛ أما 
عثرْفلا هدا وعل أحرى، سلمنه ؤيوما الئلمنه هذه يوما افجريشري وهذا بعض~ 
لمؤإل يرم أل عليه فيجّت، هذا وعل بقيتتها، انمرء إثإ التجارة، عروض باعيان 

فيها.إثاكال لا المسألة وهدء يأاول، 
الأول،الراست، يعتر فهل شهر، كل ها ياحن. رواسب، عندء فيمن الإشكال، إنإ 

ماذا؟أم 
الشهرمن حوله يجعل الثاف الشهر يم الأول، الرائب، يعتل أف بد لا ت نقول 

^١.وطأ الثالث،.. الشهر من ء ا؛تدائ يكوذ اكالثإ نر اكال، 
أوغممالبنك ق حسابه ق الدراهم يدخل الإسال لأف مشمة، هذا ق لكن 

يتم.لم الذي وما الحول عليه الن.يثم ما يدرى ولا صندوقه، 3، أويجعله 

الشهرابتداء عند الحول، تعتل أذ للدمة والأبرأ الراحة ْس أف فنرى هذا وعل 



(القاءر ^ ١٤١٦ئ،؛ لقاءات 
٨٣٥

ءءرمنهر ل عله الحول يتم محرم شهر ل أحده راق أول لكن إذا فمثلا! الأوو، 
Uكل عل الزلكة فأئ الثانية ثهئمحئمسالن حاة إذا نقول: الثانية، لة اس 

لك.راحث هذا ل لأف زلكيه؛ أد نبئ له يتم لم الذي الحجة ذي شهر حتى عندك، 
حولة؟يتم لم الأول الشهر بعد ما قال! فإذا 

ولجائز، الحول" تمام مل إحراجها "أي• الركاة تعجتل فإل بأس لا نقول؛ 
للممزاء.ونفع للأنسان، وراحة للدمة، إبراء هدا 

••ؤصء(••

يعدفهل اكها، ؤإميعها مردد؛؛ن وهو أراض، عنده اف إنالثوال! ٢- 
ماذا؟أم الزلكء فيها نحب التي التجارة عروض مذ 

عدا—ما التجارة عرونحي خمع ق الأصل لأف عليه؛ زلكة لا نقول: الحوابج: 
عليه.زلكء فلا للتجارة باما نحزم لم دام وما الزلكة، عدم والقصة— الدمن، 

نثةبغثر وملمكها الحكومة، تل مذ لإنسان أرض منحئ فإذا هدا وعل 
عليه،زلكء فلا ذللث،، أشبة أوما لتاجيرها، أويبنيها له، ينا يبنيها أف يريد التجارة، 

عليهفليس يبيعها— أ0 وأراد عنها رغبته زلن، "يعني: يبيعها أل عليه طرأ لو لكذ 
زلكةفلا الأرص أنا الزلكة، فيه الدي م ض ١^، ومض بانحها \ذ\ لألأ ذط 
محها•

••ؤصى•*

إلاء التحروج منه الأحرة المتر ق وخاصة رمقاذ ق يكثئ الثوال: ٣— 
الأمر؟هدا ل نوحيه من فهل واصحة، بكثرة الأسواق 



الرمانيةايالتاءات 

•Mالض قال توحة، ٤^١^^' لإ.ثوي بل توجة، ن نحز الخزان،: 
الرأةوية ه الض لكن فإذا ءن«ُاآ ح؛ث افِ، نتاجي افِ إلكء كنئوا )رلأ 
بدونالأسواق إل نحرج بالي ؟ك فإ المجد، إل قمج ولا بنها، ق ثمى أذ 

حاجة؟ا

إلوحرجن العطر" انتنمك ~أي• انتنطرث من ررأو أحبر: أيقا كدللثح 
المرأههمج أف عقلتم تحذير وهذا باطب، والعيال ؛ زانه يعني وكدارأ كدا فهي الئوي،، 

آءَتَُ 
ممممه.

المجدإل الخروج أرادت إذا ارأة كمغ أف البئ وأم 
القي.نشت، لا عادة شاك، يعني:  ٠٣١)%(

يقومولءالمسلمول فيها، انتشاراpجال مع للأسواق حزجت، إذا الرأة ف إم 
أوأر أو همز من فتنه محمل وربإ الأسواق، ل ي.،5عول وهؤلاء فه، يتهجاو.ول 

الفاصل.الشهر هدا ق العافيه اف، نسال ذلك،، أمة ما أو تليفون، ورقة إعطاء 

والصيانالنساء عن غل الخمعة يشهد لم من عل هل باب، الخمعة، كتاب، البخاري: أحرحه )١( 
علهيرتب لم إذا الجد إل النماء خروج باب الملام، كتاب وملم: (، ٩٠٠رنم)وغرهم، 

عمرابن حديث من ٤(، ٤ رقم)٢ فتنة، 
رنمللخروج، تتُلب الرأة ل حاء ما باب الرجل، كتاب، داود: وأبو ٤(،  ١٨/٤أخمد))٢(أحرجه 

(،٢٧٨٦رقم)مممهلرة، ارأْ خروج كرامة ل جاء ما باب الأدب، كتاب والرمان.ى: (، ٤١)٣٧ 
موسأي حديث، من (، ٥ ١ ٢ رقم)٦ الطست،، من للناء يكرم ما باب الزينة، كتاب اش: والن

خهقن.الأشعري 
صحح.حسمن حديثإ هذ.ا الرمدي: قال 

الجد،إل الناء خروج j، جاء ُا باب الصلاة، كتاب داود: وأبو (، ٤٣٨/)؟ أحمد أحرجه )٣( 
\ليهريرة.بمئ.حديث، من (، 0٦٥رقم)





٨٣٨
اراقإءاناوو،ضادة

)الدينة(ق العيد وأدركة )متكه( أهل من لولكن وبالعكس )عنيزة( ق لا ^( )٠٤
.jlLJ(ثح لأبا و)الدية( كريها 

*•ؤصى•*

مناك برصنعود إما رراللهم دعائه! ق الإمام قول معنى ما الئؤالإ ٥— 
عليكا،؟ثناء نحعي لا منك، وبك ^^،، ٥٠من و؛معائائلث، سحطلئ،، 

الإنسانفيسأل والشحط، اوصا عئؤجل؛ افب صفات مذ صفات هذه الخواب! 
ينحهل.ولا عنه يرصى أن يعتي! برصاه؛ سحطه من يعيده أل ربه 

فهويستجيرعاقبه، عنه اممه يعم، لم إذا فالإنسان ءقوثك،ا، من ورربمعاقاتلث، 
المموه.بالعفوص 

تستعيدفلا عكتجل، افه إلا لنا ملجأ لا لأيه منك،؛ يلخ، نعوذ يعنى! منك،« ورربك، 
ئتح\ة،ؤن\ك،اه إلا اض مذ يعيدك لا أ؛دا، اش مذ يعيدك أحد لا باش، إلأ اش من 

ثاع.وهذا الله، مذ باش فتستعيد 

منه،به يتمز فإثه يعيبه أف يريد بإنسان الئ، أمالملوك من ملكا أف فلو 
يفكك،أحد لا لاثه متك،؛ أسمن؛ك، يعنى! م1ك،اا يك، ارنعوذ قولك،! محنى فكدللأ، 

اذ(.منك، ا-إقل ذا )لاثممع أ؛دا اش مذ 

البضاعةقيمه أقدر الرلكة إحراج وقت وق تحاوي محل لدي القوال! ٦" 
وكيلك،الأجل، من بشراء ديوثا عل أف أحد وأيثبما الشراء، سحر حنب الموجودة 

الزلكةحامت، ق أ-جعلها أف محب التي الديون هي فإ بالأجل، البح مذ يون دل 



(افالث اس ا\لاه) ئ،! لقاءات 

عئ؟الي تللئ، أم ل الخي الديوو هي هل 
وحونم،ونت، بقيمتها الع؛رة غلط، فهذا بالشراء  IajOoكونه أما الخواب،! 

لإلا قئرج ولا رمقاف، ل مثلا يب ربا لأيه الركاة؛ إحراج وهت وليس الرلكة 
ربالأثئ الشراء؛ ونت، لا الزكاة وجوي، ونت، بالقيمة فانمره الثم، ؤتؤ ثواو 

تممص.أو تزيد 

والصحيحفيها، الركاة وجوب ل محلفول فالعناء ان للأنالش الديون وأما 
كانت،ؤإن عام، كل فيها الزكاة وجبت، عى عل كان إذ ان للأتالي الديوذ أذ 

ماكئ، عن أحرج غني وهو>، الدين ثقن إذا لكن الركام، ضا نحب لم م عل 
فقط.واحدة لسنة أحرج فقم وهوعل الديى نفل ؤإذا مضى، 

ؤإنكاتتجالزكام، فيها نحن، عى عل إنكانت، للأنسان الخي الديوذ إذن: 
عىعل كان فإذ أوعى، فقي مذ الديذ مص إذا لكن تجنح، لا الزكاة فال فقم عل 

فقط.واحدة سنه زكى شر عل كان ؤإذ محبي، ما لكل زكى 
الدين.زكاة وجوُت، ق فيل ما أحن هذا 

قال:مذ فمنهم ;ءهمأقث، العناء ب؛ث ، حلافمحل فهوأيصا الدين عليه من أما 
مطلئا.ماله من مثابله ل الزكاء تجن، لا ان الأتعل الذي الديذ إذ 

بكلواجبه الزكاة وأف الزكاة، وحوب، يمغ لا الديذ إف قال: مذ ومنهم 
حال.

الزكاةففيه والمراثي كالثار ظا>ا الأ المال كآن \o' قال: تذ ومهم 
فيها.زكاة فلا والعروض والغصة كالدمت، باطنا كان ؤإذ ديذ، عليه ولوكان 



ام|ضادةالاظءات 

دين،ض ولولكن ^٤  JUبيد؛ تذ م عل واجبة الزلكة أو والأمب: 
فحالألم،، مئه اوي نللتجاؤة أرصا نيا اشترى ثم ألمج، مثه اقترض ايه فلو 

زلك0تزج أف عليه نجب فيها، الرلكة تجب الراجح القول ضل الحول، عليها 
لكنتحنا u_ أموال هى لا، قا: أخيبا، ل ناس أموال هدْ قال: فإذا ألم،، مئة 

فهيماله.إذف فهويقمنها، لوثلمتج ولهدا فهيماللثج، الأف أما الناس، عند 
وجبوغوئ مال بيالْ من وأل الرلكة، وحونم، يمغ لا الدين أف فالصحح 

حاوكل ل ١^١^٣ عله 
••0صى••

اليواuزة للتكز، أعيث، ام العار؛ ى الزلكة تجن، هل الثزال: ٧- 
نثازة؟س أكي عدْ ائ الأنلكن إذا وحائ لاوكوُبإ، أعدت 

العد؛الحارايت، أو الأحر؛ أو للركونمؤ العدة يارايت، الق ليس الخوامج: 
.وزءلاسفيصزلأصالِئ لأففنىأدالأتيزلكة؛ضو 

ذتق.ا".

العمد،س ستة عليها ثم إذا أجنغتا ق فالزلكه يغل ءارا'يا 'كانت، إذا لكن 
نصهام عثر، متة عام ءم مئ ابتداء ألما بخص العارم هذه أجر ايه قدريا فإذا 
ا>ل.علنا ئأ لأعا الزلكة؛ عيه فتجن، م نبمه م ل 

السنةنصم، ق ؤنتنمها مثدما تصمها عل الزلكة بزج ايه قدر فإل 
الزلكئ.عنه سضل فهدا الحول، عليها يتم ولم أممها الأخرة قبض إذا لكنه 

لم:وم(، ١٤٦٤رلم)صدثة، عبده ي لم العل ليس باب، الزكاة، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
ئْته؛تن.مير0 أيٍأ حدبثإ من (، ٩٨٢رقم)وفرسه، ءبد0 ق السالم عل زكاة لا باب الزكاة، كتاب 



الثالث(الأناء ) ^ ٤١٦ئء لقاءات 

أنممهاثم العمد، عند ألما خمسارر فمص ألف، بمثة أجزها ايه لو مثلا! بمي 
الإجارة؛حول يتم أف قبل أنممها ثم الأحرى الخمستن نص أقهر سة تمام وعند 
اهول.عام عدم والسبب زكاه، عليه ليس الرجل فهذا 

ثصمن ؤإف كالثمرة، الأجنة إف رِكهآلثث! ثمثه ابن الإسلام شيح وقال 
وقوله٠• الحولُ عليها يتم لم ؤإف مورا، زكاما فعليه الأجرة 

ستةتمام عند ألما وخمسيرر العمد عند ألما حمسين مص إذا القول هذا فعل 
أثزفإنةوم؛لأنئمحالأخزو

النفحةاستيفاء لوتحدر لأو4 للموط؛ عرصة افدمه الأجنة إل يقال! قد لكذ 
الأحر•ل التي بخلاف الأجرة نشك المدة تمام قل 

ولوالأجنة عن الزكاة وأحرج احتاط فض المسالة، هذْ ل خنلفوف والعلمإء 
قلتمامائفهوأص•

••هصى•*

ؤيوجدصائم( )إفaلار باسم تثرعات إلينا ترد الماجد أنثه نحن الئوال! ٨— 
وماالتمر بإحضار المجد خماعة بعض يقوم لكن شلمروف، صائمول لمسجد ال 

يلزمناوهل بدلك؟ الذمة تبرأ فهل العشاء، ق تمزق ثرد التي والمائ علميه، يقطر 
الأمر؟مذا إخباوسينطياص 

داخلفهذا الإذaلار عند التمر مع يوصع العشاء طعام كان إذا أما الحوامح،؛ 
لأفيجوز؛ فلا المغرب، صلاة بعل إياه يعتر كان إذا وأما ثلث،، لا الصائم فطار إق 

(.YUUالمرين)>_:الخاوي نحممر )١( 



الأق1ءاتام«ضادة

أناسؤياق انصرف، الغرب صل إذا ثم السجد، هذا ل يفطر ورنا افطر، الصائم 
يم1لتأف يصح لا العشاء ياكالوف الذين فهؤلاء العشاء، ي1كالول الصلاة يعد جدد 
يوحرواأف الصائم إفطار فيها التي اجد الملأصحايس، ينبغي ولهذا أمطروا؛ إنبمم 
إفطاراهذا ؤيكون العشاء وأكل التمر أكل من الناس يهمغ حتى المغرُب صلاة إقامة 
تائا.

••هصى•*

للأّتفاذةالأمواق ق نلمثبم4أ اط بالأقميازة ثراة يجوز هل _• ٩- 
مقابلفاتده تاحذ الثرئ أن العلم مع ذلك؟ أوغبمر أوالعارة الزواج ل الها مس 

المارةنمة مر■, ياك ثان الفائدة ن فتكء فأكث، تن ن نكه الأقساط مدة ه ذلك، 

سسثملأ؟
صور؛ثلاث لها المسالة هذه الخواب؛ 

نضسه،بذات -؛ا ينتئ أن يريد الميارة الإنسان يشري أن هي الأول■ الصورة 
ألماين مخناوي كانت إذا فمثلا قيمتها، زادت ولو جائر، فهذا يؤجرها، أو 

الإسلامشخ نال، بأس، فلا ئمثطئ~ —يعني! جله مؤ ألما تمن يواشترها حاصترا، 
حرام.إيه يقول،ت العلكاء مى أحد يوجد لا ٠ بالإجاعُر جائز رروهذا ثلمية• ابن 

يريدلا لكنه بملكها، وهي الشركة ص المجارة يشري أن الثانية! الصورة 
فهذانقدا، ألما بخمسين ؤيبيعها مثثطه ألما تيمن بمثلا يثزثيا أف يريد بل جارم ال

التورق،()مناله العلمإ؛ عند تنمى الماله وهذه اليارة، قصده ليس الدراهم، قصده 

٥(.٠ ٠ - ٤  T٩٨/ )٩ اكاوى محموع )١{ 



0(الهاء )  ٥١٤١٦ jiUلتاءات 

وم، ٠١٧ابن الإسلام شخ اخاث وهدا حرام،  ١٣١قول أقوال: سل،اء ومها 
الإسلامشح إف محي ٠، المشهورر الخليفة ^٥١٥ العزيز همد بن عمر عى مروي 

٠•الني.ر منها حدر التي العينة، مى جعلها قمةآ؛دئ 
محالخامثلا الإناذ لكن فإذا الحالخة، همد حائزة ابا عل اس أكي لكذ 

حائزْ•العلياء عندأم فهي هذا وفحز بيته، مارة أوتكمل الزواج، إل 
المعرضمن الفلأنيه السيارة أريد أنا ؤيقول: التاجر يأل أف الثالثة• الصورة 

هداعل يبيعها ثم مثلا ألعا دءحم>سيرن المعرصن من ويشرتينا التاجر فيذهب الفلأي، 
كنئالأمحفب— —مع لكن ؤاف فيه، إشكاو لا حرام فهدا معئطه، ألما تن المحتاج 

-^١أرديت، ماذا التاجز؛ مألث، لو لأنم، حرام؛ لكنئ ذلك، ق وقعوا الأف الناس مى 
أعطاهلكنه الئJا، ْع السيارة قيمه أقرصه فكانه أكشت،، أف أردت لقالت العمل؟ 
يكوفأذ يمكن لا حيلة، وهذه مثثطه، ألما متين إياها يوفيه أف عل ألما خمتن 
باق.والعياذ نما، إلا الحرام تزد لا والخيل أبدا، حلالا بما الحرام 

الحكومةأءهلتا حيث الزارهمن، بعضن س الأف جرى ما أيصا ذلك وس 
إلالرحل هذا فيذهب أشهر— ثإنية يعل يقبضه -شيكا للمزارعين رسداُن، الأف 
إلألما بثإنين —مثلا— شيك، هذا يقول؛ الفجار، من ناحر أو البنوك، من بنك، 

حامللأف شك، لا حرام فهذا الشيك،، هن«ا وحن• ألما متتن أعطي أشهر، ثانية 
واصح،ربا فهذا ألما، ثانين أحذ ألما التين أءهلاْ والذي ألما، متين أحذ الشيك 

•٥(.و٤٣٩/٢٩٠)١(مح٠وعاكاوى)
أبيشسة،رتم)خآه-آ(.ابن )'؛(أخرجه 

من(، ٣٤٦٢ريم)العية، عن الهي ل باب اليؤع، كتاب وأبوداويت (، ٤٢)؛/ أحمد أحرجه )٣( 
عمر}^^١.ابن حديث، 



اواقاءاتام«ض1تة

المصل.ووثا النسيئة رثا بين وهوحامع 

وأفهذا، س الناس محدروا أف ونحب ذللث،، من الحذر محنا فلذللث، 
له;قالوا ل، ءثيأئآآؤصمُ الثئوJ كان إذا بعينه، الربا هذا وتقولوات عهقل، باللب 
١^^١،حمين ر>أوه وقالت تاوة التمر، من رديء بماعم( الطئن، الصيغ نأحذ اثنا 
وقيمهالخى، الصاع قيمة أف مع قسوم.أ المئ كلام انقلن رئة، منلءارا؛ لأ 

بيد،يد أيه ْع ١^^١، عين هذا النئر. جعل ذللئ، ُع لكن واحده، الردي؛ الصيع 
التفاصل؟امع حرا مؤ يكون الذي مذا فكيمح 

العمل.هذا من الناس محدروا أف العلم محللة عل والواجب، حرام، لاشلئ، فهذا 
لحرتعإئر هذه ومولولت البنوك عل الغارم تشنوف الأل أنتم ^! ٥١بحال 

عهدافه وبين بينكم هل إ أنتم؟ تفحلوما ثم فيها، الربا لإثامؤ ورموله؛ ع،ْل افه 
سايسسنيزيالئثاأمطذا؟ا

هذهأحذوا الذين الآحرين عل والواجب، الثى؛، يذا من التحذير ُالواجب، 
الهدايه.ولكم لنا اممه نسال الهلريمة. هل.ه س الخدر الشيكات 

إنهبطامحه؛ ؤإثاكم ينحنا وأف الطثة، الحياة إل و\يج ثلاؤأ اشَأل نسال 

أحمعين.وأصحابه آله وعل محمد نبينا عل الله وصل الٌاإتن، رب للب والحمد 

(،١٢٣ رقم)٢ معه.ردود، فاسدا شجا الوكيل باع اذا باب، الوكالة، كتاب الخارى: أخرجه :١( 
الخيريسعيد \لي حديث من (، ١٥٩٤)رقم بمثل، مثلا الطعام يح باب الساتاة، كتاب ومسلمت 
ذوي.



اf؛jluموس 

اثسةهجمى الإية 

٦١ ••••••••••• ه• شجث توء ثثنيثن محي رئو دْفرأو نن صتلث عمل س ؤ 

تجزنأم بمثتون رم ا-لإوء )، تنثبم! ضل ؛إن . سم• آمحلأ 
٦١ ه....................... أضتلهم وس<خمحن وب4لم ياثت اؤ;بمكربأ اوكك ثنتا. 

ة؛ممح*تءددثفيأم محزة ?0؟ ألم هداي نن ضأئمحءدبجاءِسؤ أون 
لأكةزمحنهءا..ابا...اااء..ءءءّّّّّّؤؤ.ؤؤؤؤ؛لأيا

٢١ؤنطؤأ،مةأهبه 
اآ.....ا......لأ.اا.لأءلأءء...ؤ......^^^قسث1ثاهؤؤؤيم....

٢١ؤ;لأ-ثئوأس 
٢١>نث*تلزأ1ئألأتيإمحه 

٢٠يئبمل ض ءتألإنلمدبما يبج دش ؤ
يدئدؤنة يذ س % ,نبيألطفان ^٠١ >نمح•ثلنيَ 

٢٦مءعثثسخه 
٢٦>وبمىمحه 

٢٨ه ءلي هوع نبلى ؤ،نداكتبمأ 
..........A؟.........>ثإذأنثِشألصؤ

٨٢ ... .٠ ّ.٠ ..... ننث صذءا لتِ نإن رش ين إتا.ك> أثيل ثآ ج ألرسؤق ؤ،تأ.بم 
٢٨



رضإيةال ال1قإءات \مَ 

ت—لتمحا 
٣٥•••■■•••••••••••••••----لصره مزآيكثايِ همي•، سمر آوعق ءربما يكان ؤوش 

٣٨ملأه وأمم أشدوءا؛آ تج( ١^؛، ئائنث ؤإة 
٤٠ه الث؛اة0 ؤةن-ثتوأ 

٠٤ ءز}ه ؤدثاي-ءداإل 
٤١•••••••■ثصاثه4-•••■■••••••■•••••-••••••••••جب وؤي0 قجحؤ قثت 

٤٥ه بجيثوف بميم ظك آش  oiآنس ؤن*0 

٤٦••••-•-••-••-•■•••••••ءل؛ه1ه مد أش يقين دش أثب إلأِادن ثمينة ثن أثاب »آ ؤ
؛؛vLjمنأك؛رى عد ألمثامَقادن ث)بمءقلم محن  ٢٢؛١^كأغHاأئ؛بم ؤ

٤٦ه ثنمن 

\'لأتضهألأعأخمثسمحآي 
٤٨•■■■■•■■■■■•■■■■■•■••■•■■■■■■■■■■■اقزه ص ألأنود نص بى 

٤٥ ، ٥٢أؤ مثآ لا ٠

٥٢•••••■•■••■■•■.•ه مبمهأ تنين ما ولهر يدء لئطآنم فنآ جن،ح ي==ئإ ؤوثس 
أمحقئصمحمحي.......-.---.--مْنأءأثق:ثبممحأص 

ولبجاإ'لإبمتي ثءلث؛ر؛ وثلنن' لفره مى بمني ين إش هتكار ن مؤ 
٥٤ه.••••••••-•••• ءظث-،د عئاث ولهغر اقي نرتت> ءصب ئتثؤغر أتةزصد.ما ج ثس 

٥٧ؤثئثستمحآيمحه 
٦١ه متك؛ن طعام ذن-ية ثيموثم أل؛رت> 

عتيوأد آوكنويهر ؤهألإ' ، opjSo)ما أوسط- مذ متممذ عثرت اشام 
٦١رؤوه 



اتههرسامحي

٦٣..ب\لمئنالا -محاولابثأؤثا;لبج أئ  JCق ؤ 
٦٦ه................•..•••••ألئاوء ثى شميأ أنت -بمح عاوهت ةوس آلآزني ؤ، ؤإداصمثم ؤ

١٧ ٧، ٠ .١ .١ّ ١ ١ ٠ ٠ ١ ؟ ه..........٠ وئن-كةرآؤزلإى عئيمه. ئهو ثى؛ نن ءؤومآأمم> 
أيأشئل يألما ءكم< ًظنل إئ»آ ومزك< تثأدهن لجن وؤ 

J٧٢إتؤه....لأّ..لأءّءءءّء٠.ؤ٠..ها.س ه
ه......ا.........ب..؟..لألأ...هّ.ّ؛يالثموب ؤإئعإ الثأزه لثاعإ -طف بميم ين ثث، ؤ
ضحثنم ١^^^٠ إُك. ١^^١ وأني يى إثلى لى تآ ئز آؤ 

٧٤

رأديمدتوالتمتمة اان؛رأئوإدء أعز وثآ أنتير ثلم .وزأذم أتتتة ئلإة؛أ ؤ-رنت 
ثننمسإوأن آلعثس عز ديح وما دمحم إلا٠^١ أكدآيثح وما وأكلمحئ وآلتردية 

٧٥سذ;ممئه 
٧٥إثوه-..--....-.-.--.-..---..-.--.-.\0ذمد'ذو' تا للأ عوم حوم ما قثز2^1 

٧٦>،برنفئأئه 
آئوعد تئروأ -منم وهنئا ثس ئدا ا3محب ألم1قءظلم لجث >ؤنإلآدؤؤألآا 

٧٦- ه منوث أش عل آز نؤ آذى أقذ رم 
٧٨الهيره ؤءئء 

ئماأؤ تتنة دمث آن إلا بملعنف طاءمّ يمق إلأ أوؤ ثآ ق لجأ لا ثل ؤ
٧٨محبمذه لإد-ث حرم أونحم مسئوحا 

ءس::::::::::::::::;:



امأذ،ان؛ةالتءات ح0ءِ 

 J،C^ ٨٠ه آلقتس عق ديح
٨٠وأتنه لت؛ث ؤتز 
٨٠ه أكفين رن ثب وم»-ايى ومحاى دئم، م>لأيى أ0 
٨١........ ه ثم ا .ٍتتق ^١^، ثمم؛أك يلومأه1 >آو 

٨١...عن وإنَكء نث من عق أنزو إثآ ئئولوأ آن ؤ
٩٢مi س أن بجنأزى ع ه

منينمثو وم! وآبمت ؤألإ •C هووتلا إب لأبملثهآ أوست، مثايح قاث 
٩٨• • • • • ه يث ؤ،كثؤ إلا ،بج، نثُ رءلس ولا آمحنج، فلتنت وثُ->ثتإا بميمها إلأ درئغ 

مادامس ئنيبم< ^١ أ*لآرحاءّ ؤ، ما وثؤ أيبث ّ وُميثألثاعة طأ ءنانّه< آثه  ٤١٠ؤ 
٩٨١١١١.......؟٠٠٠هاا.هّااا.......ؤاؤؤاب..ثؤت ؟^٥٢، يأى مس ئتّركا ؤما عُّا ئ،ءكسب 

٠٩٨ ؟ ّ . ؟ ....؟ ..٠ تيأآه.٠ ته دؤ>لآ.إل( ثن أق فم محثبجا. أ،ث آلثاعن ءي 
٩٨ّ......... ........ .............٠ ١ ١ ١ آثيه طث4اعمم. إدم1 ش آلناعذ عن اتاس 

٩٩

لأم دمحيغ ين يمي أقرئك إنك لثآ ثآنتيعؤإ مثن شمت آتام، ؤتأ؛أها 
١٠؛ءإذكا،همسث.ه  ٠

وإوينلوء بأ؛دذ لا ألمءان ندا يمثلر يأنوأ آن ء يألجى آإح اجتمعت، ين م، ؤ
٠١ ٠ ه لجآ بمتف بمميم ماث 

>نتلأتريىألآبجه
٠١ ١ ١، ٠ ٠ عداه ثصفسب مادا ممس دنيق< ف، 

٠١ ١ ؤ.... ؤ ؤ ؤ ؤ ؤ ... ١ ؤ ء.٠ ه آس ^ ل إلأ 0 ^١ ص ث\ءل لثاىءإمح، لا ز> 



0فهرسا؛؛واتا
١ئشثه أم، ثتنيأى تده، ؤو، 

٢ؤتاثنابجءَةئمحءتيرةه 
ظامحسمفيعت<صه.................٣

٤دابمv4 ^ 4ما
٤إلأبمثثهاه ورمت من مئثل ؤو، 

٤آابم4 دئداك ^ س م يم 
ه4 آ/همر هلتشي ؤ، حثت 

٥ه ،لي ةُ رث-، 
مكه4..................................٦َربممم إك  ٣١>ثتأقاآلإثث 

ه......................................٦وقو-قي.عيلم أثة ءكدءوف كيتهن وة 
٦..٠ .......٠ ُ..............٠ . ٠ ٠ ه....٠ ملر مرأ ■>\ؤ\'\ئ ممد خثادثف إن؛زبدوأ وؤ 

٦سِمّثأشُبملإه 
٧بم4 ؤ،كثؤ ؤإلأ 

١٣ّ ء.... ء . ...........٠ ..٠ لر4 آثام. مذ تثرئمد؟ أوؤ ع،دقا منث( ُؤدمن'كاث 
١٤محِبمّءاصنصمح4 

٦١ ٠ ٠ ٠ .....٠ ...٠ ......٠ 4 ثثؤئايم تذغ' دمحر عثه محآوف ما حككر قتبموا ^إن 
٢١ا'لآزه ره أنم ^سج 

٢١ؤةو،كأبمصوثه 
4٢١ ١■؛؛^ آممه هن 

^صسنمحأأشِئإصن



اض،ضاذيةالهاءات 

١٦٩^٨٦^٦٧.....i ن\ؤثول آيئواه' ِمن0 1ءدت \3\وَ\ه ١ ^© 
الأم>إهًقم رءوش ثنهظم ثتئن ورسولمحءو,إن اقو ثُا ؛بم *أدماسمحأ لإ ٠^٥>، 

١٣٢ظلثونبجمموثه 

ثمءن © ئثبمنثث إن'قئهم اتبجأ ثن م، ما يدروا أق أثقوا ءامؤإ أؤمك< 
...هما،آ"ما،لأما.............................مذائوورسؤلوءه سلوأأدموأسمم 

منسموأ ويثآ و؛٠^، بممّهنِ أق ثمل بثا ٢^٤؛ عل وموث ا J١٠ؤألي•

١٤٤•••••••••••••■•••••••••••■•••••••••••••••■•■•■■■■■■••••••درطُه عنجى 
١٤٥>قمطيأهيم 

١٤٥ّّّ..لأ..... .....اااابّبّ.ّؤ..ّّ..ه نته جما أيوموأ ؤ، وما ألثثذت ؤ ما م ئبمم ءؤ 

١٤٥بجناه.....................•.■■.•■■■■■...اقَنم >ئنأمحى 
١٤٦ؤنتؤ;اِيىاتيِره 

١٤٨ه ثذ-ي الين ف، ءؤئث جعت ٠^^ 
١٥١ضلب، من ومذاث\ مه كتكثأ والثهار مح؛ جمق محتننقه،■ وبن ؤ ٠

١٥٢.......أكنشاره عير وتتق آنميش ذى وايتم وألأنشت إلمد.في امر أق ؤإة 
سقأوعما عوم ثاب آم1هظلم محتامق آقهقنرَقثن أق ۶؛^؛ ؤ

منألأيى أنتظ دؤ ينس ثى وأنوزأ يقرأ هأ أء لكتب ما نآبموأ تثثونذ 
أؤؤرإق ئرأبمأأييام ألمم بق ألآّممح أُمحؤ- 

١٥٥..........^_ Jl1ثن ثآ ؟هر معز ثثهوأ إن حطزئ؟ لفئة ل ثؤ 
..........٠٠...أحزه مذآثام تعرئيي.؟ بلإمِ؛ُْثاآوعق محك يجث، 
١٦٠ه منكمؤ ْلثام ذنيهُ تيمثد' أدتث ^وهذ 



فهرس!٢١^٧

تلمؤيمطأ من أدمى عث ألذنامَآتامث قؤنج=ظاأ  cjf؛ ٣١٠ال؛ث آغثا هؤ 
^اا\ح\اا\تنذوذه 

١٧١.................... ١يرذصمحعنه 
ظسثمثوأدعان إدا ادع دعوه يمب نرئ عي ;مثالي ساقش وإدا ؤ
١٧٩ينسندث4 تلهم خ3<ؤرق ذ4 

رثالثأْقلوأ ا-محفاِهم أندم ^دلأنأي 
١٨١، ١٨٠^ه JLjuؤأنتر الإثي آلثاين 

١٨١.................... ه ولنإأ'لآثدأ، ثإثدكن قرقِلإبمئأ؛اينهء أرلثئإص> ؤلإ؛ئ 
١٨٤ؤ;الآادقثابمَه 

١٨٥ه وأفيوو إداش همدوْ ّيىو ق، معم 
١٨٨لئثأظه اؤ مينا ئواذناإن لا 

١٨٩

i١٩٢ ألنقود 1وتي م أك جبت 
١٩٢مملإه المهتَّلكث> إة أنهد ؤوؤؤ\' 

١٩٤

١٩٤ه لم أثث ما،عفتب ؛ ^؛١٣
١^١٢آتنإ قز ألثم ص ألأسود أئعل تى ألأ.بم> ألثظ إؤ نثبمآ -ثق ^3^' 

٢١١، ١٩٤ه أم، إل 
٢١٧.ؤؤ..ّّ آكله...ّ............ؤ.ّ........ؤ؛.م >أبجآلفلأ 

٢١٧ه ألفض ؤني0َ 
4٢٢٢ صا، أد يذآ تؤافثا'إن لا >تقا 



اواقاءاتالو«ضاسة

٢٢٢ظوئم<..............مآأغلانمد،زمحتاسش >محيًجثئج 
٢٢٤

أمحق
٢٢٥-ئأصآمحُمحي 

٢٢٥يم......ّ..؟؟.؟. ثرم ثنيت ى ولهر دء لو1ر مثآ جنيح ءثًظم ؤُأسو، 
٢٢٥ه........•••••••••••.••••..••••..أقتم ثنرمن يمرنا ٥^٢^ سم؛دا يدثر ته 

وليحرألإيتير عظأان وةنت> لصقر، محير إ؛شيءإلأ بمد يى أقي يكمن شر ؤ
اُأأ.............ّ.ّ.٠٠٠٠٠ّه..........آقي تنتن ءصب تكهن ثج شر 

٢٢٦>ولمحتاتقشص 
ا/؟ثضعزأحبجَءاي 

٢٢٩

٢٣١..ّ......ّ.......ا.ب.ا  ٠٠٠...........نأص' ء >ثطأ 
٢٤٣ه آليكزئ ألكلزة;:الإإ >أثامأ 

٢٤٣و»امأااوؤ،ه ألمّليأ 

٢٤٤مأقبج،لهوءلإ:ؤ،ولألإه....
 c;٢٤٥آصده ت؛ م، محوأ >ثممثمن

من،يب، معثه. ومثلأُ همما آ"لأرني، ي، ما لهم. ألكن ؤ حقعروا هآ ؤإ>ا 
٢٤٦ينهنه ثملر م١ يورآقتو عدا>_، 

ئبنتممأش زثهز ؤ، ينفموغتا ولا ؤألفقم أللهب يك؛رو»ى ؤوأق؟!نكت 
وجمجبمء؛بمعثم بما دثتمح> جهقت ثاي ق عثها محس بجم . أيوّ مدق 

٢٤٦االأ٠.٠.٠...٠..٠٠ه.^^ننث> ماَقم *يومأ لآمسء حفرثم ما ٠^١ وممهورئر 



يسإق0_

ثجؤبمموكخويخأثانثم ءه 
٢٤٦....................ه....قييكت ناَكم ثدرمأ لآمستؤ •==قإ؛كأ ما ؤ،ثوا 
٢٤٧ه مد مكان بن أفناوس لم ظإ 
٢٤٨الس<.........................ئزآته أو أو ألنوأ أنثث ٢لئاش >تأع 
٢٤٨إلومملاه..............................أسمم؟ من أبثت جخ عثرألشابى ؤو,ه 

٢٥١^.........أم >=قعثوأ أدثند إلا مكنهن نم نمو أن مثهز وم، ؤ
٢ ٥٧....................................... ميستمه ذوعنتزئنفلتآإق وإنَكا>ى ؤ

٢٦١ؤلأيممدآسث1اللأثءاه 

٢٦٦إيره 
٢٧١.......... دأثدءّالآ-مه أقء موينوث لنَقبم وألدمول إدأم ردوء سء ف، معم ءن 

٢٧١........^.............................أف إل نةك<ه7 شء من نيو آننثم وما ؤ
٢٧٢................................ ......عه ءا*ة تثثا لحد ملر ه أؤؤئ ؤ

٢٧٥............»لطئلج»ه■.■■ سثص أجم إك بمي، تداينم ^١ أدمى جؤثك 
 ٢٧٥^١^١٩

ثبثتثمأممي ميز ؤ، ينفقو"ا-ا ولا والغصثه أيوهب ذيتحى ؤوأؤ-!!وت، 
٢٧٧©ومحيِذضعه•..■..••••••■•.■•■سس•••••••

٢٧٩تستره اثر ئتتزشلنْ ذو ^^١٥ ؤ

خآياوذ هأوبم ءث؛تا وألشا؛بم وهكيجا إلممأي ألمدقث، وسا 
٢٨٣ثأنيأمل4 تآأضبميىكز،أش 



القاءاتا>وساسة

ورمنمأو َكازهم وإدا ه د-محمبم ؛^، ٥١عل أهازأ إدا أوي ه إلثطضث ؤوس 
٢٨٧محلاه 

٢ ٨٨...............................4 دمبم يعمى يبييم آن أس أئآ,نيئ ( ٠٤٠١٠مقأ 
٢٨٩؛٢٧^^ ^1^،>ولثنحثاألواة 

ألنةُ_<وذ كرمم دسؤأ قي دأأشل\أ0 وأكدكن للمئرآء ألثد.قئ وثا 
٢٩٢ّ.ا.ّ .....ه.ّ.....ّّّاأش يُى ميبمثه ألثيل أش ميل ري دهوبغناِ 

٢ ٩٣■■••••• 4 قم تكن صأوتف وصؤ نا دمحم مرهم صدة أتويم يذ 4-ْن 
٢٩٨،٢٩٦،٢٩٤محثيآمحومح4............ؤ

٣٠١، ٣٠•أوب4 ص
٠٣ ٠ ..٠ ؟ ....٠ 4 جإ يؤم علتثت( إذ ئكا.يدم ١ثةمحإ ذذكن ^١ أؤئث يتمن 4دألتي 

4وآلضبم4
٣٠٢>ثذألرمنأ'همبم4 

٣٠٤محتهز،ه4 
4٣٠٤..ٌهؤَء عن يكم ئنمرف، ١لثيث٠ ثئمإ ولا قأئعو؟ تنستم-ثا ءا-ر؛أر هنئا 4وأة 
٣٠٥..........؟؟.٠٠......ر٠٠٠٠بقلصآء4ّ.أنيفقزأ4،مهقأفآنوة 4دلا

4٣٠٥ لائم لأته هامحن دلا أم ميل 4 4يحدورث■ 

٣٠٥ّّّّّااُا..ّ.؛...........4.وأنوثم آذفستح ألتوينثت. يرى أئهئ أس إى 4ه 
٠٣ ٥ ؤ .••••••• ٠٠٠ّ........٠ سنجزأس4..١..4 ثهئ١^^٥؛يقيشى شأني 

٣٠٥محأليل4 
٠٣١ 4 وأظءي؛ل،كثار أف يرى 4مدثتثه 



0ههرساآ>أواوا
—

٣١٢نألضكنi >لآممو 

٣١٣،٣١٢>ئنتينأتغئاه 
٣١٢ثعآرأشه من وألموْ آلمث إن ٠ ؤ

٣١٦ه ع؛رمنغ وأسمع وعصثثا 

عنيمثتنظ ١؛، حئ بمتحن. محبما أنةك١مأتيم م، ألمدام، أثلثهم ووق' 
٣١٩ه نوملمن قديدإداعم عذل يا 

٣٢١ثامأه.......................ممزأ تلإ' أؤ ايإتكت إل ره .ؤى ؤإد 
١٣٢ ه....................يم...ّ.ء..ّّ..ؤؤؤ الثمن ائثَةنثدأ نإوب ؤ >ثافي 

٣٢١.لأ....اا ...4اااااةوقأمحعثا,في ألثمت ألمكىكثردأ هزب ف، 
٣٢١ه م طل يئم ^^١ 

ثدييأقم ءثى ورسوك اق، وش ورسولآ> أس ثوب' يأدهم ذ'إك و
٣٢١أ'ضه 

٣٢٢ؤنامحأقااطأفيآقِلأءثه 
٣٢٩ئi ثنيا بمرصأس أدى ذ١ 

١٣٣ تنجيه بمدلإ زيمثن ئددأ ؤثغآ؛ادم 
٣٣٤>ثآتثنعمنفي"ص4 

0٣٣٥لأثمح;أهمه.....ؤؤّّ..؛.ؤ..........ء....ّّ >دصبمصحمظأ 
٣٣٧و\لإ>ون\تن0و ^٠>! و

٣٣٩مموأسساللأئما4 



الوامانيةالهاءات 
ص—

٣٣٩ؤةلإإمحئأأ.مملمه 
٣٤١ه ألمن»ان مؤ أنزل ألوه رمضان ؤ1ذبو 

٣٤١

٣٤١٣

٣٤٤ثأتآرأقه من وألمنوء آلثعا ؤآة 

٣٤٤ؤشتثقأق< 

تلمبيطم ين أكيك> هث َقث َةما أمحثام قيطإ محب »اتوأ تأهاؤ
٣٤٧تغيزه 

رعأشُمحظاهبس..بب......س..س.س...خ؛كآ؛آ
ؤث<َلأأ il!l؛صفيط لتل لي آنيشز.ر ني f؛J< آلعنق أحدهم جآء ١^! ئ حؤ 

٣٥٠••• ••••••••••■••••••• ه•• ئيئتؤ0 إك محج محمحآيهم نج، هأءآ هو إدهاَىثة 
٣٥٠ه لاثبمابب تقع ؤ؟٦٠١ 

ألأنعىألتئ أؤ تثى ثئ وكلوأ ٣ أثث >ءقتث ما 5تمأ بمثئوهن ونمص 
٣٥٢يكامحأصصأ٠ 

٣٥٥لأصفمنئآمحممأئ؛ه >ثقا 
٣٧١صائسئ؟مقاه 

٣٧١ألثلأ وص' 
١٣٧ ه.......ألزكوء ألثلوء ييمموأ حثئآآ ألدن لد تحم، أق إلا,لعثدوأ بثزوأ ووح 

١٣٧ ه علمر-ثبمتكيث وأثث أقي يرك< ؤمٍامتثث 
ثرثر ئد ثل ثم ئوخ، دئيب، ين أئث ءاثيم إ يبملدن أؤ؛ن بمسأن 

٣٧١r-٣٧١ئثAمفاصثآلآمح4.ا.........



0ه،راساأأدات
ثبنتئمسيزأف ولانغمونئا وأكقئ آيوهب يك؛رورى 

رجرجأمجانهم يها ئقمح> جهقن ياي ق محسعثها } 'غ© آلو ئمداي 
٣٧٣، ٣٧٢نمحمحا4 

٣٨٢أوصآاه مبمآ لأ ؤ;تا 

٣٨٣ميكأ^..............يتآئئطآنمدءولهرUتنين ؤدقسينظمجؤح 
٣٩٥ؤبمىمحدأشةلآثةددثا4 

أوبًنفي ي ثآلشلأ نأكممن صقتس ه ٠ ؤ
٣٩٥أشزه وا}لي أس مجي وي وآكربم 
لأيآوب ث)، نزثم لأه ي لأص لأذص >لأئتنت 

٠٤ ١ ٤، ٠ ٠ ، ٣٩٩، ٣٩٧;١.^أشده.............................
٠٤ ٤ ٤، ٠ ٢ ٤، ٠ ١ ..ّ...... . ..................ه.الثئود أوي أك;١^١ >كأيا 
٤٠١ه ممل" آلمهات.كث إة أت-هد ^٧٢ 

ثد"بماءف،أوآ.'ىرث~'افي ثيثا ■ئك يني؛ ^؛٦ يجمر محلا ينح لا ما ند لم  ٠٢٩^^،
٤١٥مىأسدنامإبم،ه 

شدلا كأتي« أوأ سغ ص/؟لا أنيق ةق»ي يأتك نم ما آليز ثحتن- ؤ-جاءيى 
٤١٥ووتيساه ١^،^^ 

٤١٥.. ٠٠.....مثه.لآر؟تنلثاؤآهجني، قِئنته لإدأ، ؤأراغّباأنتعىءالهي_>،بنإيز 
.ا.......خا؛ّّّّّّ.........اا.هّّّآتيو آمثعنن ه آذتننيّت> نت ف

٤١٨سنبموه تثن >ا،ك 
^١هيهز آدعْثوب ضم ءث4م لغت آلن يزن آكستشم آلغم؛ط آندئا ؤ

'آأها؛،؛لكالاه 



الاقاءاتالر،ضائ

٤٦١...........■■....■■■■■■■■■■■يملثل ١^^ و يبج ش وؤ 
٤٢١ه آنتنشث ني ف ؤادئث1ث 

٤٢١ؤوي)تج< 
٤٢٢ه.... إثتستفن هيذ نآلظتبث إذناثني< ليشى اولاشثس للئيثث ؤ
آدبي،نن ثكم أمثن.ا يمتا ءءقسر •C ءلإست ين أيفقوأ »اموأ أل؛إن يأيها ؤ

٤٢٣ثلأتثمحأبينث4ّ 
٤ ٢٣ه....شقن س مزر إدهتَّ؛امإ ثقنسث ث1تل آؤيثة ينك ؤوقثت< 

^صىسسس......س

٤٢٨ؤتقدقؤدت،د.نه 
٤٣١،^ ^١٤يند دازدآ ؤد ؤ؛ 

٤٣٢•••••••••••••••••••••• لثره ينأذكثأيِ سؤ؛ ثم أوعك تِ،بما صفان 
٤٣٣آزمأا'محه ك;١^! ه

٤٣٣ؤ ؤ . ه محماجس ن_تمأأيظإ آن د'لخقلم ويآ؛ ما ذألإ 
٤٣٣>نتل\قاتغه 

٤٣٦،٤٣٥..ء...ّ...ّّّ.ؤ..ؤ.ّلألأّّ ٠٠٠.تسحثآق،ثتكندنِلث'صب4 

٤٣٩>ئنأثلحشنمحا4 
ثغوأآكهذهآثلأ بملوثف 4< ينع آتئن وإل أهم، نرى أيثآئ إي إؤ آءتث 

٤٣٩

٤٤٠ؤدإدكككنأؤ،ش4ِ 



0،،>سالأداوا
٤٤٢ه مح4أكسبم ائت ؤوثذسوأإئ 

٤٤٢ب4.....بs٣ومحئثائا
٤٤٣— ٤٤٢وئو-كهمألرزلإأىه..................ئهوعثيمهء ؤوماأمم،رننئى» 

٤٤٣سمجمه..ء...ؤ..........؛ين أق يثآ؛١٣ نغزن أني ؤثث*محث؟ن 
ثملونءآ يأس أكتمن ث يق؛ وِلدي آكينثو توم يم، عنلوأ م، ؤ>مممومون 

٤٤٣ه؟ 
سننهمأش سدّلي i، ينيعون؛تا وثُ وألفكتة آئدهب ذيئو»ى 

محمحصسمح::::::::;::
وآسقم صادئش عق4مإة وبمي ؛ا ومحم قمحبمم صدك أثوفم يذ ؤ-ْن 
٤٤٦ه عيئِ ّثمغ 
أوب^  ■_ي ثألشإ؛ن نآ'ئكن لاثقء ءتا 

عيروأهه أس يرنث\ مبمثه الثيل دق أش ٌنجل وفي< محأكرمتن 
٤٥٣ه -ثاتكثر 

٤٥٤ه ذيككا 

٤٥٤ه مثكمح( عثرؤ إطعام 

٤٥٤ه محلي، ين أس .ه" ممج ^١ ه
نذصثئخ مئلعوث ؛٠ أش سبسفي ئ لحصزوأ أدمى لبممدرأء ُؤ 

٤٥٤ا'هه 
٤٥٥ه هزثم 

 j٤٥٥ه أوب ^؟؛



اراقإءاتارر|ضاويإا

0—
٤٥٥وبُذه 

٤٥٦ؤومحب>تدفيمه 
 ^٤٥٧^١^٠

٤٥٧ه ؤهوأ ٣ أثث حكتب ما بمثثوئنق.مأ 
٤٥٩وؤُيئئومتاه................•••..•••••وأكصثأ آيونب يكإرو>ى ؤوآلإ-منث 

..............i ظ \إمئ ؟ك ؤثاثكا;إبج َي محا أشَ ق؛X ؤ
٤٦٣>ئلوإِءأصإه 

٤٦٣>ةذمحإآماقمحة؛اه 
آلأشجّبهيمف نى محدمهم ما هث أش أسم ثدمحأ تف جعتا أمم وه؛ظفي ؤ

٤٦٣

٧٤ ١ ••••••"" ب ب ب ••••••••••••••••■•■ ه ثر ي م ^ وأيح0ؤز أل-توت 1، ش تق' ؤ
٤٧٢صثرآتثاهاه قثن ألثنق جئ ؤتى 

٤٧٤س|ءتإسمه.ء.ّ.......ؤؤؤ.............س.. تنم وضألكَلوآ 

٤٧٥ه يثاء لمن دإلث< دوئر م١ يسر يدء يئرق آن بمغر ت* أئن إن ؤ
٤٧٥ؤثطيثاد/ئذ;هلآنقلأه 

٤٧٧ه حب محر ألأذّس اى ه
٤٧٧...ّ.....ؤؤا.ن)\ع\ألي ولإ\ع'\ الضنت ادذ،َائئوأننلوأ >ألأ 

٤٧٩^^دَلأكنصثهلأ....ا.ؤاؤؤ.....ء........ّ...
٤٧٩........................ظثاكليص< 

٤٧٩ه ءأاق؟ءيش تآنمحىدآبج، تتميمأثج،ه ؤ



0؛ه>رسا؛؛داتا

يمح"هتا وممزآ ها ذكر أق س سمم ,إدا آن ألكنف ؤ ه=م' ثري 
٤٨٥نثأهع.ه..........................إدا غ؛أيمءإمح ثديي ق يوئوا كئ تعين سدوا 

٤ ٨٧ّ. ّ . ؟ ّ ّ .٠ ؤ....٠ ؤ ١ . ء..١ ّ ّ ّ. ّ ّ. ؤ... ١ ه ظت ما ههء ةن؛4ى ييزء نن مبمله • يجثة؛١٠٠
٤٨٩ه  ١٣٠

٤ ٩٣.. ّ.٠ ّ. .٠ ١ ّ. . ّ.؟ ّ .١ ّ...٠ ١ ١ ّ ّ ٠ ٠ ...٠ ه.١ الكنف أنمهر يلوئ لزث ينهر ؤدإ0 

٤٩٥.........ه ؤس ين نر التو*.بمتنلم بمثليه ءاذو١٤؟؛-^ ئماألموبث إؤ 
اُه؛ه..................ا..هّّّّّّين ,'،إث ئر ثينلؤ أم* بمثلدف 

أحدئمنصر عمحآإدا ألكتمان لؤث>بمثلون أليإنث ؤب يؤ 
4٤٩٦ أقن محت إي 

سرأدو.>وربأثن  ٤١آثم تتذ ين دقنثلؤأ لا آنفسهم عق آسِمأ أفين ي-بمابئ ؤءل 
٤٩٦نوأأممئأفييمه جيعأ.إةث 
٤٩٨يثداه..................رتبآ بمجادق ولأدق/لثم عبملأصثيكا ثتنل رم، يثمأك1« ؤمُةا)ا 

آئركتسد أش ئمك ومن يثلأ ,يثن إلإلو1دوة تا نسر يوء يثرق آن بمفر لا أقن إن ؤ
٤٩٩ءاقتاثيتاه 

٤٩٩^ ١٧نثلأ ثئ ص إم همك ص
\>0-لإ>0............................ 4 رق مثآ منبماأيقدش وجئ لؤ ؤدلآ?وتو 
٠٥ ٢ أزوخًقلمه ثاثة نث >ثدًء 

٥٠٤ه أف عق ثتمث. نلج صنا 
د١٠ألتوت يوظإ تمر عمحآإدا ألكتمان تمثلون لأنمك\ أش_ه ووثن ؤ
٥٠٥ه أثن مق إؤ 



ULmmال اللتاءات \مَ 
لتيخا~~"

ؤآأوَة1بغ مد من c>_  'ظز إني سا تقع ي وش »اثتي بمص أق 
٦ابم؛؛آاء؟ه 

يئيرآلدزبأثت إن آئو ومذ من ثنْلؤإ ث" أامسهتم عق آثممأ ١^؛؛، بجادئ 
٧همآ1غموئأثمه 

ثاوأه بين مى ءثو نيؤ مثايك من ُمم لتر ثل يدء »ايك أئأ ليي تى بمئين 
٨^ طتثك إنك تجثو أن مز م،ّ أئأ ءلأ؛ينآلكئف عثن.». ألي 

ثي(ه.............ّ......الأاّ.ّ.ّّلأ......خئنل من سا ةال بمدث, مستثل ر»اه 
٩ّ. ثثوه وم4نما ألخكقب مى دني بجي ممزنالما آنؤ ألكثب آرلتاإلك وؤ 

.....٩...هأندمح:نض:لتنمنبم< محأقَ >تل؛محأن 
تألمحمدألثمر نأيقتس ١^، ق ثمن ألثثتيي< ق ش لم< مجد أصت لق ر ؤأدِ 

٠ثممالثألبجثأذة4ه 
••■••••••••••••••••ؤ ؤ ؤ ..•■■■.. ؤؤ ؤ ّ ٠ ه -ص ثئثئ آقاين نن ؤثْكثبم 

٠....... ......٠ ٠ .٠ ّّ . ٠ ......٠ ١ ّ ّ ّ .٠ وآ'لآذ؟بم'لوعالهما4 ق من مند ؤوؤ 
ؤآأؤَكتد.£< مر من c>_ ز إبمتثبا سا مثع ثُ رش ءاشي< بمص لأق 

١ه....ؤ.ّّ......ا........ ميمحك ثلؤ ألثيبجى أقن محكا أق؛دألقأش 
عكأثيب شة أصايتم ^؛٠ يم أءل1تأر؛ -نم لابم» ؛ئ "٠;^ عك أثم يند من ريذ،ألقأيى ُؤ 

٢وأبيرآه ■صرألدتا ^؛٥٠^٠ 
٣ه ه بين ئ«ا أن بثنا ا نثن لئد وؤ 

٣ؤ.... ............ ..ّ ّ ّ... .... .١ ١ ^^^ ٤٠إلا ^١ آن نقثز ندا ،؛١ ش خس ^%0 
٣................ ١ . . آستملمه ء مسو عن )]ودث ولثد مو لمتنج( ١^•^، نذ*.لكؤا ؤث١لث 



ههوسا(؛داو(
٨٦٣

٥١٣ؤنتقمح>ه 

٥١٤ه ره أنبمن  ١٧^
٥١٤ؤآلثنثاءه الثؤأ عند ايتيى ؤ^ىو'لأئ، 

٥١٤وثت-نبمابثاأكمحه 
4٥١٤••••••••••■•••■......•••.محبمهر مبجظإ ثن يقثإ بممحبجك< ^٠)، 

٥١٤ؤد'إكأقئثمه 

إثاثْءئثن إن ثي وآس؛محوأ رر|ةؤا نا ثدتت ين آاموأصقلوا كآدها ؤ
٥١٧ه ثئدوث> 

٥١٨التمده ؤ\ 'ؤ؛؟ ادث؛١٣ُاؤقآ؛ها 
٥١٨عكثتئغُه ألمهدإة

٠٥٢ ه ألقسثلون ^؟١ أكبتؤن منا 

٥٢٠د'إكه يوف يئنا آلثيمث ^^٤يق 

٥٢١، ٥٢٠ه................. آ^دثمماد ؤ، *مؤن م؛'ا-ميما يمإم، بما؛ رإلسط؛زاعو ؤ
٥٢١ه........................... بين عتومئ ئؤ مهامك من ئمم أن قل يدء ءايك ^^١ 

٥٢١ه.......ّ..............ّّ....اا بمدئ من لأحد يبش لا ته ي، ُبمب ؤ، آغيز شه 
٥٢١^ ؤثام، - تم لتؤك ؤ ةنس ■£0لآإ؛ ^١ ؤ

٥٢٣ه إثكا ثآء لش جث 

٥٢٣>نصِدنبملأاهئه 



الاقا«اتااورض1ئنت( 

٥٣سشبمآآئاه 

٠٢٣

٥٢٣ه أدق ؤوءاحرين 
٥٢٤....................................ندىإثضبؤسنتم4 ثئن. بمنممأش 

٥٢٤ه محق دثُ ف، أنين بحد ش ؤدن4م 
٢٥ ه.....٦ آؤت ث صيحا تمل ج ؤ؟ دءي،آنيمرؤ ثاو أل«وئ ل"اؤ.هم جآء ■حؤآإدا ؤ

٥٢٦ه......••••••••••••••••••••••••••••ذكئ يما صث أثمث آنيمحؤ.١*^، 
٥٢٦ه••••••••••••••••••••••• بجب-يبمدة إك همثن مآ،أآآ ند 

٥٢٦ه •محق الؤمرش ^ؤإدا 

oYU-oY\".. ....ونثئوده...........وثاس ه ألوعوب وأثوم ه آلإثج دك جقة 
٥٢٩<^ ٣١ره ؤ-جأسن 

٥٢٩>شتأ؛1آسمثوثه 
٥٢٩محهمآشُمحده 

٥٣دءٍكلمآأسزه................................٨ ولالهد أكز أثن ؤيٍدث 
يخذأآثتث1زإ ص أيكميإ ما ئتن تألثفيغنم، آلثومحى ثؤدؤيى وأئ؛0 ؤ

٥٤٤نبمافيئاه 
٥٤٥محَؤئمحء 

٥٤٦ه••••••••••••••••••••••••••• أنتهي ومل آلقمحن لمليع تل ره بمني قعفغ 
^^^••••••••••••••••••••••••••خ؛هتاهه هآآاي ؤ نحبمدهميى تا تقق بج؛ جأم 



\حَت  Lj؛fl،هرس 

٥٤٨..-•••••ه•••••••••وآ/دربج، أيقموب ملكؤت ؤ، تقثوأ وئر آؤ 
٥٤٩

٥٤٩ه.................................آلثي.مي ءادَةأثةمن تثازو-ما ؤألممزهدريتث ؤ

٥٥٠ه ّيى؛ أاذسَةو جغأآشأدكا 
4٥٥٠ جثلأ أفلا آثألإ 4رؤآ 

٥٥١تملأ4...........................وأنؤآآنمآؤأأهنئ 4مف،آلامحفءيةلامحيص 
٥٥ ١ • ■ • • • 4 يلأ إلا ١^ نن أوتبئر وما رف، أمر بذ آلثيح ؤ، ألؤج ءي دبمشأوأك 4

ئأش دؤخ ين تمنك افييك إذى  ١٥ثأنتيعؤأ مثل آلتاش'محلإج 4كأيها 
،y50T،،j؛،ع4 وزأتثئؤإ دبا، ؛نلئؤأ 

4٥٥٣ّا.ّ ييفلب، يآوف لا ألئأي ندا ببثل يأمأ أن ع، نجي محا آلإذرأ يخب 4شفي 
٥٥٤محثثنمحكبمثئ4.......

٥٥٥............................4 مملؤى يما ■ثيد إئث ّيى؛ أدسَةو أره أش 4صخ 
٥٥٦ثلأ4 ئثثوث محذمثت1ت■ 4وخمئم' 

٥٥٦عامثن4 4وذمآنئ،<ؤ( 

٥٦٥ؤمحأآشَحآعم-4 
٥٦٥ؤلأئيجأسساللأدعا4 

نمىوإرءتتثادا آلمفينؤك بمنى ومرث دْظما ضمايا سحدآ أءكذ.وأ 4وأقمى 
ثكدبجزتثإير دئيتّ وآس أيثنئ ^؟,؛١^ إذ ثلآوتنلس ين وثنود آقن حاردثثت 

0٥٦٧لآذثنفءأتدا4 
٥٧٠آلآثث4.ّا.........عقيم تا لإاجدْظم وليمن ام أس تراجم ءؤ؛؛* 



٨٦٦
الداءاتا1>|ض1سة

٥٧٠

٥٧٢، ٥٧١ه نمير ■نذت} اطعام ؤئةترتح1 

٥٧٢ه ألأنس عثدم يما بواجدْظم ُؤوقتيى 
أسمير ق ه يم عثور زه أتيك مثاث تش لك أثث أنل مآ نحزم ين آتي؛ ؤلأي 

٥٧٤، ٥٧٣تؤتحقكئJه 
٥٧٥بموززه نبمزنك،أؤك، تنأ ؤ! 

٥٧٥و|ننبمزممثأكك،موؤنه 

٥٧٥شكآلا 

٥٧٥ه. محثدوف أش ألْسزابماك ؤؤنالمثُقلإيرولكووت 

٥٧٦-٥٧٥س/\هثآ.صآأئثم؛!٥نتوه............................... 
٥٧٦......١........نألأتييرآلثثوت رب عثتتآأملثؤثء،كد ١٥ ؤ

٥٧٦هصدوئه.ّّّّ...........لأ.........ؤ؛تيألأهؤئلك.وص

٥٧٦■• ....■••.•••••••••••••••■^١^. ما'محمحأ ؤ ملك بن رست 
٥٧٦محؤنلأتتلصأش< ءم 

٥٧٦ه أمحس ؤنكد;آآئمحءيى 

ئداكمكث> وثثوذ وعتاد لمج ش ئلا=ظم ثن ١^^ توا يوهم أف ؤ
٥٧٦الأ\شُه تيموصا

٥٧٧

٥٧٧. ١ ّ.. ّ ّ ّ  ٠٠ّّ ثيتِه ثبتيم الث-ثا؛ ق آونلعا أمحبيا _؛؛؛مماؤ آن أسثلنت، ؤ؛ن 
٥٧٧صصه..ّ......ّءؤ؛.........ّ ؤنانثاآآشُ 



اتالايهبمرس 
٨٦٧

٥٧٨..ه رك ر؟بمز من إلأ وا محنمك ولأ_ر؛ؤث ر1-بمنآ أثه آلشاس -ثمل رك ثاء 
٥٨٢ه أهدكم ^ yuSai C•أوسط ُؤيى 

١٥٨٢،^^ ثثثق ءيسام محي لم  ٧٣٥^
٥٨٣ه مثممير عثنت إطعام ؤق$ئنزتمآ 

٥٨٣ه ٤^؟^؛ ئداخدد،'كثنف ءؤوق؛ل 
٥٨٨......هفه ئثوم أيا لص ثوّم- أولؤ يذ ألثموئ هد أنى ؤثسجد 

٥ ٨٨ه آبدا فو لامتِ ؤ

4٥٩٠ واقمدئ أيد عث 
٥٩١ه خي يذ ألدن ف، ءق؛م جمل ج، 

٥٩١................................ ألسزه داًقم أونردلايبمد يهكم أثث قيذ 
U٥٩١أنمممه ؤ»أموأأس 

٥٩٢ؤلأهش^سدتاللأثءاه 

i٥٩٢ ألنقود ١^١ أك;اثوا >كآيا 

٥٩٣أنيثزبىآئت.يه يا لنصزم ؤ؛ئ 
٥٩٤........ ه..............ِرير آن هوألتسيح أس لوأإى  ١٥كمتث> آ حكمت نئد ؤ

٥٩٤......... سده......ء.................ظِث ئاوأإءك>أئن أئن ْكمت 

ثبمثث!ألمحي ثى دذ ض أم رثود إؤ  SiKr-iيؤآ *vf أئ ى ^ ؤُإن 
٥٩٥ه لحد أّثن7 بمدك، ئ اي، بمؤي 

رمولر•باءْكم مم وج؛كتت هًؤثف بن ءائنمًكم يا أشثن مقى أف؛ أحد 
٥٩٥دفئئقث,ه ثويثنيوء ثم تآ مث.،يى 



٨٦٨
الأق1ءاتام«ض1ذية

آسيروث
4٥٩٨ أرتد أثت ن هش 

ادند،يرت%لت ش

٣١نو نت أي 
خوقوىاله 

قدر^٥٢آ1نى 

؛ودلضعاك|

٢ؤمحوُتى0صقآ؛أثنئه........................................ 
٢ه أس نآت ?0أإلأت ثغ ثؤ■ ؤ.ثمه 

ؤ.٢.... ٠ تناثقه.....٠ ي إن م ئتأه. ،ج ٥٥؛يا . ^•١^ ؛سُ ٠^١ ^٤ 
٢ّ.٠ ه................... أر نمآ ءث؛د ئأت ثضها آز ءايؤ ين ثنسح ث، ه ؤ 

٣بمليأمحرومابمده ؤإهت 

٣>نمحثهكه 

٣ءؤءلنستأمح4 

ه...................٣ت-محروأمحاظايخثنا ؤوأومكث>إدا 
٤سأمح4 

٤^^تمح.لإلأمحثبمانومحه 



0هه>سالإداتا
٠........................٤ 4 أنداب  ١٨٥وها نودا توتغإلإ جلوديم تيبمت ؤي0 

٠٤ؤلإلأ,يثجانلأ،قه 
٠٤...... ٠ ٠ ّ ّ ّ ّ. ّ ّ ّ ّ ّ ّ .. ........٠ ّ.٠ ه. مذكؤزك نغث عثت! لثمي ،٠؛؛^ ^^١٥؛! 

٠٥ه ثثؤ زهء ودكزأت أثج ج
٥٠ .... ٠ ّ ١. ر ٠ ّّ.......٠ ؤ..... ؤ ١ ١ ١ ..١ ١ ّ ه دشها ش ^١>،< وثد ؤأ هها من أفلح 
٠٥ه صك يثب، ؤددةوأ--ن 

٠٧،٦٠٦،٦٠٥٠٠٠٠...............إلألأت0>>،
٠٧ّ  ٠٠.....ّ.........ؤ. ّ. ّ ّ ؟ ٠ّ ّ ّ ناءوذه. أمن لا ه ؤؤكأت|٦األخكغثوث 

ه.لألألأ....ّّ....اّّ....ي.اُ.،م.عادثاعدم ولاأة ه أيو ءآ ءن-تء.ث أنت. 
٠٧

.A-n.U؛...............٠٠ثثورث؟امحآوتسه...ا© >لثوشأاجمئ 
٠٩

١١٤٦١٠

٢١ ٦، ١ ١ ّّ.ّ.. ه........ ئثد -أصحز( لا. ؛Cj Jولتر © ينثن ذذلإ دشه ؤلتأ 
١١ؤما'اءئدآسمحمه 

أتّأئأ© ممحق أثلا قؤ ثن ي، آلأينتر د.دنيث في'تهَنمو ؤثمزَآدإ 
٦١٢مبمزه م أدى نذهنئا خثت 



اااقا،اتام«ضاسات

٦١٢>;ألآثغئيئه 

٦١٣مشهؤداه هم؛<ا0ألثمَ؛اى ؤإة 

يماوثنَةدثيأ ^^١٠ ُلمرىإقإم أرإ؟ث وءثد؛م عاوزى مقيدؤأ لا ءامإ أؤ؛اا ؤكأ؛آا 
٦١٣

٦ ١٣..... .........أزج تئي آوه آؤوث،'ص قغدوأ لا أئن،َاتيأ كأي ؤ. 

٦١٤ه..............أسزأ ثأك آكلا ئ؛اثنوأ افا;؛ل أتي كءت0 ه ؤ 
١٦ ٤ ؤ..... ..٠ .ه لئا ^١ ومي :انتوأ ِهبن ص >نكأتى 

محيمأثإدا و؟ متآًفيردث لا يأينِ وردتايا يثهن-,جبيخج يأل ؤد'إاكئ 
٦١٤؟؟.؟...... •هّّلأألم، بى مغزأ يثا برنثs٢ثغ سس آعتنهم رئ آلئئوان؛ إل لزو ءآ 

;قدؤى آندادأ لم7 ؤبمعأؤن ؤ، الأرض حاى أدى ١^^ ثل ؤ. 
سوآءأم أيبمب فآ أمئ-ثأ م؟ وثير فيا وكنف ميها ين دتيؤآ نبمدغبما ه ^٨، ٥١

٥١٥آوكها ^٠١ أه! وللأرض ه ممال دحايى نمآ أجو إلر  ٥٣١م ?٠ كأدإأ0 
٦١٥ه عكن أنما 

٦١٦ه ديدئ ثدر ^٥١^، 

أبمثمثثكف نا أز أق:بمبمم عق إلا 0 حمحْللأ بٌؤب هم ؤدأمحذ 
٦١٨ع؛دممحةءكثه 

٦١٩..٠.............؟١.٠٠...ينأقث ييم خ ؤكا-ءا قتمحق لا آقة 
سرآثت إن أثي قتة ين منهمإ لا آشسهثم عق آستبجإ آقيتن تعبادئ مل ^٠ 

٦٢٠آمحبهمئا4 
٦٢١وأصوه >إتاصكغكننت 

٦٢٢امارتائا4 اكلبمث©دظاوظا 



حمحمات الايفهرس 
٨٧١

٦٢٨لمزه......................أذكاب تين سمرئد1ّ،ُ آوعك مم؛بما ًْكاث 
٦٢٩ؤوأنكنسالأ،خمه 

٦ ٤٣ؤ..................... ه.. ظ ه4أمحم محاأمحل أق' آيزأ أك؛١^١ 
٦٤٧محءSi  4الكتببمث قش ^^١ 

؛انزأأؤ/ى ثأة ش^إيتننأ يإدثم أقطم نموو ثن ننثر تور؟ أنزك تا ؤر1دا 
٦٤٨بتمحهزه ؤبمر إثبما زادمم 

٦٤٨رنيهزه•••••••••■•••••...و-ةحثا\ذ يووادتثم ظوبيم ؤ أل;ض وأق ؤ
٦٥٠، ٦٤٩ه تنمق 

٦٥٠ه............................. تم وءامنثقؤ؛نر إ،نداحىمإ0 أثث بمكل ثا ؤ
بنمْمح ثُ ما يتزن إي معهم يهو أقو ثى مثغزن ولا ألئا؛بم، من مقحمون ؤ

i٦٥٤ محبمئا 

٦٥٥ؤ-ثئتظفيأكنره 
٥٦ ٧ .. ٠ ... ه لاماتوف أء=قرمإ وثتكث آلننموف إلأ أواآوْأ إذ أؤلآت،T حقاوا 

٦٦٥.............ثي؛لثته ألآ-وهم أثثهل يى أ*لأ.بم، ألثتظ لتي يثس -حمت يائرمرأ 
٦٦٦.لألألأ.اا..هااا.اا..ااحث ربدة ته=قئإ ينه شووذ وارقي أشي، ئمذت ؤن؛ن 

يإهثهتآللثاثن ومثيع ُئبم إئم نهثآ ض وألمحن ألشم ءب 
٦٦٦آْق؟ث-نيه 

٦٦٧..................... ...اشنثمأأصةمحءى4ا.
٦٦٧ م

٦٦٨حمث.يرر-حْثثادءءه ؤو»امأ 



(m)
الاقأءاتالوساذية

ث-يطمين أليي مثر بب تا ألمنام ءثاًظم 'قب •اممحإأص لها قؤ 
٦٧١، ٦٧٠

عثهثومحزم ألْوت لهث ومحذ آلثناًهم م دييتتم اشروف ^١^ 
٦٧٢

٦٧٣ثنمتغضن< ل>
٦٧٣>آثاثا 

٤٦٧ ، ٦٧٣. ......ره.........-أ١^ نن سمرئد؟ أوؤ مِ،ائا ظ ءؤد«ن'؛اث 
وآنلأ, ■نني من حع ظئ ئثن ينك؛رؤ ْلتام فدية تيمثث أئ;أث ٠^^١ 

٦٧٧

أيدئنن وبنشغ ، ^١؛؛-٠٥ئدف ألثزءائ محه آنرد ألذكآ رتثثا0 ^٣^ 
٦٧٨، ٦٧٧...........ا...ّ.....يتلإأمحئه...........ثش ;١^٤ 

لمحث، J-Qيأتم ناسأم نى المثابتلا دًئم ويل 
5؛؛J_؛كثثوس &3j؛, عدم وعما عوم ةن١ب آذسة؛طلم ءنثام؛ك■ شنأكئت 

بنألأي, أص بك ص ءألتئل ه ح ثقوأ;ائق؟ محأ أشُ ًئت تا 
٦٨٣،٦٨٢أكهمممحأأتيثامادهم< 

٦٨٤ءؤ»ا4ئاأدلبه 

٦٨٤••••••••■••■••••••••• ه للكثّ آتغئ- أنت ؛قت لتم سر نإن بمادق ؤيم إن ؤ
٦٨٨ؤاد0صه 

٦٩٤تتنحاه ئكنؤر و ؤردو؛تا 

٦٩٤ؤو\قثبمهثاك,ئأتايه 

٦٩٤ثاومآمحءِسرأشإلأثنوئه ه



___^؛^^؛٠١ 

٦ ٩٧ه آكفث تب ِس  J_j^؛

٧٠* ••••••••••••ه اليقو، وءاثوأ ألكثئوء وه*وأ ألكتيحتت وكلوأ ^١ ٠١٠أليي.ؤإ0 

٧٠^^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••ومم هلهرنم صدة ملهم يذ ؤ-نن  ٠
٠٧٠ ه................................ إقتهحي ويأمثحقم آلمي ييدمحأ آشقلن ؤ

٧٠١ه عظنث. ثثز ثئء نن ؤرم1 

٧٠٢محقلب، بن أثث ءأثنهم يثآ مظون أق;وأ عمئ وث* ؤ
واهم،١^؛؛؛^؛ م؛ثث دِم ألإكثئ يرم يم، ظدأ ما ثقلثمن ثم ثث ئث ظ

٧٠٢ن\قذلنموةيثآه 

٧٠٢دألو»في4 ؛^، ٥١يذئ ؤدِمح 

ثبثنممأف سيز ؤ، >ننئوننا ولا وألإصثة الوهب ذمحروكت ؤوآؤ؛وكح 
يجمبجمبجانهم بجا ذئآؤوو> جهثحِ ثاي عثها4 نحس ^٢ . آلمّ ^١٠؟، ٠٠

AyU،U'f> ،\'i,V'T

٧٠٤ه.........••••••..•--••••••••■•••••••آلثجوت يثؤى دتآوَةلثءز بم\مأ ؤتؤيمؤ\' 
٧٠٤أثتآتمحَب< ممؤع حمنا آ؛ 
٧٠٤ه أثيم يآوثحم مح؛ ثن 

٧٠٤

٧٠٤^••••••••••••••••••••••••••••••••••رمحم( وجربجم بجانهم يها ؤءل 
٧١٠هتأبم1سحوثه 

٧١٩>سؤآمحلمخمم< 



اىقاءاتالو,ضاذي|ت

٧٣٠، ١٧٢ ، ٧٢ص(ثدة4...........................................٠ ين ؤ-فن 
٧٢٤ه قِيثوث. فيه ثبجر 

أؤم^  'صوالثوو ه دأشمحن وآصو صقتِمحوت وه 
٧٢٨،٧٢٥........ؤ............. ...ّ.ّ.؛؛

٧٣١

٧٣٣ّ.................. ٠.٠ءه..١.....١.... لجوتيبث وأئه اقه نمى ؤءزضثه 

٧٣٥صممحألأ،نجمنة4..ب....بسب.ب.س.... آفص تيذان أرئ ودح 
٧٣سرءنيه...............٩ عدوا أقن ثثبوأ أش د/ان ين ثيدأ ُؤولأ 

٧٤١بيلممحءأدأ؛4 
٧٤١ء...لأ.....ّّّ......يميم.را.....ااا...... 

٤٧٤ •••••••••••••••••■■■■ صتي>،آثبه وبمدوث آلثابج، ورثآ؛ بملهمإ دبترهم ^ين 
ثنذونهقة هبمة 

1٧٤٥ئثثبمإأئثبمايم 
4٧٤٥ زونثف،قؤألممحْ 
٧٤٦ّا..ؤؤ..ؤ. ثممغأئةمح4 >قأبجاألمح 

ألنظُ_،وق ئاومم ؤألثوكت عق، وظيفذ وآتثنكن لامئتآغ آكد.قث، وقعا 
٧٤٨، ٧٤٧ه.............. أش نرثث\ نيصتثه ألنيل وأنير أش مهّؤ، ونح ؤألعنرمتن 

٧٥٧ؤفألإأأفَناأ.مملم'يم 
٧٦١، ٧٦٠محمآسآحط4 

4٧٦٩ يد نا سل اشَ ناآقثتأوأوم! آشُ قه ¥وؤ 



اتاآآ؛؛هبرس 
٨٧٥

٠٧٧ ... ه. دثحتت نتنهم ورئع سممأض ننهم بمي عل بمنهم محنتا أرنل بخت ٠ ؤ

٠٧٧ ع؟.... أق نصتى نتوتئ ^;^٠؛؛ مج نثن نمك ألسن ثى نيئا ج
هءنبمثا وما إثش أؤحتئآ و)ق-ئ محا هء نش ما أفين نى محر ثغ ^٠ 

٠٧٧ ه ١^■؛^ آمحإ أُا ثبمى د*رّى ابربم 
ألهدئمن وبنكت لأ،سا;ٍرأ هدى ألمزءان مه أنري ^sX رمض—اة 

4٧٧٢ فلبمت أتين ذؤم ي ئش نألميان 
أنفمذ ز ألمدي كلأ ره آلث-ر تلا ما أدريك وتآ ره ألمدر تلت ؤ، آنزكه 4إدا 
٧٧٣منَلإ، نمم يياِاذي وألرثح أأملسكم نرد ه رم 

مأمر-تكم ؤ؛ ينرئ ٠^١ ره مندر؛ث َكة ^١ مثرؤإ لسلم ف، إقآ 4
٧٧٤تبمتهمنركإدم»هوآكييعآلعيئ.4....٠..........٠٥منبمدآإداَةنامنسلبى?

٧٧٤م4ثثولؤومححسمحكنتمأأمحنمح؟محن4ّّلأ........4كت.َكان 
ثلخفمين أك؛ث يمد كتا'كب أيتام ئإبمًظلم محت ؛ ألإمت؛١٠٣تآغتا 4

٧٧٥شنمسمدذ4 
٩٧٧ ّ................ .... 4 للكثّ ألنير أنث ^^٠ لهم ئنغر ثإن بمادق سبمم؛rf إن 4

4٧٨٠أنناظآقليمحآثديخا4 
٧٨٢ير(يوهضعظج4 سن 

»p_إلمثب فزئؤ ينَةز نئن هاولأ ً=قاده ألمفينزف وماكاث ه 4
٧٨٥؟لأ.......ّ.ّ..............٠٠٠.4إثنم1توأفيأإفي><وصوواممهءَإدا

٧٨٥نأنننفنلآئك4...........ؤؤ...ا...................4ءأطوأىمالتِالأآئث 
٧٨٦دنثهثا4 4لأثممشأسشتاللأ 

4٧٨٦ةمحإأمحتاآعم4 



الأقا«اتالوساستجم 

٧٨٨تر->ثتثادميم حئن» ؤوت\ؤآ 

٧ ٩٣ه......... ينقوف تتمحز م1طلم من أليي عق أد1نامَتا'محب ءاوا؛طلم 
٧٩٤ه ين ألثيجت مد ؤ، 

٧٩٥وة؛نؤاه......................... تآلإيهلوأ أئم يكتب ما ثآثمأ يجمأقثثيبمن 
٧٩٦....>ح:ثبملفآص

٠٨ ٨ ٨، ٠ ٦ ...٠ ؤ.٠ ّ ّ ّ. ؤ.. ٠ ؤ . ؤ........٠ ؤ. ٠ ٠ ٠ ٠ ه ئنط، أو كبمآ لا ^^١ 
٨٠٦.............. ه مبك؛ ثنيت ما ولهر يدء لطأنم مآ ءث=طلم 

أيتامآبمأ ئئ- آلثم ص آلآ-محد ليي مى اي؛ننئ ألتئ ظ ينس حئ ؤولإ\ 
 ^،^٨٠٧^١

يد؛إلك أ'لآم وأبدي اؤ مح-نحث إنَقم دأفيول إدأم ردوء ؤ'؛يىؤ محربمم ءؤ؛ن 
٨١٠ه ئره وأغن 

٨١٤لره آثاب مذ ؤئ_ئ؟ 
٨٢٠ه..ا....ّّّّّّ..ّّ.ثق هن. ما لهءِ بممر يتهوا إن ْكثروأ ؤلبمك مر ؤ .١١١١

٨٢١ه تاة؛ أمؤلث؛ من، ؤ-خنء 
٨٢٢ْئضه..........ّ............اّّّ ئ مزص محقوا ألإي:١^٢ >:نآيا 

ذبثره-هإآض مطيلر ؤا ينفقونها ولا ؤألغصة آترهب ثقةزمحأك^> ؤوآةن.مك^ 
٨٢٢ه آس تدق 
٨٢٢محثامح( ي

غؤا سنابل سجع أتجت حنة 'ىثسره آثي سميل ؤ، آموألهمّ ينمقون آرعن ؤثثد 
٨٢٥ث1يتاتئتيه 
٨٢٥ه عيث و'يع ؤآقئ يثآء ُثتوميمن 



٦٨٢ ه• بخيمث- مثو سو نن ؤومآآسثر 
٨٢٧ئو.ي؛رإثنمبوهمنزمه....محؤت، ين أقن يثأ؛١٣ بمثلون أق؛ذا عمال ولأ ؤ

٨٢٧إن؛ >ي قمحأ ٌا 
٨٢٧ألثثوت يه؛ث ؤوِشم 

;ذص  ■_ي دايئذ نأصن للقوت ألثدقت >هه 
....^.٨٣٠

٨٣٣.................................... ه علئ.ثبمتكيثث وآة4 أش بمي ؤر>متثه 



٨٧٨
الأق1ءاتالر،ضاذية

والآو1ر١^^٥^ موس 

dlJ_l ، )اثهسةؤصء

١٨الموئل........................................بموو مئايأ مموثوا الموئل ت-ثعتم ^١ 
١ؤ...........٩ ّ.. . ٠٠.ؤ٠  ٠٠٠..ئانغدواتجد ئِذا مازكئوا، زلإ نإذا فكورا، كي إذا 

١٩الصلاة ء1نيتي قرت جعلش 
٢* ....٠ ١ ١ ّ ٠ّ. ......٠... ٠ .١ J^isjين.ثجاب أف فممن ١^^١؛، ِفي داجتهدوا الئجود وأم! 

٢١رحمه نوش أذ محب افه إي 
٥٢ ٢، ٤ ٢، ١ اشمحورزكة j قإف شموا 

٢٢ ٠ ٠ ٠ ...٠ .......ؤ.........دئبه. من مدم ما له اممه عفن واحتناثا إيناثا رمشال قام من 
٢٢ ........ ّ ّ ١ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ....... ركعة عئزة إحدى عل غم0 ولا رمقاف ق يزيد كاف ما 

٠٢٣تلأةالثلشهم 
٢٤ئنقاملإالإظمضمنكمممامَه 

ؤؤ؛؛لألأ......ةأ.صامصامحابساضور.ؤ...يم........ّؤّّ
٥٢ . . ٠ ٠ ٠ .. . . . . . . . . ١ ّ.. ٠ ٠ ّ ّ. ؤ... ؟ آية خمسارر مقّدار إلا محلاته وُى محور؛ بين يكن لم 
٢٦ث~4م مهر بموم ي س 

٢٧٠..........ئ>ف،نلأم>ضزب؛>ذ.اااا..
٢٧القرآف دارئة جريل كان 

٢٨ jlo\Jأخي 
٣٠^ ٣



وا؛أثار،هرس 
٨٧٩

٣١تيَلإ;شثميناشلأيمئ 
u٣٢^..... ^ ض لأس ج

٣٢نذم:ثئِساشلأصاموُ 
ساشمحون.............ب....بىى...؛م

٣٤اشلن نجلوا 

٣٦، ٣٥

٣٦هزشبجزمح..„..س...............س...دِلحوأخولإ إذا 
٣٩م.......................إذا عباس[ ]ابن باذنه احد ^١^٠^٣ الض كان 

٣٩اض ممو;تسبيوت ظا-بجغ 

٠٤ ...........١ ّ . ١ .١ ١ ١ ١ ..١ .١ ١ ١ ..١ ١ ١ ّ ٠ يتهمه تحب ما لأخيه تحثا حش أ-ىوفلم  Crtjiلا 
٤٢تغالإنامضهمفكئتاموة 

٤٣ازجغنملظِكلإضو 
٤٣.ا..٠ّّبؤؤ....ؤ..لألأء.٠.٠٠..ا...٠....٠٠٠٠اثافق..٠.اضلأة اقافق،تك ثلاة تك 
٦٤ ..٠ ٠٠٠ّ..........؟ّ ّ الصلاة. بقضاء دوْر ولا الصوم بقضاء فنومر ذلك، يصيبنا كان 

٤٦......٠٠٠إوذاثم..................................وو;؛^١ 
٨٤ ّ ؤ ؤ ؤ. ؤ رمقاف............ ق يكون ما أجود وكاذ الناس، أجود افب رسول كان 
٤٩غو قضاة قلا القنءُ ذزقئ نن 

٤٩الخاجءلاسولم أظن 
٤٩خا>وئ،ممحلزلإشا وسإذا 

٥٠بمإْدانئبجابمسسض 



امبمضانيةالاتإءات ،ج<بمِ 
—_

...................................................٥٣

.لإساشو........بب.ب..س...ب..؟ه
٥٣نحل لم قإثك نحل ارجع 

ضوتئممحم أذئرب مأم صائم وهو تثي مذ 
٤٥ . ٠ ٠ ٠ ٠ ّ.٠ ّ...٠ ّ.. ّ.٠ . ٠ ّ ّ. عثه. زنا زاكاذ الخطأ أثتى محاورعن افن إل 

٥٦فىالإظاق١لأألملضاجا 
٥٧زإذات1ثئوةمحوا إذاتأ:همةظوثوا 

٩٥ ّ .......... ١ ١ منه نبمثه يقضي حس بمنه قلا )X■؛ ق والإثاء الأداف أحدكم ميع إدا 
٦١طعام من صاعا الفطر زكاة س النبئر قزض 

٦٢•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••رد محو أمرئا عليه ليي عملا عمو مذ 
٦٥قل.كرونى سست إذا 

٦٧الل4أكسزمرزسأظزئ 
٦٧ّ.................... ء٠ ...٠ اضُ.٠. شاة إذ الأم وت الووى زابمثت اقأ ذب 

٦٨الشياطن صفدت رمضان حاء إدا 

٧١ولدك ؤيكفكب يكفيك ما ماله مذ حدي 
٧٧زذص أحك0نبمان 
ّءَْبْ ُ  U٨٠ثكمحل اطب انّأ زذكز الدم ئو ا

١٨ . ٠ ٠ . ٠ ٠ .١ ّ ... ّ..٠ ّ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .....٠ صمه.... محلتكرم الأحر والينم بافب يوثن كاذ مذ 
٨٢منها فاكل شاة حيل ق ا،لرأه إليه أهدت 

٨٢ننحة ؤإهالة حبر طعام؛ إل ثبمودي غلام دعاه 



|إ،رسالأح1دثوالأو1ر

٨٢. ٠٠٠٠٠٠٠..,,,,,,,,,,,,. .٠ .... .. يرعه,,,,,,, وأخيه اف؛ عيد يفز حين هؤ يصحلثج 
٨٤٠٨٢نثوا1لملمزةوا 

٨٣امموJ هلك 
٨٦

٩٠سمعك ما عل احرض 

٩٣بموكئ؛نيق 
امم؛ظهينص,,,.,,,,,,.,,,,,,,,....,,,,,,,,..,,,,.,هبمسالإننائ إذا 
١٩٦^ ئاخسنوا ذ;ختلم ^١ 
٩٩الأيل من أم محها المزول نا 

٩٩ءيوا ١^٤ألا لهى 
٩٩بربي عهب حديث إيه 

١٠٣لأبملهاض:يوالإإلأاضُ 
١٠٦لأأو'ض'س 

١٠١^خدعه الحزب 

١٠٨اي له:  ٣١خلق و اض' أف 
٠١ ٩  ٠٠ونزا.باللل صلأتكب آخز الحنلوا 

١٠٩محيا.,,,,,.,..........,..,.,,,.,الخإغة، ننجد أئج نأ رخابجا j ظج إذا 
١١٠عل:د؛.,,.,...,,.والأناة النداة ٣ نثع إذا نفز ئزم فإ؟ا ئكه؛ أهل ا أغنا 

١ ١١ير؛٠٤^١^^١حنى؛ثثواأذالا;نأمنكتوم
١ ١٢طنام صلاة لا 



اواق1«اتاد«ضاسامَ 

١ ١٢العناء صلاة مل به ئاتدووا العشاء ندم إدا 
٤١٢ ١،  ١٣.............................. سئا الطهي يعد وال^كدJة الصمْ لائعد ^١ 

ا"ااالمحائث......هه..ّا....ّّّّ.ّ.....اقن U زنفاو نطاوأو 
uأنوكث^ثةسُمام

ءنلأةالمشص
٠ّ١٢٠..١...١..ّ ّ ّ ّ. ّ .... ٠ ٠ ٠ معهم مصقا خماعة منجد آتني ئم رحالآكنا ق صليتإ إذا 

١٢١••••••••••••••••••••••وطولهن حنتهى عى ثنال محلا بمل ه ائ لكف 
١ ٢٣......ؤلألأ.ّّ.......ا..؛ خرم والأونحى الثاء بلا نومحوف الدعاءُ 

١٢٤رثئا نجد أو ضفأنب يمع حر ينصرف لا 
١٢٥للرب مرصاه للمم مطهرْ السواك 

٢١ ٩ ٠ ّ ّ ّ ّ باشي............... واشئ يالتت، نالإ _، ؤالفئة الدثي؛1_، 
 s١٢٩قدأنثى صزاذأوانيا

١٣١، ١٣٠بد........... لك0ثدا إذا محق يخ\ الأذناذ لهدة ١^!، \'4
١٣٠معلوم..ّ.اّ.......؟......... وورن معلوم، كنل ئلثنلم،تي مي؛ ؤ، انلفث من 

١٣٢........الألأ..................لألأا..ءلألألأ.......؛ّّ؛.اا.ااا ٠.٠٠^١٧ 
١٣٥................. ١٠١١١اممها.بع،ر يستونما الحمر أقوام ريب يالرمان احر ل انه 
١٣٥. ٠.٠..الشن،لهد ئن الناس ر;ا ر;اا: مذ أصح ر;ا زوو نزصوغ، الحاهؤ ر:ا 

٤١ ١ .........................لحثنني لِ؛ذئت افُوثتيء ^0 
١٤١.......٠٠٠داود مرامثرآل من مزمارا أؤيتث ومحل اللتله، محراءيك إل انثمعت، لمي• 
١ ٤٢اإمّجل كأزيز أريث. لمدره يير نجد إذا كان 



والأو1ر،هرس 
٨٨٣

٤٤اف مناجي اض إماء كثئوا لا 
٤٧صوزة فيه ثق الملائكة ثدحل لا 
٤٨........................حلممم ما أحيوا  I(J1^الصوويعدبول، هذ.0 أصحاب، إن 

٠٥ ّ ّ.٠ .. ١ ّ ١ ١ ١ ١ ١ ١ .٠ . ّ...١ ١ ٠ ١ ١ ٠ ّ.٠ .... أعلامها إل فننلمز خميصة ق يوم ذامحت، صل. 
٥١النعم مى يه يعذوكلم لها الله أجبوا 

,٥٢قال ناذا غوتدروف 
I ٥٣ ٠٠٠ .....٠ ١ ّ.١ ١ ّ.١ ٠.... ٠ ٠ ٠ ..٠ ليلة قيام له كي، ينصري، حتى الإمام مع قام ش إيه 

!٥٣أهله ؤيوقظ كلمه، الليل نجي 
١٥٤ذنبه من تقدم ما له عفز واحتسابا إيإثا قامها مذ 
I ٥٧..............الألأ...ؤ ....... ...... ف رمقا ق الخز شديد يوم ل ه الني مع كنا 

٥١ ٩ ٠ ..••••• . يصوم لا ت يقال حتى ؤبمطر بمطر، لا يقاوت حتى يصوم كان. 
Lrf٥ ٩ .٠ ٠. ّ اّ ءفيهاكلأْلأئءرُ........ محدئها وجلتن ليلة، ذايثه تحدثه صمة إليه '.;، -؟I

ا ٦٣القرآذ........... يدارسه رمقاف ق جمريل عليه ينزل، الني كان 
١٦٥نزاسم،.ّ........ّّ......ؤ.......ّّّ؛؛لأ الدءاءَثلأثؤ أحيا؛ايكئث دعا كان.إذا 

١ ٦٧الثالثة....... ق صوثه ويرسر مرائيه، ثلايثؤ القدوس،، ا،لألثح اامبحال يقول٠ت كان 

طعامهينغ أل ق حاجه فه فليس والخهل، به، والعمل الزور، يول بمغ لم مذ 
١٧٢وشرابه 

١٧٥........ّ.ّّ.لأ المكارهعل الوضوء إسباغ الزبال مذ ءثج١صقؤقلأم الني جعل، 
١٧٦٠٠ا.......ا..لأ.................ينم، ولا يرمق ملأ أحدكم صوم يوم كاف إذا 

١٧٧سءشمي،ما 



نية Lum^Iالاظءات 

١٧٧ظأنض؛نامحشانر 
١٧٨ز;وللأصابمنامإ 

١٧٩رد لا يعوم للمائم إل 
1.١٨٣ظ\أ0ساذا؟ 

١٨٤رثه يناجي ائمحلأ إي 
١٨٥^١؛؛ ١١ق ينصا يعضكم يوذين لا 
١٨٦الفلاة إل ئانثرا الإئانه تمم إذا 

١٨٨انرئ يالئثات،شلئو ةالأعاو 
١٩٠وك؟وئثسا أل

١٩٢عليه...........................اهرصته مما إئ أحب بثي؛ عبي"ى إئ مرب وما 
١١٩٣^^١ نثرا 

u١٩٦_؟ 

١٩٧شلأو؛ظلم.لأّّّلألأءّّّّّ....إف 
١ ٩٨وثهوثه وثزاثه طعامه ينع 
١ ٩٨صدئه أ->د.كلم بضع ؤق 
٠٢ ١ ؤ.......... ؤ. ؤ. ؤ ... ٠ .٠ ٠ ئليفض عندا انقا؛ ومن عليه هفا؛ قلا الصء ذرعة مذ 

،؛،Y.YYمالحاجمإزاسومّ.........؛........ا.ؤ........................... 
Y ٠٣. ٠ ٠ ٠ ..... ... ٠٠. ٠٠ء..وهوصانهأ......٠.... واحتجم وهومحرم، المثر. احتجم 
٢٠٣صاتم محرم وهو احتجم 



0والإو1رالآء1عيه فبمرس 
-

1٢٠٥لإزإذَاسلإثظممحإ 
٢٠٦ئلاك؟َطاكنم 

ذخوأخدكأإذا 
٢٠٨في وبحور ركتثتن محل لم 

٢٠٩وئزا بالليل صلاتئم آخر اجعلوا 
٢١٠صاع ةكو0 أف إلا الإنتئثاق ق ثائ 

٢١٢.س.....ت...ب.............شمظإ
٢١٣لومحامحلأألأسممح قدا إل 
٢١٦..................................... له و\ون\أؤز فه ؛ i-Sأحثا؛أكوف لأرجوأف إن 

٢١٧؛j__ العشاء زقت 
١الصلاة قدأدرك الصلاة مى ركعه مذأدرك  ..........ّ..............لألألأّ..\ماآ١١١

٢١٨العصز.....أذرك قد الشمس ثعرب أف بل العفر صلاة مذ نجده أذنك ومذ 
٢٢٠.....١٠هه..١.٠.......٠.ب١.١١ّلأ.يكنها إدا يلثفلمها نسها، أن صلاة عذ يام مذ  ٠٠

٢٢٠نحل لم قإيك نخل ازجغ 
٢٢١... ٠٠٠٠مدر.....................وفيها نعلان، وعليه يوم ذات صل الني. أف 
٢٢١......... ونما٥ اط4 أطعمة قإثا صومه، محكم فرب أو مأكل وهوصائم ثمني مذ 

٢٢٣زناأه1كاث؟ 

٢٢٤••••.•••■■..••■..ؤ•••.الثمس•• طلعت يم ه النذ عهد عل عيم يوم ل أمحطزثا 
٢٢٥........ ........لألأءلأ.....ّ.والأسود. الأبيص الخيط ومع أف لعريض م,مادك إف 
٢٢٩.ُُ..ا...............الأ...ّّّأنله. من جب وهو الضم يدركه كاف الني. أف 



الأقا،اتاال«هطذ،ةخصَ 

^محيخا
٢٣١ّضصةاسمام...بس..

٢٣١وتالث انله ؤيز 3ك\ح\ العصر صلاة رك مذ 
٢٣٥قصاه............ ما كثث الدم محأتوصام متعمدا عامدا ومصال مذ ^٥! أفطن مذ 

٢٣٧اف،شءنتيَلهن...........اّ................ؤؤ..تناجي ، ٥١؛U؛ 0\ لا 
٢٣٧نذءثلاثخjياملإمح 

٢٤٠الضم.........صل الودلع طواف راوست، وطاف الحج مذ راجعا قمل لثا ه ائه 
٤٢ ١  ٠٠٠٠عليه.......محته ١^؛ مما إو أحب بثي؛ ^٢^^، إو ثمرب ما 

٢٤٥.................... ةاا.اُ محا ^^ممئلل4يوماكياء نذآتاة 
٢٥٢، ٢٤٧...................... حمها منها يودي لا قصة، ولا دم، صاح._.، من ما 

٢٦٠بات.........ّ.ّ...ءء.....ؤ؛..ّّؤ.ؤلأ.لأ.... 

٢٦٠هل أحانكا 
٦٢ ٠ ّ..... ١ ٠ ٠ ّ. .٠ ٠ ٠ ّ... ....... ٠ ٠ .. ......٠ ٠ والي.ت، عهده آخر تكوف حض أحن. ينقز لا 

٢٦١ا.٠.ؤؤؤؤ١٠٠٠لأمحمم،صالخا:ض..ا
٢٦٢شمففوُتاءلإة 

٢٦٣القرآذ دارئؤة الأيل ل جميل يأتيه كان 
٢٦٥...........ّّ.ا محناذاءَصألبمأ3بجذتيالن:ماآازتذ:ذي 

٠٢٧ فقدنك................الصا-ون، ,مخاه ظوتا,عاالسلأة قك: اذا ه

تءئْنس:::.:و:ِ.ِ:سبب:سسسسس.س....
٢٧٧،٢٧٢مزازينمذلأر؟! يزكأ0ثنئثكاف،ُ.ءإ 



وا؛أوارفهرس 
٨٨٧

٢ ٧٣حمها.............................. مها يودي لا قصة ولا ذق صاح-، مذ ما 
٢٧٣العفر رح الرمة وق 

٢٧٥اكتثواِمشاة 
٢٨٤، ٢٨٢

٦ AXعليهم....................................... مذمن، مذ احي وولدك روجلث، 
٢ ٨٣وصله صدمه القرابة ذي عل صدهتاف، 

٢—٨٨ ٢  ٨٧ذراعا إليه يقرينج يخرا إئ يقرب مذ 
٢٨٩....... ١١١عملها ق الإبل مذ ثثئيا لهوأفد بيد؛ ثنيي مواليي المراق، يعاهدوا 

٢٩٠كحطمن أو دبك عذ لثهذ 
٢٩١الليل يصم، إل العناء وين، 

٢٩١ّ..٠ ....... ؤ.٠ ّ....٠ ... ...٠ علَأم...................٠ أس أف لولا ي ق و
اااا..ّ.......ّّ...ّّ.............رد ثهو أمرئا عليه ليس عملا عبل ض

٦٩٦بيوِبيي......................

٣٠٧إتجاأنناخص\لأضلآومح.............................
٣٣٠٨،  ٠٧. ..........١ ١ ١ ّ ّ ّ. ٠ ّ ّ الناص. أوساخ ض إثإ محمد، لأل ثمل لا الصدقه إي 

٣١٢أبمأبةابمأافبمره 
٣١٣لميتزوغبماإلأuظ 

٣١٥فر.........................والامحهمحاطضراةانمرjاسم كان 
٣١٥........آيه......................حمن قدن والإقانة الأذان ين محلل ه كان 

٣١٧ئائ٠ئلم..........ّ.........ؤ.ّّّّّّ جع وين و\ثنقإ.1 ليوقظ بليل؛ ثؤ,دن بلالا إل 



اراقاءاتال«ض1نةمم 

~~~محيى
٣١٨الصئ....يكاء ممع يطيلها، أذ يريد وم ظايائلآْإئ؛إ، الصلاة ق -؛^ Jbكان 
٣٢٠. ١١لمزيش...........عبمزا يريد المدينة من ءقهأقلأْؤئ؟إ الني ■مج بدر يوم ل

٣٢٢•••••..•••••••حما ون وعيبي( ئا وجد-ت ثي• قإبي( حما؟ رمحم وعد ما وحديم همز 
٣٢٢.....•• ٠٠...الكمة حول النىأس الأصنام الض جعل 

٣٢٣واممن....••••••••••••••••• 

٣٢٤مئرذل؟إ 
٣٢٤..................... ترجله عانثه إل رأنه وتئرج مسجي•؛، ل يعتكف، كان 

٣٢٥•••••انمثن، ئم اءه، ّمعه وتحدثن، الاJال، من ليلة ق حي ينتؤ صفية امراته جاءئه 
٥٣٢ ء........•• ّ. ّ أهلئ.. وأشن ،، ٢١وأ-لإا المتزن، شد الأوا> العنز يحل، ^١ كان 

٦٣٢ ؟ ّ .٠ ..٠. صل. قي• له أويزيتج واحد0 صل الص1ح احد'ئلم حثي قإذا مش، مش 
ما٢٣ثم....... أوصاعامن ممر، صاعامن الفطر: زكاة النئرعكهآئوْؤقلأم قزصى 

٣٢٩ثفئواهإِلِفيائور:زكة 
٣٣٠بملإبجنئنوب،لإنلإبمننلم؛... 

٣٣١، ٣٣٠..٠.. ٠٠اكلز٠ّءبب٠ب......٠؛ؤ....٠..ّّ....ابجUظJوا
١٣٣ ..•...••• ٠ ١ .١ ١ . فهلزاإئ يائي أحب يمووت تحال اممه أف 
تللئ،ق المدر ليله أف أصعحايه ليخر يوم ذاخ، حرم عكهائوْؤشٌأ الني أن 

٣٣٤\صءلذؤة\ 
٣٣٦رجحم..............هيثم]، حزا، ءاِىبمآُل، الناشأماثيJكؤا نأل نن 

٣٣٨ناللئج واحد ظهزك صرب ؤإي، ؤأُِع، انمع 



0سالآح1دثزامحث،ر
٣٤١ثدو..............••..•••.••••••••••ي المف أهل ينادي كان هت افِ رسول أف 

٣٤٢••••••••••••••••• والأش والدكر، والعد، ا-قئ، عل الفطر وكاة ه المذ هزض 
ثمالفجر، صلاة يعده صل حجه ي للودلع ءلاف لثا ءفيبألألأْؤئم النص أن 

طعامهيدغ أف حاجهِفي لنب محبس وامحل به والعمو الروو  Jyبمغ لم من 
٣٤٧وي 

٣٤٨ثق من ^١ وعاء آدم ابن ملأ ما 
٣٤٩ننيوظَمءأئئنامحنأ 

٣٥٢زثزجغ^.............................. 
٣٠٦محسمصامح....سبس.ب.....•.■.••

٣٥٦.........افُزتماة أك ئإى ي، ئاكل خ زم نؤ نن 
٣٥٧ّ..٠ ّ ٠ ر ّ....... ّ ّ . ٠ ..٠ .......٠ ..٠ ٠ ..٠ ٠ .٠ .٠ .٠ ..ثأتوائاثكب زظ محلوا \ث'ذم نا 

٣٥٨ئإِياَلوالأقلا.........ذت4لم محيا ^الرخابجا؛وجتجءم ^١ 
٣٥٩^ممنبجمحلأباهم،لإ1ش..؛..ّ... لخدسألآمبالخلأة 

١٣٦ ٠ . .. ٠ . .٠ ١ ؟ ّ. ّ ؟ ٠ ّ ّّ.٠ ٠ صائم غر وص القح غزؤة ق رمقاذ ق مكه لحل أنه.5 
٣٦٥عزق ذم إيه 

٣٦٥صل لم محإلك محصل اوجخ 



الأق1ءاتالضإذ،ةجءَ 
تمحئئا 

ِمْ ء  ٣٦٦هكدا سديك مول 1ن يكفيك لكن إي 

٣٦٩نش نش اقل ضلأة 
٣٧٠_............J1 JLخطثئّ؛اصةلذص نمد قهآئلآس أناوٍ; 

المانةم ين لكف إذا إلا زلكمتا منها يودي لا قصة ولا دم، صاحب، مذ ما 
٣٧٤، ٣٧٢

٣٧٥هذا؟ زلكة ائودين 
٣٧٦صدقه قزمه ولا عد0 ق المنلم عل ين 

٣٨٣.ب..يرمضملإص\شو.ب
٣٨٥سياكخ ويكفى يكفيلث، ما نايه مذ حدي 

٣٩١إذا م، 
٤٠٧عزق دم ذبك إتإ 
٤ ٤٠٩،  ٠٨تنله تام له كتب، ينصرم، حش الإمام مع قام من 
٤١١•■••••••••••••••••••.•••....--.-الصلاة حال، ذ يض؛ ذاْ، الرجل بجد ل أش 

عذابولهم يزكتهم، ولا إليهم، ظئ ولا القيانة، يوم الله يكلمهم لا ثلاثه 
٤١٣أنيط ألإ: 

١٤ ٤ .................... ...٠ ٠ .٠ .٠ ؤ.... ا؛ الأflبجب ئكاتز قإو الزلوذ الزئوئ تزوجوا 
٤١٤ينع عذ ماث، الرسول، أف 
٤١٧الدين يثمهةِفي حثرا به افه يرد مذ 

٤٢٠والنصارى اللهوي عل افه ثننه 



فهرس

١٤٢ نمخيا عبدي و؛ان بيتي الصلاة ممتب 
٤٢٢افَيبملأ:ؤلبجيا !ن 
٤٢٥والأرض........•••••--الساء ل صالح عد كل عل نلطم فقد ذلك: ملم إذا 

وعدا*■—،جهم، عذاُس، من الأريع! هذه من الأحير التشهد ق اممب تعيد ن أل أمز 
٤٢٦اكر 

٤٢٧الأهلمأرلأا-قوظ 
٤٣٠ؤلثه عنه صام صيام وعليه مات من 

٤٣٣الخزض. عل حش داص؟ثوا أثزه، بندى نروق إهكم 
٤٣٤...................... ؤينرثاءنيو1 ق والطاعة المع عل ه اممه رسول بايعنا 

٤٣٥الأزنط.......اعتكف!، لإ المدر، ليله لتمن الأزل الخثز اعتكف، ه المي أن 
٤٣٥اكلالإ الماجد لأاءتكاد،إلأو 

٤٣٦صمة فزازنئ معكئا كان ثبئأبممُ الض أف 
كبمد بثئء ١^ مثوك  1Jض ثئوك أف م امحنوا لٌ الأثه أف زاش 
•؛؛....االأب.....................ؤ.....؛ّّ.....ا.ّ...لأ.ّّّؤلأ؛.ا.ّ.ّ.....ّلأ.؛صلك،

٤٤٠نار................ بيته ق يومي لا العدد ذوايت، يبيتؤ ءييالصلأْأئيم كان 

٤٤١..................... ...... جبالإن ( Juعنإ ه الني ذأءْلاْ فأسلم، أعرابأ جاءه 
٤٤١---س-س--ساس-ب-سس--سسسس ل-س-----

٤٤٢حاجته افهِز، كاف أحيه حاجة ل كال مذ 
٤٤ ّا......٢ ّ. ّ ؤ............. ؤ ّ ؤ ؤ.. ّ. ٠. أخته غزن ل الخد كاف U الند قزن ل زاشُ 

٤٤٣مال مذ صدمه مصت، ما 



ا1ر*ضاذيةالاقارات 

1٤٤٣مغس..س.......ب....اينةبيانا
٤٤٤بكنز ممس قركذ يرش أف ثلغ ى
المامةيوم كاذ إدا إلا حمها منها ينئي لا فئة ولا دم، صاحك، من ما 

٤٤٥ثه صمحئ، 

٤٥٠..يالشعر والثعإ؛ئ دالت«>ر، والتنز يالر، والب؛ بالقصة، والفئه بالدم،، الدم 

ِفيثري أعيانهم مى ثوحذ أموالهم ِفي صدثه عليهم ائرم، افن أف أعلمهم 
٤٦١ص

موضجاصإلاضة..ا......ب.ّلأ..أآ؛
٤ ٦٨ّ. ّ ........ .٠ ٠ ٠ .٠ ........ عني يد ق فوفعتر ببما، فتمدي بمدقته حرج رجلا أن 
٤٧٠جمّيل واسطة بدون . الرئوو كلم عغتجل اش أن 
٤٧١.. ٠  ٠٠ّ ... أقلخ،؟........٠ وض افُءفلث، فرض uذا اَلن: بئوس م ل،ا س أنه 
٤٧٢.اّ.ااّّاّ........االأ.....اا هذينب؛ن ما الصلاة نحثد يا تال؛ ج؛ريل أن 

٤٧٣بجؤو0 
٤٧٥..ب....؛.ب...اا.....................الئلأة

٤٧٥اض................. o-j ،،U1اضُ:ثني وإلا لا قال، نن النار ي اضَحثم إف 
٤٧٦الضُت، زثي أ0ابمم:ندرزوا:ندرز 

٤٧٧ؤ . ٠ ؤ ....... ٠ .٠ ٠ ّ....٠ ّ ّ. قط.... خوا بمظوا لم أماتا النار من تجج اضَممال أ0 
٤٧٧لأ;رُث،الكانئاكا 

٤٧٨..٠.٠ّ........••.••.••٠٠.٠.٠ّحلم، بن وش وقارول وهاماذ فزعوف ح بنثروف 
٤٧٨ء قلقوا قلا به وتأ الإ^ خل اى 



ضرس
ذ

UI  ٤٧٨..............زأز اضُزأنة أف م مز زأنة ائدي:>]؛ عض
٤٨٠إذاأسالإuمئأئنوا 

٧زلأ \لإ>1؛ ئ1و أ1\  cjuji  ّ ٤٨٠ؤ ّ... ؤ ّ ؤ ؤ.. ّ...................... ّ .. .٠ ٠
٤٨٢\لج1؟ ئإوو11

٤٨٣لكنالمئهبم؛الآةسم 
يقعحتى ظهره منهم أحد عش لم ه النص مجد إذا د?؛ءسيعئ،أم الصحابه لكف 

٤٨٣\ذئه1جد'\ 

٤٨٤.......................ّ.بّبّبببب......عليه ٤^^١ ثلأ يه لثرثم الإمام جبل إء 
1٤٨٦ثزناواكلأبم 

وأصاثتهمالدينه، قدموا -الدين أمر وسلم وعلآله عله اممه صل الني أف 
٤ ٨٨الصدئة إبل إل ءمجوا أف ايوينة— •ص 

٤٨٨• • • • • • توي من وثرب مى-نمها فاكق ويطح، نطئ بدثة كل مذ يوحد أف أمر 
٤٩١^جافُمذالنايمذلابملنياظ 

٤٩٤وب ينام مصل كل 
Jli  ُ٤ ٩٨؛ ؤ.؛ ؛ ّ..٠.؛ ٠ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ..٠ ٠ ....٠ ٠٠.٠...ؤ الئزك ص الئزلكء أعز 1ا ظ: اش

٥٠٣يقم؟ الملس مذثئدول 
٥٠٤ئروطهم عل النلنوف 

٥٠٦••••••••••••■•••■منا ؤتنعئذ ينعا نتل شه عل منرف إمرائتز مذثي وجل 
اا...لأ.؟؟....ا...ؤ.بؤ....ّ....بم.هتعر-تا من الثمى طلؤغ افه آيات ببعض ا،لراذ أف 

٥٠٩ثذهب أين أتد.رى 



اولقاءاتاوو4ضأدة

ه١ ٤ ............................. ^ ٥١و زاكئوو ياكاتو اقؤان.محا التقى ^١ 
٥١٧اأزن1ين..ّ.لأ........ اضَأماأؤمنينةاأصخ نإف وا، موالا لا افَءوئ إئ 

أهوصثال به يلعب النجد ساردة لربملتئ ئلء\ل أحي يغره دكرت أن لولا 
٥٢١ر. الدث 

٥ ٢٧.......٠ ٠٠ّ.......ّ ؤ.. ي. من ص؛ U اسوُ عم زاختناتا زضاذإيإى قام نن 
٥٢٧*؛ JcIpمرض أف حشت إل 

٥٢٨..........................رمفايزق يكون ما أجود وكان الناس، أجود كان. 
"اه٤ ، ٥٣٣ؤءصا؛ءئامضُزتي تذناث 

٥٣٤مكتوم.............ام ابن سمعواأداف حص واقربوا ئكلوا بليل ذدن لا يلّ إل 
٥٣٦الئنور:زكه ةاِوو شموا؛ 

٥٤٠ميرْ أبا صخر بى الرحمن همد كس 
٥٤٠ئي1ايف،ئيمحياي 

٥٤٠وأ\ووؤللمنح} 
١٥٤ اليدين دو يقول ما أحمح، 

٥٤٣

٥٤٤٠المجد...دخول س والثوم المل آكل مع وسئم آله وعل علمه اممه صل الني أف 
٠٤٠سذوالإمحئخمه 

٥٤٥رويته.......٠.........مامووق لا ^^ ١١ليله الممر ثروف ك،ا زبجم رو.ف ايغم 
٥٥٦ألأمحلئنلأنكام 



0وا؛؛ث1رالإحاديث ،هرس 
ت

٥٥٨ثاء ما قليطول لثنبمه أحدكم صل إذا 
٥٥٨معاذ  Ijأث أقتال 

٥٥٨قتائا معاذ يا ثكوف أذ اتريد 
٥٥٨عامش منن وعافي هديت متى اهدي( اللهم 

٥٥٩ةأ؛وا ئاثكم وما ئصلوا أدوكثم ما 
٠٦٠سلهنههمضنمحمحمح 

٥٦٤بوآدم منه ينادى مما تنادى الملائكه أف 
٥٦٨ثه................يعمن ث1لم زمماف أذنك امرئ أف رغم ت مماو أئاي( جتيو إل 
٥٧٢........ كمزت إلا منها نحرا ع؛رها ئأرى يمغ( عل أحلف لا الله ثاء إل والله إل 
٨٥ ٤ ،  ٥٥٧ ... امزأْ سعيرث| عل الليله لآطوس وافه ت قال ^١٣ داود بى ملياف أف 

٥٨١إيالأءل.النثات 
٥٨٥........ ٠١١٠٠حريقا...تسعى النار عن وجهه افه باعد اطه ّثجتل ل يوما صام من 

٥٨٥..............................قاءطزوا٣ أقوى والفطن ااعدو■^١ ملألو 
٥٨٥كنالأدعداثمزةوافدز0سئا 

٩٥ ٠ ..٠ ؤ...٠ ؤ. .. ٠ ٠ ٠ .٠ ء٠ ؤ ؤ ء... ّ... ؤ ّ.... امحدس[ بيت ي الصلاة ندر ]لمن هاهنا صل 
منكال ١^٠ ويثئه يزمن؛؛( لا م والنصارى التهود من أحد ي بممع لا 

٥٩٤النار أصحا>._، 

٥٩٥الصالح والني الصالح بالأخ مرحتا 
٥٩٥إماما.ّ...لأ....لأ.ّ..ّ.ّ...؟.ّّ؟؟ّّ.ّّّ....ا.ا.بيم وصل بالأنياء اجتمع }. ايه 
صزتيتدث قإيه زمصال من عقز لاحامسو منافمة ا-ئ.عة اتله كائن إدا انه 



اراقا«اتارر«ضاضت
0—

٥٩٦الثناء ثس 
٦٠٠صالخنشياهممسةمسْاذلثة...................... 

٦٠١■وو\لأ\موق\لك:بي 
٤٦٠ ّ. . ٠ ؤ ٠ ....٠ .؟ ١ ّ..٠ ّ ٠ ّ . ........؟ ناومى جرءا بص مى جرء الدئتا نار أف 
٦٠٥ّ ّ ّ ّ ......٠ ٠ ٠ ّ........٠ ّ فيها.. وما الوسآ من حتئ اخ أحدثال؛ ترط موضع أف 
٦٠٩محو؛نهم بمرم سبت س
٦٠٩الفائ هي ،، ٥١كتام_، ز سورة \ءظز أن 

١٦١ .....٠ .١ ١ ١ ؤ ؤ ؤ ؟؟ ّ ٠ّ ّ... ٠ّ.... ؤ ٠  ٠٠ّ.... ١٠.٠١ ّ ّ .... "١ ١ اض...........١ منك يننعنى 
٦١٦سح تبح باية مر إذا النتي. كان 

٦١٦اطوامحJستئتيمح 
٦١٩..٠٠٠٠٠ّ٠ّّب.١٠٠.٠ّ.٠٠٠...٠ّ.٠ّمأكوؤج الثاءة منكم استطاغ من الشتانم، معنز يا 

٦٢٠جمأليخإلعادبما.لأّّّ 
٦٢٣شهءنإٍامالاو 

٦٢٥ش ش الم صلاة 
٦٢٦...........١...... و\ذشن6 واتى المسجد، عند ناش أناح مشرا مكه ه لحل، لط 

٦٢٦فيه أصز أف ثريد الذي ال اi٤أرقر 
٦٢٨.......... ٠٠٠المطر عل الصائم يعيب لا أصحابه ومعه رمقاف ق افز يكان أثه 
٦٢٩ناتابمدمط1لأييىص إدا 

لأمهبنخله يتصدق أف عتادة بن عي. لوسلم آله وعل عليه افه صل الص أذف 
٦٢٩بعذ>بما 



والأو،رالآء1دث ،هرس 

...............عنها؟ فأثصدق لتصديت؛ ولوتكلمن؛ مها ائتلثن أمي إ0 
ّ..... ١ .١ ....١ ١ .......٠ ٠ ّ عش اهرصته مما إئ أحب بثي؛ عبدي 1إا مرب ما 

المانه.م ين فجرولاحجرولامدرإلاشهدله ]الوذن[ صوثه لايسمع إيه 
٠٠.....٠٠.٠.كئناjامامح..

٨٩٧

خلعا.......ولا تهناوعا 

هكان 

٦ ٢

٦٣

٦٣

٦٣

٦٤٣العشاء مى يوحر أف يستحب 

٦٤٣أمي عل أس أل لولا لو٠^١ !ثه 
٦٤٥الخيار................ق تحم الذي الإمام فنرل الخيار، ي ثحامه مرة ه رأى 
٤٦ ٩ ّ...٠ ....... ، ٧٥١زنوو محمدا وأف اممه إلا لاإله أف شهادة حمس؛ عل الإنلأم يي 
طعانةبمغ أف j حاجه لله هز والخهل به والعمل الروي يول، بمغ لم مذ 

٦٥٠وشرابه 

٦٥١ا.ا...ب......لأ....اا..ؤ... دئبه من مدم ما له عفز واحتنابا إيإثا ف زمما قام مذ 
١٦٥ ّ...ّ ّ ؤ.......٠... ّؤ. .....٠ ٠٠ّ....٠. عنهافتنجزوا عيكب مزض أف حثيت، إل 

٦٥٩،٦٥٨،٦٥٣٠.Jاممم.................له مىك، 
٦٥٤معاذ يا قائا اتريدأفثكوف 

٦٥٥الأواخر...........العثر ق يعتكفن فكان الأواحر العثر ق المدر[ ]للة أما أري 
٦٥٦.........حما...زينا وعيثا ما وحل.ثا ئد إمحا أبيه~ وامم "باسمه فلأن بن فلأن يا 
...اا؛ااااااؤ......ا.آهآتحتوذ.ّّببلأ..ّاٌ..لأ لكنهم مئهم، أقول، بجا بآنمع أنتم ما 

.............ّّا.....بمهآ......ّ.ّ.ا.مل.مذ إليه عئلصول كانوا ما إل ءدلنول ملأ 
٦٦٠النيامحلن مزذء متمي 



ارر«ض1ذيةالاهءات يصآ 
٦٦٢ٍناج أومل الأحادي j ;ائ 
٧١٧،٦٦٨ندثة قزمه ولا س j انلم عل يز 

٦٧١؛،وثزثعثأئخا i^uإئبلألأت3ذلنج،وقظ
٦٧٢إي؛ثمحاةارماصق 

نشدانمزا بش بزيو ١^؛ من قه لن باق نفتة نش ٤^١^٣ أنئ 
٦٧٢عفلإا،إلأموضعَث 

طعانهتنخ أj 0 حاجه ض فليش ، وا-اثهو يه والعمل الزوو  Jyبمغ لم قذ 
٦٧٣زثزاة 

٦٧٦

٦٧٦الغمم كولغ بلغ حتى رمقال ل حرج ه النش أ0 
١٦٧٧^ ^١؛أوكك ٧١أوكك 

٦٧٩نمام.......................... رأيتث ءا-نيت الهلال \ش\ش\.ئ 'و
٦٧٩وأنمروا يصوموا ساهدان سهد إذ 
أتغرأتت ^٤؛، ؤلإ ثغنز نإن ء؛ادق بم؛نيئ ثن. إن ؤ تعال: ، ٥١قول كزر ه اثه 

٦٨٤وهويتل الصباح، إل كزرئ i ألكي 
٦٨٤.... ..^لأرمإلأاو،ولأآةصإلأنيلأّ..ؤ.ؤ..........

طعانهينع أذ ق حاجه ه فلسز وا-اثهل يه والعمل الزور مول ينغ لم نذ 
٦٨٧وشراتت 

٦٨٧أتقإأمانزئف 
٦٨٨... .......٠٠و<مؤهالخدة............._،م 



وا،أوارههضرس 

٦٨٨............................... الأعراف. الغرين، صلاة الأيام مى يوما ه صل 
٦٨٨أز1لالئلأة؟ 

٦٩٢، ٦٩١، ٦٩٠اخزصلأتكبباJiJلو)'\ اجنلوا

٦٩٠محأئلس.•...•.•..•. 
٦٩١••••••••••••••اللتل وسآخر اللل، ونط ومذ اللل، أدل مذ هؤ')" المي أف 
٦ ٩٣. ١ ؤ ّ... ّ... ١ ّ ّ. ٌ ّ . ١ ( JLkإلا رحمة بآية ولا سبح، إلا تسح باية يمز لا كان ه اثه 

٦٩٣هديث، فيمذ اهدذٍا الثهم 
٦٩٧عبدى حيف 

٠٧٠  ٠٠٠٠٠٠٠ّ.٠..ّ.ّّ.٠ؤ.ؤ..؛؛.ّّ.ؤ...... ٠.٠٣١الئدئةممئاقيثةك،ابجع١^
١٧٠ مال ْن صدقة ممحست، ما 

٠٧ ٢ ّ.... زبيثان له امغ فجاعا القيامة يوم له مثل زكاثئ متة يود فلم مالأ اف آتاه مذ 
٠٧ ٥ ..٠.  ٠.٠ّ.....٠ّ ّ ّ ّ. . ١ ّ ٠ ١ حمها.....١ منها يودى لا فئة ولا ذهن، صاحّت، مذ ما 

٠٧ ٧ ٧، ٠ ٦ ... ٠ ؤ ٠ ّ ّ ؤ. ؤ ؤ ؤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ..٠ ؤ.٠ صدقه...... قزمه ولا عدة اكلمِفى عل ليل 
عي.كل عل مئئم فقد الصالخ،ذ اف عتاد وعل علينا اللام قلم: إذا 

٧٠٧صالح 
٧٠٩أتؤدينزكاةهدا؟ 

٧٠٩............................يد؛........ق فمعها ار من حمرة إل أحل-كم يعمي 
٧٠٩حلت5ئ ولومن مدقن اءا النيامحنز 

٧١٣\لإبتوعو صلاة 
ما١ ٣ أمرثامهورد عليه عملاليس مذعمل 



ام|ثاذيإاالاهءات 

٧١٤لأصلأةلمنلإ:تيأمامحةاممب 
٧١.............................٤ إمايئم؟حلم مروول لعلكم القرآف، اناثغ مال 

٠٧٣ ، ٠٧٢ ؤ.٠ ٠ ٠ ؤ . ٠ .....٠ ....٠ ..٠ ٠ ٠ ٠ ّ ءتأئهِفي عليهب افترض اشَ أف أيهب 
١٧٢ الخهليئه تطفئ الصدئه 

٧٣١ص؟ عليه هل 

١٧٣ أنتم •؛uJ،؛< صلوا عليه، أصل لا 
١٧٣ أشيهم مذ أزل;اطلومتثذ أثا 

١٧٣ ١ ّ.١ ّ. ٠ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ..... ٠ ٠ .٠ .٠ ٠ ...٠ ١ قلووسه وصناعا مالأ ثزك ومذ فعل، دينا ثزك مذ 
١٧٣ ّ .. .١ ٠ ّ....٠ ٠ ١ محه...................١ ، ٧٥١أدى أداءئا ريو الاس أموال( أحد مذ 
٥٧٣ الدين ق يثئهة نحوا به افه يرد مذ 
٧٣٨............. وهذاهذا إلا منها يزى أذ بملح لا الحيض مس إذاثلثت المرأة إ0 

٧٤٠الخونة لاممن، 
٧٤١....؛ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ.٠ ّ ّ... ّ ّ... ثلاث.......... مذ إلا ط انقطع الازئ u^، إذا 

 ،jيش يكره عليه~ وسلامه افه صلوات ~ ننا كاJ٧٤٢العشاء.......... صلاة بعد الحا

الشاممن مدم مفياJا أبا أف مّوع وملم آله وعل عليه افه صل اممب رسول أف 
٧٤٣لقرص !عثر 

٧٤٥.؟اه.ههّهّ.ّ.ّا..........١١؟؟...حما ربكم وعد ما وحدئم هل ملأن ابى ملاق يا 
٧٥٠......٠٠٠٠٠..................١٠٠ثوى...ما امرئ لفل ؤإثإ بالئثات، الأءإل< إدأ 
٧٥٢ثاء ما 3أأاطئو لقسه تحير صل إذا 

٧٥٤مارك 



نت،؛هضسالآء1ديذاواأأثر 
٧٦٠بنيرك أزف 

بممبمل فكان نرية، عل رجلا بمئ وملم آله وعل عليه اف صل الني أف 
٧٦٠وبممبمحئدآسمحد4 

٧٦١......... عنها؟ أئآم>اويى ئكثمث، لو أما وأظن منها ^؛>؛، ٥١أمي إو 
٧٦١لأمه....................... صدنه تاثه ببجعل أف ل سقين عبادة بن معد جاء 

١٧٦ ........ ...٠ ٠ ١ ................ .... ثلاث..١ من إلا عمله انقطع الإنسان مات إذا 

٧٦٢\ح ثدة ل نصل ه المن خ كنا 
٧٦٢الصف حلفت لمممرد صلاة لا 

٧٦١٠٠ّ؛؛..ؤ......ّ..؛ا....ّ.ّّّ.ّ.....ب..ّصئوليسالملأئءندزبما؟! 
٧٦١٠. ٠ ّ ّ... ّ. ّ ّ . ٠ ..٠ ّ.٠ . ..١ ..١ ٠ .١ ّ.؟ ّ.. آخزنا.... وثزثا أولها الزجاو صموف خثر 

٧٦٤.. .١ ..٠....١ ١٠٠ ّ ّ. ّ .٠ ٠ ّ ٠ .ّ ..٠ ١ بثي؛...١ ليس فإثه الرعاف مثل دنا اجلرأة رأت إذا 
٧٦٥اجلزسدآدبما 

٧٦٦مالأه إل ذغ>رثك 

٧٦٨الوالوذ الو,دوذ ودجوا 
١٧٧ ّ ّ ّ ؟ ّ ّ ّ ّ ٠ ٠ ٠ الكمة........٠ مجد إلا سواه، فيإ صلاة ألف ين أفضل فته صلاه 

والنجدندا، ومنجدي الحزام، النجد مناجين ثلاثة إل إلا الئحاJ( سد لا 
٧٧١الأصب..ّّ.لأّ..ّ......ببب...ء............ؤ.ا..ّ؛............................ 

٧٧٢..١ ٠ .٠ ٠ ....٠ العشر.؟.الأيام هده من افه إل أحب فيهن الصالح العمل ايام من ما 
١٧٧٢ ١ ....٠ ..............١ .١ ١ ٠ ٠ ٠ علته افرصت مما إل أحب بقي؛ إل ثمرب ما 

٧٧٢الشهور سيد رمضان 



الأق|ءاتارررثإذية

٧٧٣دئبه......................... من ثمدم ما له ئفز واحتتاثا إيإثا نمقاف صام من 
١٧٩ ، ٧٨٩، ٧٨١، ٧٧٣ؤ.ؤ. ؤ.٠ ّ.. ّ ّ لئتامونة حربجئرفك، نع ئام نن 
٧٧٤................. ٠٠٠٠٠الأزل الخم اممكفت، رمضاف، و إلا ه الض مكم، لم 
طعانةيدغ أف و حاجه فب ممس ر.ابةل؛ به واص الروي قول يلغ لم مذ 

٧٧٥

٧٧٧افُءاليا.ؤّ.......ّّّ..... حزم U عل وأهوثأ اضُلإا أحل ع صانثا u_ إف 
٧٧٧

4أمحن الغر آنث ٥^؛، لهم ثنن ثإن بمادق ملثم؛نم إن ؤ تعال؛ افب قول قرأ 
٧٧٩أصخ حص زال,م نا 

٧٨٠كانإذاوهمةالإحرامم،،لإمأ 
٧٨٢ال1ثلأة....................................ثزك زخ \ذؤج زئ ص ئ

٧٨٣.....................................المساقالقرآذعرخمسآياُت،أ>ألتذإ
٧٨٤....؟................ ٠.٠٠٠....ثملتاأثد لهز سده ينجى القرآذ؛ ماهدوا 

٧٨٤لأىزش؛ذزرمح 
٧٨٧

٧٨٧......ا....ّ.... ني،..ّّ.سل ءإلللم؛ضئ قاعدا، ةِلللم؛يمغ قاء، نل 
٠.٠ّ٧٨٩محا....لأ...ا٠.ءلأ٠ّّّّّّ.لأ^شلسا 

طعامهينغ أ0 ق حاجه فب ممس ؤا"بجل، به والعمل الروو ئزل بمغ لم مذ 
^٧٩٣

٧٩٨



وامحو1ر،هرس 

٨٠ضاج أ0 إلا الأنتئثاق :الجِفي  ٠
٨٠صائم..........................ؤيباثزوم وهوصائم، بمير كان ه الني أو  ٠

٨ ١؟٠ ؟  ٠٠ّّ أوئة5للم..١.......... لمئنمل ما أمنها به حديتج ما لأمي نجاور اُّ إف 
١الآولوضك،اس إىلأث،

٢احل.......................... من وثهويه وثزاثه طعامه ينغ ت قال تعال اممه أف 
٢صدمه أحي.ك.لم بضع يق 

٣والمحجوم الخاجم أفطر 
٤ّ.. ّ ّ ٠ ..٠ .٠ مطز.٠ لا فائه القيء ذرعه وش القضاء، عله وجب عمدا ستقاء اض 

٥يقم ولم صل لم حاصن، إذا أليس 
٧........ و....؛؛؛؛..٠....\حمئو\  Ujاائطأَؤاامحا0 أم اهَمحاثرص إف 

٧......٠ ٠ ّ .. ٠ ّ ّ....... ّ... ء..... ا:ئكرئوا زنا ناكا0 اظا أش ن عص 
٧• الشص طلت ئم غيم يوم j ه الخ عهد و أفطزيا 

٧ّ ّ. .. ...ّ...ّ ...... ....٠ والأسود...٠ الأبيص الخيط ويع أف لعريض ومادك إف 
٨اكاُة ولد عل حاملوك إنا 

.........٩وسقاهاممه أطعته فإثإ صومه، مليم أوثرب تام صائم زم منثيي 
٨١١الهلن، محث، كان 

٨١٦ثمنها....وأكلوا أئابوها ثم زثالومحا اشحوم علنهم حرنت، لثا اليهودإثه افه محاثل 
ؤإئاماممه، رسول محمدا وأف افه إلا إله لا أف ثهادة خسرت عل الإسلام بي 

٨١٨الصلاة 

٨١٩رينا عزمايت، من عزمه ماله، وشطر آخذوها إثا 



الاقاءاتالر،ْ،اسة

علثري أعيايهم مذ يوحد أموالهم، ل صدقه عليهم افرض افن أف أعلمهم 
٨٣٧، ٨٢١

٨٢٣............. ...النثر.......ذ بالنفح ^٠ زيإ الثفز، المحاه تمت محا 
٨٢٣ضديه \ث°لج حمثة ذوق ^١ لو 

٨٢٦يمنه............ عإوْل افه أحاوها إلا طست، من تمرة بعدل يتصدق ان إنمن ما 
٨٢٦إواف4َيثلأموييا 

٨٢٧ؤ. ؤ .. ٠ ؤ. ؤ. ّ.٠ ّ ٠ ٠ ٠ ؤ ؤ ..٠ ٠ ٠ ٠ ٠ . .٠ أئزغ. نه نر تنئ ئلي اف4ُنالأ ^ن١ة نن 
٨٢٨. ٠. ......... ١ ء. ّ ............. . حمها بنها لايودي قصة ولا دئب صاجب مذ ما 
٩٨٢ . واحد ؤيقى اثنان م->ع وعمله، وماله، أهله، ثلأرث،ت ثبعه مات إذا اف الإنأف 

٨٣٠محبجنِذذاهئقء 
٨٣١ذهالأزلأشيض،..؛ء.ءء.....لألألأ.لأ....................لألأ.ا.ؤ 

٨٣٦خ؛ثَينّّ...ؤ..ؤ....لأ...ؤ.ّ.............ض، نأاجد ض ؛ ^١٩لا 
٨٣٦................أئنناتنطنتوحنحتإلانوق،ضمماويوا..........

٨٣٦ّ...ّ ّ نقلة الجد إل الخروع أرادت إذا الرأة عوج أف الض أص 
٨٤٠صدقه قزمه ولا عده ق النلم عل لمز 

٨٤٤......ا.................................ءّّّّلألأ؛ؤ..محاوثا،لأشل......



^^|يف>إتح

الفوائدفهرس 

اسق،هة)محصل( الئلدة 

١٦•••••والآخرْ الدنا عقنر ليونيا يعمل والذي والآحرْ، الدسا يتاو للأخر؛ يعمل الطوي 
١٩عباد.ه فهي أجئ، فيها الإمام متابعه 
٢١٢•••••••••••••••••••••••••••••••المجل• من أحن بته ل يتوصا أن للإسان محن 

٠٢٣ن:محإلأفياير•••••••••••^صلأئن 
٢٥••••••••الليل نصف مذ يبدأ مارهم لأف الليل؛ نصم، ق والنصارى اليهود يثنحئ 

٢٥الحور قواني 

٢٨المارك...النهر هذا ى مئا لا تلاؤته، من يكثز أف للمئومن ءغ؛جلينغي افب كابح 
٢٨...............••،uUمحافظ الخرم من شئاثئتا لف الإنسان نحثز أن خزج لا 

٣•...•••..• .....ب....ا..••••٠٠٠٠٠٠...اا.اا.....نب.ب.بب...رمقا هر يلتهنة ا حكم 
١١٠ وجه؛ن عل برمفاذ يفرحوذ المسلمون 

١٠٢رمفان صيام ق النية لهت حكم 
١٠٦٠• ١ ١ ٠ ٠ ٠ ّ..٠ . ٠ .........٠ ١ ...١ .٠ ٠ رمفاذ كل عن كافية رمقاذ أول ق الواحل>ة الئثة 

٤١٠ •••••••••••••••••••••••••••••• ّ •• ٠ • ٠ • • الليل آخر ل كله الثحوز يوحز أ0 الأفضل 
٦٠٥استعإلها وحكم الربو بمئاخ أُوإع 
١٠٥••••••••••• •••••• ٠٠••••.•وئئار<ّ...ء• باشل صلأتتمم آخز اجعلوا  ٠١فولهمعنى 
١٠٧•••••••••••••••••••••••• ؤ...٠ ّ الخضاة فلا:أزئهُ ص/ ازئة لا الثالوغ دون ١^ 

٦٠٧...•.....• الأد_،ق حضورا أمد تكون الغالمت، ق الليل ق الخرآن فراءة أف ثك لا 



ام،تىادإا

 jالاءاكعل الانفراد ولا طلقا، الانفراد عل الاشتراك مصل لا القرآن راءة ق
٣٨طلقا 

منبيت ل اجتمعوا إذا إلا الفضل عنمل لا اثه ^؛؛٠ اجثتع ارما حديث ظاهر 
٣٩اف يون 

يالتم،والإيثار حرام، يالواجتح الإيثار نقرj،؛ أذ الإيثار اله مق المحح 
٤٠حلال باناح والإيثاث لمصلحة، إلا ١^ حلاي 

خم:نيفلأ:ضفيمس---------".آ؛
الأكلعن بما بمثض كان إذا إلا كانت،، مهإ أبدا شو لا الإيز أو المحخ 
٤٣واي 

صرعهق الحكمة له عيججل اممه أن وهي لم، مكل يعتقدها أن نجب الش الٌقيدة 
٤٥وندره 

٤٦الأقوى............وأعظمهات وأحثها أممها عفليمة، لحكم رلأ الصيام اف يئرع لم 
٤ّ.٧ . .٠ ٠ ٠ ........٠ ٠ ّ.٠ ّ والتم، الثماُتح تحئل عل الإنسان تعويد الصٍامت حكم من 
٤٧الض حدة كز الصوم: حكم مذ 
٧٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ٠ ّ ٠ ّ ّ.٠ ءِؤجلا..............٠ افب نعمه به يذكر اف الإنأ0 الصوم! حكم من 
مصا؛اراله إحوة الإنسان يذكر أن الصوم! إمحاُس، ق عهْل اممه حكمة من 

٤٨النحاح وش. والعهلس بالحؤع 
٤٨الخوم مفسدات، أو نفطرائت، 

١٥ ..... .....٠ .......ّ.قاصدا ذاكزا عالما الإنسان "نازقا إذا إلا شو لا اشوالمؤ هذه 
٥٤••••••••■••••م،نيية أموي وعن حئية أمور م، أْر؛نت عن بالصوم مامور الإنسان 
٥٦به ثتبحز أن لا سثنمه، أن البخور مذ المحفلور 



ووقع ذك فز إذا لأنه عليه؛ حرام هذا مقدم، محاط أذ ٣^^( محور لا 
٥٨محاذيز 

مذبه اممه أنزو ما هذا — الضم ثم دقانق، حمس قز اك إمالناس؛ بعض قول 
٥٩الفم ثنى أف إل وافزب م _، 
٦٠..................... ......اللام يعد فتحله الزيادة بب كان الثهوإذا نجود 
يكوفأيا وجب الطعام أو الإطعام بلفظ ميْل افه يكنه ما أ0 مهمة؛ قاعدة 
٦١اللراهلم محه محزئ لا طعاما 

صرفأف محور لا والأضحية الإنسان، ؛لي. غم ق نحرج أل محور لا القز زكاة 
٦٣ان الإنإلأفي؛لي.

١٦٥ ١ ............ ٠ ٠ .٠ ٠ .٠ ٠ ّ ّ .. ٠ . تنبهه أف وهوصائم أويثرب ياكل من رأيث إذا محت، 
٦٥...............الصلاة وقتر همج أذ قذ الصلاة ويتؤ بدخول الائم إعلام حكم 
أوغثرناميا أو جاهلا الإنسان كان إذا — ا"نجاع ومنها ~ الصوم مقطزايتج حمع 

٦٥قاصل.،فإقاالأمو 
٦٦^^ى٣أنبجخمبجغسماصس••••••س••"""•سس•••

٦٨.........٠؛ ٠٠٠٠.٠.أ؛دا« الوالإ فلذهالف، الكتابوالئق j قاعدةئهثة:»uئت 
٤ماّ  ١٠٠٠١ ٠ ّ . ....٠ ١ ..١ ٠٠٠.٠٠٠٠ّ.ّ. ٠ واحتناُتانواهيه أوامراممه تقيابفعل الإنسان يكون 

٧٤والونع المموتما من فرق، لا 
ماثزك والوتغ الأحرة، ل يقع لا ما ثزك الوتع، مذ مقاما أعل الزهد 
ةِ\;فز 

لأيهحلال؛ إثه لملنا؛ حرام؟ أم حلال هو هل الأشياء، مذ قيء ق شككنا لو 
١٧٥^٧ لفئلث حرائالوكان 



٨٠الحائ.............................الأحر الدم متلاف هوت الدمححة j الحاة علامه 
٨٥... ١. ........ ٠. الاستخارة ملأة منه؛ يخثر الإملأم ق عِؤجل اف ابدله الامتئام 

٨٦ثؤيئا الصانلم بمر لا للتحليل الدم أحد 
بمدرالإنفايى عليه نجب »إده النضرة أحنه عل ينفق أف يتهلع الرحل لكن إذا 

٨٧اسقناعته 

ء؛لنهعل يعلب شخحى عل شيئا ان الأنيبح أف محوز لا ايه الشرعية! القاعدة 
٨٧.ا...................ا............اااا.....بب.ببب....... محرم محيء ل تعاه.له وآئه 

٨٩بجور■■■لا أم للضرورة سنر الشم محل أف محور هل نحيمآسهت العلم أهل احتلن 
٩٠ّ...... .. ...٠ ر..........٠ شك.. بلا حرام فهي باعتقاد مصحوبه لكنت إذا )الدبله( 
قنتعمله أف ٧ محور لا وأيه محرم، اثه للدولة أيدينا بيرأ( الذي الماو ق الأصل 

٩١الخانة ائل الم
٩٣■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ الخمي■ حكم له لس الروق من المرأة مس بجرج دم كل 
فليسالو.ءاء انتهاء بعد الوجه مح وأما صحح، القنوت دعاء ق اليدين رغ 

مىوأبعد أبعد أبما نهو تقبيلمهإ وأما القنوت، غير ق ولا القنوت، ق لا بتغ، 
٩٤الثق 

٠.٩٦ .... .. . . ١ . ١ . ّ. ..١ حرام فهي الدييحة ماتت، حتى بالكهرباء الصعق عل اقتمر إذا 
١٠٢القرأف...؟.........فيعارض قطعا معلومة حقيقة له ء ني يوجد أل أبدا يمكن لا 

١٠٢٠.............الأية؟ مع يتعارصس هل أوأنثى! هوذكئ هل الأرحام، ق ما معرفة 
٠١ ٦ ّ ّ ّ . ٠ ّ نخوف أف يجوز فلا نقتس، صفة الخيانة لكن ا"إندإع، موصع ق الخد١٤ يجوز 

يققىحتى بمنه فلا يده عل والإناء الئداء أحدكم نح ®إذا ت حديث، نوحيه 
١١١ا، منه حاحته 



®الفوائدهرس 
مالفجر؛ طلو"؛ يرى لتلا بنانه؛ يثتر كان ه الرسول أف ت موضوع حدث 

١١٢^••••••••••سسب-س.--سس.س..سس...س.زب...
١١٤•••••••••••••••••مت فهي والمغرم الغنم تدووبتن معاملة كل الرت ل القاعدة 
١١ ٤ والسهام................ والإبل، الخيل، عل؛ أشياء، ثلاثة j إلا نحور لا المسابمه 

١١٦....................اممايسالخنوبلأمحإلأيك.......................
١ ١٧....ّ.ّّ.ا................ا..... .....ا.....كحل ثبما التي العْلور امتعإل لخكم 

١١٩...............الفائ لومحرأ حتى يرجع، فإثه ناسنا الراريح ق الثالثة إل قام إذا 
فادحلالفريضة صلاة ثمل لم وأنت الراويح يصل والإمام المجد لحث إذا 
١٢١الفريضة بخ الإمام مع 
واقممسذللئ، ترك ؤإف رأس، فلا القنوت آخر ي ه ئش عل اف الإنصل إذا 

١٢٣..........................محهفيماضفلأ:اش....
١٢٣معنىاساوضائ 

أثناءق الحتض مذ طهرلم، إذا المرأة أل العلم أمحل أقوال مذ الراجح القول 
١٢٥الإماك.......المهارأنئلأ:أزياأثناء ل ومحوئفطئ فدم إذا افث أوالمالهار، 

٠١٢٥ ٠ ...٠ ٠ ٠ الطعلم سئ فلا طعم له السواك كان إذ ئم سنة.. وغثرْ للصائم الئواك 
الزيادةفيه يكون والدي الئسسة.. رثا العبياء! يميه المبقى بعدم يكون الذي الربا 

١٣٠الفضل ربا الُالإءت يميه 

رثافيها بجري ائه العملة" أوراق ~يعني• الأنواب مسالة ل عنا-ي الأنوال أقرب، 
١٣٢الفضل ذا يوف اليثة 
زكوي،مال محدْ نذ عل واجأ الزكاة أذ العلم: أهل أنوال مذ الراجح القول 

١٣٩' ٠٠ندينا...........ؤإذكان 



الضالةالثاران \حَ 
تقا حم— 

يثهاأو الولادة محي لكن إذا إلا _؛؛ أو دم من محها زل U يفزئ لا الخامل 
٤٣الطلق ْع أو;ومتن محوم 

حرغفلا أحنى.. لغات من مقوله ترحمه لكإت فيها المتنحي العربية اللغة 
٤٦أصحايا صثاها بإ الأمإء هده سس أ0 

٤٨..................والساند والخاد اإمئش ق حتى حال؛ بكل الصورأول نجب 
الصور؛من والخرائد المجلات ق تحد ما كل يعلمز أل الإنسال يلزم لا اثه محيي 

!٤٨الثمة أجل مى 

-ايالخة الأشياء من لكت قاف الصور فيها ثولخد الش الألككن ل الفلاة 
باسفلا العلم" أهل جهور مول عل بمثهى كالذي 

١٥١س؛حاةئؤان\ق............... افه نعم إل ان الإنيئتلر أل اللب• محك باب أٌّأكتر ْن 
٥I ٢ .١ .............١ ّ..٠ ّ ّ عِوجل........ افه إل وأخرا أولا الئنم ب أف الواجب 

مىالثانية السنة ق الزلكه فرصت كإ الهجرة، مى الثانية السنة ق فرض الصيام 
١٥٤العلم أهل بعض فول عل الهجرة، 
انتفاءالإقامة، القدرة، العقل، البالؤغ، الإسلام، الصوم؛ علميه محب س شروط 

١٥٥الاjع 

يكوفأف محب يوم كل لأف واحدا؛ منكيتا التعل.دة الأيام عن يعُإي أف يجزئ لا 
١٦٠مكين له 

١٦•.؟٠...٠... ٠٠..٠٠٠هومصلبل منجدا، ليس البيت، ل فيه الذيثصل المرأة مكان 
١٦١.......... ...٠ ..٠ ١  ٠٠٠ّّ.٠ \فب.٠ يحول يعد تكوف أن بد لا الملثه الراتبة الئنة 
حتىالأذان؛ بعد يقاس عنز الأقل عل تتاحن أف ونقها المجر صلاة ق يشغي 

١٦١دجل قد الوقت، أل ظنتا عل يغلي، أو ثتتس، 



رحآةَ^^؛شو|ند 

بجولفلا الكافر وأما الكمارات، من يطعمة أ0 بأس لا الهلعام ياكل الذي الصغر 
١٦١أوثمسالظرات 

١٦٢ئ0\ئو'أطلج....بس.ب.....ب..ب..ب.ب..... 
١٦٢................. •ميئثل اف ^1^، قراءنك أكثر بجعل أل رمقاف ق ينبغي الذي 

١٦٦دراهلم ي ينب أف نحور لا الإطعام 
ويتغفز،يتوب أذ وعليه آثم، فهو عدو بلا الناف رمقاف عن القضاء أحز من 

١٦٧إطعام بدون يصوم أف ويكفيه 
ملعل لس الوتر 3، الإخلاص وسوية الكافروف وسورة الأعل سورة قراءة 

١٦٩الوجوب 
٠١٧٠ .٠ ٠ .٠ .٠ ١ ّ ؤ عفليمتان فائدتان ئيمٍكزه من أدمى عل ااؤكماَمحب تعال؛ قوله ل

١٧٢........ ١١عليه افه حرم ما ينغ وأن عليه، افه أوجب بإ الإنسان يقوم أف ااتموىت 
١ ١٧٣ ١ ١ ّ.... ّ ٠ ّ ّ ّ ّ ١ ّ . الن4 طاعة ؤإلزامها النب، محارم عن التقى كقئ الصوم1 فواتي. من 
١ ٧٣الصر................................ عل للنفس تربيه فيه أف اامّومث فوائد من 

١٧٣الثلاثة الصم لأندلإ جامإ الئزم 
الأكلوتيم بالغنى، عليه اض نعمة به يتدكر الإنساف أف الصوم! قواني من 

١٧٤والنحاح والشرب 
١٧٤.............. ١١الفقراء إخوانه حال به بمدكن اذ الإنأن أيقا: القزم فوائد من 
١٧٤العبودية........................حقيقه يتمم اف الإنأف أيصا؛ الصوم فواتي من 
للإنسانعوتا يكون ائه نله— وما هدا وقتنا ق س،ا —ولا الصثام فوائد مى 

١٧٦م؛محمءلمجءثه عل المدمن 
منوموائميهم معهم، بالدخول مأمور يصلول الناس ونحي المجد يدخل الذي 



ا;قأءاتاام«ثاذ؛ة

١١٨٣^٤ محصن أن أجو 
قالنثاط يجعل بل القراءة، ق لأنشاط عليه يتئ شيئا يجعل لا أف للإمام أحب 

١٨٥................. أوغمم الصوت مكم عل يعتمد لا مسه، من ذاتيا أ>ثتا القراءة 
أوصلاة من ثركها ثعمد التي الموائت، قضاء ان الأنعل يجن، لا اثه الصحح 

١ ٨٧صوم 
١٨٩........................ والثزص، الأكل عن محي كان U إلا شي، لا الإبر حمع 

وعنالصزم عن الامتاغ فيه الدي الحيض مى المساء عل افث ئدو بإ اوصا 
١٩٠.....اهّّ.ه.اا.ا.......؟؟لأاّ................ ثمطعهأمثايتح معل من خثر الصلاة 

يمحادمما وجد إذا الخلي عليها الثه جبل اش العلثت*ي بمهثصى يكون ثيء كل 
١٩١المدن عل شمذ\ يكوئ فإنك الثي؛ هاوا 

الصحهفيها الأصل المع ممتمى عل العبد حا يقوم التي الءبادات٠ ق الأصل 
١ ٩٣قائده أما عل المع مى دليل يقوم حتى 

منبفعل بشهوة والإنزالا و-ا"بمإغ، والدبإ، الأكل، محمحورءت أشياء المقطرات 
بالحجامة،اك^ وحروج عمدا، والقيء والمحرت<، الأكل بمعنى كان وما الصائم، 
١٩٤التماس دم و-موج الحض، دم وحروج 

١٩٥................. أشياء خمسة عليه يزب الصوم يلزمه ص نياورمقال ل ا"بءاع 
١ ٩٨الإنسان..٠ بفعل لوكان حتى الصوم؛ يسد فلا الشهوة، يأق الذي المدى 

٢٠٦١....٠٠٠منهي.حطأ شهررمضان ق الحيفى مع محاولة من الماء بعض يفعله ما 
يديين يؤدن والمؤذن الحمعة يوم يحل إذا الإنسان أن إل العلمإ؛ مى ممر ذم، 

٢ ٠٨ااركعتان.ّّ.ّ..ّّ.......اّا.ّا.ااا...... يصل بل الوين، بجن، لا فإثه الخءلس_إ 
ريمهالإنسان ابتلع إن رمضان ق الصيام حال ق طعم له الذي السواك امتعإل 



حصمالقواس ؛هرس 
٩١٣ ،

٢٠٩أئطز المسواك بطعم ١^^ 
الحمد—وض اللمل— وق العجوز، اسعإو الصائم ثثجير أل به; أنصح الذي 

٢١٠مسحه 

٢١١الصٍام..... ق يور لا فهذه بدم، ولتمت الحامل من نحرج التي الأحرى الأشياء 
ؤإلصحح، فصومها الأذان وقبل الشمس غرومح بعد المرأه حاصت، إذا 

٢١٢.................. ٠٠فامد...فصومها الثمي غروب وقبل الأذان بعد حاصغ 

٢١٥................ لاقوإطلاقاالخوف إل الحلقوم الختاثمإل من التي الخامة 
٥^^؛اذ الأنكان إذا إلا حرج، فيها وليس بما، بأس ولا جاره للصائم الملة 

٢١٥الإزاو مرح الشهوة، 
صلاةيلرمها لا فإثه الليل، مممف بعد الفجر، صلاة قبل الرأة طهزت< إذا 

٢١٦المغرب، صلاه ولا العشاء، 

يقدرما الإنسان يفعل بل والإكرام، والثلميان، باُيهل، نقط لا المأمورات، 
٢١٩تداركه يمكنه ما ويتدارك عليه، 

٢٢٢شروط ثلاثه بالقطران، الصوم اد لإفيشترط 

٢٢٩ ٠٠٠...٠٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠أحكام أربعة عليه رو_ج ءامل.ا رمقاف بمار ق الإنسان أكل إذا 
٢٣٠•••••ثى؛ كز مى انتهى وقي الفجرإلأ يولف وألا لدينه، محتاط أف للإنسان ينبغي 

٠.٢١٠٢٠ ٠ ٠ ..١ منة..........وإو،اهي ركن، وليت بواجبة، ليست، التلبيه أف الصحح 
٤٢٢'.ّّ.لألأ.ؤ..ؤ.......ّ....ّ ١^ نح الماو وزكاة ائ، الفطرقح زكاة أن القاعدة: 
٢٣٠٥قضاؤها لزنه عباذئه د أفإذا الإنسان 

أنثعل الدليل دو U إلا الثرعج، الأحكام ق مواآ والمسا؛ الرحال أف الأصل 
٢٢٠٦خاز 



ايقاءاءالرماسة

الأصلعل حولها يبي امحازة عروض 
٢٤٤الإسلام....عن خارجا كان السلمي ُين وهوعائش الزكاة وجوب جحد من 

١٢٤٩ ...... ١ .. خمة. أنولغ وهى حك،، أو حقيقه النامية الأموال ق الزكاة نحب 
٢٥٢نمه............. الشخص إل وصل فكاثإ الشخص وكتل إل وصل ما ءاءدْت 

٢٥٦القصوى.......... الفلأرورة عند إلا أبدا سدينوا لا اسمملمم، ما الدين احدروا 
٢٥٦الئلأنه..ّّ..ّ.ا...مدار عل الفقراة ممها أف يجوز ولا ، ١٧الزكاة إخراج محن، 
أميلن، الزكاة، وجويت، وقت، ق القيمة ؤيبمشز الزكاة، بإخراج يبادر أن محب، 

٢٥٧ ١٠كثرث.............
مضتاأف وفاءه يستطح لا دين عليه ولد لهإ كان ^١ أيضا والأر_ا للأم ثبوز 

٢٥٨ديثةسركاتيا 
٢٦٠الخيص.ؤ....ّ..........ا.... إلا يشرط ليسمتؤ الهلواف ق الهلهاره أف نرى الذي 

عل ١٦٢تعن يمن الزكاة تنهر أف ينبغي لا اثه الإسلام سخ ذكر 
٢٦٣المصة 

٢٦٤.....٠٠٠إمامهم.......خلم،  ٠Jالثجاصفوف، بين مزت إذا الصلاة تقطع لا ا،لرأة 
—وارادتديارثا ءى محرجونا ولم الدين، ق يقاتلونا لم قوم من الكافر هذا كان إذا 

٢٦٦عليهم............. يتصدق أن باس لا فإثه بالدا'ت،~ أنت، ليس السلاذ، إحراج 
التجارة،وعرومحى والدين، والقصة، الدهس،، ثنلإ.' أموال ل محن، الركام 

٢٦٧يىم-وسسممح••■■•••••••••••••••••••••••••••••
ثزعابدهس< ليس فهدا وهو)البلانن( الإف الأيفن يالدهس، الناس عند يعرف، ما 

٢٦٨ولألغةأيفا 

١٢٣٨ ١ ّ ّ ... ١٠؟؟مقالا وأربعوف مئة ت القصة ونصاي، مقالا، عشرول ت الدهس، نصابج 



0غهضسا)غهافو
٢ ٦٨العصرية للموازين التسة الدهب نماب 

٢٧٠...أوسبائك فيها، الناس نجايع الش كالخنتهامت، مدا يكوف أف الدف؛خن ق وق لا 
٠٢٧ ٠ ٠ ٠ ..٠ الزكاةففته ثمل ولوكان او أئ العلم، أهل أفواو س الراجح القول، 

امتخراععل الدليل دو ما إلا فيه، الأفراد حميع دحوو فالأصل عاما جاء ما 
٢٧٠ونحميصه 

٢٧٨الأحكام...... عل الأدله لا الأدلة، عل الأحكام م أف فنا علما الواجن، إف 
٢٧٨ّ ّ . إطلائافيها زكاة فلا والقمة الدم، غم من كانت، إذ الماص عل المي الدثوذ 

٢٧٨ملء.... عل يكوذ أذ بثرط لكي الزكاة، ففيه والقصة الدم، من الدن كان إذا 
أذءاليالئ٠ ومحرم فقبمئ، امحه علم، إذا الدين، يقفاء الفشح نطالم، أذ حرام 

٢٧٩للمحكنة 

مطالتئ،محن لا غاصين كان إذا المغموبخ والماj ١^، والماj اشئ، الماو 
٢٨٠زكاة فيه ليس هذا كل 

أذويشترط والغم، والقز، الإبل، إلا زكاه فيه فليس للتجارة يعد لا حيوان كل 
٢٨٠سائمه تكوذ 

وواحدامئتن الني.، بمّإع صلع مئة ثلايث، الأرنحزت مى الخارج نماب، 
٢٨١وثلأثينباٍنؤاءثا 

٠٢٨٣.. ء ء. ؤ....... ؤ ؤ. ّ ّ ّ ّ ّ.. ّ ّ ّ ّ. . فقتراكان إذا لززجقا زكاثبما تحلل أذ للمرأْ محوز 
أفرادهامى ثيء تنرج ولا بعمومها، الأحد وجن، عامه ورذيت، إذا المصوص 

٢٨٣بدليل إلا 

٢٨٤الركاة ■حهم، فلهم العموم، ق داحلوذ القراباُت، 
٢٨٥ؤ ؤ ؤ ؤ ٠ ٠ ..٠ ٠ ...٠ فقرائ.....٠ عوائل لهن كان إذا الزكاة من الأادuث٠ نمر أذ محوز 



نية Lmm^Iايهءات 

٢٨٥أوبصم................. أويتمل بتفم ذلك لكن مواء الصوم، لاشد اللي 
هدافإل كدم نقطت\ن أو مطة ينقط الدم لكن إذا لالنس؛اءت مفيا.ْ قاعدة 

٢٨٦بثي؛ لتس 

٢٩٠............... الدنوُس< كبائر وهومن السإء، إل بصرْ يرخ أف ان للأنبجون لا 
منتصفبعد ما إل العشاء صلاة يوحر أف الرأة~ ولا الجل ~لأ ان لأنيجوز لا 

٢٩١اللمل.؛.............؛.....؛ 
٢٩٣..٠٠...........منة،لأنحرجص...............

٢٩٥٠النممل يملك الذي فهو الّكين وأما الكفاية، نصف يماللث، لا الذي هو الفقير 
٢٩٥ببدنه................ يكتسب أف يتهلح لكنه عنده، مال لا هوالذي البدن غص 

نصيثهمفتنطوو! فيها ااعاملول أما الزلكة، من نصيتهم ينطوف الزلكة عل العاملول 
٢٩٦ائال بيت، من 

إماعا،العاإء بعص وحكاه ااعالإء، خمهوو عليه ما عندي شك بلا الراجح القول 
٣١٠يأنةلأ؛ضصالأمواتساؤلكة 

تعتمّْتعليل أو نص من بدليل إلا باقية الركاة أصحاب، ل العموماب، أل الأصل 
٣١١الشرثة 

٠٣٢٢ ٠ ٠ ّ .٠ ........... ٠ ٠ ... ؤ . ؤ ّ . ٠ اض ليلة طف أجل من الامحكاف، مشروعج أصل 
تركلأثه شوال؛ ق اعتكمؤ منة إلا رمصاو، غير ق حياته ق . يعتكف لم 

٣٢٤ورمضاف الاعتكاف 

إلبل أخماس، أربعة عنيزة ل هنا عندنا المعروف، للملمع بالشبة النبوي الصلمع 
٣٢٧الئيء يعص يزيد عندنا الموجود الملمع 
الفطرزلكة ل القيمة إحراخ أف عندا فته شلئ لا الذي الراجح الصحيح القول 



0الفوائد فهرس 
٣٢٧طعام س تكو0 أف د لا نحزئ، لا والملابس المرش ؤإحراغ محزئ، لا 

٣٢٨................الصلاة.......... قبل العيد صباح الفطرة إجراج ق وقت أفضل 
٣٣٣ ٠٠ليسبواجت،أذبمفىالاعتكاف............................................

قاعتكايها وأما العال،\ء عليه نص كإ بثي؛ فليس بيتها ل المرأة اعتكاف أما 
٤٣٣ ممكن فهدا ووجها مع المجد 

٣٣٥الاعذكاف من أقفل ثق، لا الوالدين بز 
ؤيثربؤيأكل تمج أف وئربي بالكي يامحي أحد له يكن لم إذا للممعتكف بحور 

٣٣٥

٣٣٠................... رمخاذ...من يوم آخر من الثمن بغروب الاعتكاف ينتهي 
٣٣٩........ ٠٠٠....................عنها.الإنسان عجز بدلأإذا لها نعالإ لا التحيات 

يسمعوو،أنم وأمحر بدر، ق الميب أهل يثادي كال ه اممب رسول أف الخمع؛؛ن 
٣٤٢ؤإظث،لأيامقه وضفولتعال: 

وعقننمه عن الأمر وئ أحرجها إذا لكن شه الإنسان عل واجأ الفهلر زكام 
٣٤٣بأز فلا ولأته نحت 

الصفاعل صعد.ت كثإ منة، كل ق يقال والمرؤة الصفا عل الل.ى الدعاء 
مث0إلا تقال لا فإما ث،؛آرأقه من وآلمنوه آلثما ؤإة تعال: قولة أما والمروة، 
٣٤٣الصقا مى الإنسان دنا إذا واحدة، 

٣٤٤.............ّّ.ّ...... ٠٠اف صدى تقول: القراءة عن ثوممتح كثإ مشروعا ليس 
٣٤٥......... ٠٠٠٠بلألأ.لأ..ا.ا..عليه ويلغ فلا يرُثع أف ؤيتته مكه من الإنسان حرج إذا 

٣٤٥لألأ..............ّ....... منة بركعتين منفؤغ فإثه طواف كل يقولوي،: العلم أهل 
٣٤٥التمر ع؛ن ق اثه الخل ثمر زلكة ي الأصل 



نية، uMJIulfLdUl%مَ 
يبثا-ل— 

أوبالصوم الخاصة \لمح>لإاب عن الإمساك هو ومعز وروحا حقيقة الصوم 

هنفترش مسوف الحرمات ترك عل رمضان شهر طيلة نفته رثى إذا الإنسان 
٣٤٧اص ذ ذلك عل 

فإيهيقوم؛ ولا باحتيارْ، الصلوات من غثرغا أو الفجر صلاة عن ينام إنسان كل 
٣٤٩منه تمل لا وهتها حروج يعد صلاها إذا 

كلأهل.ا: وبانمى هذا بالض فتكوئ الاخز، بمال لا وكلامحا مميان، لها )كلأ( 
٠٣٥ حما بعض رذع،)كلأ( حرف فهي لارجؤغ، 

٣٥٢المزيد.>د0إذارأىالفم.............. كان الفجرإذا ص عل علامة الأذائ 
٥٣ ٢ .. ٠ . ٠ بلال محاعة ق الذي القويم عل متقدم القرى~ أم تقويم ~وهو اجلوجود القويم 

٣٥٥.. ٠٠٠.............١١٠صحتح فصيامه وهوجاهل الممطران مى شيئا معل من كل 

٣٥٩٠٠٠٠٠لذلك....اكدة اجد المق تكوذ أذ كب الخ،اثة صلاة أف الراجح: القول 
٣٦٥...... صلاة ولا صيام مى يمح لا أي! به، عإرْ لا دم الحيض أيام غتر ل الئدرة 
٥٣٦ ّ. ٠ ٠ .......................٠ معذور.....عليه يبني أصل ءندْ ليس الذي الجائل 
أذعليه نجب ولو،ا أصلا، الصوم علميه نجب لا بروم يرجى لا الذي المريص 

٣٦٦ثنكي-ا يوم كل عن بجم 
٣٦٨لايثطئ للمريض يعطى الذي الأكسجى 

٣٦٨ؤ...... ١ يعلم لم أم الفاعل به علم مواء السب، ذللئ، بوجود ثبش ؛_، علق؛ما 
وبمشهديرحع أذ ثالثة إل وقام الليل صلاة ق سها إذا الإمام عل الواجب 

٣٦٩السلام للسهوبعد وينجد وينلم 

٩٣٦ .٠ ٠ ٠ ء .. ٠ ٠ ّ .... ...٠ ....٠ ٠ .٠ ٠ ء..٠ ء ء uثا ذلك ل أرى لا القنوت ل بالنيث الولخائ 



وقرايواشر والناو الحنة يدكن بحيث وعظ، حطبة إل القنوت دعاء تحويل 
٠٣٧ ....................... الثق. حلاف اثه سك لا هذا — ذلك أشبة وما الأحباب، 

٣٧٣ّ ء٠ ؤ لحمحأ...٠ أو حقيقة ازمبة الأمواو j إلا تجن، لا ال؟كاة أ0 والقاعدة; 

٣٧٨والقصة............ الدف محل حلت، لأما الزكاة؛ فيها نوجمت، القدية الأوراق 

الحوبس الأرض من الخارج إن،ا الركام، فه يكول الأرض من حارج كل لمس 
٣٧٩واكارءقط٠.؛ 

بلؤغويشترط فيه، زكاة لا سواها وما خاصة، والغنلم والبقئ، الإبل، ااواثى 
٣٧٩سائمه تكوف أذ ؤيشترط النماب، 

٣٧٩شوضولأثح،رضكوا>وأوأما>و.ّ.ّ......... 
٠٣٨٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ...١ الدفج.....٠ مى ئكمل لا والقصة الفص.ة، مى لاتكمل الدهك، نصاب 

-إذاالزوج عل أو أئاربه، س أحد عل واجمة بنفقة متغنتا اد الإنكان إذا 
٣٨٥.......... ...١ الزكاة..................١. من يأحد أف محوز لا فإنه - زوجه كانت، 
يوديأ0 عليها نجن، لا العام هذا إلا الزكاة بوجويت، ؛ iJxiلم من أف نزى الذي 

٣٨٦الزكا؛ماش 

وأثواله أوبوهيئته كلباسه بامارة الركاة أهل مذ هذا أف ظئلذ عل غاب إذا 
٣٨٨ّ .٠ ّ.... ١ ّ ّ . ٠٠٠ّ. .عنيا........باق ؤإف لحنيه وهم، الركاة، مذ فأعطه عنه تعلم لا 

إئمولا صحيح، اجتهاده فإف الاجتهاد ف تحطزة وثنى واجتهد نوى إذا الإنسان 
 ،_٣٨٩

٠٣٩٠ ؟ ٠ ٠ بارزا....٠ الحيض بخروج إلا صومها يمتد لا أو المرأء مطز لا أيه الصحيح: 
٣٩١حرام فيه ومكثها الجي. الحائغسإل ذهاب 

٣٩٢. .والطلس،......للعرض خاصته هي إنإ ذاتيا، ق قيمه لها ليس الممدثة الأوراق 



اورس1نيةا|اقاءات 

٣٩٧التمليك.............. فيه يثارءل١ لا فإقه ق( ئ) منهم صدن مما للزكاة المستحقون 
٤٠٠ممرْ.ا..؟؟؟.مصالح فيه ولأف إليه، بماج اف الإنلأل الكفاية؛ من يعتثر الزواج 

١٤٠ الركاة س بمن المحاح إل المحتاج القريب النضر 
J٤٠٢ااعقود المقرونة ُالنروط الوفاء يالعقود! الوفاء من 

يعلمهلا كان ؤإذا بعينه، ثئا سنه أف عليه نجب فإله العيب، يعلم كان إذا اليانع 
٤٠٤الصوم ميل عل بمرئ أف بأس فلا 

٤٠٥••••••••••••ممج لا تافهة بعلل الرواج وبئذ الولد ب؛وا نحول، أل والدة لأي لابحور 
٤ ٠٦ثاء أريعوف العنم نصاب أدنى 

١^؛،ثئ مبب يجد إذا لم حيض، دم أيه المرأه بمييؤ الذي الدم ي الأصل 
٤٠٧بحيض فليس العروؤا س الدم وخرج 
٠٤ ٧ ّ ّ... . ّ..٠........٠ أوأئن يوتا عثز خمة الدم المرأة تزى أذ الامتحاصة علأ*مة 

٠٤ ٨ .٠ ٠ ّ..٠ ّ . ٠ ٠ ؤ ّ .٠ ٠  ٠٠.......وهوففئيخبثّميها الأغنياء نفقه ينفى الذي الأنان 
ستقلالقيام يطيل لا أوضرنا الترارح ذ مواء L؛ إذا الأم إف العل،اث: فال 

٤٠٨الشلة 

فالفشئحميعا يكرا ؤإل واحي•، بمش فهإ مفردا أحدمحا يكن إذا والكير؛ا الفشر 
١٤ ٠ حاجه أشد 

٠٤١ ّّ.......ا...اّ.ّ..ّ...ّ....... دين عليه وهو بالكإل يثتمع أل للإنسان ينبغي لا 
٤١١محور.... لا فائه للجدة الركاة دغ وأما دين؛ قضاء لأثه باس؛ لا للأخ الركاة لغ 

غيثرحاو عندها يكن لم إذا وجهها تكثم، أف صاد'تآا حاو ل للمرأة الأفضل 
٤١١المحارم 

٤١٢. ٠٠٠٠المثئه.............نحثى كان إذا إلا محور لا بلدة ثغادز أف نل افر المحع 



ههرس

١٤ ٢ سس.......... اص و تحث، إى واياهماُت، الثرلكُت، j الزكاة 
٤ ١٨ؤ.٠ . ٠٠٠٠ّّ ....٠.. ؛٠..٠ الخام. والخطم الخالإ بايث اكروذ الدغ ص)الحمد(: 

للعالمىعغقهل اض ربوبيه أل ه آكنؤيق ي—ؤاا-أ_> ه آمحنجم ؤآؤع.س صلة: 

٤١٨••••••••••••••••••••••••رحم الوقت نمس وو فهورب الرحمة، عل نبيه ربوبيه 
أمةمن يزعمول" ~كإ ومنساا٠ت، خدم بيوتنا وق بيا الأن يوجد اله الأمم، ْع 

٤٢٠ولعنها عاليها اض عضمبؤ 

والأفعاو،والصفايت، الدايت، طثّتؤ ءغ؛ثو أته ض، وصنا كونها باعتار الطتايت، 
٤٢٢ثبمانذقبماك 

٤ ٢٣ ٠٠الملأنه............اضَلك،  juفانمى: الني« أيا ، ilLUءالخلأم هلت،: إذا 
وإمابثنهة إما مس ند العاذه- اف، أو -نود.ركه ند فالفتئ حثا دام ما الإسال 
٤٢٦ثهؤة 

٤٢٧ا،لوُت،......... محي تكو0 الخى الفتته غمْ، ق الإنسان نته معنيان؛ لها الهات نتنه 

هنافالصلاح فيه، صالحا اجعلص به، أنا*اعمل الذي الدين هو ديني* ^^؛ل ١١
.ب..ب.ب.ب.ب

المإيتؤإل والقوايتؤ والأبصار الأم،إع هذه سمى أف منارا: الوارث، رراجعله معنى 
٤٢٩بعدم وارثا تكوف حتى 

نافعا.ذللئؤ يكوف حتى به، نتكلم ما ثممه وأف نقول، ما معان نعرف، أف لخا ينبغي 
فلمسهو، U أدري لا ؛ Ujbأدم أوأذ ٣؛^، انرأة كم أقرأالقرآذ أف أثا 

٤٢٩بصحح 
إنحياته ق هو يطعم عنه، يطعم أل حقه ل فالواجيج برؤْ، يرجى لا مرصه مذ 



الثءاتاو|ض1دةجم 

٤٣١مط يوم كل عن تماته، مد أو حثا، لكن 
٤٣١............. عليه. ثيء فلا مات، حتى به اسمث لكن بروم يرجى مرصا ا،لريفى 
ملمات م القضاء، أحر لكنه ذللن،، من وعؤرو برؤه، يرجى مرصا المريض 
٤٣١عنه بمام فهاوا القفاء، 

الخاصزرمضان ياي أ0 إل الماضي رمقاذ صوم قفاء يرك أف ان للأنمحوز لا 
٤٣٢ئدر بدون 

عليحل فقد التجارة، من مح الوظيفة ق يحل إذا اثه يعلم الموئن كان إذا 
٤٣٣..... ٠٠٠٠............. ٠٠٠^يهأ0؛ومئ،ظلم؛ظسشزه...

٤٣٥.....القدر.اا....ّ........ليلة وأوتي للطاقة، أل:قثغ الاعتكاف، المرائس 
مسالبعروب، منه ونحرج عرين، يوم مس الغروب من المعتكما يدحل 

٤٣٥رمقال مى يوم آحز 
٤٣٥.. ٠٠٠الماحي مى مجي. أي ق رمقاف مذ الأواخر العشر ق مشرؤغ الاعتكاف 

أفباس ولا والصلاة، والدكر بالقراءة فيثتدل العتكم،ت يفعله أذ يبغي ما 
٤٣٦...لزيارتهيدحلول _ J،J1أوالاعتكافج، ق معه الدين أصحايه إل قليلا يتحدث 

٤٣٧.....ؤ........... ٠.٠٠٠.......أقسام..٠^ ادتكف_، ةذهاشُخروج العل،اءُ قثم 
٤٣٩الماو وزكاة القس، زكاة نوعان: الزكاة 

يكونفإثه ايسالمذ؛ بلاد ق وهو ]الزكاة[ فرصتها أنكن مذ العلم: أهل قال، 
٤٤٣^!١ كافرا 

التجانة،وعروض الثملة" ~أورا3، والأوراق والفئة، الدم، ق واحه الركام 
٤٤٦•••••••••••••••••••••••••••والعثم والبقر الإبل مذ والواقي واجوُب، والررؤج 

٤٤٩ديناناإّلامثا ع1زوو اشابقالدمؤ: 



.حٌَالغواني مررس 
--ر؟؟بما^

٤٤٩.ب. ...ب... للفقراي.ببالأحظ الئجارة عروض مدر العلياء؛ نال 
٤٤٩درهم مسا القمة نماب 

٤٥٠بعض........... إل يعمهإ يصم لا وحينئد آخر، صف والفمه صنف الدثب 
٤٥١العشر.؟.......ا.....ا....... رع التجارة وعرومحن والفئة الده—، ق الواجب 

٤٥١شاة أربعول الغنم نماين، أول 
مثةثلايثح النبوية للاصولع ثة بالنوص أوس، خمسة نصابه الأرض مى الخارج 

٤٥١عد,4آكلأْؤئم الرسول  ٤١٥؛صاع 

ؤإنالنثر، نمق فهو ;المووثة ينش كان إن الأرض ص حرج محا الواجب 
العنزفميه تفجيرا عليه ثثئجر التي بالأمار ينش أو تني، بدون يثرب كان 

٤٥٣كاملا 

٤٥٣ؤإلأفلأ مهماة كانوا إذ للأظم الزكاة نمرق 
٤٥٤....... ١١١١١١١...١١إليها.......أوالحاجة الإنسان، حاجة إما الزكاة صزفج ست، 

ؤإذااين، للمشامله فهي اكتن المذكر بدون جاءيت، إذا الفمراء أف اعلم 
٤٥٤.......................... للفقراء شامله نهى الفقراء ذكر بدون اكتن المجاءيت، 

٤٥٤معز.................. اين وللممعر للفقراء صار والفقراء الماكئ ئرذ إذا 
٤٥٦......... ١٠العرم........؟غثر ق يصرمحه أذ لعرم أعُإي لمذ بحو.ر لا العل،اء• يقول، 

٤٥٦••■المدين؟ عن وفاء الغريم تحش أوأل الغريم، لتوق المديد نمش أل الأذل هل 
٤٥٧ؤ... .....ء........٠ ؤ........ النكاح؟....... إل اذ الإنمحاج أذ اaخة من هل 

٤٥٩امحاثزة اسمب ل الأصل 
١.٤٦١ ......١ ١ .١ ٠ ١ ..ّ....ّ.. ئشين. كانوا إذا البلد لأهل الزكاة نمر أذ الأففل 



ام*ذااذياتالثءات  >3(—
نجباش الكفايؤ فروض مذ واجب جاتحهم إطعام فإل الخارج ل إخوانا أما 
٤٦٢الركاة تدون محوابثا أل 

٤٦٢.....الإّلأمةالبلاد ق الثعاتر ؤإظهاو عكقل افث موى الأصجية مذ القمحوذ 
٤٦٤..اا....ء..٠٠٠٠إدالأم..طئ حالمة، انإبزوتس إذاكانعندالإن

الدفعل حنم\ ويقي بعض، عل بعضها حول يقي التجارة عروض 
٤٦٤والقصة 

٤٦٥٠عليه...زكاه لا فإثه الدراهم حفظ أجل من أوعقارايتؤ أراصي ان إناقري لؤ 
الزكاة،عاليه وجب، الخول عليه وحال الورق أو القود مذ مال عنده كان من 

٤٦٥ذلائv لغثر أو ييت،، لشرا؛ أو للزواج، أعده سواء 
٤٦٦ّ..١٠ا....٠...٠.١١.١.٠.٠.٠........رالفقهاء عرف ق المساقاة هو بالعامة الثصن، 

٤٦٧حائز الزكاة تقديب 

٤ ٦٧ّ ّ....... ؛ الإيان..٠ عل للتألمف كان إذا واحي. حال ق للاكافرإلا الزكاة تذلإ لا 
٤٦٩الأسيلان الاحاوطل ^ إذا 

٤٧٠الث|هادتين الإمحلأم أركان آكد هي الصلاة 
٤٧٠مريبا... سنوات يثلأُن، الهجرة قبل الأول ربح ق اإ*ن.اج ليلؤ ل الصلاة فرصتا 
٤ ٧٣حقيقة وصلاه ظاهريه، صلاه الصلاة 

٤٧٤ ٠٠١.................١١القاو_، بحضور وذلاش< الصلاة، ق بالخنؤع ثنتيل أل محن، 
٤٧٤الذلأةكامّ...............لأ...ّ. تارك أف ض انمحاثة إخماغ الأئثة بعص نقو 

٤ ٠٧٧ .٠ ّ.٠ ّ ّ ّ ّ . ٠ ٠ ُ . . ١ ّ.٠ ١ ١ وأحروية دنيوية عظيمة أمور الصلاة كمرتارك عل يرئج، 
٤٧٨الإمام متابعة الصلاة! ق المهمة ائل الممذ 



يص.—
٤٧٨.............وماسه وتأحئ، وموائثه، مسامة، ت حالاي، أرع إمام؛ مع للمأموم 

وثبن،الصلاة، ثنعقد لم الإحرام تكجمة ق كان فإذا الإمام، الآموم وافق إذا 
٤٨٢....... 1٠٠ز.......فلا الخافه مه تفلهئ لا ّئ ثيء ي كان ؤإذا \ض عليه 
٤٨٣أحياى...الأية الض.يع كان كا الز صلاة ق أحٍانا محهز أف للإمام بحث 

دالواجاتنرض، واجن الحضانة لأف أ>ا؛ الحضانة عل تأخذ أف للأم بجون لا 
٤٨٦الثرعثةلأثؤحدماأم 

٤ ٨٨أحن........ لكاف منه لووصأ م النصوء، ينقص لا الإبل من واللص المرمحا 
٤٨٩ّ... ٠  ٠٠ّ.ّ ؛ ّ ّ ّ ء٠  ٠٠ء. .٠ .٠ ٠ افدي.٠ من الأم لأهمثة أذ:قطن العالم ص ينبغي 

١٤٨٩ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ؤ . ١ ١ ١ ؤ ١ لهم المال يذل وجونم، ق سك، فلا المال إل المجاهدون اصعلتِ إذا 
٤٩٠.. ١١كالزكاة..........ليس ش حى والكمارة التكليم،، الكمارة وحويت، شرط من 

ينكنك،بحسن، موبزا الد؛ى كان إذا أثن الناس عل التي الديون ل القاعدة 
٤٩١عام كل دينه زكا؛ عيك وحبتؤ مطالثه 

٤٩٢•••••••••••• حرام تاق التي والأحره حرام، المخرم فتها يعمل لمن المحلات تاحثر 
شالن،؛بلا حثر نعها المحرم الأليعه أوالصحم، الدحان تبح التي القالاج، مقاطعة 

٤٩٢عغلمسن.........اا.......ا................ا.ا.....لإ......ا دمرو\ن سر لأما 
يكونفد بل به، بأس لا الموجه وتحّين الحإعة لتتشيط الصويؤ مكبمر استعإل 
٤ ٩٣..........٠ الاعتدال؛ فخلأيه أوالتفرط نيه الإفراط وأئا الغرض، لهذا تظا 

محالفهوص الفاثة، بالحهالة: المرائ س أي تتظدن >لليث تعال: فوله 
٤٩٦جهل عن وليس عمد، عن الأمر 

٤ ٩٧ؤ.... ؤ ؤ........ ّ...... مقثل ف ذكئ فإنة الأقوال من الإنسان به يتقزب ثى؛ كل 
٤٩٨خمسة شروط من ثموحا السوية لكون بد لا 



اراقاءاتاو4ضاذية\مَ 

٥٠٥..... .................غيم عل الإصراو ْع ذب ٌن الأوبة ثصح أي الصواب؛ 
١٥١ السيّى بإحم1ع واجبة الأربة 

٥١٢.. .......له امتحائا دينه؛ عل استقامته مع ببلاء اف الإنسْاكؤن\ق افه سل قد 
٥١٣ام أنإل الإنسان مع تشأ الذنون 

بعصيظى ك،ا متاحا لبس شهادة فيه اث الإنيغطى الذي الامتحان ق الغس 
٥١٦العامة 

الحرام1كل الذي فإف الدعاء إجاغ وأثا الحرام، أم وُين الفلاة بض علانه لا 
٥١٧دعارة يستجاب لا 

فيه،يمكفوف الحرام المجد إل ويذهبو0 الوظيس، واجيم يركول الذين 
٥١٨١٠.............٠١٠...............بالعقود يوفوا لم لأيم آنموف؛ العمرْ ؤيودوف 

٥٢٠.ّّ.............. محور ولا حرام هذا أة أرى الإنجايت، ق بالحن الاستعانة مسألة 
٥٢٤فسدها مما حوما العبادة يرك أف للأنان يثغى لا 
١٥٢٨اا.......ا٠٠...١٠٠٠٠٠٠٠٠لأ..ا.اوالإحاذ.. والكرم ا-ةود ينتغ رمضان شهر ق

رمضاذثهئ يحل إذا والحدس والئمهاء العناء مى الصائ لفن الكان 
٥٢٨\0 'ظوامحهوا أطوا 

٥٢٩بواحتة.............. فلست، ثتمآكى لم ؤإذ فحس منها ممت5نش إذ المران حتمه 
ركعةتأ زكعى إل الثلاث، قنأ إذا الاس بعض لكذ وولإ، شنع هناك ليس 

عظطلا حص الوئر فيها ؛ثئووف وئر، الحقيقة ل لكثها قنعا، الركعس سمى 
٥٣٠ءليكلمالن1ه 

الإمامْع يدخلوا أذ لهم فالأفضل الراؤيح صلاة يصل والإمام حماعة لحل إذا 
٥٣٢؛.العشاء بنثة 



الموافدفهرس 

٠٣٤.••••.•.•...■•••••••صممآِجا
الفهذا مات، حتى فشيئا شيئا عاليه اشتد لكن ثنؤْ، يرجى حفتما ترصا المريص 
٤٥٣ صيام ولا علته إطعام 

فهذايصوم، أف قبل مات ثم الصوم، عل قادر وهو الصيام قضاء ق ماون من 
٥٣٤مومءث،ولمح 

٥٣٦همادات ثلاث قيه الئحور 
مااثه يظى وهو قام أوإذا ١^٥^٠، أد0 إذا يأكل قلا بمناط، أف له يبغي الأنان 

ULأذثزجخ قبل باللل زال،  U ، ٥٣٧غشل فهذا
٥٤١.............ظنه حلاف ولوكان عاليه، إم لا فإثه نفسه ق ع، ان الأنتكلإ إذا 
مويسولم، الصلاة، يكمل فانه أويكر يكر ثم صلاته، تمام قبل ان الأنسلم إذا 

١٥٤ ال«أالآم سجل.سحدي،نيعد 
٠٥٤٢ .....٠ ٠ علط وهالا أربعا، محقملها محاليI الراؤيح ق الثالثة إل قام إذا الناس بعض 

٥٤٢ء....١.؟...٠..ّّ.ا٠.لألأ..٠..........ّ.ّ..ئنة الوم عند القبلة استقباو ق أعام لا 
٥٤٤...ّ؟......ا.ّ..ّ اينرُت،كملاة ءأع^ها أ0 هي بثلاث الوتر ل عنها النهي الصفة 

٥٤٩ّ. .ا....ّّ...............ّ..المنحني عرحونالنخل،والقديمت العرحونالقديمت 

افهلقول أشهر؛ متة الحمل أقل باق امتدئ، العلعاء بعمى أف الفهم غراف من 
4٥٥٦ّّّ.ّّّ....ّ...ق،خإ ؤوذصنئ،ّ وقوله؛ مهثزبر ئئئوث وقصة. ؛ؤوخملم> تتعال 
٥٥٨شطط ولا وكنز لا أو القنوت 3، أرى الذي 

منفيه سلمم الأنا0 لأ0 شفعا؛ هذا مس لكن ور، كلامحا والوئر الشفع إف 
٥٦٠وتئ كلها الثلاثة فا0 ؤإلأ ركتن، 

٥٦٦الثق حلاف الحوامع تعدد 



الاق1ءاتاار«ض1ن؛ة

٥٦٦..... ملحة.............أو كرورة إلا ا-إثنع ثعدذ نحرم بأيه العناء صرح 
حولهجامعا آخر إنسان وأنشأ نياذة، إل الناس بمتاج ولا جاُع هناك كان إذا 

٥٦٦ّ;..........ّ...ّّّ.ّ.ّّّ..اا....ّ........ الملمى صرار جاخ يبمتر ءإد4 

٥٦٨ضسمالأنياءسذمةإلأمحه..■•■•••
٥٧٠إل ثنمم الأتان 

٥٧٢محثسوئز الحنث إذاكازو 
٥٧٤واكحرج اكحريم بالأيان يلص 

ضمما،نيلطاكةومح:حرام>أنأضل
٥٧٤كدا؟ 

٥٧٥.................ّّ...ّاا.. عمحثث لا فائه — اممه ثاء إذ عل حلث من 
ففي>را عبش إذا العروق مى لاثه غلط وهذا يعبث الناس مى كثثر 

٥٨٤صرر وهذا الشعر، ائط يتالنهاية 

أتىلأثه صد.ره؛ يضيق لا أذ نحب ولم افث إل الأنان دعا إذا نحن لنا يبغي 
٥٧٧اطه عل والهداثة بالواحب، 

الصلاةق يدخل متى إيه حش نفسه، عن بالناس يشتغل نحده الناس س كثثر 

صحح،غثر وهدا النكر، عن ؤيئهى بالمعروف-، يأص الأسواق، ق يتجولر وئلبه 
1٥٧٧جنسالو 

٥٧٩................. .... .....٠  ٠١الإمام يمغ كا تصح أذ المجد دخالت، إذا الأول 
هوشفعا يتثوثه الال.ى الشفع إذ للعامة؛ يقولوا أذ الحلم طلبه إخواق أحث، 

٥٨٠جرٌ'نالوتر 
٥٨٠صورتان له يثلامثؤ الإيتار الحناء؛ قال 



السمافنمصوس 

٥٨١منه ي؛ر أ0 أحيه عل المسالم حق من 
٥٨٥اشِ..............٠. سبيل ق الحهاذ بيا فالمراد أطيمغ إذا \باا سبيل »و وه: قوله 

٥٨٧...٠....  ٠٠٠ ٠٠.٠..٠٠نعلم....فيا أصل له ليس الصلاة ق القرآن ختم عند الدعاء 
٥٨٧الدين ريع نثزوعأ دعا؛ م j الأصل 
٥٨٨.................................حكمهامحلف قر فيه الذي المسجد ق الصلاة 

٥٨٨بالقصة موم النقدية الأوراق 
٥٩٠. ١٠٠.العالإء ونمثر الئلف، هوتسر هذا لأف النبوية( )المدينة يقال! أف الأحسن 
عندملن أف الميقات إل وصلنا إذا عاذتس يربن ند اللاق للتاء السح ثميحة 

٥٩٢.. .........................حلملمش® حث يمحل حايس حبمتي ®إل الإحرام! 
أهلمن أنم يعلم كان إذا الخادمة أو للخادم زكايه الإنسان بملل أل نحور 

٥٩٣الزكاة 

لأنصواُسا؛ غو )ميص( بآثه واكسر كافئ لأثه الركاة مى بمر لا الصراذا 
٥٩٤. .......يمحمد علت.هاكلأةإكلأأيؤمن والمسيح المح، إل هوالمنوبح المسيحي 

٥٩٨...... ............لايعلم ب،ا فيه يتكلم أف للامان لابجون س؛حاةؤناك اطه كلام 
٥٩٩٠٠.منقلة آية هي بل السورة... من لين، لكنها سورة، كل ق ما يور البسملة 
٦٠٧..ء.ءء.. ألثؤكدبالتكرار..ؤ........لأ.لألأ^٢عتئهضاسالعرق  ٧١
٦٠٩المابجة هي افه كتاُسا ق سورة أعفلم 
٠٦ ٩ ...١ ...١ القرآن..........عن نحزئ لا لكنها القرآن، دلن< ثندو الإحلاص سورة 

٠٦١ .......................ؤ.....ا. حوائجهاق الخلائق إليه ممد الذي هو الصمد 

لكيالأعل، محورة حتمنا إذا وموسى[ تإبراهيم عليهيا يصل أل الئسة من ليس 
٦١٦لأجيىالإنسائءنذمح، 



ايرينانيةالاقارات نت، 
قضاءمة • Jjلا فإلا ُه، يندث  ٠٨٥-^كإن اذا ال الأنأو عق: الثم القاعدة 

حرجلا الفراتض ذ بمئزوو لا لكن النهاو ذ ؤيناموف اللل j الدين؛قوموف 
٦٢٢وذلك عليهم 

الة~ال~ءيمة القيمة كانت إن رمضاذ غير ل أو رمضاية ق توصع الش الجوائز 
٦٢٣حرام فهذا الخاتنة ب تزاد 

أفأما نحتاجه، ما سري أذ يشرط لكن الخائنة، وصع ممن ئنرى أف بأس لا 
٦٢٣الماو......إضاعة ياُتج س فهغ.ا المسامة هده ق تنجح لعلك، تحتاجه لا ما سري 
٦٢٥....ّ ..........صورتان.ا....ؤ..اله بالثلامثج الإيتار إن وقولولأ قمهإلئذ العلمإء 

٦٢٦.ؤ.ؤ.ؤ....ؤ...... ........يصل.ا.أذ حين س بالعنزة يبادر أل للممعتمر لأفضل ا
وهوهوالأهم، المقصود أل ٠ أمونه حمح ق عليها ير يأن للإنسان ينبغي قاعدة 

٦٢٦الدىثبمأبهأثلأ 
أعجبكجعنوان الفهرس ق بك مر ؤإف حتى معينة ماله عن تبحث، كنت، إذا 

ؤيضيعالعلم، عليكه يتثتت، لا حتى ثيء؛ كل نل عته تحث، أنت، بإ وابدأ ائركه، 
٦٢٧٠^تحالودخ....ء....لأ..ؤؤ.ؤ.......ّّأ.....اء.ءءء.ء...لأ................اءاّ..

أولأثهامحز الختمة ثواب، جنلموا القرآف ^١ إذا أم ماما الناز بمنثئ كان ما 
٦٢٩له لاص فهدا وهكذا، آباتهز 
فلاالبدن العمل أثا به.. ينتفع اليث، بأف الئ1ة جاةُت، قد كالصدقة الماؤ انمز 

٦٢٩الست، به ينضر 

٠٦٣ اللي من بالخروج إلا تكون لا الفر رحمن 
يبطلأوعمل لثجارة المعتكف حروخ لأف الدوام؛ مائة ل يعتكم، أف بملح لا 



ح<هِالغواند ؛هرس 
َرنيثا^

٦٣٢الامحلكف 

آخزالثمس غات إذا ونحرج عشرين، يوم الشمس غابت إذا المعكف يدخل 
٦٣٦رمضاف من يوم 

ثلاثة،أمور مذ واحد هو مدلوله عنا محجنر الذي لكن ثيء، لآكل نيان القرآن 
٦٤٨■•••••••••••••.•••..••••••••••••••القصد■ سوء أو الفهم، نمور أو الحهل، ت هي 

٦٤٩....................عمئ...........قالئ وصيام جسد-ي■ صيام نوعان" الصيام 
٥٦ ٠ ّ .. ١ ذلك< وغثر والثئم، والب، والنميمة، الغيه، مذ محرم قول هوكل الروو• يول، 

٠٦٥ ...... ........ايخوم-والعمل م النفر مذ العمل;ادم،( هو العمل;الزور؛ 
٦٥٠الخر عل الدوان م الخهل! 

٦٥٢ؤ ّ ؤ ّ نقهم.. مذ إئة لايفاو؛ فاثث عليه يطلئوا ولم عهدهم j، ئعل فا الخلفاء أما 
العشاءصلاة يصل لم وهو الراؤج، صلاة يصل والإمام الإنسان د-حل إذا 

٦ ٥٣........ّّ ... .......٠ .٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ١ حماعه لوكانوا حتى العشاء، بق الإمام مع ياكدحل 
الصلاة،ق الإمام نراءء منها يردد محيى فيها التي الصوُت، مكرات اصتعإل 

٦٦٠حرام ألما أرى 
٦٦٣ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠.٠ ٠٠...٠..٠ ...لمتشثقه.ؤإف عنه، منهي الصلاة أثناء ق البخور أصل 

قاماالصيام مع اللبن قلة يتأثر بحيث، الرصح لملحة ١^^٠^٠ ^>^، ٠٥١إذا 
٦٦٤تضالأاماضتجباشل 

٦٦٦.ء....... ٠٠٠٠٠.......................^١ شقأ الم؛ يترك أذ للأنسان بأز لا 
المجرطلؤع مذ المقطرات، عن اك بالإمءغ؛ةل فه اكمد هو الشنع ذ الصيام 

٦٧١الشص غروب إل 

٦٧١.. ٠٠٠فانيتانعفتان....فيه من ادمي عز جناى عئيْلت قوله 



اىقا«اتاو«ضاستجءَ 

^ر1تئا
٦٧٣هوالقوى الصوم مى الأهم 

الدين.ق العدالة امريزت من ثد ولا واحد بشاهد تثبت رمضال شهر رؤيه 
٦٨• النظئ به يكون الذي البم نوة والثاق• 

٦ ٩٣... فلاثأس اا<سحاه، ت الأموم وقال الوز، نّوُي' ق عغتجل النب عل ثناء ورذ إذا 
٦٩٥.....................................الراؤيح[. ]لصلاة واحد استفتاح لايكفي 

٦٩٦الئلأة ق الخشؤع أسبات من 
٧٠١الال تزيد أَعا الزكاة فقائل س

بلتزله بل مال من صدثة مصت راما فيةولت الخدث هدا يروي الماس بعض 
١٧٠ غلط حالة وهدم تزله، 

٠٧ ٢ .............. ............٠  ٠.٠١ الألحياء عل الفقراء رصي أما الركاة فقائل مذ 
٠٧ ٦ ّ.. ّ ...... ..١ ........١ ٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ . أوحكإ. حقيقه الماميه وهي تجز، أموال ل الركام 

٧٠٧الدليل..فعليه العموم أفراد مذ شنئا أحرج ومذ أفرادها، جح تشمل الحمومات 
١٧ ٠ .٠ ١ ١ الزكاه فيهإ نحب والقصة الذهب حل أف العلم أهل أنوال مذ الراجح القول، 

بلأعلم~ ~فتا الراشديذ الخلفاء عن ولا ه، اممه رمول عن التق ل رذ لم 
٧١٦..ّ....ّر..ّ...........الراويح ق الختمة يلازمول كانوا أمم الصحابة؛ عن ولا 

١٧ ٦ ّ. ّ . ... ولحدها الراوح وقراءة العادة، عل الفريضة قراءة بجعل أف للإمام الأيل 
ذللث،أثب وما ونصفسن شهرين أو لشهر الركاة أحر إذا ثيء الإنسان عل ليس 
١٧ ٩ ّ ٠ ؟ ؤ ..... .٠ ٠ ؤ . .١ ١ ؤ ............................١ وصطهاالزكاة إحماء أجل مذ 

٧٢٠... ..٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ... ... .٠ الزكاةمذ وعشب يلمه مذ شيئا الفقم عن سقط أف يصح لا 
٧٢٤فيها الأيللأزكاق 



رجؤا
٧٢٥قوى...فإ اشذ محي المكين لكن كفايتهم، غدو0 لا الذين هم اكثن والمالفقراء 

٧٢٧ؤ ء ؤ ؤ ٠ .؛ علها العاملأ س قلموا الزكاة j الأغشاة يوكم الدين الوكلأئ 
٧٢٨ ٣١الأج مها بمك أو الرقاب س

٧٢٩محزئ لا الزكاة من ق عل ١^^، ضائ 
٧٣٣؟؟؟؟.٠ .. ١ . . ؤ. . . ١ . . ..... ٠٠الأوصاف هل0 اد2نموا لن الزكاة صرف من تمتع موايع 
تمكنلا مماطل ض أو نْيرِ عل كان ؤإف الزكاه، نمه باذو عنئ عل كان إذا الدين 

٧٤٧فيه مطالثثفلأزكاة 

٧٤٩••••••••••المقتر تحلي ولا السكيرن تحلي رمحا بل الرب، عل لموا الركاة أهل 
قالئق فنل وJ٠كنهلم وراءهلم، الن«ين الماص يراعوا أف عل الأئمه نحئ نحن 

٧٥٣محته ذ الرثول فعل كا محؤهم 
٧٥٤ام أنثلاثة إل م ينقانمكف حرؤج 

واكصوبوالجحود، كالضايع، زكاه، فيه فلمس عليه تقدر لا ماو كل أف القاعدة! 
٧٥٧ذلك وعم مه، أخذ.ِْ عل :نيئ الص 
علمطالن، كان ومن اعتكافه، من أقفل بالوفليمه فقيامه وفليقة ق كان من 

٧٥٨الاعتكاف من أفضل العلم بعللب فقيامه 
الصلاة...ق وجهها ثمر أف رجال فيه مكان ق صل المى ا،لرأة عل محب 
عليهنجي. ما لتاثز والأنف؛ الحبهه تكثفن أذ لها تيسر إف المجود عند لكن 
٧٦٢أفضل فهو 

٧٦٨ّ ّ. . ٠ ٠ ...٠ ٠ المنوي الضرورة عند إلا الحمل يمح ما تستعمل أذ للمرأة ينبغي لا 
ومو5ّ،،ؤإبرامم، نوخ، ت خمسه وهم العزم أولو أفضلهم يمماوتول، الث_ثل 

٠٧٧ أجع؛ذ علمهم الله صل ومحمد، وعيسى، 



ارر4ضإزياراالاقاءات 

١٧٧ ............................. ... الفاتحة سورة هي العزيز الكتاُت، ل محورة أعقلم 
٧٧١

٧٧١القرآن ثك تعدو الإخلاص محورة 
١٧٧ الحرام المجد الدنيا ذ كان أضل 

١٧٧  ٠٠٠٠.... ّ ..... .٠ ..... .٠ .٠ .... ..... ا-إئئعة..ّ.. يوم ومحرها أفصلها الأّموع ايام 
٧٧١عزثه يوم الحج أيام تم 

٧٧٢................. .......انموفيضذىالحية........ئالأماوإلاف:
عثرينليلة الشمس غروُت، من للعبادة، المجد الإنسان يلزم أف الأ■ءتكافت 

٤٧٧ رمقاف مذ يوم آحز الثمي غرومخ إل رمضاو مذ 
٧٧٦والحهل............. به، والعمل الزور، يول، ثيغ أف الصوم؛ فرض ل افب حكمة 
٧٧٦صومان الصوم 

٧٧٩. ...١ ........ّ...١ ١ ١ الفريضة..١ صلاة ق الأية يكرر كان اثن ه الّثي عن لم 
٧٧٩تزك ودليل الدليلنوءان:دلئ،بج، 

٧٨٠محكوثا يعم الثي؛ ّكلع عدم 
يدخلأذ الفريضة يصل وهولم الراؤخ يصلوف والناس جاء إذا للإنسان قبوز 
٧٩٠الفريضة ينك معهم 

٧٩٦العبادة.............. أبطل العبادة مذ ممنوعا ثعل من كل أف العلياء؛ عند الق.اءا.ه 
خمسةبجعاعه تحلى الصوم عليه محب، وهو؛ن تياررمضال ل الإنسان جامع إذا 

٧٩٦أحاكام 
يأو الصوم ق أو الحج ق ّواء كمارة أوجت، مذ كل لها؛ انتبه القاعده هذه 

٧٩٧له ينئم لا فإثه دليل يدون ءم؟ما 



ههرس

٨٠٣....المهمة اكواعي. ْس وهذه يومه. بقة يأم أف فلمه الفهلر سح بعذر بمطر ان إنكل 
٠٨ ء....٦ ....... .٠ ٠ ثلاثة بنروط إلا \لئن؛ ب بمني لا الاختارثة المقطرات أف اعلب 

مىحال بأي إمحتاطة بجور ولا الريح، فيه ئفخن حيا أشهر أربعه الحمل بلغ إذا 
٨١٢الأحوال 

١٨ ٣ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ..... . له. نحلس ولا ماد، دم فالدم القمل ق يوما الث،ائ قبل كان ما 
ت—يعني الروح فيه يفح لم لكن إنسان، حلن فيه الثان؛ن، فومحا كان ما 

صرربقاءه إف الأطباءت قال إذا بإسقاطه باس ولا نفاس، فهذا أشهر~ أربعة دول 
٨١٣الأم عل 

يثالأحتاج أنا ويقول! للتاجر، يدم، ثم سلعة، إل مجتاج الإنال أل 
أرىالمحتاج. هدا عل يبيعها ثم ويسرثاا، صاحبها إل التاجر فيذهب الفلأنيه، 

٨١٥حراما معامله؛1^ هذه أن 

وئوعل المالب ذ نحن، الزكاة لأف عقل؛ ولا بلمؤغ الركاة وحوب، ل يشترط لا 
٨٢٢الزكاة نحرج أن الممروانمون 

ف،احنجأربعي، عل المال مى ك . Upما يقسم بان وذللث، سهل، الركاة استخراج 
٨٢٣الزكاة فهو بالسة 

٠ّ٨٣٠ . .٠ّ٠٠٠٠٠٠٠..٠. كفاثتئموكفايةعاتكهم لابجدون الدين هم الفقراةوالمساكن: 
اوئوليسألون كانوا المحاثه لأن ينق، لص المزال إلقاء محي الملام إن 

٨٣٤الملام صبدوزإلقاء 
فقبرعل كانت، ؤإن الزكاة، فيها بجب محي عل كانم، إن للإنسان التي الديون 

٨٣٩٠'فإلالزكاةلأبجنإ 



ا1ر|ض1ثةاللتاءات 

الؤضوئءفهرس 

اتصسة)محصؤ( الوضؤع 

م١٤١٠اللقاءاتالرمضاتج 

٥تقديم 

٧.................... العشم؛ن. صالح بن محمد العلامة الشيخ فضيلة عن ختصرة نبدة 

 _C( :١٥الأول

٥١ .. .................آخزئ...........٠ بجم أف عل ق\لأ الأثة هلْ ول مز الوي 
٨١ ... ٠ ... ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ■. ٠ ٠ ... ٠ . ٠ ٠ .. ٠ . ٠ .. ٠ ٠ ٠ الدنيا؟ هذه ق وجودثا فرصه ثتتهر كيف 

٢٥المحور فوائد 

 •_\o٣٠

٣٠رمقاذ بنهر التهمة حكم ~ ١
٣٠وجهغا عل برمفال الملمير؛ا فرح ٢" 
الفجرطالؤع بعد إلا سقنله ولم رمضال، هلال بطالؤع يعلم لم من حكم ٣" 

٣١، ٠٠٠منأوليومسرضاو 
٣٣٣ كل ائثة نحويي. ؛-خكم 

٣٤حور الل التهاون - ٥

٥٣ . .٠ ٠ .....٠ ....٠ ........٠ .٠ ّ.٠ .. ٠ ٠ ٠ ١ رمضان؟ ق يمطن الرم بخاخ استعإل هل ~ ٦
٥٣ ١ ٠ ّ.٠ . ٠ ...٠ ٠ ٠ المحي.؟ نحيه يصل هل الماحي. أحي. إل ذهب يم الي_ئر، صل من ٧" 
٣٧الهمام؟ قضاء ملغ لم من يلزم هل ٨- 



0الوضوماتهرس 
—

٣٧مارا؟ أم لتلا القرآن ئدارمة ز الأول - ٩ 
jالاشتراك فمله للقرآن لليي. جميز مدارسة مذ يوحد هل ~ ١ ٠

٣٨قراءته؟ 

ضليرقفل له يتخ أو لأجل اللم، أحيه عند الافهنار أراد من حكم " ١١
٣٩الصائم؟ 

٤١الإيثارات -أقام ١٢
٤٢ي؟ مع التراويح بصلاة الأكفاء -  ١٣
١٤٣^٣ أحذ --محكم ١٤
٤٥اللقاءالثان: 0

٤٥الصوم حكمة 

٤٨اشلرات - عنها يصام التي الأشياء 
٥١....................نامياذاكزا عا^ا الأنا0 تنازثا إذا إلا تفي لا الفطزائ هدْ 

٥٦هالأ-ظلة: 

٥٦لالصاتم البخور حكم — ١
٥٧الفجر ٢-^ 

٦٠حديد.......... مذ الصوم إل يعود أل أراد ثم الصوم يقطع أف نوى من حكم ٣" 
٦٠وبعدم القنوت قبل و؛، من حكم ~ ٤

٦٥..٠..ؤ.٠٠٠ّ....٠٠......٠...له؟ التيه مم؛ نا أوثنزب 1كل صاء نأت إذا ٦- 
٦٥أوجاهلا ناسنا رمضاذ مار ق امراته حاْع من ٧— 



الوسايالهاءات حص 
l^TAJ —

٦٦ بيه؟• من ٌ أل ناي يمطن أف قز النوى لذ محوو هل ٨- 
٦٧ضئالأ/ثءنصهساسمر 

منسر ندت مها حرغ المهار أساء ول اللمل ل الطفر علامه رأت من - ١ ٠
 ^١٦٧

لالعاصي من الناس من ممر يفعله ما وبين الشياطين تصفيد بين الحمع — ١ ١
٦٨الشهرالكريم هذا 

عليدم ثم عئ، حرام قاب أهللث، من شيئا أحديتح إذ ازوحهت قال س — ١ ٢
٦٩كلامه 

٧٢• • • حم والاستهزاء والتدينتذ الدين عن الكلام ؤيكير اباعة صلاة يترك من —  ١٣
القوىين المرق وما محمل؟ وبإذا القوى الإنسان تثعر يكيم—، " ١٤

٧٣والزتع؟ 
٧٥اكالث،: 0الاقاء 

أذوبمي أبل دمآ آيبزر لثم وأليم أنست عبمكأ ؤ-ممش ءكتج3،• اللب قول ثر ئم
٧٥

٨١ه............... أيكف رزأ آلخ;ن ٣ ألٍنئ ثكأ يل أ'و ؤ تعال: قوله تر تف
٨٥الأسئلة: ٥

٨٥حكمه؟ وما هوالدم، ما — ١
٨٥بالأزلام ام الامحتقمعنى ٢— 
٨٦للتحليل الدم أخد -محكم ٣- 

روجها،محب ق مقيمه وهي عنها، متوو وزوجها متزوجه أخت، ءندْ رجل ~ ٤
٨٧إلتها؟ أخيها زكاة صري، محور فهل 



الوضوعات،هررس 

٨٧التلفاز ه-بح 
٨٨الصيام............................ ولا الصلاة يستطع لا الذي المريض حكم — ٦

٨٨........................ الحر؟ لفك الساحر أو الكاهن إل الذهاب محوز هل ٧— 

٨٩...... بانفراده؟ إنسان .>ألك أ0 أو القرآن عل الماز محمخ أ0 الممي هل ٨- 
٩٠بم-هلمحوزلالمأةمحشص؟ 

٩١العامة الأموال استخدام حكم — ١ ٠
٩٣ّ... ّ .٠ ٠ ..........٠ . جراحثة عملثة إجراء بعد الدم حروج لازمها امرأة — ١ ٢ ، ١ ١
٩٤•••••••••••••ومثيهكا الوجه:U، ومسح القنوت، دعاء ل اليدين رفع حكم - ١ ٣

٤٩ ••• ••••■••••١ ١ ١ ّ  ٠٠٠٠•••••.• مضال ر ق الولائم منها ومسع التي الذبائح حكم " ١٤
٩٦الكهرباتي بالصعق الدبح حكم " ١٥
٩٨الراح: اللقاء ٥

٩٨..........إلخ. ئوه إلأ لابملنها ألمس مثايح ؤهوعندّق عغقل• اف قول شر 
١ ٠٢للمسنا مفاج الأمور هذء كون وجه 

١••••••••••••••••••••إ أنثى أو هوذكئ هل الأرحام، ل ما يعلمول الآ0 أنم شبهة  ٠٣
١ ٠٦العلم صثة ذكر مى المقصود 

١٠٩لأسئلة: ا٥ 

١٠٩••■•■••••••••••••••••••••••التراؤخ يصل والإمام المجد لحو ثم أوتر من - ١
حتىبمنه فلا تده عل والإناء النداة أحو.ئإ شخ »إذا ه: فوله توجيه - ٢

١١٠منه® حاجته يفغى 
١١ ٢ ••••••••••••• .٠ • مام والصلأْ وأحده الفجر، طلؤع يحد الدواء أحد ئيي من ٣" 



الأق1ءاتااررضاذية

١٣.......الشهرية الدورة ق حلاف معها أصح الإسقاط وبعل. أسقطت، امرأة ~ ٤ 
٣١ .... .٠ ٠ ر الصوم وعدم بالفهلر الأطباء ونصحه اشدة، ل بقرحة مصاب رحل ~ ٥

١٤المر حكم ٦— 

١٤ه..••••••••••••••••••••••••••••■ص ومكخ ثة نهعآإب ؤءل< ت تعال قوله 
١٦ب-هلالكبائئثئثى 

٦١ . ٠ ..٠ ٠ . ٠ ّ.٠ .. ٠ ر ّ.. .. ... .. ١ ١ ١ .. حرام® يقيله أناكرىرْ راما قوله معنى ٨" 
١٧كحل حا الش اشلور امتعال -محكم ٩- 

الثلث،يوم حاءه حتى قضائه ق مءإ رمفال، من يوم قضاء عاليه رحل — ١ ٠
١٨الخال رمقاف مذ 

١٨الرمضايثه القوانين محكم - ١ ١
ثنثهيئن ما إل أحرجه بريق ؛^— ١٠٥١١—أي! ويمطئ الفقهاء! بعض قول، ~ ١ ٢

١٩تأه 
١٩لما.................ا.......ّّ.. u٣التراويحإلما-إذائمالإئمفيصلأة 

صلاةj فهل المجد يحل م أور، وقد الراؤيح صل نذ - ١٤
٢٠الراؤيح 

٠٢ الوتر ف، القراءة " ١٥

٢١الفريضة..............يتل ولم التراويح يثل والإمام الجد يتحل نن - ١ ٦ 
حلمهىعذ سال( قلا أربنا، يصل البي ُؤادا ^^؛؟١• عائثه قول، — ١ ٧

٢١وطولهى® 

٠٢٢. ١ للمءصسثثاا ما المثث  ٠٣٠٠٠٠وقوله! مئلث،اا، بالئ، وزعوذ ١١الل.اءى! قول، حكم — ١ ٨
^لأةعلام.فيمساكنوث،لأ.ؤ.......؛..لأ.؛ا.......ا.مآ



،محمحمههررساإوقوىت 
—'رس 

١٢٣.....اسة -المصة ٢٠

١٢٤الفلهر............. ومت إلا تغتل لم لكنها الليل، من الصيام نوت امرأْ - ٢ ١
١٢٥-حكأاص^Jاماككانم ٢٢
١٢٥المارك.............رمقاف شهر ق اساعة المامحب اليوس الزمني ابدول، " ٢٣

١٢٧الخاص: 0_ 

١٢٧ئ1دائسك..........
١٢٩الربا فيه يكون ّْا 

١٣١الورب العملات 

١٣٤هالأ-طلأن: 

١٣٤الربوة الفوائد حكم — ١

١٣٨حكمفوانيررمقاف ~ ٢

١١٣٩^■^، مال، وكاة ٣" 

يطزمذ إل الدهاب أم الحض الموت لهلف الماجد نتع الأفضل: ما — ٤
١٣٤الخشوع؟ عل ومحافظ الثاة 

١٤٣أصم سائل الحامل المرأة مذ ثزل، إذا ~ ٥
١٤٣الأسواق إل النساء خروج ٦— 

١٤٤المتون ق الماء فرخ 
١ ٤٥عموما اتكمسوتر بجهاز العمل حكم ٧" 

أوبالدكورة الأمهات يهلون ق ما عل بمكم الذي الكمييوتر بجهاز العمل حكم 
١٤٠الأنوثة 



ام|ضانيعالاقاءات 

العزفق الصلاة نحور وهل لحيوانات، صور فيها يكون اش المرش كم ح٨ 
٤٧الفرش؟ هده فيها التي 

م ١١٤ ١ اثلقاءاتاترمضاب 

٥١الأول: 0_ 

ضبي،من وكنمأ يه لشكثإ وآلنهار أتل ذؤو حمل مححنوء لين ؤ تعال؛ نوله 
 ٥١^٠,

ا٥ ٤ الصيام هزض مملور 

!٥٥ش,طزئةالئنأ 
١٥٩هالأ-ئالة: 

١٥٩رمضاف؟ ق وقثة  ٣١فخي كيف ~ ١
١٦٠واحدا؟...................... منكينا التعدية الأيام عن بملي أف إبرئ هل ~ ٢

١٦٠..... ٠٠٠ّ....ّ ّ .٠  ١٠١  ١.٠٠٠٠٠منجداليس البيت* ق فيه صل الذي المرأة مكاف ٣- 
١٦١...ّّ..ّ.ّ...ؤاؤ..اّّ........ ٤-صلاةالثقالراتبةالملمجقبزالأذان......ا...

١٦١...........................كافنا؟.أو صغب:ا أدبجي الإْلعام ي ثبزئ هل ٥- 
١ ١٦٢ ١ ١ ١ ّ..........٠ ٠ حال؟..........٠ كل عل مطز الكر بمرض المصاب هل ~ ٦

١٦٢رمضان شهر ق القرآن قراءة ٧- 

١ ٦٣..٠٠ّ...القيام بشروط تعاليئة ني لكل بأيام، رمماذ نل كام أج إذا ٨- 
١ ١٦٣ ١ ّ ........١ .١ ١ ١ ٠ ثلاس؟...٠ شعبال عدة بتام رمماف شهر يحول يثبت ألا ~ ٩ 
١٦٥الراؤح.....ّ........ّ...؟.ّّا.ا...............؟لأ؟لأ...صلاة ق الخشؤع ~ ١ ٠ 

١٦٥٠....................٠٠٠الجدتن....بب.....ا.....،ب.بب...ا..يى الدعاء " ١١



الجاهدين،لإعانة أو الإغاثة، هيئة لمالأ تدفع أن الكمارات ق محوز هل - ١ ٢
١٦٥\وافط\% 

١٦٦..بعده. الذي رمضان أدركه حز عاليه الواجس، الصوم قضاء أحر من حكم ما — ١ ٣
١ ٠٦٧ ؤ ء ء ء ... ......٠ ٠.٠.٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ التراويح؟....٠ من الاتهاء مد لمل ا يقول - ١ ٤

١٦٧السائق.....اّاا.ا.. ْع الراويح لملأة المجد إل تأق الننوة بعض محئ " ١٥
١٦٩الئاف: ٥الالقاء 

منأدمى عق ألص1تامكتاجمب قؤئطإ محن  ٢٢٠١٠أك؛بم تعال؛ قوله 
١٧٠ملذائ؛َظونه 

١٧٠. ٠ ٠ .٠ ٠  ١٠١ عظيمتان.١ ذائا.تان ث1إاءثلمه من أرمى عز ؤثنتا'قث ت تعال نوله ق
١٧١ب؛ ثنموذ ءؤلث>نم ت تعال قوله 
١٧١٠النزم قواني مل 

١٧٩ه...........................نريب ^s، عي عبتادى ّقنك وإدا ؤ تعال• قوله 
١٨٠. .٠ ..٠ ٠. ّ ّ ّ ٠ ٠ ء ...... .٠ ...٠ .٠ ......٠ 4 الظل ٣ أيَم ثأ؛وأ % ؤ قوله'مال: 
١٨٢هالأّئالة: 

١٨٢....... ٠٠٠.........................وقتهادخول قبز الراثة الثغ أداء -محكي - ١
١ ٨٣ّ ........... ..٠ ٠ ١ ١ ٠ ّ ّ.٠ .٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ يملون الاس فوجد المجد يحل من حكم ~ ٢

١٨٧ءمد.ا رمضان من يوما أفطر من حكم ٣" 
١ ٨٧الصوم.. يئسي لا الإنزال دول رمقاذ مار ق الحء^غ أف يعتقد كان من حكم ~ ٤

١ ٨٨ّ ّ  ٠٠٠٠٠٠٠ّّ .. الأحر؛؟ العناء راتبة عى التراوح صلاة مذ ركعتان نحرئ شل ٥~ 

١٨٩للمانم إبره)الأنولن( حكم ٦" 



الأقإءاا-،|لو«ض1دة

١٩٠................................رمقال ق العادة لمغ حبوب استعإل حكم ٧" 
١٩١. ٠٠.....................مخه إل الأواحر العم ق الذهاب يريد مسجي. إمام — ٨

١٩٢•الثالث: 0الأقاء 

١ ٩٣الصوم منسيات 
١٩٤

١ ٩٧الصائم بفعل بشهوة الميي إنزال 
 U١٩٩واي الأم سض ان ك

٠١عمدا القيء 

٠٢لحجامة يا الدم حروج 

٠٥الحتض ^٤٢ 
٠٥اشاس دم حردج 

٥٠٨الأطة: 

٠٨المسجل. نحك تائية د.ول الحلوس حكم ~ ١
٩٠ ٠ ..٠ ٠ ٠ رمفاو نبمار j لفكهة اوف الواك امتمال حكي ٢- 
٠١ ؤ. . ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ .٠ ..٠ ......١ .٠ ٠ ٠ رمقاذ...٠ نمار ق الأصان؛المعجون تنفليف حكم ٣" 

'١ ٠ . .٠ ... .....٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ ّ ّ ّ. أصفئ..... وأحتايا أبيص، ماء منها نحرج حامل امرأ0 - ٤ 
سئأم الشمس غروب الحائض المرأة صيام بطلان ل عليه المعول هل ه~ 

١١المؤذن؟ صوب 

العشاء؟■وقب يدحل ض ٦" 

١٤إحراجه...يسمملح ولا البلغم، مى صائنا— ينبح —عندما يشكوممرا من حكم ٧" 



0،هورسا؛وتيوءات

٢١٥........................نفثه يفبط أف يقدر لمن رمفاذ مار ق القبلة حكم ٨" 
١٢ ٦ ....... والعشاء؟ الغرين، صلاة تلزمها هل الفجر صلاة قيل الراء ءلهزُن، إذا ~ ٩

٢١٩للقاءالراح: ا٥ 

٢ ١٦الصوم مفسدات صروط 

٢٢٢الحهل اسءدعدم 
٢٢٤الشاق 
٢٢٥القصد 

٢٢٩هالأ-ثالأن: 

٢٢٩٠٠..............عامدارمقاذ مار ق أوثرب أكل ض عل المرئ الأحكام ~ ١
٢٢٩.................١... أهله.مذ جنب وهو الفجر يدركه كان ايه أ. هديه مذ ~ ٢

أكر؛اءاض س«ع: وعند.ما الأح؛ر، الأذان ْع النوم من بتيقغل من حكم ٣" 
٢٢٠٠يثرب، 

١٢١٠ .... ...١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ العصر صلاة عذ فينام ساعة بنصمج الأذان فبل ينام من حكم - ٤
٦٣٦ألهفيالأسحاصة ه-م

٦٣٦.................٠ ٠٠٠٠٠.. ٠٠٠الأيام.عدد ل وثالث، لزور، رمضاذ j أسلر تن - ٦
٢١٠١٠باشرة التلبية خكم ٧- 
٢١٠١٠الشص......غروب من ساعتين بعد العشاء بأذان رمضا0 ق الوذنين إلزام ٨" 
٤٢٦٠ ٠ ١ ّ ٠ّ ّ ّ ٠ّ. .... ١ صلاة كل عند القدم ظهر عل فمنح أصابعه أحد اصيم، من ٩" 
٢١٠٤الفهلرثئعالبمل -زكاة ١٠

٢٦٠٥رمضان ق متثمدا أفْلر مذ — ١ ١



ااق1ءات(ا1ر*ض1نياأ

لموهو العشاء، يصلوذ فوجدهم التاحير جع ناويا مآكه إل وصل من ١ ٢ 
٢٣٦العشاء ولا ا،لغرنم، يصل 

٢٣٦اوواب؟..٠...........................الثنن صلاة j ارأةكالئ-م هل -  ١٣
٢٣٧..... .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ....٠ ٠ ..٠ ١ ١ ؤ ؤ ّ ّ صيامه٠ يبطل فهل رمضاذ ق ذنبا أذنب من — ١ ٤

٢٣٨منه نحرم ولم بالهات مث من " ١٥
٢٣٩............محتلفة؟.٠ أطوال له كان إذا انمرة ل فرها ارأة تقصر كتف - ١ ٦

٢٣٩يا-مماملأئنضتلت 
٢٤٠ّ ّ . ٠ ٠ّ ٠ ّ ٠ ٠ ّ ٠ ٠ ٠ .....٠ . . . . المجر صلاة فبل الوديع طوافح يهلوف أن أراد محن — ١٨
٢٤٠الأصطرارية الإجازة — ١٩

٢٤١التجارة.............. -با يريد أرمحي اهمة مق ااا.راهم مى شيئا وصع من — ٢ ٠
٢٤٣الخامس: 0الاكاء 

٢٤٣الزكاة 

٢٤٤الزكاة ئكم>ع 
٢٤٩الزكاة فيها نم، التي الأموال 

٢٥١هالأّطلة: 

٢٥١رمقاف من يوما يمطر مذ ذب 'بملم ~ ١
٢٥٢ّ ّ الزكاة؟ تارك عقو;ة ل حاز الزكاة >ع ل جاء الذي الارغ الئجاغ هل ٢- 
بعدإليهم مل وقد رمضان ق الأفغان للمجاهديذ ١^ زكاة دفع من ٣- 

رمضاف؟...ّّّّ.ّ.ّلألأ.....ّ...؟.......؟....الأ؟هأق أجزها له محن، فهل رمضان، 

٢٥٤زكاة؟ فيه هل حمعية ق يدار الذي ٤—المال 



0ايوتىوعاتفهرس 
٢٥٤الديون ق الناس س ممر تساهل ~ ٥ 

٢٥٦الثنه..............................ئوار عل فشثا شنئا الزكاة إحراج محر ٦- 
٢٥٦....................الدهب أمعار ترتفع حش الركاة إحراج تاختر بجون هل ٧" 

٢٥٧الدين ٨-زكاة 

٢٥٨ا،لدين لابنها uلها زكاة الأم إمحناء -محكم ٩- 
٢٥٩.......٠٠٠تصوم ولا يصل لا سنه متى مذ أكنز العمر مذ تبلع مسنة امرأ0 — ١ ٠
٢٥٩طهاوة غم مذ العلواف حكم — ١ ١

٢٦١الودع طواذ يطفن لم من " ١٢
٢٦٢...........٠............٠٠.الليل..ق هر والالفجر صلاة بعد النوم حكم " ١٣

٢ ٦٣ؤ........... ٠ ٠ .٠ ٠ ّ جائر؟ غم عمل ل يعمل لشخص زكاة إمحناة بجور هل " ١ ٤
وكانغمحه أو رمفاذ شهر ق المغرب أذابا وفتا أثناء ق الممجد لحل من " ١٥

٢٦٤صاء 

أماماء الثبعص مز إذا التراؤخ يصلى وهى النساء صلاه تضخ هل " ١٦
٢٦٤صموفهى؟ 

٢٦٦..ؤ....ؤؤؤ......ا.. .السلمي. غم العنال عل يتصدى أف ان للأنيجوز هل " ١٧
٢٦٧السادس: اللقاء 0

٢ ٦٧الزكاة فيها بجب الش الأمواو 

٢٦٧والقصة الدفن 

٢٧٨الدثوف 

٢٨٠والخأ والقز الأثل 



الاق،ءاتاوس1ذ|ةامِ 

٢٨١الأرض من الخارج 
٢٨٢هالأ-ظلأن: 

٢٨٢لهاو............... أم هم؟ كوت لمابما الأم تثشه الذي الدب ض - ١
٢٨٢آ->محوزلاومأةألمزكاما 

٢٨٥. ماله؟ زكاة ينطيه أف له هل الJحال، يثرب لكن دين، وعله محي أخ له من ٣" 
٢٨٥الخادماتضاؤكاة؟ ؛-هلتحطى 

٢٨٥رمقاف..؛••.............ّ••..•■••••..•• مار ل بشهوة الدي أنزل من حكم — ٥
٢٨٦حيفا؟ والصلتان الشلة تعد هل ٦— 

٢٨٦شوصن الحثوط ا-ص زكاة ٧— 
٢٨٧بالمعاصي نفسه عل أمرق شاب ٨— 

٢٨٩.؟ ٠٠٠؟...١١١٠العلم...وطلب الكريم القرأن حففل يريد الثلأس جاوز شاب — ٩
٢٩٠القرن أعاء j المر نفع لخكم - ١ ٠
٢٩١.ؤ... الليل....ّ..لألألألأ.ب؟.ّّ.منتصم، إل الأخرة العشاء صلاة ناخر حكم — ١ ١

٢٩٢هالاكاءسع: 
٢٩٢وأحواكي بيالهم الزكاة؛ أهل 

٢٩٤اكئن والمالفقراء 

٢٩٦العاملموزعليها 

٢٩٨.قلوإثم 
٣٠واوقإب  ٠

٣٠١الغارمون 



نجا؛هضرساإوثوهات 
؛■٣...فىسلاه 

f-oابزالمل 

؛■••آظسسمومستاض.اظسؤث1؛؟.................. 
صسممحلك؛ئيناك؟•••••■..

٣١٢هالأ-طة: 

١٣ ٢ ّ... ّ ّ. ....... وين الكريمة: الأية ل الكر عل البب تقديم وجه - ١
٣١٢التهديم فقه ي فاعدْ 

٣١٣^^ضسانمولإمللهمشآساؤلكة؟.ءّ.
٣١٣...................................مهازلكةفهل سائمة تكذ لم إذا الواثي ٣- 

٣١٤أ-سألأ'فيضاباولكة 
٠٣١٥ ٠ ّ ّ ّ ّ ...... ّ.....٠ ّ ّ ّ ٠ ؛ ...٠ ؤ.....٠ ؤ.... ؤ ٠ ٠ ّ ٠ الصلاة j والممر الفجر أذاق - ٥

٣١٩الئاس: 0الأقاء 

٣٢٠

٣٢٢غ فخ 
٣٢٣الأواخر الخثر j الاعتكاف 

٣٢٧الفطر صدقة 

٣٢٨ربح؟ أرقات الخيرات مواسم أل ينتبه أذ ان للأنيتبغي 
٥٣٣٢الأطة: 

٣٣٢................. ....انمد.......ملابس لثراء الثوق إل اء الثنزوو كثرة - ١
٣٣٣ي؛ضاةالأعتكافطأما؟ 



الأق|ءانارررضإئانمآ 

٣٣٤ط...............................الخائة الماجد و الماء اعتكاف حكب ٣- 
٣٣٤ئبمأمِضمشاوواص..

٣٣٥.......ءّ....لأّ.ؤّّ.......ّ.ؤ. الشام؟لشراء انمكف من ا>وج يجوز هل - ٥
٣٣٥•■•••••••••••• ه ثأحروم فثاللب . ثنزم -ص منحنرفآ غس■' نوله ٦~ 
٠.٣٣٨ ء..٠ ..... ٠ ..٠ .... ٠٠بمغ؟ فهل مدا، الفطر زكاة إحراج الأم ئ طي، إذا ٧- 
والصلواثه،ف، *المحيائ الأربع: الكانات إلا التحيات من يعرف لا كان من ٨- 

٣٣٩والدائ« 

٣٣٩ّ...٠..... ّ ؤ........  ٠.٠.٠٠٠٠٠....انمد؟ ؤيوم انمد ليلة و الماللم يفعل ماذا ٩- 
٣٤١،ا-نحديدزذنالأعتكاف 

نحلا ءؤإة)ئا تعال: قوله وبين القليب أهل الرسول( مناداة ب؛ن الخهع " ١١
٣٤٢آ؛.ه ؛يق 

٢٣٤ ............ ٠٠إحراجها عل القادر اينه عن الفطر لزكاة الوالي. إخراج -تكم - ١ ٢
الأئJ٠الشوط j أو ثوط، كل ي وازنة الصفا عل اشرة و الدعاء هل -  ١٣

٣٤٤فقط؟ 

٣٤٤.لأ..ّلأ...اا....... القراءة.......من الانتهاء عند العفلب® اف ى ارصد قول(: حكم 
١٣٤٥^ وطواف مسألة - ١ ٤

أمو،صام؟........-س.-----ب.----هإآها-زكاةافلهلهيءلالم، 
ماممقاءاون،الرساسةأاأا 

٣٤٦الأول: ٥اuقاء 

٣٤٦الخيام الشهث هذا يه محص U أهب 



٣٤٧اض س الحكمة 

٣٤٧للض مدرمه الصوم 

٣٤٩منظمه بنومه رمفاف مار يقتل الناس بعض 

0٣٥٢الأطة: 

٣٥٢ل-،ئسموانيذز>ذ0 
صلاةق اكلن كثرة رأى أ0 بعد إلا رمضاذ شهر حوو بل يعلم لم من ٢" 

أثرْوه الطعام، مس ثيء معه ونحرج الهواء، بعصي جوفه من بجج م"'من 
٣٥٥والفم 

٣٥٧العشاء........... يصلون فوجدهم مجدا أتى ثم حماعة ق العشاء صل من ٤" 
٣٥٩الخ،اعةفيالت ه--تكمصلأة 

٣٥٩لائائم الحجامة ٦-لحكم 
٣٦٣نحيض لا ٧-الحامل 

نمارف الحامل المراة عل رالدس( ينمى بجا تكشف أ0 لليبة بجور هل ٨" 
٣٦٤رمضاف؟ 

٠.٣٦٤ ..... ١ ١ ١ ّ ّ ؟ ّ ّ ّ ّ ّ . . ٠ . . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ... ٠ ٠ كدرة منها فنزث ثقيلا، شيئا حماث امرأة — ٩

٣٦٥.....• ١ ١ • • • • ..١ ١ ١ ١ ّ ّ ّ ■ • سها. لمعر بالحتمن أول؛لوغها الصوم تركقج مى " ١٠
٣٦٦اا-ا،لريضالديلأثزلحىثرؤة 

٣٦٧ّ. . أنمهإ. ق بسيط عيب ح،ا طفلم( أنجبت سابق زمن ل البادية أهل من امرأة " ١٢
٣٦٨ب س... ايوم... أممز ارض فم عل ثوصع الدى الأكحي اتبجاو حكي - ١ ٣



نيةالرضا 

٣٦٨بوفاته....................... بعالمها لا يرقاته تدأ زوجها عنها النول عدة " ١٤

٣٦٨*****•**■•*>*■■■* ٠٠*■■■■■■■■  ٠٠الب دلل بوجود ستا يسيسما على ما 

٩٣٦ ب ب س ب.. س وذ1م!^الإ. الترارح صلاة ها-بمممقافي 

٣٦٩القنوت ل بالغث الدِثاة - ١ ٦

٣٧١اكاف:...... 0_ 

٣٧١الزكاة 

١٣٧ الزكاة ماع ستحاةئوةن\ل افه توعد 
٣٧٣أوء........ حقيقة الأمية الأموال ق إلا نجن، لا الزكاة أ0 والقاعدة: الأصل 
٣٧٤والفضة الدم، والأف: الأول 

٣٧٧التجارة اّلثح:موص 

٣٧٨القدثة الأوراى الرابع: 
٣٧٩الخادجسمالأدض الخاص:
٣٧٩المواتي المادس: 

٣٨٠التجارة عروض يماب 

٣٨١الأرض من الخارج يصاب 
٣٨١المواتي نماب 

٣٨٣هالأّثالة: 

٣٨٣بويل والموئل يتحر من ~ ١

٣٨٤استقاء............. م بطنؤ، ل وأدخله وهوصزئزإ للمعدة مطارا أحد من ~ ٢
٣٨٥الكانيه.............. الفقه عليها لاممق زوجها لأن الزكاة من امأة-طالث، ٣- 



^^|ليثءءات

٣٨٦................... التجارة؟ عروض من لت والحداد؛ ال1جارة آلات لماذا — ٤ 
٣٨٦................. ٠٠......ا..ّ..........٠٠١يثن منذ ذمها عن يزك لم امرأة ~ ٥

٣٨٧للتجارة؟ سزكاةحامِرنى 

٣٨٨الحرم لفقرا؛ الركاة لغ حكم ٧" 

٣٩٠حول لها لس اقجارة عروض جتع ٨" 
ليسائه لها يئأ ثم فأنطزت، رمضاو، نبار ق الحيض بالأم أحثست، امرأه ٩— 

٣٩٠بحيض 

٣٩١........لأ؟....ا.......... المجد إل والدنيا •ع فدمت الحيض، أتاها فتاة — ١ ٠
١ ١ - U ٣٩٢... ٠ ٠ الزكاة؟ فيها تجن الأل ١^٠ عودة البالريالأت تجة أثل محي

ب؛هلكساؤكاة؟.....ّ...............مهم
٣٩٣..........بحاجاتيا لها يأق ولا السوق، إل ثدهب أف زوجها يرمحض امرأ، — ١ ٣ 

0٣٩٥الكاءاكالث; 

٣٩٥الزكاة أهل 
٣٩٥الذيبجاؤك1وذئاإلص 

٣٩٦الفقرائوالمساكين 

٣٩٦علميها العاملموذ 

٣٩٦تلوثم 

٣٩٦والزتاب 
٣٩٦الغار؛ 

٣٩٧، ٥١سير ق



ساندتال اثملهاءات \مَ 
 —(٩٥٤ )—

البلابن 

١••••••••••••••••• ••■■••■••زانه؟ من أحدا زلكته مذ اف الأنينطن أف بحوو هل 
١..... ........................ه..آلممود \وؤ\' ث)مئتا أؤرنت> ؤكآ>ها قولةتعال: 

٥ :_IC)

٥ثرفقس ووالدته الزواج، ق يري ثاب ~ ١
٥............................. .........زكاة؟ الخرفان ثن وأربعة ثتة عل هل ٢- 

٦ألةفيالخض ٣-م

٨ّ ّ ؤ ؤ  ٠٠٠٠الزكاة؟ له بحوز هل اواث يكفه ولم الأكل، ل ف عل ثزئع ض ٤- 
يامئه كتب يتصرف حز الإمام نع قام من ^١٥^^؛(': ١٥^،بقوله الراد ه~ 
٨وله 

١..... ٠.٠...٠٠٠٠٠٠..........٠ الأية؟ ل قدم ولماذا ا"-الفريىبينالففروامح؟ 
١٠ ١ ١ .١ ..٠ ٠ ٠ ؟ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ .٠ دينه-يا ليثا٠ذ زوجته من زكاه ماحي دين عاليه إسان ٧— 

١والأخ ايئ؛ إل الركاة ذم حكم ٨" 
١ؤ ..... ٠ ٠ ٠ ّ.٠ ٠ .٠ ء.٠ ء ئثغئه؟.. أم وبجا كاثئة نحل أذ للمراة الأففل هل - ٩ 
٢••••••■•••••••••••••■ • بلدة؟ ل تقديم جع يجمع أذ الغز أراد لذ يجور هل ~ ١ ٠ 
تزكىأم وتشغيله، متشمى ثراء ق يه الساهمة تمت، الذي الاJ، يزكى هل — ١ ١ 

٢شل؟ خة أربا 

٣. ...ّ............ّ .  ٠.١١ ٠ ٠ ..٠ ٠ مسلمنة غر بيته ي حادته محدْ كان مذ حكم " ١٢
٦الراح: هس 

٨الفاتحة ررة م ق العاق بعض 



ح0بِائوضومات فهرس 
 ———٩٥٥١

٤٢٢التنهد معال بعض توضيح 
وا،لءات،ا،كا فتنة ومن المر، عدايت، ومي جهم، ءذاد_ا من الاستعاذة معنى 
٤٢٦الدجال السيح فتنة ومن 

٤٢٨ديننا٠ لنا ®أصلح معنؤرت 
٤٢٩••••••••منا®•• الواررث^ واجعله أقتن؛، ما وةواتنا وأيصارJا بامإعنا ®متعنا ت معنى 

٤٣٠ْالآمئالة: 

٤٣٠صيام وعليه يموت الريفي ~ ١

٤٣١يعده....الذي رمقان أتى حتى يمضها فلم رمضان من ايام عليه كان من حكم ~ ٢
٤٣٢بدلك.............. له يمح لا والقيام بالتجارة يعمل الذي الموقف حكم ٣- 

٤٣٤....•••.•••••••• المعتكف؟ ومحرج يدخل ومص ومبعللاته فضيلته الاعتكا؛،؛ ~ ٤

مالالقاءاتاترذ4افتماأا 

٤٣٩الأول: للقاء ا٥ 

٤٣٩نوعان الزكاة 

٤٣٩ام زكاة الأول: الوع 
٤٤٣اذل زكاة اانوغالثاق: 
٤٤٣الزكاة ئقوبة>ع 
٤٤٨الثاف: 0_ 

٤٤ ٨ •••••••••••••••••••••••••••• الأموال؟ هذْ من وممر قلل كل ل الزكاة نحن هل 
٤٤٩والفضة الدئب نصاب 

٤٥٢اواثي نماب 



ارر|ضادةالأتاءات 

٤٥٢الأرض ض الخارج نصاب 
٤٥٣الزكاة فيهأ توضع الدين الزكاة أمل 

٤٥٣

٤٥٤اكنقمحاشروامح 
٤٥٩هالأ-ئال،ن: 

ذما،مملك، لا لكما والكن، واليي المام ض كفابجا تحد ئثزئ-بم ارأة - ١
^صسمأيمحىبمالإا؟سى.....س....س.....آه؛نهلمحوزلهاأل-أخد 

٤٥٩ان جنوالفئة الدمث، — ٢ 
٤٦٠.........................................بالوزن؟ الزكاة تقدير يمح هل ~ ٤ ٣، 

٤٦١ه-ئكمإطاءازكاةخارجس 
٤٦٤••••••••••••••••••••••••••••••••• واحد آن 3، وتنلث تنعى التي الإبل حكم - ٦

حضالأرض حول مذ أو المال حول مذ يدا الحول هل أرصا اشترى من ٧" 
٤٦٤الثراء؟ 

٤٦٥١المال...؟..؟..لأ..بّ.....حفظ أجل س أوعقارائت، أراضي اقري من حكم ٨" 
عزجلكي الدم،؛ هال.ا مذ تبيع فهل عندها مال ولا ذهب عندها محن ٩" 

٤٦٥الزكاة؟ 

٤٦٦هلبزكاة؟ المدخرللزواج •ا-المال، 
٤٦٦ألةفيزكاةالزروع اا-ء

٤٦٧الروابم، -زكاة ١٢

٤٦٧ما-مح؛إءطاءاؤكاةشراسن 



٤٧٠الفلاة مائوق 
٤٧٠

٤٧٠نصت؟ أين 
٤٧١رقن؟ كم 

٤ ٧٣.......................................... حقيقه وصلاه ظاهريه، صلاه الصلاه 

٤٧٤حكم-اركاكلأة 

٤٧٧...؛.؛...ا...لأب.ب.ّ..ااّصةوأخرةؤ..ّ.....ا
٤٧٨ء...ء.ّّؤبؤّؤؤؤؤ؛ؤ.........ء......ّ.. الأم >ط الفلاة: ي الهثة السام من 

٤٧٨حالأُتج أرع إمامه ْع للمأموم 
٤٧٨السامة الأول: 

٤٨٠الوافقة الثانية: الحاو 

٤٨٣٠..............لأ....لأ.ّ.................٠٠وال؛أئئ.......الئظف، الثالثة: الحال 
٤٨٣التامة الرابعة: الحال 

٤٨٥الأمثلة: ٥

٤٨٥الغية جالس ل اِبموس حكم ~ ١
٤٨٦٠٠العقل.ق اختلال من ماق لها لابنة ا-محومة معليها إعانة من امرأة إنفاق حكم ~ ٢

٤٨٧ّ.٠....٠....ؤ..........٠. ء... ايم؛.٠.. فيها ممل لذ الحلان -اجمر محكم ٣- 

الوصوء؟ينقص هل الإبل مذ واللص المرى ~ ٤
٤٩٠ه-هلفكفارةالقتلعلضرالكلف؟ 



اوقاءاتال4ضاذيةادمِ 
-ت ٩٥٨

(،JLLlعل الحول حال وقد المثة، ق ثلاس منه أنجر تمار؛ بمثري بدأ رجل ٦" 
٤٩٠الزكاة؟ ب نحن هل 

٤٩١م'--تمسلأضسم 
٤٩١.......... ............يزكي؟ كيف سى عشر لدة ط ا بأنمزرعته رجل؛؛٤ ٨" 

٤٩٢............................المحرم.....فيها يعمل لذ المحلات تاجثر حكم ~ ٩
٤ ٠.٩١٠ ّ..٠ ........... .١ .١ ١ ّ ٠ ّ . .٠ ١ ١ المساحي ق الصوت ممرات استخدام —حكم ١ ٠

نثعيلم ألئو؛ بم-ثلوف وةِمكث. أقو خب ألؤبة ؤإئما تعال؛ نوله شر — ١ ١ 
4٤٩٥ م_س ثن نومث 

٤٩٧الراح: 0_ 

٤٩٧ذكر ح العالم محالس 
٤٩٧التوبة 

٤ ٩٨ّ...... ّ ّ ّ ّ ... ٠ ٠ ٠ ّ......ّ ..٠ .......٠ ٠ خمسة شروط من موحا القوبة لكون بد لا 
٤ ٩٨فه الإخلاص الأول: الشروط 

٤٩٩المعمية فعل عل الميم الماق: الشرط 

٠٥ ٠ .. ّ...٠ . ١..................٠ .٠ منهتاب الدى الدست، عن بمئ أف اكالئت الشرط 
إلوردم الشخص، ومات سنوات، نخص مجن شيئا الإنسان عقتب إذا مسألة: 
٥٠٢الورثة 

٠٥ ٤ .... ٠.٠٠٠ّ ٠٠ّّ. .. ........٠٠٠.ؤّ ّ ؤ ء  ٠٠.٠٠..ّ.لابموذ. أف ض الخزم الراح: ^ط 
٥٠٥١توبته؟...تمح فهل آحر، ذنب عل وهوتحر ذنب س الإنسان لوتاب ت موال 

٠٥ ٥ .. القوبة.٠ نول زس ل ١^؟ تكوف أف الشروط—: ~وهوأحْلر الخاص الشرط 



ههرسامد>م1ت

٥٠٦.•■••••••••••■■•■■•••••••العصه؟ فيه فز الذي اللكز من سمو أذ ط تفي هل 
٥٥١٢الأطأن: 

٥١٢ا-الشرعلالأذلأء 

٥ ١٣الإنسان ْع الدنوب أمام ٢- 
٥١٥م-نناصثألأسكانج 
٥١٦أ--محكمالخشفيالأصان 

٥٢٠العلاج..................... ق بالخى تعينوو يأشخاص إل الدها>ّ_، حكم ~ ٥
٥٢٣••■••••••■••••••••••الم'ا دبمب مذ أحمى أش رراكركِو ه؛ نوله معز ٦" 
 ~U ٥٢٤...... .ايآجات....النساء فتنة من حوما العنزة؛ لأداء يذهب لا من حكم

اللماءاتالرسمداتجا؛ااه

٥٢٥الأول:  ٠١٠٧١٥

٥٢٥.ّ.لألأّ.ّ .ءءّّؤ......ااا.......الثإز.هذاأدزمحا أذ علنا اشِ بشة نذكرإحواتا 
٥ ٢١٧صالحه اعال المارك الئز هذا ل

٥٢٩الوتر القةلةراءة 
٥٣١هالأ.طة: 

١٥٣ أمتغيث( بزلحتك قيوم دعاء)ياحزيا ~ ١
١٥٣  ٠٠٠٠٠...• ■■■..٠ ٠ ٠ ّ..٠ ّ ّ ّ . ......ّ...ّ ١ واحد..٠ مجد ق حماعى إقامة حكم ٢" 
علافه توماها م لنصها الصيام محقمز ولم رمضا0، شهر ق مرصغ امرأة ٣- 

٥٣٢قاما ما ففاء ستتهخ ولم الرض فراش 
٥٣٤ؤ.••••••■■• الفجر؟ لصلاة تزذئ والوذو الشم ل 1كز أف للصائم محور هل - ٤



ام،فطذاتالهاءات 

٥٣٥التقويم توقيت حب الأذان ق مسألة — ٥ 
٥٣٧..................................... للحائم المدر بحاحة استخدام حكم ٦" 
٥٣٨........... للإiaلار يأتون الدين العإل بعض ْع السلمين ءيرِ حضور حكم ٧— 
٥٣٩..... .......١ الراؤيح............١ صلاة ق واحدة مى وسلم الإمام مها إذا ٨" 

٥٤٢....ّ.....لأ..لأاا..ا.....ّ.ّّ........ّء... ضاوسسالومؤ...

٥٤٣وصراح...........•••••...لعب منهم محمل الدين الصبيان حفور حكم ~ ١ '
٥٤٤الوتر ق عنها النهي الصغه " ١١

٥٤٥والعصر الصبح صلاق عن النوم حكم " ١٢
٥٤٦والنكير؛....................... الصمزة مى الطهر بعد يأق ما يأق ما حكم " ١٣

٥٤٨الثاف: 0_ 

٥٤٨والأرض السموات ق التفأكر 
٥٤٨الشمس 

٥٤٩الممر 

٥٥٠النجوم 
 j٥٥١الإنسان اكمكر

٥٥١بجك محن اكي الروح 
٥٥٣الحثرات 

٥٥٤..................... عادة( الدار كتاُت،)مفتاح ل المم ابن ذكرها عجيبة نمة 
٥٥٥والئنة القرآن j التدبر 

٥٥٧الأسئلة: 0



0الوضوهات،هرس 
بروْيوجى لا خث بمرض أصث من حكم ~ ١ 

٥ ٥٧القنوت دعاء إطالة حكم ٢" 
الإماممزذة الذي الوتر j الثاكه الركعة وأدرك \م مع ذخز من -محكم ٣- 

٥٥٩واحد بلام ركعات ثلاث 

٥٦٠القات من ٤—الإحرام 

٥٦١........ اجد.......الممى محي. ق الإفطار طعام محصر الذي الكافر حكم ه~ 
قمنان تلاث الدواء يأخذ أن بد ولا بالصؤع، مصاب رجل صيام حكم ٦" 

٥٦٢الوم 

٥ ٦٣.... ٠٠.٠..... ٠٠٠.....٠ .........٠ ....المغرم، صلاة مثل الوتر يصل من حكم ٧" 
٥ ١٦٣ ١ ّ ١ ١ ١ ١ ّ....... ّ .٠ ٠ زكا0؟ عليه فهل ؛دم،، الصغار بنامم الناس بعض محل ٨" 

٥٦٤الريح جروج بكثرة مصاب مجد إمام — ٩ 

٥٦٤الملل... يثبة ما معه حصل الوصوء بعد ثم توصا، ثم الإبل لحم أكل س ِ ١ *
٥٦٥.................. ..ّ.....بلألأ.........منافعه؟ تعطنش إذا السبيل حكم ما ~ ١ ١

٥٦٥............ الصوم عاليه ؤيشق يتُلمهر، أن يتعلمح ولا الن، ق كيم رجل " ١٢
٥٦٦الواحدة البلد ق الخوامع يعدد محكم " ١٣
آحرعند واللام الصلاة ءليه،ا ومرمى إبراهيم الشجن عل الصلاة محكم " ١٤

٥٦٨)نبح( سورة 
٥٦٩مسجد........ بتاء ل ذلك محعل أل فنويت، المال، مى ملمع عندها كان امرأة " ١٥
٥٧٠اكالث: اللقاء 0

بتالإاجدًًقم ولكي أثء،ؤأ ؤ، يألم أئة بواجدهم ءؤ؛؛" تعال! فوله الأيإن؛ أيه 
٥٧٠ألآبمس4 عقيم 



اوساستاللقاءات \مَ 
~"لتتثا

٥٧٠مسمان إل ئشمم الأبجان 
٥٧٣والتحرج التحريم بالأيإن يلحى 
٥٧٢الأيان كفارة ل الإطعام كتمة 

٥٧٥بموزذه................... الإى ترك إئهء تنإ ثل ؤ تعال! قوله الدعوة؛ موصؤع 
٥٧٩الأسئلة: 0

٥٧٩٠..٠٠٠٠الإمام.........................اابمنع كا فليصنع المجد يحل من ~ ١
٥٧٩...ااّّ.ّّ......ّ.... اك....JJوستهانتعينك إثا اللهم الإنسان: قول معنى ٢" 
٥٨٠بثلاث الإيثار صور ٣" 

٥٨١.....؟..........يفعل......؟؟؟........فلم كدا يقحل أن ءارْ عل حلف من ~ ٤
٥٨٢ه~كمارةالإمان 

يدعرهمم وعاJاء عشاء أويعمل طح يوف يطعم أل بين الكفارة ق المرق ٦" 
٥٨٣لدلك 

١٥٨٣  ٠٠٠٠٠٠.... . . . .. ّّ ؟ ّ ّ ّ ١ ١ ّ ّ ّ  ٠٠٠؟؛.-؛؛bJ،؟ نم بيته ق ما شيئا يدحل ألا حلف من ٧" 
حلفنما وأتى النساء، حمح عل لطاف اف، شاء إو فلوقال: ه:" قوله معنى ٨" 

٥٨٤ءاليهاا 

٥٨٤باللحية العلمث، — ٩

النارسمىعن وجهه ناعياف اف نبل ينمال صام ه•' فوله مض ِ ١ ٠
٥٨٥حرما® 

٥٨٦الامتحاضة ق مسألة — ١ ١

٥٨٧القرآن حتم عند الدعاء حكم " ١٢



الوضوعاتفهرس 
٩٦٣

٥٨٧قر به مجد ق اكلأة حكم " ١٣
٥٨٨بالهمة منم القدثه الأوراق - ١ ٤

٥٨٩ها--تكمقلالوف 
نبمثهأبو< ُن إل؛ها السند للعمل المدارس منويان إحدى رض حكم " ١٦

٥٩٠

والستثنىبالماء، الومحوء ستهليع لا المتثني ق مريقي رجل ل الحكم " ١٧
٥٩١ال،رارس، بدخول له يمحوف لا 

إلعادت ثم اشتريخ تكن ولم فحاضن، العمرة لأداء ذهبت من حكم " ١٨
٥٩٢باليها 

٥ ٩١٠للمشغالأت الزكاة إمحناء - ١ ٩

٥٩٤ضيجوزأنبمرالصرافس>كاة؟ 
٥٩٥■••••••••■.....................ؤيال آلاف أربعة راتب له لن الزكاة إعطاء حكم 

المستودعاتق الزائدة الماحق ق ثتمزف أذ الدرنة لإدارة نحون هل " ٢٠
٥٩٦الدرنة؟ خارج مذ نحتاجها مذ ثنيها بحيث 

٥٩٦اضفصابي نثرتما اآا-إشاءة 
٥٩٧...............................................نماضداماكJفاز...

٥٩٨الرابع; اللقاء ٥
٥٩٩البممله 

٦٠الأعل محورة شر  ٠
٤٦٠ والوت؟ الحياة تنمى كيف 

٦٠٧الكاخروف محورة مثر 



الأق1ءاتاض«ضاذية

٠٧السورة ق الكقزار دعوى 
٠٩الإخلاص محورة شر 

0١٣الأسئلة: 

١٣فالسطين ق إخواننا عل اليهودي الهجوم — ١

١٥أ-هلاكولمسصاس؟ 

محورةختام ق واللام الصلاة عليهإ وموسى إبراهيم عل الصلاة حكم ٣" 
١٦الأعل 

١٦...^.^..ظمثئئضقه«.بءاطوا : المن ؛-قول 
١٧الشركات أمحهم بح حكم ~ ٥

١٨رثة ال٦—العادة 
٢١..................... الزكاة؟ أموال محن محاجه U للقض ثثترى أن يجوز هل ٧- 

قتامل الاجهاد لهم بمش لكل وئا الأواخر العشر نبمار يجعلول من حكم ٨" 
٢١ليابجا 

٢٢بم--محكمالخوامسبيءلص.........ّ...ّ.ّّ...ا..ّؤ..ّّّ.ّ.......
٢٥—  ٦٢٤بثلاث الإيتار صور — ١ ٠

٦٢ ُ ء... ١ ١ ء١ ء١ ١ ١ ١ ّ ّ صاي..... يبقى يفْلرويؤد-ااأم أن العمرة ق الأفضل هل — ١ ١
٦٢ .. ٠ ٠ ّ ّ ....٠ ٠ ّ..٠ ٠ .٠ .٠ ١ .١ ١ ..١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ّ.٠ أولا به تدأ الذي وهو الأم، هو القصود 

٢٨للميت الثواب إهداء حكم " ١٢

قيمطئ ثم الفر قبل يمسلثا أذ عليه هل رمقاف ق الفجر قل سام من ~  ١٣
٦٣٠الطريق؟ 



٠٦٣ ..................... بعدم أم الفجر مل متى يدري لا حاتص امرأه — ١ ٤
١٦٣ ........ الاعتكاف؟ لأجل الوظيفة من اصطراة إجازة اف الإناحد هل - ١ ٥

٦٣٢ّ ؟ ّ. ّ ٠ .٠. مكه ق رمضال مذ الأواخر العنز ؤيعتكف يشر أف يريد مودن " ١٦
٦٣٣العيي. صلاة صفة — ١ ٧

٦٣٤الفطر حا-افعلزكاة 
٦٣٥. .٠ ......٠ .٠ جل.ودا؟ حولا يبدأ فهل آحر، حليا ثمنه واشترى حليا بلع من " ١٩
٦٣٦.........؟..ا..ّ.... .............. منه؟ والخروج المعتكف ز الدخول متى — ٢٠
٦٣١^. ١ ...... ١ ١ ٠ السوق عل وباب المجل. ل باب لها حجره ق الاعتكاف حكم — ٢١
٦٣٨السعدى الرص تمد اص -العلاقة ٢٢
٦٣٩..............عيي الاصر الرحمن عد للشيخ القرآن( محم )دعاة كتاب - ٢٣

٦٤٢رمضاذ ق العشاء أذان 

٦٤٤المناديل......علب وكيلك الممئذ، مقدمة ق القإمة ئطول وضع حكم — ٢ ٤ ٠
م ١٤ ١٥انية ادرسااللقاءات 

٦٤٦الأول:  ۶١٥٧١٥

٦٤٦... ٠٠٠٠لأ..اا...........؟.ااقرآ0 فيه أرل تعال افن أف ذ رمقا شهر خصائص مذ 
٦٤٩•لأ....ّا.٠ّ.....•١.■•••••••١.١١١صيامه ئرص افه أف ف رمما شهر خصائص من 
٦٥١لياليه نيام النهر هذا خصائص مذ 
٦٥٥القدر ليله فيه أف البازلئّ: الشهب هدا خصائص مذ 
٦٥٥الاعتكاف الشهر هدا خصاءص مذ 

٦٥٦للمأسداذ......ّا......؟.عفليمه انتصارات البارك الشهر هدا ق تعال اطه أو؛ع 



٩٦٦
ال1تاءااتالرمطئ'

٦٥٦بدر غزو؛ 

٦٥٧نغ.كه 
0٦٥٨املأ: 

الدولإحدى من قادتا وكان وأمك اليوم، هذا المملكة إل ئدم نخص ~ ١
٦٥٨رمضان فيها يدخل لم التي 

٦٥٨..........قيام له ي ينحرف حتى الإمام مع قام ررش هأت النل نول ٢- 
٦٥٩.......................مد« رمضاو ز الشياطى راإ0 ه: الص بقول المراد ٣- 

٦٦٠.... الصوت.........صدى فيها يفلهر التي الصوت مكرات اسعإل حكم " ٤
٦٦١...؛؛...ّ..ّ.....لأ...لألألأب.بب..ا.ؤ خاص؟ استفتاح دعاء الراويح لصلاة مل — ٥
٦٦٢.......... القيام؟ كملاة -؛^^;؛^٠  ij/CjtSjjثهثحها أل الراوح ق الثنة هل ~ ٦

٧٦٦٢-ااخوئفي٣اررْماف 

٦٦٣ّّّ...ا..ا.ا........الألأ..لأ..لألأ..ّّ.ّّّّّّلأ... ... الصلاة ق البخور ق مسألة — ٨

٦٦٤الرضيع لمصالحة المزضع إفهلمار ~ ١ ٠ ٩، 
٦٤٤المدر بحاخ امتعإل — ١ ١

٠٠٠ّ٦٦٦.................................اسععنالتدمحن 

٦٦٧الكية انماتث أجرة ما-زكاة 

٦٦٩مثاران معرض زكاة " ١٤
٦٧٠الئاو: اللقاء ٥

٠٦٧ .... ّ..١ ؤ ؤ ؤ.. . ١ ه أمحثام ءناًظم محب ؛؛ ٢٠١٠افي؛و( كآدفثا ُؤ اللب'عالت يول مسار 
٦٧١الئيامفيالئزع 



٦٧١..................... منألإهمى هث ؤتامح، تعال: افب مسمقوو 
٦٧٣ه ثنتوف تعال؛ؤلمثتمحإ اف مسم 
i٦٧٣ ن،ننوئم أثاثا ؤ تحال: اشِ قزو تسر 

٦٧٣أره.. أباي بن ئعثْ معر ؤأ أو ئِ،بما يكر ؤتيى'كاث تعال. اللب قول ثنتجّ 

٦٧٧. .ّ.. ٠ ٠ ّ.٠ ء. ه.. مت1كأن طعام فدية تطيقوم ألنمك> تعال. الله قول ثنيثر 
١٦٧٨ ....١ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ٠ ٠ ّ .....٠ ه..٠ هكنته أقلمن متمحم ثبمد يجثة ^١^،؛ اللب قول ثمم 
٦٨٢ذثاذآةا4..............إك أزنق الفثاي له=محاتثه ببذ تعال: اف هزل مسار 

٦٨٤هالأ-طاةث 

٦٨٤ا-تكرارالآيواضة 

٦٨٤الفطر آ-الماغفيزكاة 
٦٨٥اللسان نحش توصع الخوب — ٣

٦٨٥لكرة الوديع ؛-طواف 

٦٨٧- والعمل الردو قول بلغ لم ررس ه'• الني قول ٥~ 
٦٦٨٧-اكخمففيالصلأة 

٦٨٨ناميا ركعات ثلاث الراؤح ق صل إذا ٧" 
٦٨٩ثرق هوللمالمجود ٨" 

٦٩٠م إفطار ٩-ذمعالkارةفة 
٦٩٠اللتل آجر ق صلأثكم اجعلوا حديث؛ — ١ ٠
٦ ٩٢الأن.. هثز أين يعرف لا سنه، عشرين فبل لأناس ( JlLlمن مبلغ عنده رجل — ١ ١



ال«فااذ،ةاالق1ءات \مَ 
تتص ال— 

٦٩٢الراويح ل القرآي حتم " ١٢
٦ ٩٣.............. الراؤح صلاة ق التلاؤة وق القنوت ق دعاته ق الإمام ثناء " ١٣
هنكامله كلمه الإمام فقال قراءته، ق حلمة مى عليه وود مها إذا الإمام " ١٤

٦٩٣القرآن غثر 

٦٩٤وحده ض العممه القائلت قول — ١ ٥

٦٩٥..؟.؟؟..ّا...ؤ...........؟ واحي.؟ استفتاح دعاء الراؤيح لصلاة يكفي هل " ١٦
٦٩٦

٦٩٩الثالث: هالالقاء 

٦٩٩الزكاة 

٦٩٩الإسلام من مربثها 
٧٠الزكاة فضل  ٠

٧٠٢منمجغالزكاة التحذير 

٧٠٦ممنة أموال ل الركام 
٧٠٦كانت ايا والقصة الذم، ق تحب 

٧٠٧الحل زكاة 

٧١٢الورقثت العملات 

٧١٣الأمثلة: 0

^١٣١الراؤيح صلاة وهوبمل نؤ من حكم ~ ١
٧١٣ّّّّّّاااّا...بب...ا... الراويح وصلاتها؛عد انته، الر العشاء سق ترك حكم ٢" 
٧١٤الراؤح ق للّفاتحة المأموم قراءة ءل.آ حكم ٣" 



،4ر،سامدوءان

٠ك

٧١٥للنفع التكبم بعد الوتر ق نيته الإمام تغيم حكم ~ ٤ 
١٧ ٥ ...................................... س عن ٣ لا كان إذا المأموم حاو - ه
٧١٦.ّّ..٠٠٠٠ا١٠بالصحف.....................والعناء الفجر صلاه يمل إمام — ٦ 

٧١٦والعقارات المؤسسات زكاة ٧— 

٧١٨ا.٠ّ..١......٠....١.......ّّّّّّب٠٠٠ّالند.ر..معنى ما ثدري لا من ثدر حكم ٨" 
٧١٩الفور؟ عل الزكاة إمحلماة هل - ٩

٧١٩نيلفي>مزكاة؟ ، JUلهم 
٧٢٠.ّا....الأ.ا. الركاة مى وعشبئ شيئا دينه من المعسر عن الإنسان ينقط هل — ١ ١

أمؤلميى ؛ؤثن- تعال؛ اممب قول ل والركاة الصا-دة بين قرى هنالئ. هل " ١٢
٧٢١ئثنث4؟ 

لالمريضة طْ عن نحرج أذ نحب فهل ثنؤْ، لا.}'ز مرصا مريقه امرأة - ١ ٣
٧٢١كل.ممسومر'مال 

٧٢١٠الراح: ٥اuقاء 
٧٢٢"الزكاة تكفلهسمنيان 

٥٧٢ أصناف ثإنيه للزكاة تحال افه نرض 
٧٢٥والساكين الفقراة 

٧٢٦ال٠اUوئءاJها 
٧٢٧

٧٢٨واوناب 
٧٢٩الغارمون 



الوسانيات

١٧٣٠^٢ محكيها قئة 
٧٣٢اف( سل د)في الراد 

٧٣٣د)ايناويل( المراد 

٧٣٥هالأّئلأ: 

٧٣٥........................... ١^٣ عل والشباب الأسواق، ق النماء وائ - ١
٧٤٢ريال................. آلاف يخمة تقدر حمام وعنده مزرعة صاحجؤ مسألة ~ ٢

٧٤٣هالكاءامحس: 

٧٤٣>وةبمر 
٧٤٦الفتح غزوه 

٧٤٧الزكاة 

0٧٤٩الأّئاة: 

٧٤٩.؟.........ؤ..ّّ............لألأوالعمر الظهر أو والعشاء، الغرين، ذ الحمع — ١
٤٧ ٩ .. ء..ؤ..٠ ّ.. ّ ؤ  ٠٠ُ ُ... الأية؟. ق و/وم حب الترتيس، عل الزكاة أهل هل ٢- 

٣٧٥٠-صلأةايتر 

٤٧٥٣-زكاةالعنل 

٧٥٤أمسام ثلاثة إل م ينقالعتكم، خروج — ٥
٧٥٥الأترمط الوئ إل الوصول تعدن إذا - ٦

٧٥٦ّّّ.ا.ّ.الأا الزكاة فيه يب ذهب، لها زوجة وءنا..ْ عنه، يعجز دين عليه زوج ٧" 
٧٥٦ار-زكاةالأرانحى 

٧٥٧المغفوب المال ه-زكاة 



—-نئا ءص؛ٌرسالوضوع1س 

٧٥٧ة........................ااثو.رّقوج أن واشزط الاعتكاف أراد طان - ١ ٠ 
٧٥٩اضر أزو ئفئ مد الاعتكاف - ١ ١

٧٦٢............. .......لأ.ؤ.ّ........ّّ.. الصلاة عند للجبهة المرأة إظهار عدم " ١٢
٧٦٢الماiحماءه مأا-صلأة 

٧٦٤الدم مى سهله مط ئزول وحكم الحيص — ١ ٤
٠٧٦٤....٠..٠ ٠ ....٠ ٠ ٠ ٠  ٠٠ّ...ؤ ؤ ؤ الزاويخ بمر الذي مع\م المسام يخز إذا - ١ ٥
٥٧٦ فالأزل.................... الأزل يئوا أ0 المجد دخلوا إذا للناس نجغي - ١ ٦
٧٦٦........ ١١١١....١١٠..الراويح صلاه يصلوذ الناس وزجي العمرة أراد من — ١ ٧

٧٦٦ ١١١.١١١................التقويم ق المكتوب الزفت بعد أمنك من " ١٨
٧٦٧اوواتب بما-زكاة 

٧٦٧............. ...................العمرة.......ويريد جده ثكان س رجل ٢" ٠
٧٦٧للمرأْ اللوق -تركئ ٢١

اللماءاتادرمضاسة1اأام

٧٦٩الأول: للقاء ا0 

٩٧٦ ُ ُ.. ُ ٠ ؤ . ّّ ١ ّ ّ ّ . ...ّّ ٠ ٠ ٠ ّ.٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١ الخلوقات....١ بحص به اممه حص مما مي؛ ذكر 
٧٧٢رمضان شهر حمانص 
٧٧٤الاعتكاف 

٧٧٧صيامه ق تعال اغ يممي أن الصائم• عل الواجب 
٧٧٩الأسئلة: ٥

٧٧٩الصلاة j الايات قراءة تكرار " ١



iJujluMال الاهءات \مَ 
لتهناع—

٧٨٠النهار مأ-محايامهماشونيم 
٧٨١فيها........................... والتهاون الصلاة لتارك بالنسة الصيام حكم ٣" 

٧٨٣. ٠٠........٠ ٠٠ّ. ٠ ٠ّ .. ستيءّ..٠ يشعر لا الذي للمصاب باشة الصيام حكم ~ ٤
٧٨٣القرآن حفظ عل نمن اض الخطوات - ٥
٧٨٤وضوء بلا المجد يدحل الرجل ~ ٦

٧٨٦أوالخهاذ؟ العلم طث أمحل أبجا 
٧٨٦حاجتها........؟؟ قفاء عند تشم ولا الفؤ؛ أمقل مذ بالثالل مصابه امرأء ٧- 
٧٨٧العقار أجرة عل الزكاة ٨- 

٧٨٨القصة؛الريالات يصان 

٧٨٩ا.اااا...ؤ يآهءا مام له محب يتصرف حى الإمام تغ قام ررتن س• الني ئول " ■٩
٧٩١ ٠٠٠................ينكز ولم ءثؤأدقلأأقكإُ الرسول عهد ل معل ما كل ت قاعدة 

أحكامل المحاصرات مذ الأشرطة بعض عل السابقات بعض طرح ~ ١ *
٧٩١وغمء رمقال 

٧٩٢اا-محإالكانكللعزاءوالأماح 
٧٩٣والممزى الصوم بين العلأنه - ١ ٢

٧٩٣الو_ر -صلاة ١٣

٧٩٣المال................ منه نرى المنحر إل طريقه ول اثدي، ذبح ل وم إذا - ١ ٤
٧٩٤الدين ها-شراة 

٧٩٥الثان: اللقاء ٥

٧٩٥اشن، ممساوات 



اإهرسا1>ضوم1ت
٩٧٢

٧٩٠الآثوُاومحبراباغ 
٧٩٦.......................... العبادة أبطل العيادة ممنوعا«_ ثعل من كل أف ءاعال0ث 
٧ ٩٧...٠ ٠ ّ.. ّ. ٠ .٠ ٠ . .٠ ....٠ ...١ ٠ له. يسلم فلا دليل بدون كماوه أوجب مى كل قاءد0ت 
٧٩٩والئزي..................٠..؛ّ؛..٠...ا.ااّاالأكل بمض كان U الراح: اقو 

٠٨٠ بشهوة التي إنزال الخاص: 

٨٠٣بالخجامة الدم ■خروج السائس: 

٤٨٠ عمدا القيء ,"خراج الساح: 

٨٠٥والتماس الخض دم -خروج الثاس: 
٨٠٦ّا... ُ .. ٠ ّ . ٠ ٠ ٠ ّ...٠ ّ ّ. ّ ثلاثة بشروط إلا الثن؛ بما بمني لا الاخيارثة اقوات 

٨١١ْالأطة; 

١٨١ والبر الم ؛ juالقرى ~ ١
حتىوالثزب الأكل عن يمساك ولم الشمس طالوع بعد بالصيام سم من ٢" 

٨١ا.؛.لأ.ؤ..لأ.............؛ّ؛..ّّّلأّ.؛..................اّ..؛ّ..ّّّ..ؤي....
١٨ ٢ ....٠ ؤ.٠ إمقاطت.. يجوز ولا النوح، فيه نفخت خئا أشهر أربعة الحمل بلغ إذا - ٣
٨١٤................ الماضي رمقاذ مى ايام الإنسان وعل رمضاو شهر دخل إذا ~ ٤ 
٨١٤اليمئن كئارة مقدائ ~ ٥

٨١٥الحيض ٦—دم 

٨١٥ال٠ممة التةسيءل صور من — ٧

٨١٨الثالث: 0_ 

٨١٩الزكاة 



اضس1ذةالهاءات 

٨١٩•••••••••••••""••••••••••••••-------•••••••••••••••••الإسلام دين ي مرنتها 
٨١٩حكمها 

٨٢٠ذستج4عله 
٨٢١هلتحياؤكاةضاسمواّ؟ 

٨٢٢الزكوو؟ الأموال عي ما 
٨٢٢الزكاة مقدار 

٨٢٥الزكاة محل 

٨٢٦الزكاة عقولأم 
٠"٢٨............................. .......اسالثالث:ننالذيقمغإليهالزكاة؟ 

٨٣٤هالأطة: 

٨٣٤ا-إلقاءالثّلأممحدالثؤال 
٨٣٤بعض عن يعفها ينوب التجارة عروض 

٨٣٤الحوو 

٥٨٣ . ١ ١ ..١ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ ٠ ّ ٠ ...٠ ٠ ٠ اكها ؤإميعها ين مردد وهو أراض، عنده من حكم ~ ٢
٨٣٥الأسواق إل الماء حروج ٣- 
٨٣٧الملي خارج الزكاة إحراج ٤- 

وبمتائاتاكنعطك، مى برصاك نعود إما اللهم دعائه؛ ي الإمام قول معنى ~ ٥
٨٣٨ءموثتالئ، من 

٨٣٨الدين ٦-زكاة 

٠٨٤ لوكوي.....أعدت اض والسنان؛ للئكز، أعيث اش المارة ق الزكاة -محكم ٧- 
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