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تتديم

تقديم

—(5^s —

ؤمنامنا سرور من باض وثعود وثئتخنإى وستمنه ثءحمال0 فه، الحمد إل 

إلهلا أف وافهد له، هادي ملأ بملل ومن له، مضل فلا افه تيده من أعالنا، مكان 
ودينباهدى افه أرمله ورسوله، عبده محمدا أن وأسهد له، سريك لا وحده افه إلا 

أتامحص جهاده حى افه ق وجاهد الأمة، ويصح الأمانه، وأدى الرسالة، فبلع الحي؛ 
يومإل باحان ثتعهم ومن وأصحايه، آله وعل عليه، وسلامه اطه فصلوات الشن، 

الئين،محابمد:
العيمينصالح بن محمد العلامة سيختا المضيلة لصاحن، كاف فلمي 

التأليببن انعددة الشرعل العلم محالأيت، محتلفح ي مثمرة وجهود متواصلة أعال 
قءءلاو٥ جيأ والمول، التوفيق له اممه كثن( حص والإقتاء، والدعو؛ والتدرص 

تميزتالص واحتياراته لفتاواْ وامحلمأوا الكثيروف، يعلمه وانتش العمورة، أنحاء 
الثلم.والامتئباط الئثلر ودئة الملم وعزارة بالتاصيل 

يج يمدئ كاف الى القه اللقاءاث تك العلمثة إنجازايه ومن 
المجتمع،ضان لجميع مفتوحة بدغوْ خميس، يوم كل صض عنيزه بمدينه منزله 

أمئلثهمؤيمع منزله، إل الواُبين وهويتقبل والئرور العائم ثغمره كانت، إذ 
واصحة.ومعان بليغ سهل بأسلوُت، عليها ونحسبإ 



ساتاابابائمح

وثواصلته(،  ١٤١٢)عام سنبال شهر ل اللقاءات هذْ بداية وكاثت 
ه(، ١٤٢١)عام صفر شهر من عثر الرابع الخميس يوم حس تعال" افّ ~بمصل 

لقاء.وثلاثوف وست، مئتان ت عددها وباغ 

للحاصرينمزصنا تربويا نطقا اللقاءات تللثه ق الشخ فضيلة قزر ويد 
الأمئلهوبدأ شخص، لغل واحدا موالا تحص كان إذ أسلتهم؛ لطزح 

الئاكينلثر الأمثلة طزح ل الأولويه وثعش يمينه، عى الخالمن من بالرسب، 
تعال-،اش -رحمة به للالتقاء أحرى يرصه لدبمم هؤلاء إل إل عن؛رْ، دينه مل 
حميعمن الانتهاء بعل منفردا مميلته عل فتنرصه خاص استفسار لديه من أما 

الحاصرين.أمثلة 

القرآنمن آيايت، بمر تفتتضمن بمقدمه اللقاءات تللث، الثيخ مميلة يفتتح 
العباداتمن معينة لفضائل أوبيائا عنه، الناس يتحدُث، عامانهثا أوموصوعا الآكريم، 

بضرالبل.ايه واختار ذكزها، المقام يناسس، حادثه وقاغ عل أوثعليئا وأحكامها، 
•المقروصة الصلوات ل مورم قراءة لكثرة الكريم القرآن من الأخثر الحرء 

أؤلولونت، ينوثر حى اللقاء مقدمة إيجاز عل حريصا تحال— الله —رحمه وكال 
عثاار والاستنفالأمثلة ل بالثرؤع لهم مميلته يادو م ؤمن الحاصرين، لأسئلة 
لصابمتنمناقثته وقبول السائل إل للأّتءاع بالغه عنائه ؤمذاممه ؤيول عليهم، يثكل 

الإحابة.

والتوجيهات؛النافعة، بالفوائل. يزخر علمية، محالس بمثابة اللقاءات هن>ْ وتحد 
العصريةوالسائل المواضيع محتلف، عل والإجابة التليغة، والمواعفل التربوية، 

الحادثة.والمتجدات 



تمديم

فضلهأف ءامَ ه(  ١٤١٤)عام ق الأول اللقاءات بعض مطبوعه صدرت ومد 
حذفمن يده بخهل نموسان عليها وأجرى راجعها، تعال~ الله اكيح~رحمه 

تعديل.أو إصافة أو 

الىوالتوحهات والصواط للمواعد ؤإمادا الفائدة؛ تنميم أجل ؤمن 
—ويوفيقه ثعال اممه ~وعون ثم العنس؛ تراثه لإحراج — ثعال اممه ~رحمه شيخا قررها 
اشحفضيلة عليها نص الش التمويبات ؤإثيات اللقاءات، تللث، وقاع إعداد 

والنثر.للطاعت وعبهيزها تعال— الله —رحمه 

لعباده،نافعا الكريم؛ لوجهه حالصا العمل هذا نحيل أف تعال اينه سأل، 
المثوبهله وبماعف، ا-إقزاء، حي والمالمي، الإملأم عن شيخنا مقيله بجزي وأف 

وسدالئقار^، ؤإمام البيى، حائم ورموله، عبده عل وبارك وملم الله وصل 
يومإل بإحان لهم والتا٣؛، وأصحابه آله وعل محمد، نبتا والآحرين، الأولتن 
ض.

العلمالقنم 
الخفيةاكخؤخن ضل بن محمد الئيح وثسة مل 

هاحمادىالآحرةمابم،اه
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سومس:

الزاهد،الوؤع الفئر، الممه ايحمق، العاو-لم الشيخ الفضيلة صاحب هو 
نح،ئ الوهبؤ ئ ■^؛٧ آل الرحمن عبد ين، نمحاف  Jiمحقي ين( صالح بى محقي 
محم-

(٥١٣٤٧)عام المارك، رمضال شهر من والع^شرين الئايع ليلة لغ ولد 
الئعودية.الثرث المملمكة ق المصيم— مدن —إحدى عنيزه ِفي 

الفيؤ:هاثن 
أمهجهة من حده عند الكريم القرآJ، ليتعلم ثنال— اف ~رحمه والده ألحمه 

منوشيئا الكتابه، تعلم ثم افه~، —رِمه الدامغ مالنإن بن الرحمن عبد المعلم 
الداخصائح بن ء1دالعزور الأستاذ مدرسة ق الأدبثة؛ والنصوص الحساد_،، 

الئحيتانعتداممه ين عئ العلم بمدرسة يلتحى أي، مل وذللن، —، افه ~رحمه 
يتجاوزولثا ئلمب ظهر عن عنده الكريم القرآد، حفظ حيث، يعال— اممه ~رحمه 

بعد.عمره من عشزة ؛ ١^١٩

وكانالشرعي، العلم طل_، عل أتل ثنال- اممه -زحمه والده من وبتوجيه 
العلوميدرس اش~ ■"رحمه التعدي ناصر بن الرحمن عبد العلامة الشح فضيله 



^^luUJIuUl^

الكارطلته من آ اثنم^ر وثب وند بعتيزة، الكبير الخام-ع ق والعرث الئرعثة 
العرينعبد بن محمد الشنح حلقة إل الشح فانضم الطلبة، مى البتدس لتيريس 

ماأدرك.والنحو— والفقه، التزحيد، —ل العلم من أدرك حش اف— —رحمه اكلؤع 
الله،ر؟ه السعدي ناصر بن الرحمن عبد العلامة سيخه حلقة ق جلس ثم 

والأصول،والفقه، والتوحيد، النوية، والئيرة وااثليث،، التفسير، ق عليه فدرس 
العلوم.هدْ ل اجلتون محممرايت، وحفظ والنحو، والمرائفى، 

هوافه- -زحمه التعدي ناصر بن الرحمن عند العلامة الشح فضيله ؤيعد 
وثائرعمم، عى أحد مما أممر وطريقه— —تعرفه العلم عنه أحد إي الأول،؛ ثيحه 

للدليل.واتباعه ثدريسه، وطريقة وثأصيله، بمنهجه 

اصتاقف- افه -زحمة عودال بن عئ يى الرحمن عد الشح كال وعندما 
عقيقي١^١؛، عد> الشح عل ئرأ كإ المرائض، م علو عليه قزأ عثزة 

الدينة.تللشر مدرتاِل وجوده اثناء النحووالتلاعة ِفي افه— —زحمه 
يلتحقأذ ا إ■حوانهر بعص عليه أشاز الئياض ِفي العنمئ المنهي ءخ ول، 

له،فأذف اض- -زحمه التندي ناصر بن اوحمن عد العلامه ثيحه فامتادف به، 
ه(.١٣٧٣-١٣٧٢َوالثخقصص)

—العلمي الئياءس معهي. فيها انتظم اللي الثني -حلال، انتفع ولمي. 
١^ظلا العلأنه ؤميإ: ^١^ فيه ثدزسوف الذينكاJوا باصء 

والئيخرثي، بن ناصر بن العزيز عبد المقيه والشح الشنقيطل، الأمتن محمد 
ثعالاف —وجهئأ الإمحرتئ الرحمن عبد الحدث 

•ثئال اش رخمهإ الصالخي حمد بن وعل الطؤع، العزيز عبد بن محمد الشتخان هما ( ١ ) 
ممال.اف رحمه اثالخي حمد ين عل 



uj 3١١صالإاضض سدبن امملا،ة القيخ كيلت هن سمرة ؛

بازبن اش عد بن العزيز عد العلامة الشغ ساحة امبمل دلك أثناء وق 
سخرسائل ؤمن البخاري، صحح من المجد! ِفي عاليه فقرأ اف~، "رخمه 

المدام،فقهاء آراء ِؤ، والئظر الحدين،، 'علم ل به وانتي يثميه؛ ابن الإسلام 
اكافيهوسنحه افه— ~رخمه باز بن العزيز عبد الشح ساحة ؤيعد بيثها، واطلقارنة 

به.والتأير لتحصيل اق 

العلامةثنخه عل يدرس ان وص(، ٥٠١٣٧٤)عام عثزة إل اد عم 
أصحت،اشر الئريعة، كله ل انتسابا دراسته ؤيتاح النعدى، ناصي بن الرحمن عبد 

العاؤ.الشهادة نال حش الإنلأمة، نعود بن محمد الإمام جامعة من جرءا 
ضوضه\

التدريسعل فثجعه العلممل اشحصيل وسزعه النجابه سيخه فيه هوسم 
بعنيزة.الكبر الحائ ق ٥( ١  ٠٣٧ ) عام التدريس فدأ حلقته، طارتاِفي زال ما وهو 

اسئامحد ل مدرنا مح، الرياض ل العلمت المنهي ل نحرج ولج 
؛ن؛زةءام)ةآأاَه^

التعديناصر بن الرحمن عبد العلامة ثيخه تؤو ه(  ١٣٧٦)سق وق 
فتها،العيدين ؤإمامه عنيزة، الكبثرِو الخايع إمامه بعده فتول دعال~ الله "رحمه 

سيخهأسنها التي وهي بلمجاح؛ الئابعؤ الوٌلمؤ عنيرْ مكتبة و والمدريس 
-نبمافٌُ-ءام)\،هماه(.

الله""رحمة الشح يضيلة بدأ ئكفيهم؛ لا ا،لكتبة وصارت، الطلبة، كثز ولج 
الملكةمى وثواثدؤآ الطلاب، إلنه واجتمع مسه، الحامع المسجد ق يدرس 

دراسهيدرسور( وهؤلاء الدروس، بعضي اهاُي يثلمغوف كانوا حر وغرها؛ 



قاءاتاك1باهتوح ١٢

—ومدرتا وحطيتا —إماما ذلك، عل ومل الامتيلغ. لا جاد، محصل 
•ثعال" اف ~وحمه وفاته حم 

U١٣٩٨عام)إل  U١٣٧٤عام)من اسل اله ئالئتاِفي الئخ مل 
لخامعةاوتاُعة بالمصيم، الدين وأصول الثريتة كلية ق التيويس إل انممل عندما 
ثعالاممه ~رحمه وفاته حم فيها أمتادا وظل الإملامت، سعود بن محمد الإمام 

ورمقاذابح نوامم ل النوى، والمجد الخرام المجد ل يدرس وكال 
.ثعال— اش ~رِمه وفاته حم ه(  ١٤٠٢)عام منذ الصيمة، والإجازات 

يناقشفهو وثجاحه، جودته هريدل أملويخ الله— ~رخمه وللشيخ 
مطمئنةومس عالة 7ئمة والمحاصرات الدروس ويلقي أسئلتهم، ويتقبل ظلاثه 
الناس•إل ومريبه للعلم بنئرْ مبتهجا واثمة، 

آوانناث1ن:

منعاما خمسئ من اكثز حلال ثعال— اممه ~رحمه العظيمة جهوده ظهزت 
ؤإلقاءوالتوجيه والإرشاد والوعظ والتدريس العلم ثئر ِفي والثدل العaلاء 

ومعال—ملمحامه اممب إل والدعوق الحاصرامتؤ 
الشلبالتأصيل مزُتح الى والأجوبة، المتاوى ومحرير بالتألم،، اهم ولمد 

والمتاوىوالمحاصرايت، ائل والثرأالمحس، مذ العشرات، لة وصدرن، الرصتن، 
مجلتجالى الصزث الئاءا١ت، ، آلافله صدز كإ والنالامتج، واللقاءامتج وا-فلت، 
المزآنمسم ِفي العلممئه؛ وينونه الإذاعثه وبرامحه ؤلقاءاته وحطثة محاصرانه 

والنذإوما>>تإوالمتون الثوية، والمنة الشريم، للحديث، المتميزة والئزوحاُت، الكريم، 
واشحوية,الشزعئ لعاإوم اق 



١٢بذمالحايضض و4و 14امحلامت اهخ •،سوءمنسة نهلة 

اممه—زحمه مضلته ورها الى والتزجيهات والمواط للمواعد ؤإنفادا 
ولقاءاته؛وئاواْ، وحملته، ومحاصرانه، ودروسه، وزّائله، مؤلفاته، لنفر يعال- 
—وتوفيقه افه —بعون ا"قإريه صالح بن محمد الشغ مؤثسه يقوم 

يا.وانماثة العك ص كاة لإخراج اشإوة بنام، 
سبكةعل خاص موؤع لة أنشئ ثعال— اممه —زحمه دنجتهايه عل وساء 
وثقديمثعال-، افه -بعون المرجوة الفائدة ثعميم أجل من ، ١^٧^١١٠العلومائي، 

الصوتية.والتنجيلأت المولفايي، من العنمئة اثارء حمع 
الأحرى:وجضدن أفاثه 

والإْاْؤوالئأيب القديئس محالات ي المنمنم ابهود يلك جايب إل 
أعإل،الشح لمضيلة كاف وثعال— —سبحانه اممه إل والدعوة والإمحتاء واقلاثة 

تمنها مزممة كثثرة 

ه(١ ٤ ٠ )٧ عام من الثعودثة، العرج اكلكة ق كبار!صء مئة ل زا حت ■
وفاته.حق 

قالإيلاج، نعود بن محمي. الإمام بجامعة العلمل المجلس ق ضوا ع "
ه(.١ ٤ ٠ ٠ -  ١٣٩٨)الدزاسعن الحامح، 

بنمحئي. الإمام جامحة بهمع الدين، وأصوو الشريعة كلية محلس ضواِفي ع "
فيها.العقيدة لفنم وتئنا التحم، ق الإسلأْج سعود 

واداهجالخطط ع تحوية شازكِفي العلص ثدؤسه؛المنهي ئوأ ق و "
فيها.١^^ الت5تّ_ا من ^١ وألم، العلمثة، ]ذتو\ج؛و 

www.binothiaimeen.com



لق1ءاتاكاباإسوح ١٤

اتهالإ،منئم)\ا،ّآاه(حزوذئ>اويهاتيتيلني 
والمثاعر،مغة و■محاصراتتي دروتا يلقي لكف حث دانال~، اطه ~رحمه 

محِفيالامواسمماي.
عاموأسيسها مند عنيره ا-قريهِز، الكريم القزآن محفيظ حممه يرأس 

وفائه.حش اه(  ٤٠٥)
متنوعةفئات عل السعودية العربية المملكة داخل عديدة محاصرات ألمى 

قإملامثة ومراكز تجمحات عل الهاتف عمت محاصرات ألمى كإ الناس، من 
حهاُت،نحلفةسانمالم.

أحكامحول النتنيين أمثلة عل نحيثوف الدين الكبار الملكة علعام من 
المملكةق الإذاعثة ١^١^ عمت ودلك، وثريعه، عميده وأصوله؛ الدين 

الدزص،(.عل )نوز وأشهزئ;>u^ الئنودثة، ال،نرج 
ومشايهه.ومكاثيه مهامه الثائلإر٠؛ أسثالة عل للإجابة منه ئدر 

ومتويه.وثهريه أسبوعثه محاو.وله، عالمثه لماءاتا رئب 
السعودية.العرق الملكة ق عقدت الى الموممراُي من العد«يد ق مارك 

ؤإرشادهمالطلاب بتوحه اعش الوعظي والجانب الربوي بالسلوك بجم ولأل 
اّتم3لاءلمعل وعمل ومحصيلمه، العلم طلسا ل اجاد المنهج ئلموك إل 

بأمووهم•والاهتام المتعددة، أمثلتهم ومحمل يعلمهم عل والصز 
ومحالأت،الثر وأبوانم، الخر ميادين ل يدة عل. أءءالا الله— —رحمه ؤللشخ 

سهم،والعمود الويائمح، وكتابة حوائجهم والسغي،ِفي الناس، إل الإحسان 
ؤإخلاص.بصدق 5^؛ اشيحة ؤإمداء 



١٥صالإاثبمي سدبن ايلأية الثيخ كيلة عن سسرة نهلة 

مقناث4ئث
اشومهم الذين العلم ق الرامخى من دعال~ افه ~رحمة السيخ قضيله يعد 

الأحكامواّستثاط واساعه الدليل تعرية ل عظيمه وتنكه ثأصيلأ وكزمه— ~يمنه 
وبلاعه.ؤإعرابا قعانخ العربي النعة اعوار وتز والسمة، الكتامت، من والمواتي. 

بئوا-اثئع الخميدة، وأخلا٥؛؛؛ ا-اثليالة، العنإء صفات من يه محل ؤلتا 
اممهورزمة التقدير، كل ايمح ومدرة عظيمه، محثه الثامن أحبة والعمل؛ العلم 

وملج؛ومتاواْ يرومه عل وأملوا الفمهثة، لاحتيارايه واطمائوا ود«إم، المبول 
ومواعظه.مبمحه من وتنتفيدول علمه، قع؛ن من يئهلول العلمك، 

عامالإسلام لخدتة العالميه دمال~ افه ~رحمئ متصل ا،لللثإ جائزْ مخ ومد 
نا:اق:الحائزة لئحه الاختيار لحثه أديا الى الحشات ل وجاء/ .(، ٠١٤١٤)
الصد.ر،ورحابة الوتغ، أبرزها• من التح؛ الفاصلة العناء تحله؛أحلأن، ولا• أ ا

وعامتهم.لحاصتهم والنصح لم؛ن، المنصيحة والعمل الحق، ومول 
وJأليماؤؤإفتاء داو.ريثا بعلمه؛ الةث؛رين انتفاع انثا• ث ٠
المملكة.نناطق محتلف الناقةِفي انماته اثحاخرات إلمازة : ي ■
كثثرة.إملامثة موممرات، الفيد٥تي مشاركته ائعات ر "

الحشة،والزعنلة بالحكنة اش إل الدغوة 3، ئتمءا أسلوبا ائاثه حامتا: 
وسلوكا.فكرا الصاخ؛ الثلم، لمنهج حثا قثلأ يمه ومي. 

َ

عقم؛

انزحن،وعبد اممه، عبد هم: وبنوْ البنايتؤ، من وثلاث الشن، مى خمنة له 
س،وظمح،ولإلإحيم؛



ثءاتاساهمح ١٦

وفانذ:

عشزالخاممز الأزيعاء، يوم تنكح ميل جده، ٢<؛؛^ ق اش~ ~رخمة يوق 
عصرصلاة بند ا-لثرام السجد عليهِفى وصل ه(، ١٤٢١)عام شوال، شهر مى 
مشاهدِفي العظيمة وا-لثشود الصليل مى الآلأف تللث، سعته ثم امحسى، يوم 

الم^كثمة.مكه ز وذقن ثورة، 

مدنحمح ق الغائس، صلأ0 عليه صل الثال اليوم من اإ؛ئعه صلاة وبني 
الئعودية.الحرث المملكة 

بمعفزتهعلميه ومن •جناته، مسخ وأنكثه الأبرار، رحمه فيحنا اف وجم 
-محرا.والمسلمين للأنلأم مدم عثا وجرام ورصوايؤ، 

الممس
الشمين\ؤبقتضل بن محمد الشؤح ؤثثة مق 



—-

مم صم؛ س ام*،؛ م إل مض م رض صقه 
نؤاد سبم __ ييئس دّع مرض 

٢Tf ستض  ٠١صم،اصد،رّ دبموث سهض  أء<رعوم؟ ٠٠٠هم،٠٥ 
يداان نل اك؛ من ء،وا، دام لأي مي٠ أماب ابماب 

مأسمداهما ا،رمِ. ■• ١٢نم يااذامرم نلأدإ جّرام 

اذبميإلأس مس،اياد س  ٥١١٠ ١١١١٠صيئإ 
مبذ.ءيسماوساصس>-ضر

اوُض٠١١يراءأر U،٠١٠١١١١٠4امرمحص، 
ب.،١١٠ U لآ،اٌ  ١١؛ ٠١١٥ص  ١١١يا!١١٠ ؛ ٠١ Jtuس 

ُادا،اوزهبمءاانابمرل يرو. ٠^٠١٥ يئن؛ب 
Uا،« الق ي بمري رمه ي، ص U مترو امل ا4  ٠٠١٠
-تي• فاّ ضل اك *ادام م المروهكذا٠ ك تم 

٠٠٠٥١يمان  ٠١له ، ٢٠سو ءس سما، نحئع 
،اا،ألأميمبسصمص،ماءنهمسم7؟.

")ء<~كَمح

7ءإمحهتء
(.ماماعس،>•(م /

انو الإمامح المد يرك الدي انمحغان : ٠٠٠٠١
ضرُان- شا* اد د رصُ، ءه 
بمي،ان بمفر؛ب اذا،1 دم، بممر، ،1 شا• 

الغلهرجرم فالهايل اثلمة ّغطت إذا لآ4ّ غلهن! 
لقثءاهادُمزءامسبمسمدس|هُءدمحء

محت،>را،،،لدءيهمصدماسم 
عه'بمض بمنى رم ارا؛ س كان ادا ييئ 

ولوألإ^آخر مكانا طلب، فلتمرف، فله انشغال من 
وادلأم،لإ.الملأ؛ .،ل اض،  jV■_، كان 

إذالإةفكف الأومامااا<، بمضرة ملأ؛ ■لا تال: 
اُجمم، ا*،-' بممأ الم، الرا؛ س بمضر؛ ان كم 
ويذمحمغميهايلهن!، ابسة، لرفات -مر ٠٧!إ 

حمحمرمحمحبغاتط ٌثلأ اميب الإنسان ان وِإرزض 
ؤهأالجمهأ إل يذهب تم حاجته 

'واسه هم،< ( ١٠٦٠ رقم سلم ب را( 
—==ظؤم

1و1.سص»0؛

ربمنس  ٥٠١س,ياثاث مدؤ اصة. اللمرمن 
لمح،انجر ميزهما الفرمن ان رمح ئملأف، مها 
دم مل الم،. من نم، اس،";< تجور ي الى 

جمالفل، ب، وماجاز الء*ا م، نافلة  ٠١٠انع ٠ وطم وص 
سل.١١١مبمة هم، 

ممرامحلداُءو ^^،j، صر )٠ انا ]ءآثإ| 
رأنراJغر٠ ومصاق هرملأ؛ جم م، اضم 

ص،اهصهيراوأ1ام  ٢١١١٥مايؤ _؛ ام، مض 
•اء»لأنا

لختيتااف،طتياسمررراال،ّغركسمايكاذ
محوُسخمؤف١مرس؛الأlذاس٠lف>^،ّم

/كمحءق؛؛قإص
لإو^^^آبمءماتت^ا<، 

ضؤتّ)٠ _ir المربمءاءتيءد< لققإص 
سدمسند>تم،سمنماادمجلأؤ

____

بمسموسص>,لأجمبملمجنم

؛رط)،٥١من ب س ,وس ثفنا ئن،  lij،عني 
عيئنم،

^^^ت؛ابمءاء،بجبمان م مؤ ب س 
م؛ساءب،ببب»و-•

مفمبم^^*ءها،بمبمبمبم^1هؤ؛امحيبمآبءهإب
اا،اثدة،نحمل ذاٍوصصمحءصلإ 

د-اٌسمق يا تجد ُتج؛ب'ذ ٠٢١'؛-س ئ.؛)، 
مح.نَلم،راكررصسيبلاد

□000□

إئعّدساططددبم،م
ءمااا«1اءو'اسدبمالإط0

—>و<

الليتعالى(دس الضين سالح العلأ«ة؛رسدبق القيخ ااتاددأيلأتابقل1(ضيلة اق 



/وا.سمبيء)ع(

;ابما ؤكذلك اق، هماي عما يشرب أي س بمعض 
ايالم. ض بؤؤس المم. .لمةم> 

بمااضُ>اومئببوج>( شروس.أ.  آ—. ...
و حأ*ن الاذنض أن هلتا إذا يعي غربمة المسألة عذء 

كنشم وتحر اصر اد الإنان حح مل!ذا الرأص 
ؤآالأذن، عل يكرن الذي الشمم بممر >ل ؤ راتب 

ءأتصسئق
'وإذا كان ّالا، رآل4 عليه اد صل ارصرل، أن اجزم 
,د■•لأم امحبمو* j دم • اذب ثم طق رل طق 
مآب،هداب، /ف  crHS؛a0ك

د^سفسسسد 
بممكلإنمانسئجمالأشسم، 

rU-<s> —

ا<ةأعد،س//دأء،)
ءةمًًًس

سودهسمدس، م لا.امار ءاس -آ 
طه دلذلك غمحهءايء9سممس■ 

ا>ادمحماءت> ابائ.  ١٢رادمحار اسمى •ع 

0000□مو 
بمءتغلامم اذ ص ؤ ؛,مل!سنه نقق( غ
٠١٢يمواب،-د-م*-('مار * Jyifحعبمن تيى  ٢٠٠

•مم.ارياءلادهضساالت(أو؟
ملل؛■' ■ حنبمي ض '٢ -ضم يا راكمحل هبن يط 

نمس،ل، ٢١تنمك لا الم اسن ايال أد اذ للأنم ١٠
 L؛ف ن رu،0r«if  بملاد الإتادَمد ب

ضَكلا دالسي'لي انيال نمرع'■به■ إ•. مث نكر. 
 Aامَنل اب نجل لم دم.انمص نص  ١٢١إي. ل حم

اوم.اسزهءام اغ،أءاسن الامحلادكان مل 
كمانضْءس،؛إ؛صِم؛_،L لا.، 

،،)ا(سس،ُغد

١١٠•جم« ا;ه يمم عاس •ن س )ئيقر،؛،و 
ُمك بم؛،و'٣ اث همص بمابمء_yi سمءلن 

صااءءأت ؛ ٣١رك مريرنم .ئؤ،؛؛؛ 
سصسسرءهبنابجمامصبمه

يلذسسءا•ن سرسكريك رء ب راارإٍ سو 
سمائك؛هناالمءمايم __ ااس إي،.. 

درئالابما. احو محاه بمن مرض،  ٠٠٧بايايل، 
اد!٣ واللام: انملأة u؛A ام،  JUوثمد _، 

سنحب ان للأم نمض رسماي؛نايجلاأاآا, 
٠١اميها ام انمة  لهذارمرل اد، نضمر راو  ٦٠١

٠H آم* تلزءك• م الخكؤن ءاادLر; اث الرخلف القفص 
لطالويغة ي تض ان ؤاعا الخل، ريع الرينة ممع ان 

سبملالأخ عدا ان الزال س ب الذي إن تم الخل، 
فأيالرح، يلمه ُيأحذ اسل ر-يميء ل باسم الخل 

١٧٢٢١ي لملم الهة،  ٠٨٥< ٢٠٨٧١ريم انئري محرس )١( 
]ما؛كماس.

ب>ئد<~

سيم/سءع)ا(

OODO□

كانض ااسا سضر،ت بمدى ؤ ئم اققير 
 u__ نهمدتكء-ءءس_• اهاب ض حرم تب

اهاسة؟

لكبحرم ما أن المالل، j رى الذي ص عدا ١ الجواب 
الأيإدااتالإط0 مرمامءلالممب.تلاار1، 

ربءرم U ن ء؛لآنجلررنم• V* انرا مسل ثان 
نمضءءبخسمبملي'دصة ؟"؛"همجهاضرب، ّم ط ب م يد م;ا 

وربضٍُيم0000
سم؛بمابهاجاه اه اياسر؛  ٥٢٥]ققر،

س،١والدم؛ البلخ حالت مم محام تلان غرجون امن 
>3<

تمالىاس اثثبميز(رص سدبزمالح <) (ستامخ٠٥اصد^jll •ق سيرة 



١٩

اره1ءالآول

قىراهنوفيساضم:١- 
امحزوقة؟الأدلكر من ومه عند الإنساف يقوو ماذا ص: 
آثتهن -ؤؤ >يديه عل يممث ثومه عند لكف انه ه البي عن بش الجواب• 

بتيأزد وه لالفلق:ا[، i بثتي أعود وه ]الإخلأص:ا[، 4 محي 
ثشهدا ٠. جثدْر مى انتطاغ وما وجهه، يديه ينتح ثم ]الناص:١[، ه آلناثن 

محئكلوالة،محأتاذأنواب
ثلاثاوثئمدا سبما أن إل ;?؛؛^٤^١ وفامحلمه طالب ش بن عل أوثد انه كا 
حائم،؛؛من محإ حيث هدا ®إل وقال! المنام، مل وثلاثتن أنثتا ^٤^١ ويلامحذ، 

بجأدمحلكممحخذبم«،لإذم٠نمهحادئا طلبا لأما 
اكخرُ

الواويةالأدكار مى انتط؛غ ما ؤيقرأأيصا ايه بمرأ أن ينبغي وكيلك 
ثئمىأمثكت إل أزهئه، ويك جش وصنت زب ^ ^١١١٣مثل! ه، اللجي عن 

الصالخ؛ناارآ؛.عتادك به نحمظ يا ياحمظها أزثلتها ؤاذ ثارحمها، 

(.٥٠١٧ريم)العودان، قفل باب القرآن، فمائل كتاب البخاري: أحرجه )١( 
لم:وم(، ٦٣١٨)رنم المنام، عند والتبح التكبثر باب الدعواتء، كتاب البخارتمر: أحرجه )٢( 

(.٢٧١٢٧رقم)النوم، وعند الئهار أول، بح التباب والاصنغفار، والتوبة والا.ءاء الذكر كتاب 
كتابلم: وم(، ٦٣٢رنم)٠ المنام، عند والقراءة التعوذ باب الدعوات،، كتاب البخاري: أخرحه )٣( 

(.٢٧١٤رقم)المفبع، واحد النوم عند يقول، ما باب والاستغفار، والتوبة والدعام الذكر 



لقاءاواال،اباهمح

٢-

أمسثة، فيه الأخادث أكؤ ثل الملم(، )زاد لكاب باك القوال: 
خزاكلماشُ-ثؤا.لا؟ 

وكيلكصحيح، ومنللم اشحاوي وواه ما أن العل،اء عند مغروف اُبمواب• 
فيه.ينظر فانه ذلك، عدا وما صحيح، فهو وحده أومسلم وحده الثحاري رواه ما 

ضسضاممثراتسأله{٣- 
ؤيقول!بيته، ل عنده وهو حرام، الألمان انناء أن ينالم الأس بعفس النوال؛ 

إلوالأمل الأولاد حتج أحرجتث إذا لأش الت؛ من أحرجة أف أنتطح لا أنا 
عندي؟يشاهدوثه مما هوأفظع ما وشاهدوا أوأفاربيم، الحيران 

بمنغأن ممثه ئوثا اويل هدا كاف إذا مول: قدا عل الخداب: 
يثاهدوثتتابأفياء يائ أن يمكنه كان أو ئلنمنعهم، الخروج من وأولاده أهله 

حباالألمار يمتى أن له لخور لا فإيه المباحة، الأشياء مى وهى الفيديو بواسطة 
أفثالث، فلا هل.ا، ولا هزا يمكنه لا كاف إدا وأما حزام، أنه يعفد لأثه ينتقده؛ 
أنعر وعترص عندة، متقيه الحكمه، هو أعلامحا لدفع اأسلuن أذئى ازتكانا 

لعغبجل اللة ؤيسع؛ن محفلور، هو ما عل يمتحو٥ لئلا موجودا، متجه حنن يكول 
افه.شاة إن عليه لحزج ولا ذلك، 

الحزاب،:فصار 

ينفعل.منعه عف يدره عندة كال إJ أولا: 



٢١ااه1ءالآول 

أشياءفيه يغرض ميديو لهم ئتات نشه عل يدوم لة يكن لتر ؤإذ ثانثا: 
باخئ.

اقايدوانحصار التت ق عندة التلفاز بقاء فاة ذلك، ينكئة ل؛ ؤإذا ثالثا؛ 
مشاهدةمن أكثر نمامد هدا عل لأنه التين،؛ حارج إل محرجوا أن من حتر 

التلفاز.

٠اثئيؤأوامأس حكا؛اسغ ٤- 
قصدهكال ولو حش حائز، بالثواد الرأس أو اللحية صغ هل النوال! 

المحم؟
l^Ll :،^ لأن:مام؛ كلمه ثدا أئول: بالثؤاد، الثأس أو ضخ!لك

الثننل أيما زززد الثزاذ«ااا، ناخت؛ثوا بنئء، ^١ ررءلإوا فال: ر. ]ئ 
و\دثوَ\ؤمالأسص الشم صح من عل الو•عيد فيه حديئ 

يالثواديصخ الذي أف ف١لعاJنا التجمل* قصده ولو *حتى وقوللأج؛ 
محمرموف الأيه هائدئه؟ مإ ؤإلأ الثانم،، كوجه وجهة يش وأن التجمل، ئضدْ 
والننل.والمال \فئ 

٢(.١ • رغم)٢ الشسِإ، وتغيثر الشعر صخ ق باب والنية، اللباس كتاب ت ملم أحرجه )١( 
امرتوالن(، ٤٢١٢)رقم الراد، حفاب ل حاء ما باب الترجل، ياب داود: أبو أخرج )٢( 

افوممرفوعا: عباس ابن عن ٥( • )٥٧رقم واد، بالالخضاب عن النهي باب الزينة، كناب 
الخق"•دايحث ير؛ئوذ لأ الخيام، الرثان'يتواصل الئوادآخر بمدا ينضبوذ 



لق1ءاواادإ|بامممح ٢٢

؛اثنم1وسوالإعراضءئز1 سب ٥-

عثلتما إيك له! ؤيقول الونواس إليه يتوصأيأق عندما الثحص القوال! 
الكلامهذا ين-تع لا كويه جائز هل الميمم(. أو الئج^م^، كمي أو الأظمار، 
وبجكهُ؟

انمهل فك! توصا ئ؛ا كثثزه، ئكوك عنده تكون الناس بنفس الخواب! 
اعت^رuز الئوك لأف ؛ aJIظممئ لأ هزا نمثل يثة؟ نم أم م غنز 

وليسحنجؤي، فك الشك أن هزصنا لو ولكن لتعب؛ ~ كثيرة —وهي الإنسان 
اليم؛زا.الشك هذا ؤيزيل الشك، هذا ينتمي فانه بالكثير، 

قيرال، لا إذن هذا ونوانا، عنده أف تنناْ مث؛ كب يثلم لم كان فإذا 
ثك.

موسؤس،فهذا التشهد، وكذلك مث؛، من أكثر الفاثثه بمرأ رب،ا وبعضهم 
يثب،الوسواس بابا مجه عل فح إن لأنه الوسواس؛ هذا بمع أيه أوى والذي 
بهمل وربإ عَةتجز(، اممه ل حتى ؤيشآككه الصلاة، ق يشككه الشيهنان وحاءه 

أثسهأوما يطلق؟! لر أم طلن، هل زوجته! ق يش؛ك\كة وربإ افه، ل الشلث، إل الخال 
لهذايألممت، لا فك لز أعني،! عنه، فثنرض هذا. ينع أف الإنسان فعل، ذك، 

الشك،.

يكفي،،واحدة مء مأها فهوإذا أحرتم(، صْ أبدا يمزأها ولا الأية يزدد ولا 
هذا.عن يعرض القراءة ؤ، فك ولو 



٢٣الهاءاص 

حماه،طعاو،كا؛يواالفيديواياثوحلأت:- ٦

البج؛الرحلات أثناء ق الفيديو( )كا٠يرنا اصطحالتا ق رأيك ما الثوال! 
لأشخاص؟محوينا كاثث إذا الخكز وما اشج؟ ثام اض 

اوحلأتق )بالفيديو( التنجيل هذا اصطحاب أو أزى الدي الحواب! 
والضرءوزمنا، وجهدا مالأ ينثتفد هذا أن تعرف لأنك للمصطحة؛ به بأس لا 

باس.فلا هائيه فيه كاف إدا أما هائية، ثركه يائية بلا يضح الذي 
,ءْم ي تعرفقانت الحيوان آو الائمي صوره فإن لأفخاص الصوره كانت إن آما 

منهينرم أن البجي المنتمل ق ولو ينسى لأنه أول؛ شبمبه الخلاف س فيه ما 
محلون.

••©صى••

إذا-٧ 

أوواح؟فيها اق أي: فيه تزى ماذا الإنلأمة الأفلام بح القنال: 
أعنيثيء، فيها ليس مصلحه فيها اض ثى؛،)الأفلام( فيها ليل الخواب: 

ذلك.يقل أن بأس فلا للناس، نافعه أث.ياء يئزح واعظا، حطيت١، مثلاث 

مُ َُْ ,

^ضي؟»إناميدضلئدديده؟٨- 

العارفأو ا،لريد إف يقولوف• الخلول س يعممدوثه وما الصوفثة القوال! 
أئعارهلمثق كإ مثلا يقول وبعضهم مثلا، كالصلاة الواحثات! بعص يرك 

عنهم؟يقال ما ذلك. أسه أوما قريبا، تشجيي ادعى 



ساتااسالئنرح ٢٤

يريد،ما معل الريد أف من قلتان ما الدين الصوية هؤلاء الجواب• 
المرادهذا يدي ب؛ن يكون المريد إف ؤيقول• عغ؛ل، الرب مّزلؤ ي المراد وأن 

كمار،أنم شك، لا فهولأم شاء، ما فيه يفعل العامل يدي ي؛وا الميت بمنزلة 
الإسلام.عن حارحوو 

فإثههازا، أمته ما أو الأذكار، يعص عءدُث، كالذي الإسثزة الصوفثة وأما 
النم.حد إل يصل لا 

ايذخؤيان، ثح م؛ واحي•؛ حد عل ئهم ليس وأصناف؛، ام أنفالصومه 
العقائدق اُتداع هناك يكون أن ؤإل المملور، إل ويودي مضر، العبادا٠تإ ل ولو 

أنث.كاأشرتإJه 

وأمنوجمر إن فإثه ذكرت، ما عقيدته وكايت، يعتقد، بإ العارف أير ؤإدا 
ولاثكفن،يخل، فلا وإلأئلكافنامتئا؛ القثل وأنئاثلجمحه 

السلمين.مع ثد.هن ولا علميه، يصل ولا 
••ؤصق(•*

الفريىصاباموالحلأJ؟^:ما

هذاقالوات فإذا الممهاء، اصطلاح ق والحلال الخاؤ ذ لا الجواب 
إتمإذ والحاؤ، الحلال بين يإوقو0 التكلم؛ن عند لكن جائز، هدا مهوبمعنى• حلال 
وجودفمثلا! واجس،، ولا بمنشحيل ليس الذ*ي الممكن الشء بالجار• بمون 

ثإمنشحيلأ كان لو لأنه بمستحيل؛ ليس يحني! ايمائزْ، الأمور من المخلوقات 



٢٥اسءامو 

نل•معل-ومامن تإلكن واجتا لولكن لأي الأمورالواجك؛ من ولمس وحد، 
واحد.بمعنى كلها والمباح والحلال فالحائز الفقهاءت عند أما 

••همي••

١٠-

برحمييعمل أن له يجوز لا المعصية نمر السافر إف للذوبأ.' بالنسبة القوال! 
^١>^،متعالقة العصة كاثت إذا قاعدة! قلنا أما والحمع، اشئر مثل! الثمر، 
تطل؟لا حارج بأمر مثعلمه لكنت ؤإذا تهلل، الحبادة فإن العبادة 

الفررحص فيه ننتباح لا المحرم الثمر إن يقول! من قول مأحذ الحواب! 
أنينبغي لا وأما رحص، الثحعس أن عندهم ذللئ، ماحي بل إليه؛ أئريث، ما ليس 

ييرِ،والأمر فه؟ عامحى وهو له نرحصن هدا إل نقول! كيفه تنتياح؛المعصية، 
فرحص.تبت ؤإذا هوا، من و_، نقول! 

••0صى••

اءدضيلافيرك1ةاسنح:-  ١١
عندالدين كاف وإذا زلكة؟ فيه هل الناس ذثة j يكوذ الإي ١^ الثؤال! 

سنة؟أي وعن زلكة؟ عليه فهل الزمن، من مدْ واستمر فقراء، أناس 

أوعندالأغنياء، عند يكوف أن إما الناس، ذمم ل يكون الإي الدين ابواب• 
لتنهفتزكيه ثصثه، إذا إلا زلكة فيه فليس هقزاء أناس عند لكن فإن الممزاء، 
أحببت،إن ولكن سنة، كل ركاه هفيه الأغنياء عننت الن*ى الدين وأما واحال٥، 

القثض.بعد زلكته أحرحت، يعد فيإ أحثت، ؤإن العنض، قبل زلكثه أحرحث، 



لق1ءاتاكاباإسوح ٢٦

ولومقته، ^١ !لا زلك0 عليك فليس ممزاء، أناص عند الدين كاذ إذا أما 
واحدة.و>سه ثزكيه مقته، إذا إلا ركاة عليك ليس س؛ن، عئر بقى 

الثّيأي الحاليه، الثنه عن وزك زكاة، عنها عليلثإ فليس ثنة فائت، فان 
ممط.الخاصرة 

إ1ْ،أغوك فإذا س، ْن أنيق تقول: أن الأغياء عند كان إذا أما 
ملمالك، مع زكاثه أ-خرجت، شتتا إن بالخيار: أنت، ولكن ستة، كل تزكيه هذا فاة 
أنلئؤفرص لو الحال هدم ول تأحده، حتى اُمملررتج شئت، ؤإن منهم، مضه أن 

زكاته.ءليلئإ فليس يوهوا ولم اصروا، ثم ثآحدْ حش انمملريتؤ 
••هصى•*

١٢-

الثلم؟اشثاك، ذُيلحة ي تمول: ماذا القوال: 
ينشوأته حلال،، دئيحثه أن الأصل اللم ا.لالمصاب، افه، تلملث، الحوابج: 

إلجاووا لوما أف محممقبمهات عاشه عن روى اليحاري أن ذللث، وذليل اممه، 
اممه ٢٧٠١أذووا _ لا بال!غم ثا/تا مئا إف افه زئول ثا زقالوا: ص}؟. 

أنت،لأمرُ غهد لخدش وكانوا قالنv: ثئوااا. ٣ »نئوا مماو: لا؟ أم غثه، 
فإذاقليلا، إلا الإسلام أحكام من سنئا يعرفوف لا بالكفر النهد حديي أف يعرفإ 

لعلهنقول: ولأ حلأJ،، دييحته أف فالأصل أوثصز١^١ أوثأوديا مممؤا ١^^ كال 
ذللث،.أشبه ما أو يصل، لا لعله أو: ينمى، لا 

،٥٥٠٧رقم)ونحوهم، الأعراب، ذبيحة باب، والصيد، الذ.بائح كتاب، البخاريت حرجه أا 



٢٧اسءامو 

اسوء1فيماإثهو:- ١٢
الئعودثة،بلادثا عن متآحرا بلد؛ ل صام إيه يقول؛ وجل هدا الئوال؛ 

صمثاوثحن يوما، صاموا بلدْ فأهل عسا، متأحرين بلد؛ أهل وأمطر 
ام؟فا وعثزون، تنع له هي عندنا اض يوتا اكلامح، لكن يوتا؛ نلامحن 

يكملأن يلرم ولا فطرهم، حال فيها هو التي البلد أهُل ْع ينطر الجواب• 
•فهوأختن البلدين ل الثلأيتن إمحال إل نفلرا الثلأنتن كمل ؤإن يوما، ثلايتن 

٠٠ ••)3^0

محَُُ  وعبحزء١^^؟م؛؛وءالإحوام راممافارلواو؛ه الإمام نزأدرك - ١٤

زائ؟وهن الإمام يات"رك المصلئن بنص الثوالت 

ثيَهيكمن أن يلرمه را؛ع والإمام الصلاة ل امرذ يحل إذا الجواب• 
ثكسثزةكون يكمل، لم ثاء ؤإن كئت ثاء إن الركؤع ثكبيزه ثم قائم، وهو الإحرام 

هتيثة/الثلم أهل قال هكدا منتحثة، الحال ده هق 
*•هصى••

١٥-

الئؤال:ماممإشاوفياثلأة؟
مطلقأومن معم، إل معم مذ يكوف أن إما الصلاة ق الية ثنير الجوابحت 

منمثال باس، فلا مطلق، إل معم مذ كاف ؤإذا يصحان، لا فهذان معم، إل 
أنيريد المحب الثجر راتبة إل الصحي ثق من ينتقل أن أراد إذا معم؛ إل العم 



YA لق1ءاتاسبا1صوح

واتهبمل لم أنه يكر ثم الصحي، ركش يصد أن يريد أنه بث يكئ يمضيها، 
منركعتان المجر راته لأف يصح؛ لا فهنا المجر، راتبه إل محولها المجر، 

الصلاة.أول 

لمأنه يكر الصلاة أثناء وق العنر، صلاة ق يحل رجل أيصا• كيلك 
منقة تكون أن د لا ١^٠ لأف أشالأ:دصخ، ^١ للفم، ثواثا الفم بمل 
أمحله•

مطلمه)ثوافل(،صلاة يصل فحص يكوف أن فمثل• معم إل ^، ٧١وأما 
صلاةإل المه هزه فحول المجر، ئنة يصل لم أو المجر، يصل لم أيه يكر نم 

يصح.لا أيصا فهذا الفم، نق أوإل المجر 
النمراته أما عل الصلاة يدأ أن فمثل مطلق، إل معع، من الانتقال أما 

نيةإل الأول النية من يثحول فهنا صلاها، قد أنه تبة؛( الصلاة أثناء وق ناميا، 
ممط.الصلاة 

أنفأراد حماعه، حصزُث، ثم وحده، مريصة صلاة ق فنع ال إنمقلات أو 
من^j، لاقه جائز؛ فهذا ناقله، ركعتم عل فيها ليمتصر يافلة؛ إل المريصه محول، 
مطلق.إل ثني 

يصح،لا متهن إل مطلق ومن يصح، لا مش إل معم مي( الماعدْت هي فهن-ه 
ومز(معمإلمح،ص•



الهاءاص

١٦-

هولكف لو أض: اسه؟ ^ ١١فيها وكفي هل الئزان4 الثنن الئ>ال: 
البمدثه؟الفم زانه وهدم الملة ١^ زاثه سْ أو جذ ثوائت 

أز:كفيبي1ي
الفمزانه نحو أذ أزذت ^١ قجن، أن من د لا انئ الثيءُ الخراب: 

زواتب.عدة عندك لكف إدا الفم راتة ثنزي أن بد فلا 
الظهر،أنها ثتوي بل فقط، قرمة أما ثتؤ فلا تانيرأ،، أف بد لا المرمة وكيلك 

إنمالوا! دت»ةثوظ' الثلناء بعص أن إلا ثنيته، من له بد لا فالم١٠يرi، العمر، أما أو 
الومت،.فريضة صلاة الإنسان يتوي أن يكفي يإنه ع؛وْ، معه يكن لر إذا ١^؛، 

لنحوأتت لئك، ١^، ذخ1ك عن وغاب، شنئ١^; لوبم، فة: 
الصلاة،ثمن بمنزلة الوقت ثمين لأف يه؛ بأس لا هدا قالوا: الومت،، فريقه 
عليهم•ئنهيل ومحه للناس، منحه يه قوو وهدا 

*•هصى•*

١٧-

أوثسيت،،هت،كاسنت، أؤتربثلامث، لوكنت، ٠؛^": الراذلسلا■حل؟ هر الئوال: 
الثكعتم^،هاثي أصل مهل الشمس، ثطثع حص الفجر صلاة بعد حلنت، ثم 
معا؟والثزوق للور أما وألإى وكعايتخ، الأربع أو 

وئنةللون، الوئر وسنة للصحي، الصحي سنة ثتداحل، لا أقوو: الخراب: 



ْسسمث:»إىاسلأيدفرإفىاثتالآص«ا- ١٨
اف®إل دول1 الصنوف سوية عند المساجد أئمة من سئع ما كثيرا النوال! 

بمضالأمج«،نوئنسأومل؟
^١امح:أثئول وأف ^!٠^، ١^ الئف أف شك ^٠ 

كنوو، ٧٥١راع؛اد فقال! ينوالصس، ذإ من وعد البي. لأف الصد؛ ينووا لر 
اشَر)إو يكزن: الدي الحوي1 وأثا ؤيوهئلم((راا. افُ:أن أؤ صموهئلم 

بصحيح.لسزر يهدا '، الأعوج،اأ الصفث، ينهثرإل لا 

َََُُْمح  ^اردنيالأح1ديس1شاضدء:- ١٩
١^^٠م مثو! العمدية، الأمور بعص يردوف العلم أهل بنص الثوالت 

هؤلاء؟حكم مأ الاحاد، حير زد طريق عن وذلك وغيره، 

وثأويل؛اجتهاد عن ردهم ذام ما مندوروف مم° هؤلاء حكم الخراب•' 
نزوللأن تريم؛ بن عيسى لنزول كزدهب ليس امحد-ى لأحاديث زيهم ولكن 
ا1هديأحاديث أما الصحيحة، الثق وصريح القرآن بظاهر ثابت مريم بن عيسى 

أقام:أربعة إل قثئوئ العلماة فإن 
~ةنؤ.— ٢ صحيحة. — ١ 

موصوعة.— ٤ صعيمة. — ٣ 

(،٧١٧)رنم و؛عاوما، الإقاعة عد الصفوف سويت باب الأذان، محاب البخاري: أحرجه )١( 
(.٤٣٦رقم)ومسلم:كتارّ—،الصلاة،يابنوئهالصفوف... 

)اا(لأأصلله.



٣١القاءاس 

صرووْدعت إدا يأي توف أنه العلم؛ أهل أقوال مذ الراجح لكذ 
أهلعقيدة من الذي المهدي هذا ولكن وجورا؛ ٠؛^ قلا بأف محتئه، إل الأرض 

الذي\لث\ؤ3ثب مهدي فإن ينتظرونه، الذي الراقصة مهدي هو ليس والحإعة الئق 
٥^١المهدي أن ينتقدوف إهز لة، حقيمه ولا أدها^1؛، ي حنمالأ إلا ليس وق>ؤتووئ 

لمه،أصل لا وهذا يوم، كل حروحة وينتظرون العراق، ق الذي لئزدامحت، اق 
العميثة.الماجية من ولا التارنحثة، ازحتة من لا لة، حممه ولا 

••)قضى•*

٢٠-

القرآنلفلماهر محالمه أتبما بزعم الصجبحم( ق أحاديث، يعضهم رد السؤالت 
وكذللئ،٠، إيا٥ر ولطمة الموت وملك موسى حديث، مثل للعمل؟ ■كالمة أو 

الأخاديث،؟هذْ ِمئ وعإثمحا ضر٢ا، أقله بثكاء مي اقن »إن يديح،: 
الواقع،-محيمة لا هو، عمله لاحتلأف، للعمل كالمتها مد الحواب؛ 

اصل،بللأبملإابم،أن ثمأنمات1،صاتيةلأممن1دا 
أرن؛مزاحي 

النيعن الممل صحة عدم إما — ١ 
سائال،مل.آ-واثا 

(،١٣٣٩)رقم القيمة، الأرض ق الدفن أى من باب، ا-كائز، محاب الخاوي: أحرجه )١( 
(.٢٣٧٢رةمِ) موس.، فقائل من باب الفضائل، كتاب لم: وم

إداعلتها، أهله بكاء سنص اثت، ررتعدب الني قول باب الخنائز، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
عليه،أهله ببكاء يعدب الين، باب الحنائز، كتاب لم: وم(، ١  ٢٨٦)رقم ٌئه، من ألثوح كاف 

(.٩٢٨رقم)



1قاءاوااأدابالهمح ٣٢

•آبدا التعارض يمكن هلا العمل وسلامة النمل صحة نع أما 
ام\لأص نزى -ض ئائا -ئء ض،ولا؛ أنثم' ثئطع ولا 

زئئواأبجائد؛أولتفو.
أفثعتمدوف كنتم إدا لهم■ فنقول المذكور موسى متكروحديث أما 
فهدانملئ، فلا للمتقل، كالف قوله. وتقولون: تكدثوثئ ئأ هالها؛ وئوو 

محئ.
 U^ اوواةمذ وهم ئدا وتقولوف: قالها، اوئوو أن تنممدوف لا م ١

لأنالؤسول؛ قول يزد من بين ةإئإأ ثظر، محل فككفيُكلم منهم، حهلآ أو ٠؛^، 
الولهدا عئدة، لب:ؤث، لأنه ١^^، قول إع ض وثئ سو، فالف لأو 
القارئسمعها التي القراءة القارئ عل أيكن ٧ الخهلماب بن عمن يكمئ 

الئرآن؛لكنئلأنقيأدقلأةبممُوغثلببمتنها، من 
اوثول.حر الرجلولم:ق؛ث،، ٥^١ أن مه ظئا مه، اختهادا أن٤زثا 

يالعمل لمخالفة اوصول قال ما يئ! من بين فثنيى الرجل، قراءْ يأمحر هأحيرتْ، 
يصح.لا أنه لقلته الثسول عن روي ما يرد من وبتن وعمه، 

 ٌََُُْ

ذتي،شضهسة...(<؛- ٢١

ف،ظثلأةجاحم،ماذننى
افدث؟ثدا 

الكفر،إل اادءاة ونحن.ير الفتن ظهور عند الخ،اعة بالنوم الأمر باب الإمارة، كتاب ت لم مأحرج ، ١١
رقم)اهها(.



٣٢

ابدالأحد محل ولا إماما، له عيعل أف الإنسان عل نجب انه ؛ ٠^١٥ابواب• 
أم،دئ عثر دمن ئلطان، عز مذ بقي إمام بلا بهي، إذا لأل إمام؛ بلا يمح، أن 

ألأمومح، أووث وآطعؤأ آلس أطتمأ ءامنوأ ١^؛، ؤثأ؛ثا يقول• عَقبج وافه 
الموميتذ؛ٌٌّبتن، عن حارج شاد تعة عتقه ق وليس مات الدي وهذا [، ٥٩لالناءت

صاروقد هدا حالم، فإذا الخال، كانتح مهإ أمبمر لهم يكوف أن بد لا الؤمنين لأن 
الومحذ•ّنيل عن، حارجا 

سااهمابمااسمضة؟- ٢٢

القوان^ر^ومحكمول والثنة القرآل محsكمول لا الدين يعثن هل السؤالت 
الفزويةأوالإّمحممانا؟

هاكوهل هذا، عل لخم الدي اي، إل النظر إل قئثاج هذا الخراب: 
لفالحكم ماذا؟! أم النزع، محالقن، لا هذا إن وفال: دعي ممن >ئلم ألخد 
بجا.بمكنإلأمثلمحلخ هزْ 

••هصى•*

ركاثها؟عس فهل سهاوسئها، ونفرددبيي عندءأرص - ٢٣

يبيعها،هل يدرى• لا فيها، ئثة واحثلثئ أرض، عنده رجل الثؤال: 
أعنح،كبوت'محه؟ الحول حال إذا يزكي فهل أوساكنها، أويؤجرها، يعمرها، أو 

للتجارة،عروصا كانت، إن يزكيها بيعها إل مال، كانه ورأى الحول جاء إذا مثلا: 
الحكم؟فإ ثزكها، لم وبمكبجا نبمزها أنه ورأى نثلأ الثاف الحزل جاء ؤإذا 



لق1ءاتاكاباإفتوح ٢٤

لا؟أم يزكيها فهل يبيعها، أن ونوى الحزو، عليها وحال، مثلا الثنه حاءين، 
عزمعنده ليس اثه دام ما اصلأ، زكاة فيها ليس الأرصى هذْ ^J،I الحواب،ت 

./(")١ ~ولو الردد نع أما مردد، لأنه زكام؛ فيها فليس للتجارة، أما عل أكيد 
عليه.زكاة فلا 

زكاة،فيها فليس يبيعها، أن ونوى الحول،، عليها وحان، مثلا السة حاءُت، ؤإن 
لأباَلبمث،محازة.

••ؤصى••

الزهءينميه؟اماه،ة ض وعدنونا - ٢٤

همعني. من اُممل وبعدها الرمز، مى مدْ الراففة مع عاص رحل الئؤال،ت 
لا؟أم لهم بوعدة يمي، أن له بجوو فهل يرورهم، أن ووعدهم بعيدة منهلقة إل 

وثوينشا؛بم، أم ئ بجرن دمل ُئئبمهم؟ مملهم ئتلم أن له هدد يعل 
م؟

ولعامةولزئوله، ولكتابه، ض، النصيحة الإنسان عل الواجسؤ الحواب! 

وتئأنثثاس4لم، أزلا: طيه محب ننهب الدين الزاففه هزلأء الناس، 
لير،بمم،*عليه هم ما محمحياأف الحل،، لهم 

لأم-لممعهم؛ محلى ولا يركهم، فانه الحي، بملوا ولم عاندوا إذا ياثات 
معاندوف.Jقلإول محا 

هذيحلاف فهدا يصيحة، يدون الصلأل س عليه هم وما ثركهم وأما 
للحىاممه هداهلم فإن أولا، اشيحة الواجن، قاف افهثه، أمز ما وحلاف ه، البل 



٢٥اىت1ءالأود 

هوؤثزطفإثه الملأو من علنه ضأ ما عل وأصروا تيثدوا لم ؤإن هوالمطلوب، فهزا 
عنه.أوبمدوا محهم بمد إدا ثزوزهب ولا إي، عئلز ولا 

*•ؤصى•*

حمىاااثةضاثاسدهاه:- ٢٥

علنه؟مل أف غور ئهو الم؟ر و ا1ثت، دفن ^١ القوال،: 

أنهدا عل والدليل علنه، يصل أن جاز المز ؤ، الميت دفن إذا ابواب• 
رأةاشكانم،تلإصوماذ،يج

••هصى♦•

٢٦ -L،0^J  اعماءاثمإضوء:بح؛ عيرقوس ط
يديهعنل متل رأنه مسح فثثلأ1 الوصوء، ثرنست، ق أحطأ إنسان النوال! 

الوصوء؟مدا صحيحة صلاثه ثهل يعلم، وهو 
حيث،بصحيح، ليس الوصوء هدا لأل يصحيحة؛ لست، صلاته الخواب! 

^١ءامنوأ أدنمك^> يقول! ءِإءْل واش يديه، غ>نلي ثتل رأمه بمسح بدأ 
إرءوّءآقموامحوأ آلماغؤ، إثا وأدوؤم جوهحؤم -وةءسلوإ ألصأوء ءل دننَ 

يئسفإذا مرسا، وضوءا ثوصا ه دالثى -ة؛ا"أ، لالأثااقصنها4 إث، وآتممًًظم 
اللممح،م، سث ومد ورسوله، اممه أمر عليه ليس عملا عمل ممد وصوءْ الإنسان 

الخنائز،كتاب وملم؛ (، ٤٦٠)رقم لامسجد، الخدم باب الصلاة، كتاب اJخارىت أخرجه )١( 
(.٩٥٦)رقم القبر، عل الصلاة باب 



قا«اتاك1و،السرح ٢٦

ئذَفإذا ء، نزدود أي: نذ«را؛، م ث م ط صل »_ فال: أنه 
صحيح،غثر بوصوء صل ممد الوضوء حذا صل ؤإذا صجح، عثر صار الوضوء 

ررَلأبمغرنيءور<(رى.همومه:فلأمحلضلأن4ُ، 
••)محيق(•*

الأجرة؛حولذو1دة ندالارسطرة ضل حرنه - ٢٧

محاسن،لا خش الخداد محل بالامحار ن1ازة انثام الناس أخد الئوال: 
باطوو،مامح؛سا؟

صاحء_،إل الأحزة من مل ما يعيد أن، عليه ونجب علة، جرام هذا ابواب• 
عنه.به سننيى أن عليه وجن، الآن لا كاو فإن المثارة، 

)قصي•• ٠٠

٢٨-

الي،؟قت، الاختاع ومحز الكافرلسا، نعزثة محأ ما الث>ال; 

ولكنأوكافرا؛ مسلءا له المعري كان سواء الصاب، يعرى أن بجون اُبمواب• 
أصحابه،محامحن^لممحJيونوJهولأ 

الئوقق وحدهلم ومن مت4لم-، مامحث، الديذ أبواب ~أىت الأبواب يعلمح، ؤإما 
التهنئه.لا التنرثه، اأمصود لأن عزاهم؛ مصابي ورآهم المنجد ق أو 

رنممردود، فالمالح جور صلح عل اصطلحوا إذا اب، المالح، كتاب، البخاري؛ أحرجه )١( 
(.١١٧ رقم)٨ ^، ٧١الأحكام مص باب، الأقضة، كتاب، وسلم; (، ٢٦٩٧)

(.٢٢٤)رقم لنملأة، الطهارة وحوبؤ بابه اكلهارة، كتاب، لم! مأحرجه )٢( 



٣٧اس»اس 

ومحول. الّص رد دلهازا العثز، عل الإنسان موية ؛الئمية• والممصود 
الثّ>رلالثى. يري الموت، ساق ق لكن لها ابن عن لتشره أزماته الذي اسه 

بأجلعا1و0 ثيء وؤل أعطى، ما وله أحد ما ف أف يأحثرها إليها *ارف له؛ وقال 
ؤكص«رأ؛.قلي ئئزئ نمش، 

العرب؛أجل من ليس بجر، أف علميه أك حى لبمربما، يذهب ولم 
المحتقر.الهلفل أو الغلام هدا ور حف أجل من ولكن 

منالعزاء لثلمموا الميت أهل بجمع أن الصحابة عهد ل معروئا تقذ ولم 
منذللث، عل والاجتمملع الين؛ أهل بيت ل الطعام صغ بمدون لكئوا بل الناس، 

،٠٢واكهرالنائخه لنز ه الض قاف الدنوك،، كائر من واقاخه اقابجة، 
منودنغ هطزان، مى مربال وعليها القيامة يوم مام يسب، لم إدا ارالنائحه وقال؛ 

باض.نعود جزد_،ا<رآ'. 

لست،اش اشجمعاُت، هده مثل فعل س إحواننا نحدر يحن فلمهدا 
لهم•نر هم، بل لهم،  ١۶

٥اتا اليءس ادِمأ ر آفت ٌاد*مأ تل ؤ ثازقو0تاقت اش نول، باب التوحيد، كتاب البخاري؛ أخرحه ( ١ ) 
علاس باب الخناتز، محاب لم: وم(، ٧٤ ٤٨)رنم ١[، ١ ]١^١،:• 

(.٩٢٣)ادت،،رنم 
٣(.١  ٢٨)رنم النوح، ق باب الخناتز، كتاب داود؛ أبو أحرجه )٢( 
(.٩٣٤)رقم الياحة، j التنديد باب ابمائز، كتاب لم؛ مأحرجه )٣( 



٢٨

ادت|تر؟دنس ١^٠٠^۶ يسم هو ' ٢٩

١^٥^؛؟ينقص الدكر ص هل \د؛و\وأ.' 

لكوإذا إلا \لأ>ئوءك مص لا الأم ص أو عندي ١^١-^ المزو \د\ب: 
وبناءالأئء، مس فهقول آخر شحص من كاف ؤإدا الوصوء، ينقص فإيه لثهوة، 

ينتقص.لا وضوءها فإف دُه، ومثت طملها بتنظيف ئامت إذا فائزأة ذلك! عل 
••هصى♦*

سمونمثزبهاإلأساسلأةل- ٣٠

انمهاءبمد إلا حا ولي:م جانة، ي وو ضل الدي ١^ 
صلاته؟حكم ما الصلاة، 

أفئتي ولكن الصلاة؛ مبل 7ءا ٣-؛ لو وكيلك صحيحه، صلأيه الخواب! 
دؤ١طذالا ؤرتا تعال! اف لقول صحيحة، يائسايصلانه الئوب غدا ينتنهاوصل 

((راء.)رئيينك افُ: ممال 1غقاظهلاكرة:آحآ[، 1ؤ قيثآ إن 

قدث،فيه،ا ص وم يالأاس وئوينز ط ه M ١^، ولأن 
صلاته؛ق ومصي فحاعهنا قدرا، فيهما أو فا-؛مه 

صلاثه. البز لأنتانف اجهل، مع بالنجاسة بظل الصلاة كال، ولو 
ي-'ص

آوئعمو«هو'آساءكم G تدُأ ^٧>؛، ت قوله يان باب الإي،ان، كتاب ت لم مأحرجه ، ١١
رق()آ-آا(.

(.٦٥٠)رقم العل، ق الصلاة باب الصلاة، كتاب داود؛ أبو أحرجه )٢( 



الأتاءاص

الأسثجاء؟ايإضوءتنل سح نل - ٣١

الأنتئجاءمسألة ق — القول؟ هذا صحة مدى —وما مول هناك هل الثوال! 
الوصوء؟يعد 

تحلاف فيه هذا الوصوء بعد الأنتجاء منألة الخواب! 

الأنتئجاء.مل يصح لا الوصوء يقول: العناء نص م٠ 
الثانرالقول وهذا الأنتئجاء، مل يمح الوصوء العناء بعص وا 
ينثجل.أف مل يصح الوصوء إف أي! أصح؛ 

انتجناواوينتجمل مثلا، الوقت مل الإنسان يبول ( jtjئتصور! والنأله 
صلفادا مثلا، ثاميا انتئجاء يدون ثوصأ الومت، جاء إذا ثم الثزوط، ثام ليس 

ا-لثاجةقضاء يعد الش؛قست، للثجاتة ونسياه صحيحة، فصلاته الوصوء ذا هل 
َْءَُْ 

عنهيعمى 

صلاثهيقول! الأنتجاء، قبل الوضوء يصح لا إيه يقول،؛ من مول وعل 
منويتوصأ حديد، من ينثجل أن فعلته يصح، ب وصوءْ لأن صحيحة؛ غثر 

حديد.من الصلاة ؤيعيد حديد، 

اثتوس:الجديسلأن  ٥٥٧٠جوس،ان دمؤى - ٣٢
جززأن آلأن نننع وم، ي بالغفار الي أن نم كا الثؤال: 

عندافلوحود اإسٌّرإ صوُت يبه الأن— ممعنا —كا التحد ق الموجودة الس-اعة 
الخل؟اشازى،بجلمحئهذا 



لةاءاتااسا1فتوح

توقالوا عنه، نالنا لأننا صحح؛ غبمئ قول ابرس ينجه بأنه المول الجواب• 
العاديةالساعة كموت إلا ستع الذي الصوت هدا وما كدللتؤ، ليس إنه 

هذ0من ينكو الناس بعض إنإ أهوى، ا-اثاتطمم الساءة هده ق لكنه اليدوية؛ 
الحرس.أحل ص لا الناسبموتبما يزعج لأما الساعة؛ 

ظ؛اسمةنياششيسهدم:- ٣٣
لا؟م>اكنص،،بجلمحوزاثلأةفيهأم 

ؤإذافيه، يمز لا فانة ^١ تجا الدم كاو إذا النل،اة: ثوُل الجناب: 
يصؤ,لا فانه الدكاة بحد واللحم الكبد كدم طائرا كان 

٣٤-

الصلاة؟ق النساء س غرها يوم أن ذذنو°ؤ محور هل الثوال؛ 
ماح؟أم حقهى ل منة هدا هل ولكي حماعه؛ يصلن أن للنناء يبور الجواب؛ 

منة.إثه يهول،! العنإء بحفي 

متاح.إثه يقول! الحلياء وبحض 
الئلأةأقس فإذا ذلك،، ي صرمحه ليت الئئة لأن ماخ؛ أنه والأرب: 

الإاعةّأهل س لنن مهن حماعة الصلاة ينس ؤإذاي' فلاباس، خماعه 
••©مت(•*



٤١الأتاءاس 

٣٥-

الدين؟ضاحث اضح وإذَا _؟ ه لزم ام محأ U ص- 
لم:فذلَؤإذا عله، زاجا لز فالحخ ذلن الإنسان م كاف إذا الخراب 

دينكفاقضى الدين، ض الذي الواجب يثدم أن يمضيان والعمل الديذ فإل واجأآ 
إنأ.علك فليس الحال هذْ ل مئ، ؤاذا كؤ، ئأ ١^، 

به،يطاله سون، الدين صاحب لأن الدين؛ صاحل، اسمح ولو وحتى 
لوحتى فنقول! ممط، اجأ يمدم أن له يتح الدين صاحب أن هناللث، ما غاية 

الذمةإبراء المالة الدائن، لحق أجل من المعاينة تحري؛ ليت فالماله للث،، تنخ 
بمج-أن نل 

*•هصى••

ا'صاث؟تجادةوس؛ضدة:- ٣٦
هدال كلماهم لو الناس بعض ظها: والاجتاع الواء طَلة القوال: 

اودفكمن، العادة، ئه مصي ؤإيإ التعثد، به مصي ولا هذا معل نحن يقول: 
عليهم؟

الوجههذا عل العادة صيعت، فإذا المادة، مذ وهى ستة التعزية الخواب! 

قالثواب حاء ولهدا بدعه، صازلم، ه الثنول عهد ق معزودا فذ لر الذي 
عباذاُتج.عل إلا يكوف لا واكزاب، الصاب، عزى نتن ثقل 

•♦هصى♦•



٤٢

-٣٧

ؤيريدممتهم— يلرمه الذين —مى أخت أو أوأم، ابن، عنده إنسان \و؛ؤ\و(.' 
يمنإليه، الركام إحراج يمح لا ثثثته ثلزمه من نمت،! ومد إليهم، الزكاة تزغ أن 

الشخص؟مع هزخضأ يلزمة الذي 
أحلمن إليهم زكاثه يدح أن محور لا نإنه ممته ثلزمه من كل الخوامحب؛ 

وأودتدين عله الوالد أن قرصنا فإذا بأس، فلا دين فضاء ق لوكاو أما النهمة، 
وكذللن،الأم، وكذللئ، حرج، فلا قضاءْ يستهليع لا وهو زكانلئ، من ذينه مضى أف 

-يذالأنلث، محوز؛ لا فهذا النقمة أحل من زكاتلئ، من يعطيه كنت، إذا أما الابن، 

منولكل والبنت،؛ الابن، وللأبناءت والأب،، الأم، للوالدين! نجنر والنفمه 
AjjJ  ،ُؤدءإاتعال؛ اممه صول مقته؛ فعليك، لومامت، يرئه من كل أي! مارت،، لو أنث

لأن،، LJ)^Iاجزة الزارمث، عل افه فأوجث، ]اوهمة:'؛'؛'؛ا، ظناه ثقل النائي 
النهمة.بمنزلة الرصاغ 

••ؤصى•*

TA -:جام1ةسيجاإلأسجي^
حىسنج، لأ ؤ٠الثا جهذوقف'•' افه قول من العناء بعص الئوال؛ 

هآسنثجنْ ُؤكأبمتا قوله! ومن [، ٢٣لاكص:ه ًًقسيد سيخ إبيبثا آلغتآء بمدر 
صحيح؟الاستدلال هذا هل -قاحة، إلا الزأة خروج عدم عل ]القصص:آأ[، 
v^l^l ! الإملائيةالثريعه ل لأن اف5ثفح؛ من لكنه صحح، الأرأمتدلأل هذا



٤٣ائق1ءامو 

ه•اللمي وقال تالأحزاب؛م'آء، ه ذ وينف ؤ ت تعال اف قال عنه، يعني ما 
حثربنتها ل النأْ بقاء أن من وانححه، ذللئ، ل والثنه ، ٠١٠٠لهى، Jf®ويونس-

محا.

••ؤصق(•*

؟u^lطهوذتيلالرأءصءهلأةاثظهو1ذا - ٣٩
الظهرقضاء عليها هل بركعة، الزب قبل الحيض من طهرت امرأْ القوال؛ 

والشنر؟

قفاةإلا ;وبجا لا فانه بركعة التنس غروب قل ارأة طهرت إذا الخراب: 
ُرمنه•' الض قال وقد وقيها، ل ؤمحرت التي الصلاة هي لأما فقط؛ العصر 

ولما، العصزااُ أدرك ممد الئئمى، دغرب< أو مل النصر صلاة من ركعه أذرك 
الظهر.وعليه يقل: 

إلايلرمه لا ركعة ممدار العصر صلاة وقت، من أدرك من أن فالصواب: 
العشاءصلاة إلا يلرمه لر ركعة مقدار العناء صلاة ونت، من ادرك ومن العصر، 

المعرب.صلاة ثومه ولا 
••ؤصى••

٤٠-

الحيفإ.نياشِفلصثزكأنوأمأكن؟القنال: 
[٥  ٦٧رنم)الجد، إل الماء خروج ل جاء ما باب الصلاة، كتاب أبوداود: أحرجه ( ١ر 

٥(.١ رنم)٥ العصر، من ركتن أدرك من باب االوان؛.ت،، كتاب ت المائي أحرجه )٢( 



مءاتاك1بالسوح ٤٤

اغممدإذا إلا اث، س محج لا أصم نزك اض بغي الحيف الحزاب؛ 
أير؛كمرا يكمر فحيسد عِؤ؛جل، ض ما مثل الئنغيم من به للمخلوق أن الحالف 

اقدشذاJا.لأنه 

٠)محصق(•  ٠٠

تسةدعJةامام؟- ٤١

لعزته؟أش فهل للوليمة، يعاف راثخي الئؤالت 
تاعل قي أن إلا وأصل أتى لكنه الحق، عله هزض ئد كاف إذا الحزاب: 

درءايعزيه فأحب ثره، من نحاى أن إلا ذعزيه؛ تجب فلا الصلأل، من هوعليه 
فأجبذغزته، تجن إ إذا ت؛1اك أن وكئشى المثل، ق زبنالئ، يكوف كأن لثزء، 

لثزْ.ئزءّا

••)غصق(•*

٤٢ -

وهوحنجن، عتي0 وجود مع يياو يثلائمئة ثوبا وجل اقري الثوالت 
وهداياباف، هذا مثلان يمال كأذ الإنراف، من هذا يكون أفلا جودته، من قريب 

ينتننلجيد الثحيهس هذا لكي أيثا، والكوري اش، ثاء ما والتاباف إنجليري، 
أيماتنه يسثنمله فد بثلاثمئة امرى الذي الثخْس هذا أن العلم خ سنة، لمدة 

أحن.لأنه انراه أنه معناه الحزاب! 

عندهالذي فالرجل عئتيثون، الناس أف وتنرف الحد، تجاوز والإسراف 



٤٥ااات1«الآوو 

الرجللكن مسرف؛ عليه يقال ولا يثلاثمئة يشتري أن يمكن الريالات ملأيتن 
هوغالإمرافت إسراف، هذا نقولت يته، نفقة حتى عنده وما يستدين الذي 

العنذا.عل يكون فائه وعليه هذا، ق لإتلفول والناس الخد، محاووة 

••©صى•*

٤٣-

خميعثدنه محج، أن عر وعزم نحج نر الذى ل زأيلئ، ما الئوالت 
يبمق؟أم الخح، عل عزبمتئ محم محل دين، علف ولكن الثم؛ 

الديننقاء ق يصرفه الذي والئيالا ا-لإ، من أهم الدين مماء الخواب؛ 
محاثا،ؤج أن له تييأ أنه زصن لو نعم ا-لإ، ق يصرمحا ريالأت عثرة من حم 
لهيتمغ أن أراد أصدقائه من أحدا أف أو نته، الذين اعجاغ لإحدم تنرج أن مثل 

ضزئ.مه الدين لاقال محا الحج لأف أمن؛ لا فجثي بالحج، 
••©سء(••

١^^٠؟ضو؛قض الإجيام ج ص - ٤٤

فإنيشم ثم يتوصآ الذي أن ه اللمي عن روي انه سمنت الئوال؛ 
ثندثالأنتحنام أساء وق ينتحم، ثم الشحمى يتوصا ئد ولكن جائز، وصوءه 

وصوءْأفيلل ذكزه يده ممس أو 
قهوةلعم أما لشهوة، كاف إذا إلا الوصوء ينقمن لا الدكر ص الحوابر؛ 

ونشت،الوضوء بعد استحم فإدا هذا وعل بواحّتا، وليس مستعصا الوضوء فان 
صحح.فوضوء٥ قهوة يدون يكره يده 



لق1ءاتاسابالفمح ٤٦

٤٥-

اواجم،ظل^"54 أف ننتع قارنا: أو سا لإ أن أزاد ٠>، الثوال: 
-يداتقوم وهي الحاج، بلي ل مدم حيث الفدية، أو الهدى بدبح هي لمموم المائ 
الحجة•ذي من العام يوم العم 

فديه،عاليه أو القزان، أو التثمع هدي عليه يمن اس لا أقوو: الحواب: 
النكيريكون أن ئثزط لكن به، بموم من يوكل أن واجمت،، أوثزك محظوو فديه 
أم1ايمه وثوكان أنه عو ثزكل، قلا ؤإلأ بأم قلا أمينا يمه كان ^ن أمنا، مه 

ثد:دةذح ه ائ لأة الأفضل، هو هدا _، ذلك الحاغ ناشز أن فالأفضل 
ذبحيتمم أن طالم_ا أي؛؛ بن عل \ضر قد كال ؤإن بيده، أصحيته ولبح بيي؛، 

هديه.ق أئزكة ه البي لأل ا؛ ه-داياْر 
*•هيى•*

فيء؟ييونن اث؛نسهن،هل إذا- ٤٦
ييابالطفل هذا نز ؤلتنالعمزة، لأداء معه ابنه اصطحب رجل الثوال؛ 

فإذااك، المناأاّهده يكمل ولم إحزانه الطفل حلع العمزة أثناء وق الإحرام، 
علته؟

يحجاحزموا إدا يبلعوا لم الن"ين أن والصحيح ثيء، عليه ليس اُبمواب• 
غيرمككن.لأنبمم يطلبه؛ قلا يأت لم وما فاثله، ماجاءملمهم أوعمزة 

١٧٦٤رقم)يلغ، أن نل عطب، إذا ١^^، ز باب، ايامالثج، ممابح أبوداود: احرحه ( ١ل 



٤٧ _I»L2UI

بتسهدواحد؟)^Luحكماداءستؤ- ٤٧

أنان للأنقوز ثل ١^ الأربع آلفم ثق مثل الئثا:س نثن ص■ 

بصسئومح;يم؛لأنانيه
>ائلأ؛اقوداششبى''لتال: 

••ؤصى•*

لاشذاسلأة؟اس،إواى؛ي الدم صالط - ٤٨
جانهثجنا دما كاف إذا الصلاة فيه مبمح الذي الدم مقدار ما النوال! 

ققه؟

عنه،يعمى ولا ومموه، قليله فهوثجس الئبيلم( من حرج ما أما الجواب• 
جرحين أو المم، ين أو الأما، من الخارج مثل الثبتمح، عثر من حرج ما وأما 

جرتما أي! العنف؛ هو وحده يصر، ولا يسار انه الغالنر فهدا رجله، أو يْ يي 
يسار.بائه العادة 

••ؤصء(••

(،١٢٩٥)رقم النهار، صلاة ق بابر المنة، وركعات التطؤع أبواب تفرح داود؛ أبو حرجه أا 
الللنام محاب والنماتي: (، ٥٩٧)رقم مشى، مثى والنهار اللل صلاة أنر باب والترمذي: 

والسنةالصلاة إقامة كتاب ت ماجه وابن (، ١  ٦٦٦)رنم اللتل، صلاة كيف باب النهار، دُطوع 
رنم)أآ'آا(.ضا،؛ابماجاءفيصلأةسوالأهارشض، 



رق1ءاتاأباب،ا1سرح ٤٨

حدواتالأ،فبو؟حفاره،لأةضهشظث - ٤٩

أنهبير؛ا المجر صلاة وبعد المجز، صل ثم انتيمظ، ثم نام رحل الثوال.' 
الصلاة؟هزه صحة ما العنل، يوحب حدئا محدث 

أصمحدئا أحدث أنه يتبئ الصلاة بعد ثم يصل، ان إنكل 
الثللأف الصلاة؛ يعيد وأن الحدث، هذا من يتطهن أن عليه فالواحب أكر، أو 
؛•ءلهور'ارشر صلأْ لاثمل ٠١الات قه 

••)محيقآ••

جزاراسلأءضاهبامميد،هس:- ٥٠
كاناكوب، ولكن طاهئ- الرجل -أي•' وهوطاهر ثوبا لبس وجز الثوال: 

فإبه، يعلم لم منيا اكوب، هذا ل أف نير1( الصلاة وبمد ياميا، فبسة مى، فيه 
ءئ؛هذا؟

صحيحةفصلاثه مني فيه ثوُتإ ق او الأنصل ولو طاهث، ايي الحوابذ؛ 
أوسانا.مواءٌكاوصدا 

'•ؤصى••

ضوموالأجت4أغميؤ:- ٥١
َء,ءتِي. ُ ■'  الصيام،كتاب ق المنام( بلؤخ )ثزح كثابجم محلى j( امحرأ كنت، الئوال،.' 

رححعل الصوم يفسد لا اثه إل فضيلمحم ملم حيث الأكتحال،، الموصؤغ وكاف 
نحربجهسق 



٤٩اسءاس 

ينثنكيف وةالت المجلس، هذا ق قاص عئ فاعرض ثيميه، ابن الإمّلأم شيح 
الخن؛،شد الأكتخال أن الأحوط الأاس؟أكاو ئاثة عل هذا مي الشيح 
أنح بدعة، الممريه إة ت قوله مثل وهذا ت قال، حتى الموصؤع هذا ق وتكلم 
القول؟هذا مثل عل زيك؛ هإ الناص. الراحم؛؛ن وصل مذ ثيء فيها التنزيه 

محاالأكتغال لأو لفاص، ثيابجا ِمذ د فلا الأكتخال ناله أثا الخراب: 
له١^ أحل مما خزنناة ممد تكتحل، لا م: ثننا ءاذا ألإانا، إليه دنوالخاخة 

وامع.هو ما الناس عل فصثمنا إليه، محتاج وهمو 
هزلأء.اتياغ الاختاط إو قوله: وأما 

الاحياٍلوليس الئة، عاليه ذك U ايغ الامحياط: هوالاخثاط؟ U فقول: 
مواممههو فالاحتياط الاحتياط، هو الأحذ؛الأسز يكون قد بالأثد، الأخذ 

نبينهأن حك، ه رسوله مق أو اممه كتاب من علمثا إذا يلزمنا وثحن الشنع، 
ئكق!ونه,هولا للناص لسثث. أوكثب وزأ أق؛؛ ميثى آقث لمد ؤوأت للناس• 

 iJ[ ،]الناسإلتها•تئتاج التي المائل ل مغ لا عمان:تماما
أميوصارت اغتائنْ الذين خءثوطا ق، الناز ختاج وال٤ذل 

أنني ولكنك امرأة، أو الئغل إل عئتاج برحل ظنك فإ به، إلا نوقا بمي لا 
قلنا:ؤإن ثظرْ، ثعب ثكتحل، لا قلنا: فإن صاع، وصار المجز طي حش يكتحل 
دليل.هناك وليس صومه، أمندثا وأفطر، اكتحل 

إلالناص محتاج مء كل أيما، لخرق وعل المالة هذه عل خزاثثا فهدا 
ذللث،.عن منوول لأنه فيه؛ الحق له ما أن العالم عل نجب بثانه 



اق1ءاتاسبالفتوح

اعثائثْ،ازز لأف زحم؛ نمه ركه لكن سءوإنا النزاء: ننالأ وأثا 
تركهكا ركوْ ^٠٠ ٥١أن لو لكن زحم؛ قايع عندهم عنة ينحلن الذي شار 

أنلو ولهذا عادة، يزكه وصار رجم، مطيعه يزؤة صار ي والتابعوف الصحابه 
والدداوأشسنا؛  uijbكا هم بأنمهم ويدووا الأمر، هذا للناس سنوا العلم طلبه 
العلمأهل أن لو للعزاء، نجلز ولم يومث، والدينا للعزاء، ثجلز ولم مثلا يول 

بعضق مثا لا العادات، هذه الناس ولترك كثتر، حيث فيه لكان ذللث، فعلوا 
فيهترى لأنك رواج؛ فيه بيت هذا يلثإث ي—ا فيه مات، بجبيإ مررت فإذا البلاد، 

وفيهالثؤع، ينال ما والأشياء والكرابي، والخارج، الدايل محا الأنوار من 
إمراذوبيح•

عاداتس لا والثنة الكتاُم، من الخى يعرف أل الإنسان عل فالواجب 
فإنالمعزى، وجد حيما العراء وصار العادات، هذْ ركوا الناس أف لو الناس، 

حيرا.لكان عزي، المسجد أول السوق، ل وجد 
بموتثبمئ لا الأقارنم، بعفن قريبا، لكف أو مصابا لكن إذا الثعريه وأيقا 

ومازعاتمثادات، قريبه وُ؛ن سه يكوف قد قريبه، مات إذا بجح ورمحا زييه، 
هذا.س أراحى الذي طه الحمد ! ٠١١٥مات فإذا وحصومات، 

يلهمصابا عرى ررمن اسميث،1 ق جاء كا فقط.، للمحبماب فالتغريه 
مئث،،ا.ئه ذنات من عزى يمل:»_ ولم اامصابا،<، ه: فهال( ٠. أجر٥اار مثل 

بميتحش فيها، الحي للناس تقوا أن العلم طلك عل محب المائل هذه فمثل، 
وابن١(،  ٠٧٣رنم)مصابا، عزتم، من أجر 3، جاء ما بابا الجائز، أبواب، ت الرمدتم، أحرجه )١( 

١(.'٦ رنم)٢ مصابا، عزتم، من ثواب، 3، جاء ما بابا الجائز، كتاب، ماجه؛ 



٥١اده1ءالآُل 

محبمضالهنىلأضامحى،سلمطللكهن1ا.
بن\و 'دإذا اسن، ولأث ض نابتا ثان )نن الراجي أقرل: ُهن 

^١يك أث له! ؤيقول مثاثزْ، أحاه يكلم أن يعليه حطأ أنه يرى نيئا احيه 
العامة.ى البجلة تحصن لا حش علما وأتم وكدا، 

علهرد إذا وربنا عليه، رد إدا مما أحس منه من المحطئ رجهمغ وأيما؛ 
بالاثم.العره أحدئه لكن الأمر، له j،؛، قد أنه مع الخطأ وينثكس، رأته ين'كن< 

كونوقد هوئب، أن خطأ من؛^١^ زانا إذا الئل،اء عل فالواجن 
إليه.ويرجعون وهوصواب، مهمهم ل الختنا 

هو:الاحتياط إن الاختيال، قال: ^، ٠٧١الأخ لهدا تقول أن أزذُ ى ولن.للث، 
تقأو اطه كتاك، ل فأين الاحتياط، هو هوا والئق، اكثاك، ق حاة U اثماع 

المنفعل الثق أو القرآن من يص عنده كان فإذا ممطر؟ الكحل أن افه رسول 
متقدصحيح المكتحل صوم أن فالأصل ثص عنده يكن لم ؤإذا والرأس، 
أحلما عليهم يحرم وأن افب عاد عل يصيق أن يمكن ولا المع، دلل بمهتصى 

هذاعبادي عل  'ظفإذا نبماقا: ئبم\ةوق\ك اف لأن بالدليل، إلا لهم ، ٥١
تحليلمن امد الحلال كزيم لأن ئية؛ ليست، فالمألة متى؟ إذي بغثر الثيء 

والدينسن.يد، ففيه الحلال محريم أما سهيل، فيه الحرام فّحلثل الحرام، 
كانؤإن ضمحمحمما:طإلمحوم، 

عل١^١^ لأنه الهلاك، إل ماجه ثنيي الحرام ومحليل الحلال م يرمن كل 
ؤمنذاحلل هذا الكذب ألسثيتظم دنيّف لما ثملوا ؤو(لآ النه يقول، افه، 
[.١ ١ لالحل;آ■ آوكنب؟اا آئو عق قنروأ -حزم 



وق1ءاوااساباهمح

٥٢-

ولكنبيته، عز ق ولكن حنب، وهو المجر أدان بعل انسمظ رحل السؤالت 
الاء،به سخن ما عنده وليس ^^، ١١مدة من مسه عل هاف مديدا البرد 

الحياءفاحدْ أبما، امزاته وفيه الضيم، ست، من احن انالماء يطلت، أن وامشصا 
سم؟أن له يهل الثاحن، الماء طلس، من 

للمغنسلالثماحى ايإء منهم ويهلل!، البابج، يطرى أن علميه الحوايؤ! 
ليسوالحناء هتلمموف، الناس كل الخى، من يستحيي لا الاه إن يتمي، ولا 

مسهعل ومحثى بارد، ماء إلا ماء عنده وليس الإ ق أنه فرض لو لكن بعذر؛ 
منالهأما الياء، يه ينحى ما نجد حتى يتيمم أن قلة المزض س أو لصزر اس 

ثعلتهالبيّن، أهل س حياء الثاحن الماء يطين، ولم بالثم صل ؤإدا فلا، الحتا؛ 
حديد.ص الصلاة يعيد وأن يشل أن 

السمر:احكام ندأمحاثسسفواهم ن1 -  ٥٣

المناطق،من منطقة ق العلمل المعهد مدير ْع حننه ل حصلت، السؤالت 
لطلهأش — أنت( —يعنيالئ، الشيح إل فقال! الصلاة، قصر ل بيتا الحوار فجرى 

يجوز،لا وهدا المدير! وقال الصلاة، ئاثتهم إذا الصلاة مصزوا بأف الجامعة 
الحامعة،ق يدرس المدير هدا وابن إ السخ؛دلك،؟ أش كيم، يدري فلا 

المصريدري لا الئيح مضيلمه يا شص محئها، بل الصلاة يمصر لا بأنه ابثه فنبه 
لا؟أم الئلأة 



الأدثة،ق النظر وبعد درامة، يند به أئتينا الق،— —تلتلن هذا ت الخراب 
شيحقوو الثواب إل الأقواو أيزب أو زلخدنا العلم أهل كلام j الفلر وبعد 

الطييتخد ولم بالدم، عن عائبا ذام ما الرجل وهوأن ثميه ابن الإسلام 
سواءثهومسافر وجع انتهن ومتى لحاجة، ص من كل منافر، فهو وطنا الثاف 
ادلللئ،؟ ما ءالنا1 مثلا، أيام ثلاثة عدر كأذ مل«يرمدره أي لأن شذ؛ لم أم الميم  ٧۶
دليل.هناك ليس ا ماهودليلمك؟ تلنا: اأوتنه مدرشهن ؤإن 

 Jامطع الميم هذْ المكان هدا ل الإقامه نزى إذا النامز بأن مثلا هالمنCP،؛
اف—ثاء —إن ولحن يه، ملثممل دليلا وجد ومن ذيل، له يوجد لا الثمر 

ثمحعوم،ليس وعولنا به، أحدثا الديل لنا يبة؛ إذا بأننا أمسنا عل آخدوذ 
يهشأق؛ولا استهلحنات ما اف، ثممي أف علمينا لكن علمريا؛ محطئ ك،ا يحطئ نحن 
مهوالإنسان جهد إيه بالإ الن،ى هذا كاف إذا ]اوقرة!آ"حاآ[، ه وسعهثا إلا ثما 

مثلامسالة أي لكن ألخئ، ثلمه أحطا ؤإف ألخزان، ملة أصاب إذ اف،، عند منذور 
يوممننال لأن،، ءنا.ه؛ رجح عثا العدول ل معذور عر مهو العالم، عند ثرجح 
القيامة.

مهوبه يعلم لا وهو موله حلاف ذيل وفيها الإنسان يقولها مسألة وأي 
أنالحي له ( ٧۶إدا عليه نجس، فانه محتهد، وهو الإنسان يقولها مثألة وأي معذور، 

اجتهاؤ؛•عن إيه يرجع 
قنةاشلغ ١^٤ ١^ مل ^١ الإنساذ أو عر م إنساو \ئ إذا فنحن 

المتول،.معلينا المقيم، عكم تحكمه وصار الثمر، لخكم 

.الحائط- عرض بمولتا فلميفرب مل؛ا حلاي، ذللا وجد ومن 



أق1ءاتاد؛ابامموح ٥٤

تيمية:ابن الإسلام شخ مول أيضا، ثبا شقا فيها س ما اشاة وأثا 
 Uالدينالثاخوف الوقت ذلك و يكن وَللم اكاهة، لأي ه ونول ئ ق

؛؛jiljالمسافة ثدروا الدين والعلياء أقل، وهدا أكثر، وهدا كيلو، هذا يقولون• 
والإصح،والشر، بالدراع، يبمهوفم' قدروها هم ثم دليل، عندهم ليس أميال أو 

الذيوالصاحب هنا صرت إذا أنا ألني معناْ؛ الحصان— —أي الرذون وشعرة 
اهدا؟ يقول من افر! مغثر وأنا مسافر، هذا نقول: هناك، ذولع وبينه بيني 

هوهذا له، الرحال وشدوا سفنا، الناس س،اه ما إل فيه يرخ أنه الأهوال: فأفرب 
فر.بفليس كذللث، ليس وما الفر، 

وصحبهآله وعل محمد، بقا عل وبارك ولملم اطه وصل أعلم، وافه هدا 
أمة•



٥٥الثاني الهاء 

آلهوعل البيتن، حائم محمد ثبتا عل وسلم ويصل العالن، رب فه الحمد 
أماثني:الدين، يوم إل بإحسان بعهم ومن وأصحابه 

مؤحه( ١ ٤ ١ عام)٢ المنية ذي نهر من الحامي الخميس، اليوم هذا ق فإنا 
مثاركا.؛ illعبماة أن رتنح\ئذرةعاك اط4 أل ونسا، ق الشهر هدا مذ الأول الكاء 

 _b البث باق أدوقز أف أود اثانته جدة M :طريقانلك >رس ماو
,٠١١الحنة((إل ^٥١ د4 اطئلة نئن علتا فيه ثلتمش 

اطهأل ونالعلم، إل الوصول به ئريدوف إيإ ا،لكان هدا إل حضوركلم ؤإذ 
جوادإيه ؤيرصى، محب ئ ؤإياكم يوممتا وأف لوجهه، حالتنا العمل هذا بجنل أل 

م-ي
حك.ااداطبقاتإذا١- 

وماالمتناضن؟ أحد من عوض عل افتملث، إدا المنامة حكم ما السؤالث 
كليها؟اثناشن مذ يعوض المصازعه كانت، إذا دلك، ق المصازعه حكم 

اشل،النزغ: ألحازثا ش \}ئلأؤ الأثناء j ١^١^ .مميا ١^١^ 
واه،،والحافئ.

القرآنتلاوة عل الاجتإع ضل باب والاستغفار، والتوبة والدياء الذكر ياب مسلم: حرجه أا 
رقم)ا،ا،ا-أ(.وعلالذكر، 



اقاءاتااد1بالفمح

علرلكثه صانع انه ه السل عن ثث ما أما فيها، ثدحل لا الصارعة أما 
.٠ فآناJلمر سلم أن عل صانعة أنه فالصواب وصنعه، ثاة 

مثلانيقون، أن التسايمن أحد من عوصى عل كايت إذا ا،لصارعة ونوصح 
إداأما حائز، فهدا 'تسمتائ،، إن ، JIjjمئة ع1يائج يقولت أو تسمثى، إن ؤيال مئة عل 

لكان إذا إلا يجوز لا فهذا مئة، فعليالخ، سمتالخ، ؤإف مئة فعل نبمثى إف داو(ت 
والئقام.والإل الخل وص الئئة، ؟ا جائ اتي الثلاثة الأثناء 

به،بأس لا مهذا النسامير؛ا، يشارك لا Jالث، طرف مى العوض كاف ؤإدا 
لن،١!^^ فالتابقات انمنة، انامايت، هدْ إلا اكاماُت، كل ذ وهدا 

حائزة.

يهول،!أن مثل يالث، طرف من ا"إءادزْ ايمابقايت، ل العوض كاف فإن 
صارعواأو به، بأس لا هدا ريال،، مئة له منكم بمبق واليتم، الأقدام عل سابقوا 
وسجيعا.مكافآء يعتبر لأيه به؛ باس لا فهدا ينال، مئة له منكم بمنع والذي 

•♦هسى••

-ظ؛اسبم1تاذاىىالمس«سالطردذ:- ٢ 
يقول،;اكابمين من كل كاف إذا البمامح،، حول، الأم للزاو تبما الثؤال،: 

آحذانا نسمتالخ، ؤإذا مثتالخ،، ْع مئى أنتر نسمث، فإذا ريال،، مئة مني انا 
نبق،إذا مثه منه تتدهن، أي: تالها، عادإ أو تائ، عارما يكوف فهدا كيلك،، 
تنق؟ئةإذا ٠Jأويآحا

الياس،أبواب والر٠الىت ٤(، • رنم)٨٧المانم، ل؛، باب اللباس، كتاب داويت أبو أحرجه ١( 
بابالمائمءلاكلأس،رقمرإحي)ل



٥٧الهاء 

قاَلحث ائ. أخازثا أشياة نلالإ ق إلا خزام، هذا 
هذهلأو وذلك جاتز؛؛ يهدم ؛. حافرا،رأو أوثصل حص ت ثلاث ز إلا نبق ارلأ 

فذكوفالخهاد؛ عل عوو وفيها الخهاد، آلات لأما ثائدْ؛ عليها السامة ل الثلاث 
المملحة.من هذا عل يرب ليا حائزة بالعوض فيها المنامة 

••هيق(•*

تيلسومإذانمساسي؟٢- 

يلزمه؟لا أو الهدى يلرمة هل بيه، عى حج رجل ل المع حكم ما الئواوت 
عندالهذي عن أيام العثرة صيام محزئ وهل يصوم؟ هل الهدى نجد لم ؤإذا 
لأنهالصيام؛ له نجور الأصحثة ثمن دير عل المدرة حالة ق وهل المدرة؟ عدم 

الماو؟و،نمإلثثا 
محي)رظ اللقط: حذا شخص إل الئوال ثنيه أذ لاضي ١]^: الخزابح: 

يقال:ؤإنإ المع، مى يكون فلا جوابه ل نحطئ مد الجيب لأن الدع؟ا،؛ 
أشبهما أو ظركم، ز أو زأي؛كلم، ق المع حكم ما أو ترون، ما أو رأبجم، ما 

ذلك.

ثزضلا فيزا الحج عن ثاجزا 1وْ كاذ فإذا المسألة: عن الخراب وأما 
لأفولده؛ عنه نحج أن باس لا فإنه ينحىبنؤْ؛ لا مرصا والريض كالكبم رواله، 

لعتاد؛ عل اممب مريقة أدركته إي إن اممه، رسول يا ممالش: امرأة نألته البي 
باباسر، أبواب (، ٢٥٧٤رمم)الق، ل باب الخهاد، كاب داويت أبو أحرحه )١( 

(،٣٥٨٠رقم)بق، الباب الخيل، كتاب والناني؛ (،  ١٧* رنم)٠ بق، والالرهان ل جاء ما 
(.٢٨٧٨رنم)والرهان، بق الباب الخهاد، كتاب ماجه: وابن 



ض/فبمغ رنم((رُ مال: ثُ؟ أيأخإ ١^١^، الإش4خالأئض 
لماُخإمحرادا لكن ؤإن الهدي، عليه وجب قرايا أو قتحا اُج لكن إن ثم 

لألأو معه، الدراهم لعدم إما ١^-^ عن عاجزا كال ؤإذا الهدى، عليه نجب 
إلزجخ إذا وسعة اج ق أيام ثلاثه يصوم فإثه للنفمة، هتاجها لكنه دواهم معه 

أهله.

'.رعي3(•'

 t -وسهوضسجضت؟
فاحا؛،شمه حج لو لأله عنه؛ الج ق وأء^كر مثلول، ولد عندي الثأوالت 

عنة؟أحج أن نجور فهل الصزو، يأتيه أن 
عنهمحح أن لك، نجور فاثه قلن- -ك،ا مشلولا الولد كاد إذا الخواب،; 

مسلئح.عى حججت، قد كنت، إذا المريقة 

••0صو(••

ءَْ ٠ ُ َ  ْ جهلا:سم ولم هموها هقرة«س اسذيه ي 'حاضت ٥- 

عمرهامن عشرة الثانية ق وهي الحيص اتاها امرأه مول،؛ نائله القوال! 
بمرثياأتوها وكان عشزة، الخامسه ببلؤخ إلا يكلفن لا أما يظن لأبا مم؛ ولم 
افكليف1ؤأن سممت، والآن عنزة، ا-قامنه بلغي حس صومي لا ؤيقول؛ ذللن، عل 

علنها؟فإذا ا-لإض بمدأمن 

كتابت لم وم(، ١٥١٣)رقم وفضله، الخح وجوب باب الحج، كتاب البخارتم،؛ حرجه أ ا
١(. ٣٣)٤ رقم للموت، أو ونحوهما، وهرم لزمانة العاجز عن الحج باب الحج، 



٥٩اله1ءاثني 

عمرها،من عشرة الثانية ق ا-لتيص بلعت الي البئت هذ0 كانت إذا الخواب! 
يلرمهالا الصوم أن ثنثقد أنها عل بناء سنة عثزة خمس أقن، حتى ولكنها 

فنقول!صامت، إذا ي،فيتها كان اباها أف عل وبناء سنة، عثرة خمس بلغت، إذا إلا 
لأنالقفاء؛ يلزمها فائه عليها واجب الصوم أن ثنتقد الوقت ذلك ل كانت، إذا 

ثدويلا كانت، إذا وأما عنها، سقوطه إل يودي لا الصوم ثزك عل والدها صزب 
قضاء.عليه فليل العلإ:ء عن بعيدا المدن، عن بعيدا البائية ق ينشا كالدي 

يلزمهلا فيه يندر جهلا ا"بمهل أن وغثرها! المسألة هده ل والصابط 
العلمُا*،مل لاظزم ١^^٤ \d ج: ئ ا؛ن الإسلأم شيخ فال كا \لأت\ؤأ 

قبلثلزم لا الئزايع إو وقوله؛ ه، السل عن ورذيتح بأحادين، لدللن، واستشهد 
صحيح.الحالم 

•عليها مصاء لا فانه عليها مريضه ليس الصوم أن حينهاثنممد كافح، ؤإن 

٠'ُ َء ُُْ 

يجلجاسرانطضاشوسوء:٦- 

هللم للئحريم؟ الئهي، هذا فهل ا"بمدرابي، نز عن الثبجى ويد السؤال؛ 
ايهات؟حمتع أو واحدة جهة بلمز النهي محل 

سن؛عل تلاا-بموزان الخراب: 

الكعبه،سلا كإ المنجزة أو التيت، فثنلأ الفثاهر، من كوف أن الأول،؛ القسم 
عئه.المنهل الإ>اذح من ولاحم، بالكلة؛ يا عبمل:ثئ لأنه مممغ؛ فهدا 

العالمة.الكب دار ط. ٣(  ١٧خمة)ه/ لاين الكرى الفتاوى 



لق1«اتاكابا1لفتوح

مئاَةإثا الأفاق، اخثاخئ 1^1 به 1س لا فهذا الداخئ، الثلأ اش: المم 
لأننام؛ أن ئر1 لكن إذا الضوء ثن الإقاَة أو الخئ، من الوئاثة أو الإد، من 

الصف.ل وحار الشتاء ز بارئ تعرذون~ الحديث الثاء 

وئسالثتاء ق الأثوذ0 ئم، فإثه الهماش من محسا ابداو عل جعل فإذا 
لدائه؛الثز ذلك، من الممصود لنش لأنه به، بأس لا هذا فتكون الصم،، ل الحرارة 
الصم،،ق الحنانة وتلطيف الشتاء ق التدفثه محن الثر من عئصل ما اقصود ولكن 
ومه•ل به بمريح وجه عل ينام أرادأن لمن الصوء أومن 

سوم:يدؤث مائق y أخوى *ديثة اسءاش حيرايتفاو ٧" 
للدراسةأحرى إل مديه من يتقلى الطاتات أو المدرسات بعض الثؤال،ت 

موممحاس معهن ويكون العكس، أو بريدْ إل عسزه مذ بتقنذ الثنريسا، أو 
منطقةإل الثمئ يكون فاحياثا محرم، معه يكون لا اس الولكن بثوصيلمهى، 

وماالسائق؟ هذا راي—، حكم وما والطاثامحت،؟ للمل.رساتا هذا حكم ف،ا بعيدة، 
محزم؟معه يكوف أن التعليم إدارة لواسرطش حكمه 

ؤثزجعنمنهكة ل ريس لتي. ١ إل المدرسات، ذهاب، أن نراه! الذي اُبمواب• 
عنديودعذ ولا الثمر، أهبة له يتأهبن لا لألمس سمر؛ ليس هذا أن ومهذ يق 

ْعالنساء تذم، أن بأس لا فإنه سفنا يكن لر ؤإذا الرجؤع، عند محيثذ ولا السمر، 
بنزحل!محرم، بلا السائق 

مترا.كيلو  ٤٧بينها السافة بالقصيم، دينتان ما 



٦١^ ٥١الهاء 

ماموئا.يكول أن ~ ١

الخلوؤ•لأجل حرم؛ منهن بواجده انفرد فإن منهن، بواجده يممرذ ألا ٢~ 
أمرعل أجئ لأي ب؛ باس فلا أومكافأته السائق لراق بائيه وأما 

م•
حذايول أن من بد فلا محرم معهى يكوف بأن التعليم وزاره استرطش ؤإذا 

١^؛؛^.إذا الثرط 

••هصى•*

٤الطاوزةوصوف ض والإيقاع حف|؛ااصقل ٨- 
أو.ثلعيةا؟الطاولة م اشيل لخكب ما الثوال: 
مكنوه؛انه فيه موو ما أقل وينهها الطاولة عل ، UjNLالمزب؛الحواب! 

اقئازف.عل المزب يشبه لأنه 

*•هصى••

ادن4>م:وجه على اثران طلاق ض يفنى نل - ٩ 
الثكزان;ئو؟طلأى ثل ص: 
علوأما يعنته، نحص من اآنألة وقعت إذا إلا -ندا ُقني لا نحن ت الخراب 

رأتؤإذا نمدئه، الهللاق تنفذ أن رأت إذا المحكنة، إل ثرحع فهذه العموم نميل 
ألأتسةفإذالأتئدة.



رقا«اتاسبالذتوح ٦٢

ارمم1رء؟عس قل ، ٥٠٠اقغاص وثوقي حادث ثمه وتع نائذ ' ١٠
فهومنه، ضويج عتر من أشحاص معه ويول حادثر، ق وبع من الثوال،ت 

الطريق،ق شحص له مزض لكن الئزعة، عدم ْع احتياجات يراعي 
ووياخزي مثاوه عاليه حزجنمت، منه، حطا عتر مذ صدم أي اهادُن، موع 

الصيام؟عثه تحب فهل الخادُث،. 
ولعليه، ثيء فلا الثائق مذ مريط عتر من الحادث وي إدا الحواب،! 

حالل حزحمت، كانت، إن الأول الثثازة علنه حزجت، لثا وصمت، الذي الحادث 
والسرعةحدا، منه مريبه عليه حنجتإ بان الحادث، يلاق من فيها يتمأكئ لا 

المروو"أئظمة حست، — الثزعه كانت، سا الث1ازة، عطم، من يتمأكذ ولم عاديه، 
لملأنه ثيء؛ عليه ليس فهذا قرية، من حنجتا الئثارة كأن للحد متجاوزة غر 

بمدوَللميفئط.

ضفؤضضئذسولإسم:- ١١
الذيؤJدوننق

أيما؛وينمى عنه يص فإثه أقهر أربعة تمام بعد الولود ولد إدا الحوابف! 
المامة.يوم ؤيبتث الروح، فته تنمخ أقهر أربعة بعد لأنه 



٦٢القاءالثاني 

٠:^^١٥^٠٥- ١٢^^^

الطرئتكوف كأذ العام، الزيق أجو ثى المحور تش محور هل الئوالت 
المثحةأحل من يائه منية ل ووصعها محورتئها فهل المنية؟ مى إلا بملح لا 

الغاثة؟

علما؛بعص أش الزيق، أجل ؛_ الفووتة عند المحور نز ايواب؛ 
ضزفيكن ألا بشزط: ذلك بجواز الثئودثة المث المالكة ي الداية الك 

منخة.ق وتوضع العظام وتوحد القيور فتتش المية؛ إل الانحاْ عن الطريق 
•♦همؤ(••

ءَي

بمس،ضاسمأ- ١٢

بندمفيها يعذروف الش المنامة فأقم المثية، ق ثكون محيإت هناك النوال! 
فثبموا؟المائ ئدم إذا الماء، طف 

يعدرون؛التيممفامم ماء، عندهم وليس التجنة ؤ، أناس كاف إذا اُبمواب،• 
العائمجرت ما أعني العرف،، ذلك، ق والمرة الماء، طالت، عليهم يشق كان إذا 
أي،مريبح، فهو قرب، إثه الناس! قال وما بعيد، فإنه بحيي، إنه الناس محال ما أو 

نرعي•حد فته لتس 

رمالا.الطريق كال إذا سإ لا بعيدا؛ يكون يماس؛الثثارة عئر فمثلا 

••)5^0••



لقاءاتال؛ابالصوح ٦٤

بم:اثمنفوءبعدقطع اسثناق حكم - ١٤
ثمالوصوء، ق ثدأ الحامعة ق شحن العبادة، ل النية لمطع يالنسبة الثوالت 

إلوجع يمصر•، لن المدرس أف يعلم ثم الوصوء، مطع نم اجرس، بمرب 
ينتأش؟أو ،نجل 

فإذاثبملل، فإقيا أساتها ق ضرْ أو وصوءا العبادة ههي ثوى مش الخراب! 
—كإالخرس صرب ثم الوصوء، ل ثتغ فإذا جديد، من فليبدأ يعود أن أراد 

يتأحر؛الأستاذ لأف ثظزا يكمل أن لة بدا ثم الوصوء، يطع فثوى ماك— 
لقلؤإتإ لألكات، الأءل »إي ه: الض لثوو لخديد؛ من فلبمتاف 

فنشئ.^ ٥٥١١ثوى ئد وهذا ا، ر محوي'؛ ما امرئ 
••)محسمق(••

١٥-

واحدة؟ركعة ق المريقة صلاة ق الثورثم؛ ين الخمع محور هل الثوال! 
لكنبه؛ باس لا الثافلمة أو المريقة صلاة ل الثورث؛ن بن الخنع ابوابر• 

يمعل.لا فإثه حلمه، المامومن عل يشي كان إذا المريقة، لاة صق 

(،١ ) رقم اش رسول إل الوحي بدء كان كيف باب الوحي، بدء كتاب البخاري! حرجه أا 
منوءيرِْ الغزو فيه يدخل وأنه باليةاا، الاعإل ااإن،ا ه؛ قوله باب الإمارة، كتاب لم؛ وم

(.١٩٠٧)الأءإل،رفم 



٦٥اله1ءاهذي 

طالإجهازعلىاسواياتاسدؤث- ١٦
قدوالكلاب، القهلط، مثل! العريق، ق الحيوانات يجد أحيائا الئوال،ت 

الأن،إل قغ ٢ لكنها أرجالها؛ أو ظهورها فتكسرُت، شرها، أو ُالثثارة دهثث، 
ومرها،بالسيارة نثلأ وقلها عثها الإجهاز محوز فهل النوح، بعص فيها بل 

الماح؟الحيوان مذ ليت وهي 

منلبمت لألما حالتها؛ عل تأزك بل اوعثها، بجووالإحهلا الحواب،: 
العريقالح؛واذاتفي من مريقا رأبت، إذا ولهدا الله، بإذن سمى فربا مسؤوليتك، 

عثه.نحهز ولا تركه فايلث، 

اتطلأب.الصلاةنوايؤ إش الارو - ١٧
حماعة،الطلأد_، ْع ايدارس ل تمام الظهر صلاة أن ثنلئوذ كا السؤال،ت 

الصقن،ل وإيمافهلم وميسهلم، الظلت، تنظيم عن النوولث المدومع، معص 
يكوأن إل الصنوف، وصهل ق واقمان كومم حال، الإقامة بعد العللأب يزاقبوف 

منهم؟يمريطا يخثر هذا فهل معه، للرمع؛ الإمام 
وحاجة.لصالحه \لثفوع درُب إل ياحرهم لأف به؛ باس لا هدا الجواب• 

••هسمى••

ُُُ  ت

أوا-لحئع،المم.ز سثنج>_ج بعيدة، مساءة إل للزهة أحدهم دهن، إذا الثوال،ت 
ولكنهفقعل؛ لنزهة ؤإنا معم، فر ليدهن، لم اثه رعم عئمع أو بمصر هل 



اق1ءاتاسالسءح ٦٦

ذلك؟أشبه ما أو مثتين، أو ميلا، وخم؛ن مئه 

فيهالإنسان يرحص فانه متاحا، ذام ما فيالئا~ اممه الثمئ—بارك الحراب! 
نزهة.ولوكان الثمر برحمي 

•♦ؤصى♦•

١٩-

افه،لثم يذبح فكان العقيدة، ق الحهل من ئيء عئدْ كان رجل الئوال،! 
يعدالزمن من هرة بعد يم الحال، هده عل وهو الثرة هدْ أثناء ق حج إيه ثم 

الإسلام،حجة عن يّزئ حجه يهل س؛حاوةؤد\ل، اممه إل وتاب، ذللئ، عن ألي الحج 
ولكنهذا؛ ق الثثاوى بعض ذللث، ق سبمع وقد محرم، ذلك أن يعلم وهو لا، أم 

إذالم:يخطوذيالضزرءليه؟وهوممثأنه ئمحلأ؛عالمكهمغمناش؟ 
به؟باس لا هدا أن عشن، هوجاهل هل سال! هدا عل الحراب الحراب؛ 

شنك،اممه لغثر الدخ أن يدري كال ؤإن صحيح، فحجه يدري لا جاهلا كاف فإن 
بصحيح.لمر حجه فإن 

حنعليه وكان التحريم، يعلم لأنه الحال؛ هذه ق حجه يعيد أن والواجّت، 
حجه.يعيد أن فالواج-ت، الحؤم؟! يتتهلث، حعله الذي ما يقلع، أن اشتريم علم 

ُء م ٠ 

سامقمحضاصو:- ٢٠

منهم،أحد عن يعي ولئ والث١ب، الأ؛ناء من محموعه له رجل السؤالت 
الأن؟عليه فإذا ذللث،، ل ءاثن أو لحفل إي كثار، الأن وشب 



٦٧الهاءالقاض 

أعق،غدا موو: أو جاهلا كاذ إذا حس، فهو الأن عنهم عق إذا الخوامحبح: 
العقيمةمئزوعت حن ق شرا كاف إذا أما الوقت،، به مماذى حتى أعي؛ غدا 
عله.قيء فلا 

••©صى••

ساضزةضاتي؛اومهورت:- ٢١

له،لعمل الطائف—، إل ذهس، العمن0 أنش وميما اعثمز، وجل الثؤوال،! 
و،كثرإذا الحكم وما جائز؟ هزا فهل للئئتؤ، يعتمن أف أراذ منه ائتهى أن ومد 
مرات،؟حمس أو مرايتؤ، أرع العام نفس ل هذا 

الطائف،حرخْنفةإل ئأ اف، الأناص إذا ظه، خزج لا الحزابج: 
لحزج.فلا ، ليت، متمز أن له ثدا ثم لثنّت،، جدة إل أو 

المحمإل ثم؛نرج مقه، ل يكون أن عنه؛ ينهى الذي ْاج، لا يكرر ولو 
ى.بمهى الزى هو هذا بالعنزة، تال 

••©صء(••

جوازاممنكيولإماجرك1ةاصو- ٢٢

الفطرزكاة يدي أن أراد رمقاف احم ول همل، صاجب إسان النوال! 
الحنانة،أجل من آحز ثلمي إل ودهن، عنه، لتاو.دعوا أساءه فزكز أتائه، وعن محه 

أيامالعمل هزا ق أبطا مد كاف ؤإن جائز؟ هدا ثوكيله فهل وظيمته، وهي 
لكنهوهتها، ق دمعها أولاده، إل يصل أن قبل عنده من الزكاة وذغ رمضاف، 

م1صأولأدْ؟



وق1ءات|اساهمح ٦٨

وهتها،ق الفطر ركاة عنه يدمعوا أن أولاده يوكل أن للإنسان يجوز ابواب• 
للثغل.آحز بلد ل وهتها كالِفي ولو 

وأنثالفو الذي:انك ق!لكان ثدلإ الفطر زكاة لأن >ع، ثوخد فلا 
^jjijعن بعيدا ولوكان فيه، 

*•هصى•*

ص)اثيمحالإي(يتيابي:-  ٢٣
نغلر،فيها الإسلامية( رالصحوة كلمة إن يقولوزت الإحوة يعفى الاثوالأ 

فيقولون؛خ ®ر الخو عل ظاهرين أش من طاتمه ،رلأثرال اقل.يقولاتلحديث 
ااثد؛ث،٥^١ الإّلأمثة، ١^٥ كبمه  ٧١

علأمح، تزال ررلأ ت يقل لم اونول لأف الحدث؛ تال لا هذا الحراب: 
الحي،عل تكون لا أحرى طواشح هناك أن وئمتضاه #طاتمه*، قال! بل الحيء 

شماءفتها وليس الصحوة، هده قبل لحالهلم بالثنته )صحوة( يقولول1 فالناس 
أيا.

٠٠ ••)5^0

^ض1يى«صزنأنشوهمض؟- ٢٤
أمينطلق، ثم ينته ق يفطر هل رمضان؟ ق افر للمهوالصابهل ما السؤال1 

يفطر؟حتى التوت يجاوز 

(.٣٦ ٤٠)رنم النائب، كتاب الخاريت حرجه أ( 



القاءالثاثي

الصتام،ك ثن ق لا الثمر، بزحص يرحص أن للامان محوو لا الخواب؛ 
الباليق دام ما القد، يعاين حر التيمم؛ ولا حمعها، ق ولا الصلاة، مصر ل ولا 

يرحص.محلا البلد، فهوق رحلة ند محي ولوكاف 

سوء1،وهو المفاء، وعليه عليه، حرام فهو ايطلى ثم ثنته ل أمحطر لو أما 
 pj_.كوخاي

فلوبجغ، ض/\لأيحو]0 لأى فوذتض؛ أمطن الخاهزإذا وكيلك 
يأس.ولا أفهلز ا1د؛1ة ْن حزج 

ءٌ وائممل،محامحز ثم بيته، ق فاأفهلز جاهل، وهو هدا فعل الرحل هذا كان ؤإن 
اياع.ق إلا ليستخ الكئازة كئازة، فيهنا ليس والئزبج الأكل 

ليسكلاتهم لكن كفازة، والشرب، الأكل فيه أنه ثززف الان5ة وعل،اة 
التكفارة،فعليه •ثماع أو فرُب أو بأكل أمطر نس إف الطإء• من مال من بصحم، 

بصواب.ليس فقوله 

عنفاهطز كماره، وعليه رمضال ق جامع اله عل يقاس بائه مال ومن 
ابجق الشك، يفسد ولهدا ائحذلورادتv، س مره يثاومح، ا"إ؛ءإع فنقول• عمي•، 

يماسولا شاف له مايئ المحظورايتح، س مره يميد ولا والعمرة 
امحع^االأعل•

صحيح.مث قذومأ هذا وعل 



لق1ءاتاااب1و،السيح

محامضقنووخمما،يق1ذ:- ٢٥

ملالطريق ق مرص ثم العمرة، ئاؤيا اقكثمه مق إل يهب رحل \ذيو\د.' 
قيومين فمكثه إحرام، بدون يجده المنتفش إل فذهب الميقات، مل أن 

ءرم؟غثر وص مأكه أر نم المنثئر 
بالإحرام؛بدأ أن قل القة عن عدل، ذام ما لأيه مائع؛ محه لس الجواب• 

بنش•حتى إحرامه عل بجر ا فهن• الرص، جاءْ نم أحرم، إدا أما باس، فلا 
فيتحلملالئا-جح، المول عل محصزا حشد ف؛كون المرض طول بجويع إف إلا 

أومصر.دموءلإق وعثه 
••©صى••

لإهلأحداتاس3،ث-٢٦

_jIsسهم، يصلح أن ثحص فاراد مشكيه، لدنيم عائله هناك الئوال! 
لمعلئ، أق نحترهم لا ت معه اص لمن وقال بجثهم، للاصلاح آخز شخص مع 

ليسأنه فحإم، ١^^، أصحاب وحثثة للصلح، أحدمحا ذهب ثم الصلح، 
ثيء؟عليه ثهل ينهم، الصلح يريد وأنه معه، 

كانإذا مثلا— —يعنى ل هال ما وافه فيقول! يناول أف عليه محس، الجواب! 
يسجاهل انه ذام U لكل فنئوي، الم، للم:قللفي يقول! المحار ل ة لَفال 

محمحءٌ•
••هساى♦•



٧١القاءاثاني 

ى'س:م؛ ائراة حليب امْ،اعاأض ثم،؛ هل ' ٢٧
أيام،ثلاثة لدة المهرة فنجان ز ثدبما من للطمل حيش امرأه الئوال،ت 

لا؟أم عة، مى لها ابن هو فهل اء، ومصباحا 

منمواء العلفل، أرضت إذا اأنأ0 لأف لها؛ ولدا هدا يكون الخواب،; 
لها.فهوولد فأكنر مرايتج، حمس منثدبما حلبته فنجان أومن ثدتبا، 

••هصى••

ائتمااضلس،اهمض١^^(أوجنعاممأم؛ي؟-  ٢٨
الناخر؟جع أم التقديم جع الثمر، ق الأفضل هو ما الئوالت 
كانفإن عليلثج، الأهزو مثل أن الجمع، ق الثمر ق الأفضل الخواص،: 

الأهوفتفعل هوأن فالأصل فاحن، التأخر الأهوو كان ؤإن فقدم، التقديم الأهوف 
الئأجثر*أو ااقي"يم بن عليك، 

••هصى••

ُءُ  ُ

اسمةثالروربمهاتملإولمئا،- ٢٩

ذهاساأساء وق الأقارص،، أحد لزيارة الطائف، إل حدة من ذمنا القوال: 
منرجوعنا أثناء وق الرحؤع، عند بعمزة ثاق أن نثتثا وق مكة، عل مررتا 

—إنصحيحة عمزسا فهل الثنل، من وأحرمنا بالٍقارتح، مزرثا مكة إل الطائف، 
ثيء؟علينا أم — اممه ثاء 

—مثلا—، الطائفيريد العنزة، يريد لا وهو بالمماُتح، الإنسان مز إذا الخواص،: 



صاتاسائفمح ٧٢

الطائف؛من و1لثحوع >اذشن1 ياق أن شه ول الطائف إل وحرج مأكه، ودحو 
تامة.وعمرته الثيل من عئرم عليه، حرج فلا 

*•هصى•*

۶٧١تيائ - ٣٠
حماعثا،يكون الصلاة مل العيد يوم الكير أف وهي• ظايرْ توجل" السؤالت 

الصلوات،أدبار ق زتاعيا يكون الثفريق أيام ق وكيلك ميكرفون، ق ويكون 
هذا؟حكم فا الأذان، عل ماتا هدا ويقولون• 

وكدللث،الصلوانؤ، بأدبار مصدا ليس الخجة ذي عثر ل ^ ٥١الخوان،! 
باذ:اِرثوثون4ُ  'مالءثوات، باذ:اِر ^١ لمز - الفطر -عيد ١^ يلة لي 

عادةخلاف لأنه أيصا؛ نغلر فيه حماعئا محعلوثه كوثم ثم نفلت، فيه الصلوات، 
نظر،فيها كلها أمور ثلاثة فهده ثطت، فيه الماذن عل يل"كروده وكومم السلف،، 

،^pLإذا ثم العهوذة، ا1نزودة بالأدكار ائ أن الصلوات أدبار ل والفرؤغ 
فكإ.

المثروع،هو هJا وحده، يكن كل بل حميعا، الناس يكر ألا المشرؤع وكيلك، 
٠،المكؤث«ر ومنه-لم المهو ثمنهم الخج؛ ق الثى. مع راكايوا أنس! حديث، ل كا 

واجب•حال عل يآكونوا ولم 

٣(.• ٠١رقم)عرفة[، إل ]المر فه التلية باب الخج، منامك كتاب ائي: المحرجه أا 



٧٢الهاءالئاني 

اسلأة؟تنل اثننع نية الصلأسن بم للننع يهمحزط هل  ٣٢١
صلأ0فصلوا ^٢(، ١٥٠)من أكنر والمسافة رحلة، أناس ذهب ااثوالت 

قامواالمناورة ويعد سا، اجغ للأمام! قالوا الغرب، صلوا أن وبعد الغرب، 
أنبد فلا الحمع، الإمام نثة كايت، ما أحدهم! قال، الصلاة انتهنح فلم، فجمعوا، 

المسألة؟ق قولكم فيا وقتها، ل محلوها أن أو الصلاة، محدوا 
مزص،أو نفر، ل مواء الجمع منج، وجد إدا أنه المححح اُبمواب• 

مواءثواهجائز، الحمع فإن ابمع؛ تبح التمح، الأسباُبج من ذللث، غتر أو مهلر، أو 
يعرضولا حاتز، الإخوة هؤلاء ففعل هدا وعل الصلاة، بحد أو الصلاة، قبل 

يعيد.نمر ل داموا ما عليهم، 

*•هسى••

السابر؟حكم لن مل ٠ يءبلدء ثم عنوس سم،ي ' ٣٢
يومتن،لمدة بالمميم أهله إل وياذٍ( الرياض، ل ينآكى ثحمحى الثوال! 

النافر؟أحكام عليه سطبى فهل ثلاثة، أو 
الأئJالطي ذ لة وكاف الأول، عي:شِه ائفي:أد الإننكن إذا الخناب،! 

ماسهؤإذا رمضاو، ق الغطز له السافر، حكم حكمة فإف لهم، راترا حاء ثم أخل، 
أيام.ثلاثة حواريه عل ؤتمنح ركعتين، يصل الصلاة 

••هصء(••



لق1ءاتاساهتن ٧٤

٣٣-

أوأربعةثلاثة مند حاملا وكاثت لحمة، منها وحرجت تعورت امرأة النوال،! 
طش،ثءيهئلئومحأملإمح،ويللها:ني، 

ذلك؟Jلبملأمحوز 

كاثتؤوف تمل، ئلأ نماء؛ مهي أقهر لأربعة حاملا كاثت إذا ابواب■ 
سمأ:ثا؛لألاذافأنصمح.

•♦ؤصى♦•

نيقض1ءالفوانت:-  ٢٤

النلهرصلأ0 يمل أي أوياتيا ق الموائت، يمل أذ للإئنان هون هل الثوال،! 
وهكذا؟العصر نع والعمر لفثهر، اخ 

ولوكاومتواصلة محموعه يصلها صلوات الأماف فائت، إذا لا، الخواص،! 
ثيء؛عليه فلتس الخهل بسب نيربما مع فائتة كل صئ، لو ولكن، كمحرا، عددها 

ولكنال،نايَلهمح؛م.الخاهللئممُ؛ لأو 
*•ؤمى•*

^^ةاساسل:- ٣٥

زكاةالدم،؟الئرال:كيفرذمشلأ:>ى 

الصغثنة؛رسالتنا ق سناها وقد هدا، ؤ، الواردة بالأحاديث عليه نرد ابواب• 
عليهازدذئا قد -رأ، استدلوا التي الأدلة حميع لأن الواقع؛ 3، كبثره وهي، صغثرة 



٧٥الثاني القاء 

أظن،ما عل ا-الأةا< زكاة وجوُسر ق رارسالأ اسمها: الرسالة، هذه ق صئئا 
يشماثإ.ما تجد اف ثاء ؤإذ راجعها، 

••هسمى••

٢٦-

عندالطلبة أحد فثالني الخامعة، ي ا-اتعزافا مادة بتدريس أقوم الثوال: 
سمى:أفريقيا، قارة ق جرزا هناك أن الأديان: ص، الانالم لثت5ان ثمسيؤي 

طوائفهم؟هي وما الثيعه؟ هثر من الي: فالثيعه، قيها انتشرت القمر، حزر 
ساذتكم؟أسأل حش الثوال فأرجأيتج الطواتفإ؟ هال0 رحدى ُكهم وهر 

هد0لأن محتصزة؛ إجابة فيه تنمع ولن بسط، إل عقاج ابواب هذا الحوابذ: 
حطيزه.المساله 

ئقياساضيرضامنيامّ؟- ٣٧
١^؟ل الكف، عل ض قياز مخ ثل الثؤال: 
مزاُتح،سبع يعسله أف الكلب فيه ولإ إدا إثاء ااطهور الخواب: 

الفقهاءيعص قاص وقد . المح، عن الخديث به بث كا آ، بالرابٌر أولاص 
قعنه اممه نحدُث، الخنزير لأف صحح؛ غجر القياس هذا لكن الكن،؛ عل الخنزير 
بالكل،.البي. يلحمه لر ذلك، ومع ، ، معروفوهو الكريم، القرآن 

(،١٧٢)رنم الإنسان، شعر به يغسل الذي الماء باب الوصوء، كتاب اابخارىت خرجه أ ا
(.٢٧٩)رنم الكلبح، ولؤخ حكم باب الطهارة، كتاب ن لم وم



رتاءاتاك1دااإذمح

فإثةبثيء، مه تمحم ولم . الرئوو عهد ل تب وجد ثي؛ وكل 
ؤايزيئهذا وعل السل.، عهد ق عليه لكن ما كالفن بّى؛ محه أن؛ئآكم يمح لا 

أعلم.وافه الإناء، ق وخ إذا النجاسات، من كثتوها ثجامته 
••هسؤ(•*

ورأ1:<مب٠ اصإي«ي4 د،ماثهج الواجب - ٢٨
^نواصابي،ولكئس_ها؟

واحدة،فئة من يكوف أن ينبغي لا المناهج، يعديل أل أوى الدي ابواب• 
ومنهااليعثة، بالأمور يتعلق ما منها نحصحبمه، محال ل كل متعددة، فثاتر مجن بل 
فئةإل هدا أن؛زكل قغي فلا ذك، وغم والثمثة، الأمحلأؤ بالأمور يتعلق ما 

القوةبصثي اتصافها هو خميئا، الفئات هذه نجمع والإي الئاس، من متينة 
آستقمقمن -ثر وى تعالت بقوله كثابه ق عَيتجلإليه،ا أشارافه وقد والأماثة، 

تبلقيس عرش بإحضار التزم ل،ا ابني وقال [، ٢٦تالقمص؛آ؛لآعيراه آلمى 

سظئفيإ قوء عندها يكوف أن بد ولا الفئات،، متعددة الهسة تكوف أن بد فلا 
وحتنثدثيء، كل فبل الدب اكلئ راعي أهانة، عندئ يكون أن د ولا قيه، 
ماؤإبحاد لإقرارها، العلمإء كار هيئة عل المعدلة، الناهج عرض من بد لا أنه ثرى 

—أيما—ذك وق الأش—، وئ ذمة —أي! للدمة، إراء ذك ق لأن إبعاده؛ ينبغي 
المناهج.هذه عل ينممبل فيإ معرض اعراض من نلامه 

أجلمالأ،نري لأنبما الأمة؛ لشؤون بالشبة يكون ما أحوج من المأله هذه ثم 



٧٧ارق1»اثذي 

المفالزاحي ، النو إل أو الياوية إل الأثه ممود الأم، ننام ق;دنا يكون 
غايهنحرص موف اف~ —وفقها الدوله أن وأظن الناهج، هذه ق الدقيق العميق 

والصلاح.الخثر فيه ثإ يوممها أن افه أل ونهذا، مثل عل الحرصن 
••هيى•*

حمفايقراءالأض(اهفيي؛- ٢٩
jjوممهياهأ ١^حا؛ ولارد الأن4لم، الثاس:محى بعض الثوال: 

حوا؟اف جزاكم رأيكم فإ الأسهم، أمعار ارتفاع ائتظار أحل من التنصيص 
ياهمأن يريد الذي الميء هو ما ئعرف أن بد لا الأمهم ثراء الخواب،! 

لأحدنحون ولا ئطلئا، خزام فيها انامحأ قاف كالقوك، محزنا شنئا كاف فإذا فيه، 
علالدول يقوم حض الحل فالأصل انامحايتخ، من غيقا وأثا فيها، يخاض أن 
اتامحصام.هذه أن 

أصلهاكاف ؤإن بالربا، يتعامل الشركة تكوف أن ا،كاممةت ق المحزم ومن 
منيأحد أف أو ربا، علميها وثأحد الثنوك، ق ^١^١ يوبغ أن مثل• ر;ؤيا، ليس 

و.اممه ننول وقد له، وثوئة لأئ;ا آ% ها محون الئ;ا، ونملي البوك، 
آكلالئ;اوئؤكاوئ«را*.

مؤإذا فيها، \_ نحول فلا د، ولا هذا نمثل أن قيما فإذا 
أويعد فيا للئ، ثئ نأ نامحث، لو لكن ١،^؛ الأصل لكم- قالت نم 

النبحنصت، إذا فإنك وصفت، التي المعاملمه هده اليوك مع ثتعامل الثركه 

(.١٥ ٩٧رثم)وموكله، الربا آكل لعن باب الساياة، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ر 



٧٨

بنصففتصدق هننأ لم ؤإذا منها، محلنا فاحرجها النسبة ممدان وعلمث، 
فإماالمثامحات، ل القاعدة هذه علنث، فإذا عثالئ،، ولا للئ، لا احتياؤثا، اوح 

تتلخم،محاأقت

ضل.بدون محزام القوك ق اتائ أولا: 
معشنانل أما ثلنن، إذا إلا الخل، يه الأصل ضرقا ق انائ ثاتا: 

ننلهفأ-حرج ثورطثؤ، مي. كنثر وإذا الأشارالئ١، محوو لا فإنه معامله البنوك 
الرح•صم، فاحرج النن؛ه يعلم لر ؤإن إياْ، تحلى الذي الربح ٌن الربا 

النامحا>ّت،.ل القول خلاصة هي هذه 
أمعاو؛، ٥٧١اسظاو أجل من التحصمص هبل يناهم ن ا الأنكون أما 

^1ز.ي؛لآهثريدالأمحاز؛امم.
••)محصى♦•

ودبضاحابجالبلادأحكمإرماو' ٤٠
أنالأممل يقول: البعص المجاهل.ين، إل الأصحثة إرسال ماله الئوال: 

أنالأممل بل لا يقول: الأحر والبعص عندهم، ويدبح المجاهدين إل يرتل 
-محيا؟اممه جزاكم سناحت،كلم، ثوجية فإ هنا، يذبح 

مائيا،شيئا حا المراد وليس الظاهرة، الإسلام سعائر من الأصحثه الخواب،: 
ؤثاثثانلبج؛١٥َولأ محا أثث بمال ل ؤ تنال: قال كا ^، وهوالأنمماغ 

حشيالدبح، افه إل التقثُسح هو مسها: مفصود وأهم [، vU؛i-i!2]ه منكم ألمموئ 
خاصة!أحكام لها الأصحثه أف ذللثج! ودليل وئثكا، سعيره ث،كول 



ارإق1ءاثذي

معم.زقت ق و\5ول أن منها! 

معم•جني مى ثكوف أن ومنها؛ 
•معم وصف عل ثتكوو أن ومنها! 

العتورسا.ئومى أن ومنها! 
وعلجني، كل ؤبى وقت، كل ل جارين اللحم ج' المفصود ولوكال 

يومالديح، أيام ق إلا ثكون لا الأصحثة فمثلا! محيتة، أوغر ومعيته وصف، أي 
بعدس.أيام وثلاثة الأصحى ي. 

م

أنبد ولا الصلاة، بمي. من العيي. يوم ق تكون أن بد لا الأصحثة وأيصا! 
يبحثفلو والعنم، والتمر، الإبل، الأنعام! قيمة وهي معم، جنس من تكوف 
عئزئ.لم أصحية أته عل يه يق ويصد هزتا، 

ينقاأو القان، من جذعه ثكوف أذ وهى! معي، سن عل تكوف أن بد ولا 
الئى،هل.ا يوف بإ ولجازت بالمزس، -إياريت، اللحم المقصود كان ولو سواه، مما 

يضحى'رلأ يمال،! و. اض رسول بينها الى العيوُبح من مليمه ثكوف أن بد ولا 
صبالمريضةثئ ولا م :ئ بالننناء ولا محا، ثئ بالننجاء 

المقصودولوكان مح، فيها ليس أي! نمي، فيها ليس '، سةي،ار لا اش بالعجثاء ولا 
فإذامحا، م مئُا بزؤ لا العوراءَ لأن اي، هدا مع لخازث اكو حا 

أبوابوال،رمذىت (، ٢٨٠٢رقم)الضحايا، من يكره ئ ياب الضحايا، كتاب أبوداود; أحرجه ( ١ر 
الضحايا،كتاب والناني; (، ١٤ ٩٧)رغم الأضاحي، من محوز لا ما باب والفوائد، الأحكام 

يكرهما باب الأضاحي، كتاب ماجه; وابن (، ٤٣٦٩رقم)العوراء، الأضاحي من عنه نيئ ما باب 
أنيضحىبه،رغم)؛؛ام(.



وق1ءاتادابا1غتيح

صدقمحرد 1نإا لا ذاتنا، منزوعة عتاد0 الأصحيه آن لك ت؛يرث ذك عننث 
بالئخم.

ملذبح لمن فقال الأصحثة، وشاة اللحم شاة بين ه اللمي فرمحا ولن 
بهاقصود ليس أنه من واضح وهذا له، سلئ، ولا ٠ لحماار ثاة ارثاك الصلاة! 

محئدُاللخإ.

^إل ولا أئغايتان بالأصاحتإل فإقارىاًلأبمش كدك كان ^١ 
ثديفاق . الي لهدي محالف ذلك لأن ١^٥؛ الإملاث البلاد من 

مشنن نكل نجئ لإ فإذ بيدة، الأس اذ الأنأذ:ذخ \لثثوو 
ُ

الأص>ئة.ونهد 

تنال:قال كا منهآ، أذ:ام به اشُ أم الذي ه ١^٠ ثدي رمن 
م1ها.]الخج:خاآ[،'كلوا ه آلمشر وبلععوأأزاإس ِيغنا 

أكلوجوب إل الم؛، بمص ذهب ولهدا الوجوب، الأمر ِو والأصل 
إالعرب؟ ل أو الشرق ق وهي الأكل يتأن وكف أصحته، مذ المقض 

وافهافه رريامم فيقول: عللمها، ينس أن الأصحئ؛ ق ه الّمح، ٠^"^، ومن 
الشرقق وهي هدا يمكن وكيف '، يتيءارأخل وعذ عني ولك، مئك هدا أكجث، 

إالغرب؟ ل أو 

كتابت وملم (، ٩٥٥)رنم الحر، يوم الأكل باب الٌتدين، أبواب التخاري* أخرجه )١( 
(.١  ١٩٦ ) رنم وثنها، باب الأصاحي، 

ماجه!وابن (، ٢٧٩٥)رقم الضحايا، من يتم، ما باب الضحايا، كتاب داولت أبو أحرحه )٢( 
رنم)اآامآ(.رّولاش.، اضاحي باب الأضاحي، محاب 



٨١اله|ءاثذي 

اJلأذلنقثا أخزى، \ل \بي ئزنل أن قا م ك شك ولا 
الأفضل.نحبول الئاس كل لأن الثمرة؛ هدم ْن الإملامه 
تعطلن،الفلانر، اللكز إل ر1صحثاذكلم ثبمثوا أن الأممل قتل فإذا 

الإملامثة.الثعرة هده من الإنلامثة البلاد 
أنينهى الإئاذ فإف العئز يحل إذا أنه أحكامها؛ من الأصاحى إف ثم 

أويمينا أرسلتها ؤإذا ٠، ٩^^١ حش ظمرْ، أو أونثرته، قعره، من نيئا يأحد 
شرلكن فليفعل؛ المسلمين ينخ أن أراد ومن يضحوذا مض تدري فلا نإلأ 

آخر.باب من محمل المسلمان ومع نمى، فالثناير الإسلأمة، الثعثنة 
••)محسمى•*

_؟L^Jحجالئاهةاواصدقافضل: أيهما - ٤١

ينفقأن مى فدلا أمقل، بما الحج أم أقفل، القل حج ينثمة التمغ الثؤال،ت 
أوثلاثهآلاف، حمته لثح اّل يتق كاف إذا مثلان وؤج، يأحدئا افه سبيل ل النفثه 
ا-^1 يتميى فإثة آلاف، 

هدفعصروره، الن1مان ق كان إذا إلا الصدمة، من أممل الخغ الخراب: 
اقل•حج من أمقل لمتن المعن الضرورة 

التضحيةمريد وم الحجة ذي عثر عله يحل من مي باب الأضاحي، نحاب لم: مأحرجه ( ١إ 
١(. ٩٧٧رقم)شيئا، أنلفاره أو شعره من يأحذ أن 



لتاءاتاكابا1سيح ٨٢

غ(اصودوواصاءالحد:-  ٤٢
حكموما ريده؟ ما ئهم ق الناس من كشر عمحطئ التصوير، منألة ق الثوال! 

و)الشامبو(الأط؛اُس، قوارير ثراء ق قولكم وما الأطمال؟ ملأس عل الصور 
د)الفويو(َ؟اشوير ل ذض وما ص؟ علها يوجد مما ذللث، وعز 

التصويركاف إذا ثئريمه، ق ثالث، لا اثال، فكل عل باليد التصوير الخواب،! 
هرس،صورة أو أسد، صورة عنه أو ايبس ص صح لو كا الأرواح، بمواُي' 

لعنفمد ه الثنوJ لعنه ق داخل وقاعله حرام قهدا ذلل؛،، أسه ما أو 
.١^١^٢٠الناسمدا:زم أمأشد وأختر ١^٧١٠، 

يدحلهل جسم، لها ليس الى الملوية الصورة ق هءظ' العلمإء واختلف 
ثدحل؟لا أو لحديث،، اق 

داخله.إما قالات من فمنهم 

عزداخلة.إما قالات من ومنهم 

أبحديثه من روى منيا لأف المصورين؛ لعن 3، داخله أما والصحيح: 
عليهثعسي ما عل أبمثلئج ررألأ له: قال، أنه ;ْ؛ءممنبمثق طالبه إي بن عل عن الهياج 
وقثئإته(ا. إلا مثزئا، قنا ولا طئ1.تها، إلا محوره 5دغ ألا اممه رسول( 

^ممغ:ثالأإلأئ(رم.لففل: 
٥(. ٩٦٢)رقم اكور، لعن باب اللباس، كتاب البخاري! أحرحه ( ١ ) 

ومسلم!(، ٥٩٥)٠ رنم القيامة، يوم اكورين عذاب باب اللباس، كتاب البخاري! أخرجه )٢( 
٢(.١ ٠ )٩ رنم صورة، ولا كلب فيه بتتا الملائكة تدخل لا باب واارينة، اللباس كتاب 

(.٩٦٩)رقم القبور، بتسوية الأمر باب ابنائر، كتاب مسلم' أخرجه )٣( 



٨٢ات،قاءالثاني 

نأىاشنقمُهامثمحمحونبج،دللم
ُ.حلمتم٠١ر ما ءأحيوا مال؛ الصوريندبون١١، هذه أهل ؛ران وقال؛ الثش، يدحل 

ذهائناثسان;

فيها.شك لا حرام هده محثم، ممقال عل الصورة الأوو؛ ء الني 
خوا؛أنيا والمأححت فيها، محتلم« فهد؛ باليد، بالتنوين الصورة الئاف• الئيء 

اللعن.ق وداخله 

الكاميرات،أي! فيها، ان للأنصنع لا الى ا-لثديثة بالألأت التصوير وأما 
يوعان؛الكاميرات فهذه 

الإنسانلأن أقزبؤ؛ للثحريم فهدا باليد، وثنديل محميض إل يئتاج ثؤغ ~ ١ 
ديدْ.عمل فيها له 

التصويرق يدحل لا فهذا عمل، إل فيه الإنسان بقاج لا ^^^١ نؤغ ٢" 
حقيمه.يصور لتر الرجل لأف الحرم؛ 

وملتقط_؛؛؛، صورة عل جعله أي! الثيء صور من تفعيل والتصوير 
جنم،عل معتنه أضواء سلط أنه هناك ما غايه شيئا، يعمل لر بالعامثرا الصورة 
الإنسانومن الأعمى الرجل من التصوير هذا عئدث ولهذا الخم، هذا فائطع 
التصويرق ندخله أن ينكى ولا عمل، أي فيه له وليس ظلمة، ز وهو الممر، 

امحادباشن•
ومساومت(، ٥٩٦١)رنم صورة، فيه بيتا يدخل لي من باب اللباس، كتاب البخاري! حرجه أ ا

١)رنم صورة، ولا كلب فيه بيتا اللائكة تدخل لا باب والزينة، اللباس كتاب  ٢(. ٠٧



لق1ءاتاك1وااإقش ٨٤

طنالصورة، اهتناء وب؛ن الممو_ير، ُ؛لا المنى الناس بعض عل تش لكن 
التصويئيئرم ممالوات بينها، الفقهاء خممذ ولهذا كيلك، لبما ومحا متلازمان، أما 

صورهفيه ما استعال وجعلوا شيئا، التموين فجعلوا صووة، فيه ما وامنعال 
ث1ئالحز.

ائناةالئزولامحوزإلأJJ^^،^^١كانت١^فتقول: 
نفصودا؛وليس به، يؤبه لا فهذا الئزوبات، بعض عل—، ول ال٤راتين ل يوجد 
أوالخاجة.للمزووة إلا محوز لا عئمفل، الذي هو اكصود ^(؛ ١١ولكي 

ذلكواقتناء للدكزى التنوير من الأن الناس بعص معلمة يا هذا وعل 
هذافإن أصحابه، سمر حا قام رحلة ليتدكز أو صغار، وهم أولاده ليثدكر ليثدكرْ؛ 

ئوزة.فيه الأبملأمممثا لأةوز؛لأة 
التقاطعند الأول ق تقول كيف ثناقفى، هدا إن الناس! بعمى يقول قد 
لحاجة؟!إلا فيحرم صونة اقتناء هدا اقناء ثقوJ(! ثم بتصوير، ليس هدا إن الئووْ؛ 

ثذةفيقال: بالألة، ولن الأن تزيوذة الئوزة لأف تائص؛ لا فقول: 
متتها.لا صورة 

هدافيل: المزآة قاثل فإذا -نثلأ- المزآة مائل الزينر أن هدا: عل والدليل 
منورهكونيا مى أعم فالصورة سمى، لا أنيا مع محوره الزآْ— 3، الذي ~أى• 
ا،ر محوره،، فيه بتتا الملائكة لاثدحل  ١١الحدث: وعموم بالألة، منوره أو باليد، 
وهذا.هذا ينمل 

كتابت لم وم(، ٢٣٢ آمين...رقم)٦ أحل.كمت قال إذا باب الخلق، بدء كتاب الخاري• أحرجه ، '١ 
(.٢١٠٦رقم)ولاصورة، فيهكلم، يئنا اللأتكة تدخل لا باب الياسوالزينة، 



٨٥ام|ءاثذي 

بجسقورأن لا الكبارمحرمه، أوملابس الأطثاو ملامس عل التي والصور 
كانتأو ابجاس، كل ق موسا الصوزْ كانت مواء صوره، فيه مسا الإنسان 
أومحيطه.ملأنتيك صوره ابجاس، أعل ق مئصمه الصوره 

الموجودةالصور أن مك فلا أوغثرها، الأءلياد_ا قواؤير عل التي الصور أما 
تبماعئصل حلميعه صور مئها ذللث، أسه ما أو )الشامبو( أو الأطياُس،، ٥^١^ عل 
الأُمماعلأجل )الشامو( نتثزي كنا ^١ منها؟ سحثص كيث ولكن الناس؛ فتنه 
كانتؤإن عندك، ثبمى ودعها وجهها فاطمس -يا ابتليت إذا هدم ممل أف أرى به، 

امحايؤ•الصور جنس مذ فهي :بمتم:تا ولا يؤبه:بما لا الست،، ل الي 
التصويرمسألة ق أجزم لا وأنا صورا، ليس فيه فالصور )الفياليو( أما 
الوقتإصاعه المساله وليت ومال، وهت إصاعه فيه لكنه بالتحريم، بالمياليو 

اليطان،فيغريه اهدنيا، مءن\. حبي الوقت، إصاعة بل فقط، التطوير عند 
ئهيالصزر، هذه إل وثقلن )الفيديو( فشعل ذب مكن كالثا وت، كل بئثاهديا 

به•أجزم لا والتحريم ملأ، أقبما فيها ما أقل 
بأس.فلا علميةئافعة أو دينية، لمصلحة )الميال.يو( كانثصويئ إذا أما 

ََْ ّه  ^لسييوائاموجث- ٤٣
ذلك،؟حكأ ب لطك، \م إمحز والززخه \لأزغ :زى ■ص

وغرها؟و)اللول_،( الحبوُس، من الحمل، مواح حكم ما وأيئا؛ 
المئزؤع،حلاف العماقير أو الحبويس( من الحمل، موايع أن ثل1< لا الحوابؤ! 



لق1ءاتالباداالفتوح ٨٦

كاالننل، ثكير أمه من يريد ه الض لأن أمه؛ من ه الض يريده ما وخلاف 
الأمرا'.^ظِوتكالآهاقال.:مئيوا 

أكنفقاوت المحزم، إنزائيل ثني عل عِقيل افه امن وقد 
عحكآإي ؤوآدْظثوا فقال: بالئزة، هزمه سعيب وذكر تالإمراء:ا"[، ه نغ—؛تإ 
لالأءراف:ا-اِ[.ه هة 

انمن،أعداء من خدهه إلا الإسلامج الأنة و التل تقلل محاولة وما 
صز-ضلالدين المحار من أو بالإسلام، الدين اثاشن من كانوا مواء 

للْنلمى.يالنداؤة 

ثثحمللا الأم لكون الولادة، من الممليل إل الصزوره ثدعو أحياثا زكن 
وهدالصزرين، أحئئ وينلك ،، iiJJbبأس لا ت نقول فحينئذ الصزر، ويلحقها 

كانؤإن عن بمهزا ولز ه الشي عهد ق الصحابة كاف 
أنهعل دل فهدا  ٠٢٠٠الخفذ،الزأئ »ذلاوث، فقال: النزل؟ ض ثئل فد ه اوئول 

الكزاثة.س ثثا فيه فاو - حائزا كان -ؤإن 

ا،لولدين،س ممرا أف وص• لنا، ذكرت، ظاهرة إل أمثر أن أود المناسبة و7بمذه 
ماوهي عمؤ، ^_ lajالولادة تكون أن عل عئرصود، الشقيات، ق أوالوليات 

الؤلأداتكثزت كنإ لأنه للم.دين؛ كيدا هذا يكون أن وأخنى تنمى؛المصرية، 

(،٢٠٥٠)رقم التاء، من يلد ب من تزؤج عن النهي باب التكاح، كتاب داود؛ أبو أحرجه )١( 
(.٣٢ ٢٧)رقم العقيم، تزوج كرامة باب النكاح، كتاب اني؛ والن

حكمباب النكاح، كتاب ومسلم؛ (، ٥٢٠٧)رقم العزلر، باب النكاح، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
المل،رفم)'إةا(.

(.١٤٤٢)رنم العزل، ااغيالة.ّاوكرالأ جواز باب النكاح، كتاب لم؛ مأحرجه )٣( 



٨٧الهاءالهاني 

ومارتالمرأة، عل حطرا الحئل وصار الطن، جلد صعفإ الحال هذا عل 
عرصنالنساء من ^٢^١ بان الخاصة، المستشفيات أهل بعص حييتي وقد سحمل، لا 

المستشفىهذا إل فجاءت مصرية، من بد لا أنه منوولوها ممزر مستشفيات؛ عل 
نحوق الحالات،، هده من حاله ثإبن من أكثر ويكر ؤبيعية، ولإدْ فولدت الخاص 

لها.التنبه ومحب حطرة، المسألة أن يعني وهدا قليلا، أوأكثر أقل، أو ثهر 
م،،جممح7ذاأناقضخ،لأدفيهْنألم، ولبمم 

وثننلندم، بالطئق  ٥٧١تحس أن لمجرد وليس لالأحماف:ه؛[، روثائثٍكاه 
طريقعن مواء التولد، من خثر اليعيه فالولاية به، محس لا حتى الولد، 

منومحير تدهي، فحينئذ عادية، غثر مشمة وجدت إذا لكن غيرها؛ الميصرية،أو 
تستطع.ما بقدر القيصريات 

إرساوانساعداتلإهلالبدع:' ٤٤

ئيهفئاث، ئناك يقول: البعص الخارج، ل انمن لدغم باشة الئؤال: 
الصابط.؟هو فإ إليها، الأموال تدير لا بد.عة، عندقا 

عندهت؛— كلمهم —وليس متهم كقوا أن شلث، لا الخارج، ق المنلموف الخواص،: 
الفلمق،درجة إل يصل ما ومنها• الإنسان، فيه يعدر ما منها: والبدعه يدعأ، 
اتكمر.دزجة إل مل ما ومها 

بالإسلام؛سموا ؤإن إطلاقا، معوثتهم تحور لا امحمزة: البدعة فاصحاين، 
يلحمهمالبيان يعد مكئزة بيع عل والإصرار الإقامة ْع بالإسلام، سميهم لأن 



لقا«اواانمابالصوح ٨٨

ثتلمتعال؛ فقال لادانقون:ا[، لسويآمموه إقف قالوات الذين بالنافمتن 
[.١ زايانمون; ه لكذمرنت\ آلصنفق\ن يمدإة وأقع فيثولانحأ إىك 

يذعثهمقاف سائغ، يتأؤيل الإنسان فيها يندر التي أو المتمه، البلمع أما 
مذجمر شك لا لأمم ازكمار؛ أعدائهم عل فثئاوثول من تمع لا هذه 

همي•* ٠٠

رمضانق الزكاة من طائله أموال إو جل يقول: الأئمة أحد القوال: 
عسنوففلا الفقراء، بعفن إل جل قد بأنه علتا مباصزة، ثوزيعها محب فهل المارك، 

الئنه؟طوال اط أمعل بمائ الفقراء، عل بمربجا أم نفريبجا، 
ومتأسميع ل لها أهلا وجد فمتى المصلحة، إل هدا ل ينظر الخواب: 

مزممن.لأنه صزثها؛ وحلم، محن 
أذ:ثنيخزخ فلا محيا، عي ل نمزق أن يا ;اذز ^١ نحض كان ^١ وأم؛ 

ولوحاجته، قدر فلمثنطه لها أخل هو أحد و؛دم إذ ولكن لها؛ أهلا نجد حش 
وهوألم،، بمنة مدين رجل إليه ثقدم لو فمثلا: الزكاة، من ممرا فيئا ى انتم 

أي:الزكاة مذ ألم، مئة وأعطاه الوفاء، نجد لا وأنه مدين، بأثه صادق انه ينتم 
الديونحمح ئول لا قد اثنا صحح حرغ، فلا الركام مذ علميه الذي ذيثه قثى 
قيطر والإناف الستقل، ق الديذ عاليه وتأوJ يتلاعن، أن محاقه اشسمب عند 

هذاإلا.بمة.



٨٩اثه1ءاثني 

ولأيتتظن،ئكصرنيا وشت أقريب ق أهلها ق الزكاة صنف أمكن ئش انه المهم 
يوحز.أن علميه حرج فلا يمكن لم إذا أما 

••ؤضق(••

^^اتاضدؤلأماوامك1ة:- ٤٦
أمواوأن النوول؛ن، بعص أحتره المقؤثة ا-لثمعك من الإحوة أحد الثوالت 

ا1لكور؟الأم هدا م ما يشن، أحتاي الخثة ابمث لدى الزكاة 
أذنما حمله مذ أف وأظن امحومة، مذ إدن عندها المقؤثة ا-بمعثه الخواب! 

علساء لشمها وصلت ممد الزكاة، وصلتها إذا فهي الزكوايتؤ، ثمن فيه لها 
اؤثة.اضثاُت، إل أزضبجا إذا \ؤو ءادثة الحكوئ، أما 

إلأداها لأنه المزكي؛ يضمن ل؛ اائ؛وية ا-بمعثايت، عند أماثلمتط مدر فلو 
العمازات،ثزاء ق وأما الحآكومة، عن نياته بمضها قاموا الديذ أهلها 

الأن.المنتحي المقثر حاجة يقع الواجب لأن جائرا؛ ذلك أرى فلا وينهها 
اممه.إل هأنئقلم المتقبل ل الممزاءُ وأثا 

*•ؤصى•*

حقا؛ااجماضلجاءاسىضاخ:- ٤٧
الهديعليه محب ممذ وهو دراهم، معهم يكون الحجاج بعض السؤال،! 

أمالهدى، لأحل تزمه ق يقرصن أن له فور فهل ثضيع، أو منه فتنرى 
ءاوهال2نتام؟



رق1ءاتاله1بالختوح

معسزالكن إذا أما مرين،، عن بلد؛ ق وماء يجد كاو إذا مرض أف له الحوابت 
إذاوسعه الحج ق أيام ثلاثه يصوم بل يمرصى، فلا مربح، عن الوفاء يرجو ولا 

رجع•

٤٨-

Jljijl : ثم ئدثئ، دج ااثخ1ج أكي j فيهذبمه ١^^، الكان
هدا؟حكم فا المحزمة، ق فرم؛ه البلديه فتاحدة يورعة، ولا 

تتعال افه لقول أهله؛ إل يبلعه أن الهدي لبح ض عل الواجب الخواب! 
اهؤؤآ ١٣٠^ ١٣٠ُؤقؤلوأ [، YA^I]آلمقره أوث1دس ؤأطصإ  ١٣٠

فتحبالدقة، يدللث، ئتزأ لا محرق يلقيها ثم يدبحها، وكويه [، ٣٦لالخج؛؛؟^ ٨٠٠١٢^
لبه يتميق ما؛؛ه ما أو كيلو اللحم اسم عليه يمح ما أثل يفمذ، أن عليه 
مكه.

*•ؤصى••

سادضادشسلاسث- ٤٩
منتكوJ(؟وعل افه؟ نبيل ل للجهاد الإعداد حكم ما الثواوت 
ولاةبذلك والمحاطب كماية، مرص اممب ميل ل للجهاد الإعداد الخواب: 

ويكون٦[، ■  ijLijSfl]ه قوآ ين آنتثلنتر ئا لهم ؤوأع-دوأ تعال• افه لمول الأمور؛ 
ولاةبدللث، كاطن، د1ولم،ت كا ولكي الإعداد، ٥^١ فيه يتلمى موضع حن أق 

الغابي،.ق لابمليثوف فهم الن1س أءزائ أثا ١^، 



٩١القاءاثاني 

اأجنعضانيساسجؤث-  ٥٠
يقول•'والبعص الثمر، ق ا-اثمع ق يشدد والبعض يتثاهل البعص الثوالت 

بهاقتد إدا لا، يقونات والبعفى عئئع، إليه الوصول، يريد اأبتم1 مكانه ؤ، انتثر إذا 
الطريمح،؟وهوف الثمر 

الطريق،به حد إذا وذلك، إليه، الخاجة عند تنة ستاف الخمع الحوام-ط: 
لكد،إل( تأخر أوجع له، أمهل كان إن ثمديم جع فيجمع صثرْ، 3، انتمز إدا أؤ،ت 

•لا أسهل 
jمحا كاو فإن الإ، ل انزاح ق ص أو اليد ق ئ كان إذا أن 
بلد،ق مقينا كان ؤإن باس، فلا جع ؤإن عبنع، ألا فالأفضل التر، ق منزاح 

أنهباسم اُنجاعة عن يثحلم، أن بحور ولا الح،اعة، صلاه بحفر أن فالواجب 
تثاق:لقوله يلد، ق كان إذا اياعئ ولا الحسه، محه تنمط لا افت الملأن ئثافت؛ 
ودروأآش دز إق آقبمثعؤ توو من هثؤق' مودكتح إي؛ منوا ١٠اه ُؤقأأأا 
آمنوا.الدين من والمسافر ]الخمعة:بم[، ١^٤^٠ 

القتالحال ق جاعه بأصحابه يصل أن ءفييألألأْؤقلأإ' سه أمز تعال اممه ولأن 
إنهمومحم• م، الثاس( بعض عن ائتهر ما وأما غالبا، نمر ل، إلا يكن لم وقتاله 

لآذه.رآقئالعلياء وفدثص نفلث، هذا ففي جعة، ولا علته جاعه فلا افنا، مكاف إذا 
شره.ثنزمه إما قالوا! لكن الحمعة، ئلزمه ض ق المقيم أن عل 



لقاءاتااسالفتوح

ذلك:عن بلادءيناانو4 شيناوأهل يهميدالإحرام - ٥١

الإفراد،يرو0 لا وهم يريي أنل عند وأنا ابح أؤيد كنغ إذا ت القوال 

صعيم،،فقوله الإئراد مع ومن ونحووالإئزاد، تمح، أف الأهمل الخوامس،ت 
عثاسان ولا الرائدين، اقلقاء من أممة ولس الئاشدين، اقلقاء لهدى محالف 

لهمالبي. به أمر ما هل ق؛ظنبمئت ذر أبو سئل وقد وعمر، بكر أبط من أممه 
خاًثةاأ؛.لنا فقال: هاثه؟ لأ1س أم خائ، 

علواجب التمع أن لآتئاسق1 الإسلام سخ إليه يهب ما والصواب! 
وهيالشعيزه، هذه نيثر حش اليوم دللئ، ق الرسول. كلمهم الديذ الصحابة، 

ا.١^١ أراد لمن أشهرالحج ل حوارالعنزة 

أمحنيلو ولكن الامتحلماي،؛ سيل عل حمهم ل فالأمر بمدهم، من وأما 
التمعوجوب يزوق القوم هؤلاء أن محرض عل ثم جاتز، ذلك فإن الإنسان، 

يعلث،فقد \ونت إذا وأين، رأيلثج، وللث، رأتيم فلهم الهدي، ماى من عل إلا 
جانزا،لكذتنكث،ما.

••هسؤ(•*

اكانتئال؛ ذرخنهبمن، أي عن ( ١٢٢٤)رنم جوازالتمتع، باب الخج، كتاب ت ملم أحرجه )١( 
حاصة((.محمد. لأصحاب الخج ل اكة 
النوة.اس طبعةصعاس،^j، ( ٩٥، ٩٤محموعالفتاوى)n؟/ )٢(انظر 



ُهُ وْ 

٩٣الهاءاثاض 

مح،بمماصءلثماسو:- ٥٢

مكانهمن الخروج أو إرالته ق يكون قد مكر فيه مكان ل الخلوس القوال! 
——الحقيقة والعفري أهاله، أو محزابته من المنحود يعقب كان يًّيرثا، صررا يسبب 
نمن،فلا سممن، النجدية العارصة ق ٠^٥ رآك إيه يقول• بيا يقح قصه يروى 

صحح؟هدا فهل أنكريته، ولا 

مشاركةيقوم أن الإنسان استطاعة ْع المنكر أنل ْع الخلوس أولا• الجواب• 
أقسنم [^١ آن في^لكتف ٥؛؛^==^؛ ئزد وق ؤ تناذآ لقوله الإئم؛ ل لهم 
وثأهم4إدا عيريُءإئؤ -ثديي ق ءمص١وأ -ثئ معين ئلأممدوأ ثبما ودمزآ ب؛تا دكم 

الئكر،أهل مع معد أن لأحد تحق ولا مثلهم، فاسم س"دم إن يغني• آ، ١ '٤ لافء: 
صرث.إلأإذاكانفيئفازءته 

أهلهكاف فلو بعدر، ليس فهدا ذلك،، أفته ما أو أهله، يعفست، أن محرد أما 
أنعاليه وحمته ينتهوا، لم ولكن وماهم محرم ثيء عل )التلمار( يفتحول مملا 

فإثهذللته، أشبه ما أو الزوجة أو أمي أو أنج( مر عضستؤ يمتؤ إن قال! فإذا يقوم؛ 
ينحطالناس رصا التإس لأف عصوا؛ ولو يقوم أن محب بل يبمى، أن محور لا 

حرام.اتنه يزصاْ ما عل الناس يزصاه ما دمي"يم يض،• اق، 

النجي.ممتالعزصة ق الخلوس من إئ سب ما وأما 

محاطثهj( أن أعتقد فحصا أحاطن، كنت، لأي جلنت، صحيح، هدا فأولا! 
قالعلمإ؛ بعص محورها النجال>ية، العرصة أن عل نامي، مى أكآر كبثرة ثانيه 

حيثه^، الرنول مسجد ل الحبشة بفن-و، ؤيسثلءل وشبهها، كالأعياد النامباُت، 



لق1ءاتاالباو،السوح ٩٤

إليهم،ينظر أف لعائشة أذف وقد ه، عين أمام برماحهم يلعثوف كانوا 
أماالمسألة هذه فثهوو قواصآنصمرُ كتفه عل من تظئ وهي عئفيها فكاف 

اللهو.لهذا متيحه تكون قد مثانته ق فعلت 

ين0،متنئحه محاطتته ألِفي أرى من أحاطب كث لك؛ ينث كا أن ثانيات 
جوازْ•ل خلاف فيه لثيء حفورى مفندة ربوعل 

غنلاو الإنكان إذا الخلافة، النائل وهي: أخرى، مسألة إل لخننا وثدا 
فعللأنه معه، تش أن لخور فهل ماح، أنه وهويرى حرام أنه ترى وأنت الفعل 
محدك،أملألخوز؟وتا 

بمحزم.ليس ، ■؛iiJالفعل هدا لأن معه؛ ثش أن محور الناس: بحص يهول، قد 
محرم. IjjiLpالفعل ٥^٠١ لأو ^٠لخور؛ إنه الناس: وقديقوو 

الخالي؟أوباعتقاد الفاعل، باعتماد العيرْ فهل 

وليسحلاو أته رى كان فإذا الفاعل، باعتماد العيرة أف ل: يظهر والدي 
ورحلأنث أكلت، لو أزأينت، باعتماده، معله ل فالعزه رأيه مطل واصح ص فيه 

ينقصلا انه يرى وهو فقوصايث،، الومحوء ينقص أيه ثرى وأنث، إبل، للحم 
ئهلمعك، مأموما أو لك إماما يصل فقام الصلاة وحانت يتوصأ، فلم الوصوء 

بعمىإن حش الكتائر، أكبمر من وضوء الصلاة؛غير أف مع لا، الخراب: حرام؟ هدا 
الإسلام.عن حارج محلين،، وهو يصل الدي قال،• العلا:ء 

تلم وم(، ٤٥٤)رنم السجل، ل الخراب أصحاب باب الصلاة، كتاب اليخاريت أخرجه )١( 
(.٨٩٢)رقم العيد، أيام ق فيه معصية لا الذي اللعب ل الرخصة باب العيدين، صلاة كتاب 



٩٥

وهويرى1ل(، لحم معنا أم شخص محنا إل صل إذا ثألم لا أثنا ومعلوم 
ئتئا.يصل ناثم لا قاسا ينقص، أنه ثرى ونحى الوضوء، ينقص لا انه 

أفمحور يهل معلئح، يصل وقام عائط أو ببول أحديث، إنساثا رأيث، فلو 
عئة.فانصرف ينعل أن إلا آبى فان كثعة، بل يقره، أن بحور لا دقرْ؟ 

اشالخض، الاجبجاد عل المظ النل،اء بتن الخلان، طَلئ المالئ؛ فهدم 
أفعلهإ محت، إذا وأنا مباح، حمه مهوق مباح انه يرى من محعله إدا دليل، فيها ليس 

ثيء•إئيي ثن عو فليس 
••هصى••

Xدحاس ض سة وأخذ اساو استقدام حكم - ٥٣

س1از0لهم  vlL-؛أو ٠^^١، لهم ممتح •مأل مع اص من حكم ما الئواوت 
فزأرك أن أنتطيع لا انا -مثلا-; يقول شهر، كل معم بمبلغ وطالبهم أجرة، 
عليهمأفرط انا لكن محاشثهم؛ أتابع أن ألمقطع ولا ينرئوش، ُن لأمم الأمر 
فانااوسارة، هذه أجرت مثلان دال وإل يدفعونه فهر كل ل معينا مبلعا 

وأريدبآلات، كاِملأ جهزل كدك، واشنمء الألم،، عل أجزي لكف الفا، أطلب 
حزام؟هذا فهل مثلا يعله ولو الحكم، فإ مئة، بخممثلا أوجره أن 

بالشهرية،يانوو أم وهو الشكومة؛ عند معر نظام لهم المال، اداُب،• 
عليهونمث، الذي النذإام عن والخروج القثام، عن حروج بالئنبة فانيمالهم 

ويقول]الإراء:؛م[، ه سثوبُ العهدَ؛ارى إن ألمهد ؤوؤف\ يقول• اممه لأن محرم؛ 
:١[.sjjlil]ه ألممود آوفوأ ءانئوأ ُاؤقآ؛ها جدثعلأت 



اتا«اتاك،واائفتوح

بالنننةبالنئل ماوغ؛لم ؤمذ ضآب من سن؛إ أف أردت إذا لكن 
—الأجرةطز لهم* يقول مليخذ، لكثوا إدا مثلا• العمل، من ينتجول فنا 

تقود.')مثاكين(، —مثلا— أوإدالكنوا وكدادراهم، مزكدا كل عل ولكم الشهرية— 
علمفثاح، كل عل لكم مول،: يِمح، -مثلا- كانوا ئذا وكدا، كدا باع لمح( 
قؤيشحوو مميرصر مذ مهداثحلإ علأجورهم، زياذْ وكدا، مصباحكل>ا كل 

١^!.هدا النم؛ 
^١^(!محور لا فهدا وروحهم وكذا، كدا أعهلوبير تقول! أن وأما 

الدولة.نظام خلاف انه أولأت 
رائداإلأ نجئالوو لأ أو ع1نهلم، ينصت، ما عف سحص1لول لأ رثا دانثا! 

جعالتاليثني تقول؛ فتندم، ثتوغ، كنت، ؛ثا أكثر كثيرا شيئا محصلون أو يسيرا، 
مئتتن•بدل ثلاثمئة عليهم 

بنصلأف جدا؛ جدا منكل امحمة ق وهو حرام، النمل هذا أن فالمهم 
ثهرياعليهم ؤيفرض الكثمين، العال ؟بلب باض~ "والعياذ صاويتجر الناس 

الشنع،جهة من حرام حرام؛ مهدا وياركهم، ليال أوثلاثمئة ^؛j،، له يدفعوا أن 
لابمتطينوخ،فد شنئا علميهم قوش لأنك المع؛ جهة بن القنام، جهة من وحرام 

ئك.بلا الدولة ، Liiiحلاف هدا لأن الغنام؛ جهة وص 
الألمإ،عف أ-مبا لكف ألفا، أطك ه ^، ٧١هدْ أيرت ه: دالا ؤإذ 

الخكم،فا مئة، بحممثلا أن وأييد بآلات، كاملا جهزته كذلك،، واأطةلم 
فعلة.، ١١يمكن لا الغنام، جهة ق ممثؤغ مهدا 



٩٧

منفهو الشنغ كالفن لم إذا الدولة الغنام، ثنتهينوا لا وأفووت 
أزنتنال: قال ننصة، غثر و الأئور ولاة بمنانة أتننا اف لأن ام؛ 

قانوئا،تش، إذا واللوله اء:ا'ها، ]النه يإآؤ آلم؛ يؤل، أؤول دآيعوأ أق آطيمأ ءامنوأ 
الدولة؛ثناصح لكن سمده؛ أن لنا محوو ولا الحائط، به صرب الننغ خالفن، إن 

هدامحس اآهث1حة مى ١^^ ورأمحتج القنغ، هالم، لا كان إذا أما عنه، ثغدل بأن 
ولاةبءiا•ءة أمن اممه لكي السرع؛ ثمن هذا لأف لا سفيذْ، بجب فإنه المايون، 
مالأن أخطأ؛ ممد ، ٧١١شزعة فيإ إلأ يطاعوذ لا الأمور ولاة أن ظن ومن الأمور، 

يطاعييأمئدا اممه فكون به، يامروثا لر أو أمروثا مواء به ماموروف فإثنا اف ثرعه 
بجالفن،ولم هئ؛ تزه فيا هذا أن يعني! ورموله؛ اممه طاعة عل زائدا الأمور ولاة 
ورسوله.القه أمز 

مواءواحبح فهذا الواحبامتح، من إياْ منهم بدون مئروعا كاف ما أما 
قاسابه ، ٥١أمز عثإ موتا لو أمرهم، تنشل لم عنة موتا لو بل يامروثا، لم أو أتروثا 

للدولة.والصاد0 النابدْ محصل لا حتى برا نفعله بل ينابذهم، لا لكنتا ئتتهي؛ لا 

َُء ََ َ ِمح'ُ ٌم 

سامحالأتاسميشاسمكاملأ؛- ٥٤

قلالدراسة العمل التهييى منهم يهلي، ١^١رثة الكلثادتج طلاب، الثوال،ت 
عن،^١ثحثا يمدموا لتكي منم، بنم، 3، باث؛ذيمح، يلزمون ■صت، الرئوية، البنوك 

هن.0مثل دراتة فهل والختائر، الأرباح عن نتائج من إليه توصلوا وما اشلبثق 
منبالرتا فامحروا بذللثؤ، الطلاب أمز ؤإذا ميء؟ فيها وثطبمها الكثة الأعال 

غرها؟أو معثنه يزجات عل الحصول أحل 



أوعميةدوامة، مواء الربا، تقر أن إطلأما محور لا هدا أف أرى الخواب،ت 
ثذ0وتقول! فتطلها، الطئيى لك لتش اوبا ذ وإقوِإ إنا ثيء، أي أو ميدانية 
٠!^،شلبى البمث، إل ثذهب أن أما به، بأس لا فهدا منها، الناس وتثمر حرام، 
رباوهو )صح(، علامه عليه ويكب القثام، عل وافه هذا إف وتقول! فتنظز 

بدك.ولنأسونا حتى أزمحئ، عاJا نجن، ثذا؟! فكيف، ./•(، ١ ٠ ٠ ر 
علالخمول أحل من بالربا أقروا وأنم ؛ذللثج، الطلأنمؤأمر مسألة أما 
إداالطلاب، أئصح انا ولهذا كان، مهنا محور لا فهذا غثرها، أو معتنه درحايتؤ 

اممهمنمية عن والأمتناع افه، منصة عن امتناع هذا لأن يئثعوا؛ أن -بذا أمروا 
اطه؟أكتاب، ق ربا أنه ، نعرفونحن مث؛اؤا، أن يأمرونا كيم، فيقولون! طه، طاعة 

هذا.لائمتكن 

*•محسى••

٥٥-

معهموتعامل المال، فيه ووضع للخياطة، محلا يمللئ، ان إنكان إذا الثوال! 
لأنه فرأى كذا،  'ظني تكوو الملأس خياطة نب ثز كل وقال! بالية، 

فايفىالمحل، هل.ا ل حامل وأنه جيبه، من )مندبارتج( ينطيهم وهو مهر كل نباية 
ريالبحمسمئة مهريا يوافوه وأن العمار، لماحت، إبجاوالمحل يدئعوا أن عل معهم 

آلاف،خمسة ربحتم إن كاملا، التهن هلءا اعمالوا فيقول! لهم، الأرباح وبقية محددة، 
عليكم،المحل وأجرة ريال، بخمسمئة سهريا تواقون؛؛( أن بد لا ريال مئة ربحتم أو 

رأيكموما هذا؟ ؤي، رأيكم قعا ياّمه، مؤجر والمحل، هو، كثاليه محثؤ المال، وهؤلاء 
العمل؟-بذا ومرورول موافقون والمال هذا، عمل بمن 



٩٩الات1ءاثني 

اصالى الأجنة يعط؛هلم أن الواجب وأن محور، لا هدا أن أرى الخوابت 
ينبمثلان آمات للئ، قلق وكإ يلادهم، ق وهم العمد، عند معهم عليها 
حرامفانه ^١-؛، ما وأما مصرهم، من وينئم مز كل أو يؤب،، كل عل معينه 
أنقبل اكتنب الذي ائان وأما الدولة، لنظام ومحالفه وجهاله، عزر، لأته علميه؛ 
سامامآ هدثُ حننحا رندء نن معظه  ٠٠٠١'بئى،؛الربا• ل يقول خذتهؤ ادنه فإف يعلم، 

4حنلأوى غ؛تا هز ١^ آصخنا هوكلث عاد ومث أثم إل وآمره' 
قبوفعلمه ما فاو حوننه، ق موجودا يزال ولا ]،، ٧١صني، قد يآكذ لم قاف 

له.ههو ثاب، ثم يعلم أن 

علاجالسليةسطبيبةسرانة٠' ٥٦

_؟المرأة عند تحالغ أن اكة لكزأة يجوز هز القوال: 
أماتقول فهي معناها، ما كلمة)مسجثة( عل أناقشلث، انا أولا؛ الخوابح؛ 

اتبعتأما ولو لزعم، هي بل حقيقه، للمسح مبعه لمتنا وهل للمسح، مسعة 
دينسح كإ المسح، ديز سح الإسلامي الديى لأن لأنامث،؛ حقيمه المسح 
يثرونلا لكن اليهوب؛ لد-ين نابح دينهم أن يقروف الأن هم اليهودية، دين المسح 

ضدكا ألإسلنم عز يبع ومن اؤ يقول؛ اممه أن مع لدينهم، نامح الإسلام دين أن 
ءمران:ه،م[.]آل 4 ند يمل 

اسأل.والأن النصزانثة، أي: به اممه نثاها بإ سمها إذن 

اشزانثة،المرأة عند تحالغ أن محوريا هل الملمة المرأة عن ، iUVأما 



لقاءاتاالاو،السوح

إلمكه من مانر جيء ه الرسول أف هدا ودليل بأس، نلأ بها ؤئمغ إدا فهي 
بىس اريقطراُ، بى اللب عبد ت له يقال ق حبرجلا امحتاجر الهجزة، ق المدية 

العلريق؛عل يدل كوئه وهي المسألة، حطوره يعرف، وأنتر العلمريق، يدله الديل؛ 
جعلت،حش طلبه، ل أمعثئ، ئد قريس كانت تعلمون" ~كءا ه اف رمول لأف 
يضلهمبان هذا ينتغل أن يمكن المشرك هدا بعثر، مس بكر وأبو هو به ياق لمن 

انتاجزه.اممه. رمول ائتمنه م ذلك ومع العلريق، 

*•ؤصى••

هلراىاممبإ.ربذأ- ٥٧
ئزلهل كإ رثهُ ه الئ زئ ل والخإعة الثق أهل ئندب U القوال: 

قيمظه اطة يرى أن يتهلح أحد لا وأنه ربه، رأى ما اثه المححح الخوامحس،: 
آثلزإزومر ره فير ^٥١^ ق\ص-وقم'\ مونى عن تعال اض قال الدنيا، 
وحزلحنها حمتثت للجثؤر رئذ عئثر قب ولا موئ آسنمز ق آلتؤ، 
١[.تالأماف:"آأ  ٠٠٤ءثسا زش 

ص٥^١ ؛الآذمح،؟ا فع ظ اوث ^ ين لء الخيل لكف فإدا 
نحملأن نجن، عباس ابن عن دوي وما بملبه، ربه رأى الرنول وأل الصجيح، 

(.٣٦•مرسراني)ئ/حإ،رقإه ام 
(.٣٢٧٩رقم)الجم، سورة ومن باب الضر، أبواب الرمذى؛ أحرجه )٢( 



١٠١الاق1ءاثني 

اممبايات مذ وآْ ما ئهو لاوجم:أا[، تزه ما علر أممريثم» ؤ ت تعال قوله وأما 
عِة؛جل•تيه رأى اله انمي• وليس [، ١٨تالجمتردآلمح٤ةه ءابتت دق,*و1 لثد ؤ المحرى، 

*•هيى•*

قنوذاثئوانلييوقشاعلىآ*>وبيالآ«او؟" ٥٨
أمهذا، وقتنا اليوغنلأفر(تي ا،لنلم؛ذ لإحواننا القنوت محوز هل 

لا؟

هوكإ الأمر، وج عل يتوقف النوازل عند الهنويث، أف أرى الذي الجواب• 
أي)الأعظم الإمام فقط، الإمام يمنت قالوات أمم أحمد، الإمام مذم، ل المشهور 
\}وو°ؤأمي ثقظر أن ^١ مم ي فالأزل ^١، باكنورت، أنز ١^١ وكذلك، اأيك، 
مننم واحد، مظهر عل الأمة وبقاء فلا، ؤإلأ قنتنا، الأمر وئ به أمر إدا تذبك، 

بلدأهل نحن أو يمنت، لا بجانبي الذي والنجد انا أقنت، مثلا) لأنه 
منالشتايت، وجع وتوزيع، للأمة مريق مميه منت؛، لا الأحرى واللأي ثمنت 

يكون.ما أحسن 

قالصلاة يم صان حلاقته أحر ق نمحعقبمئئ عماف بأن علم بعشآكم ولعل 
ليامسعود ابذ إف حتى عليه، الصحابة فأنكر أربعا، الؤبا-ءثه يصل يحني؛ منى، 
اآصائء_<،من هذا فجعل راجعون، إليه ؤإنا ف إنا وقال؛ اسر•ئ، ذلك بلعه 

تصلكيم، الرحمن، عبد انا يا مسعود) لأبن قميل أربعا، حلمه يصلوف وكانوا 
ثوره.ا،قلأف إف فقال) قي؟ قدأنكزث، وأنث، ^^١ 

I ٠٩٦ ) رقم بمنى، الصلاة باب الناسك، كتاب داويت أبو أخرجه ( )١ 



لق1ءاتال؛ابالصوح

صدورضأسمع العلم طله لأف أقفل؛ و١حدة حال عل تكون الأمة فكون 
ابدا.للخلاف هن؛ صدوو ثتسع لا العامة لكن للخلاف؛ 

بابأن مع اناه، فيه قم كانت أمر ق يتتجلوا ألا إحواسا به أنصح فالذي 
وقالأخير، التنهد وبعد النجود، حال ق الإنسان لهم يدعو مفتوح، الدعاء 

صححممط، الهنويت، ق الدعاء لا أعني! والإقامة، الأدان ومي الليل، قتام 
ءكقد\ كذ لَئ؛ لَوتممئ للدةاء تثهثأ الأثة ومحتل قام، طفت الفوث، أن 

جثي.انه أرى ما هدا فلا، الناس ونفرق تأواْ واحد كل 
*•هصى••

ضضوسمنيشاشطلروا:- ٥٩

بالريا؟بمامل رجل مذ الهدية أحد محور محل الئؤالت 
ض-تال: قال لا؟ أم اوئا ياكلون اليهود هل ن1نأقئج: الخراب: 

قال:أن إل ]الئاءتْه؛[، ه حق ثر وهنلهم أش بثاينت وكمهم ميتمهن 
قبلذللث، ومع [، ١٦١؛1^،هأتولآنتبم> وأمم عنه موأ دمن ألرلموأ لْذهم وؤ 

وءاْلهم،، ^١٠ق ١^ ئ لَأغدث م \ؤ\أ فدثة قبر غد:ءب، . ١^٠ 
فهولكنبه، حرم ما أ0 قاعدة: لدينا ولهدا ، ثأودي عند مزهوثة ودرعه وماُت، 
ماح.بطريق منه أحده من دون ققط.، الكايسّت، عل حرام 

رقمالتركز، من الهديت قبول باب عليها، والتحريض وفضّلها الهدية كتاب البخاري; )١(أحرجه 
(.١١٢ ٩ رقم)• م، الباب اللام، كتاب لم: وم(، ٢٦١٧)

الخرب،ل والقميص النك،.، ليع ل M، ٌا باب والستر، الجهاد كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
(.٢٩١٦رةم)



١٠٢اممتاءاثاني 

والثناء،البيع معه محوز وأيقا بالريا، يتعامل ص الهدية نول بحوز هذا فعل 
مصالحة،هديه قبول وعدم معاملته عدم ل أي• مصلحة، هجرْ ي كان إذا إلا 

فالخمئوغثر0، الآ-حذ عل حرام فهو لعنته حرم ما أما ا1صالحة، ابتغاء هذا فنتبع 
يموول،فهل الخمر، إباحه ممن.>و'ذط مراق أو مثلا ثئودي إة أهدام لو ~مثلأ~ 
بعنه.عل حرام لأ0؛< لا؛ قبوله؟ 

عرم؛المسروق ااال هذا إياه، فاعطانير إو وحاء شخص، مال، مري( ان ؤإن
لكلمبهحرم فإ كثترة، إئكالأت من ريجلث، القاعوة هذ0 حرام، بعينه المال، هذا لأن 
وعدمهجر0، ق كال( إذا إلا حلال، بطريق أحذْ من دول الكامّتا عل حرام فهو 

هذاعن Jردءه مصلحة والشراء معه المبايعة وعدم هل.دته، مبول وعدم منه، الأخذ 
الصيحة.ابتعاء أحل من يجر فهذا العمل، 

••هصى•*

٦٠-

م؟كيف لابملم لن الؤطي الدخاج مامحوأكل ١^١^ 
البلاتوا مونا أف تمئنبمهات عائثة عن التحاري، صحح ل ثينج الخواب! 

قال:لا؟ أم عليه، اف ام أذووا ندري لا ؛اَللم ;همنتافزنا إف قالوا: ف. 
الآjا،إلا سلموا لم تعني• ، لأكفرر عهي" حديي وكايوا قالتج: و'كلوااا. أئتم نموا ١١

ياؤإي، الأكل، فأباخ ثئوا«  ٣١ررتثوا فقال: لا؟ أم يئوي، هل 4د°تو)؛ لا 
لا؟أم عليه ثي هل ندري لا 

(.٥٥٠٧رنم)ونحوهم، الأعراب، ذبيحة باب والصيد، الذ١بائح كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 



لما

أوغثرنلمة طربمة عل يبح هل تدرى، لا كنا إن أيقا الأكل ساح كذلك 
ومائه((،صحته فالأصل أهله من صدر إذا ررالفنل تقوون الماعدة لأف ملمة؛ 
ثىأو مسلم مذ مذبوحا جاءيا فإن بدليل، إلا نافذ صحيح أنه الأصل 

فهولا؟! أم عاJه سئي هل ولا ذبح؟إ كتفن نقول• فلا عنه، نسال لا يمحراف أو 
كلمإمشكلة، كان ؤإلأ اممه، تيسثر من وهنءا حرام، أنه عل بيثة ثقم لم ما حلال 

هليمل. يمل؟ لا أم يصل هل فلأن. لبح؟ الذتم( من أل• نمدبوح لتا قدم 
مشكل.هذا لا؟ أم لأ؟نشاهلمحالاوم نشأم 

المحةفيه الأصل أهاله، عن الصادر الفعل أن سبماة،رةثاق اممه ثر تيمن لكن 
اللحمأكل إليه وأصم، الدخاج أكل عن الئؤال هذا ووكان دلل، إلا والنفاذ 
اممه.شاء إن قريب والأكل أيصا، يرب، قل• الغل>اء لأن موال؛ آحر فليكن أيما، 

وهوامواْ، عمن بفضله نثا وأن ؤإيعايا، علتا قلوسا يملأ أل الله وأسأل 
وبركاته.اممه ورحمة وعليكم واللام آحر، لقاة إل الله وسودعكم المجلس، حتام 



الق1*اثىه

ءاا1ق1ءاثدق 
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المثيامن حويا الإجابة من فيتحوفول سألون، العلم طلبة بعفن الئوالت 
هوفإ العلم، كتم من حدرا الإجابة، عدم من -كيلك- ؤيثحويوذ علم، بغتر 

الأمرين؟كلأ من ينلموا حش ذلك ق المصل 

عندهمكاف إذا إلا المحا، ويدعوا يتورعوا أن ذللث، ق المصل الخوابه: 
ألثمعإة عل> يهء لك ون ما مف ولا ؤ ثاما، دللن، فصل افه لأف علم؛ 

-زلإإسائق ؤ تعال؛ وقالا ]الإسراء:ا""ا؛ا، متقؤلإه عنه أويىك١ن نألموادَيو ؤأدتز 
هءثرل ز ما يئهأإش وآن بمدألمق دأؤت دالإلمم نبمابملي  ١٣ءلثر؛ما يلإآلمحثن 

المصل.هو ذهدا ه لاهمة ما أثي يمز يموهرأ وأن سثلتن\ 

أنعلموا فلو يكتموا، حش يعلموا لم هم نقولآت أن العلم كئم من والنجاْ 
أن؛؛^١.وجث وكدا كذا ام 

نمللو مثلا! للحى، مواممة غثز الئاس عند الذلاهزة المسال تكون وأحيانا 
لنتالصلاة وحش حرام، اُه يقول؛ أن فعليه حلال،؟ أم حرام ص هل الربا، عن 
إشكاوعندهم دام ما لكن معلوم؛ المعلوم الثيء لكن معلومه، ئصاياها كل 
الإخوةمن يطلثوا أن لهم ينبغي الحالب هذه وق الأمتناغ، عليهم بحب ردد أو 

العلم.أهل عل لنزضها الأمثلة ىا:ة الشاتين 



لق1ءاتال،|بالئ1وح

وهكذا قال الخالإ أن و؛أكدوا ما، نألة j الخايم ض الفتازى ملوا ^١ 
يقول!أن مثل بأس، فلا العالم إل سبوه فإذا ذللئ،، لهم جار المسالة هذه نفس 
وكذا.كال.ا فقال! المنألة هذه عى سأل الفلاق أوالشيح فلأيا ، 1ِ  سمعت

ضس1يىاسيضمماظ؟٢- 
ؤإذامتمعا؟ أو قارئا الإنسان يكوف أن الهاو.ي نوق ق يلرم هل القوال؛ 

الهدى؟توق من هذا يكون هل للحج عنه تذبح التي للئركات الحاج أعطى 
يأمرولم ئعلمئ ه الني لأو بواج-،؛ وليس مسنوف الهدي نوى الحراب؛ 

محاىللذي بجون ولا مسنون، فإثه أمر دون ثعتدا ه الّيى نقاله ذ؛ءا والأصل يه، 
مفردا.يكون أن يمكن يل قارئا، ١كور٠ أذ يلرم ولا يتمع، أن الهدي 

الهدي،نوق وليس المروس 'نوى فهدا الهدي بانم الشركايت، ينش ما أما 
إماينروف هم يوقوثه، الذين هم فليسوا مكة، إل يذم، أن قبل افروه ولؤ 
للخ،يشرول للثج، وكلاء لكنهم مكان؛ أي من ثاو.رى لا مكة، مى أو الخارج من 

فقط.للث، ويذبحول 

••هصى••

 -٣AtJبلاعير:حكمادسحايج
خارجبمزلوف ولكثهم عام؛ كل ل للحج يدهبوف أناص 3، رمحكم ما الثوال؛ 

إلدحلموا لو أ-ام مع جانبهم، إل الثئازْ تكوف حتى للراحة طلبا مز؛ حدود 
لهم؟نقول فإذا أوكذا، الحبال ل وعره ولكنها أماكن؛ ميجدوو مز 



مز:j الزول إمكان مع مز خارج بمزلوف الدين لهؤلاء قولوا الحواب؛ 
إلامتى، ق يكون أن الحاج عل الواجنر لأن اطه؛ لحدود ومتعدون آيموف، إثكم 

هوس٠iها إلأ ُما إس يثؤر ث" ؤ كثابه: ل يقول تعال القه فإف مكائا نجد لم إذا 
لاكغاين;ا"ا[.نا\نعمه ؤءاقؤأأفَ ؤيقول: لاوقرة:أا/آ[، 

لأحلمر؛ ليال مر j الث يرك أن الماص لنئه و. البل ورحص 
'.١٣١يقاثة 

يقولون؛ولكن بمدروف؛ أنبمم أما يعدر، أن أول باب من فهو بمدن لم فن 
حتىسو؛إم ل يبموا أن هدا، مى أكثر براحة عليهم أنثر فأنا ١^١->^، نريد 

الأم.والقثاُت الئثر محاة لا:ظفوا 
عاسه:نالته حئ ه المي قال كإ جهاد لأنه المشمة، من فيه د لا والحج 

تعال!وقال والئم0ااُ ابثأ فيه! هتال، لا جهاد لايعم، قال! جهاد؟ اء الثعل هل 
هنحب اثن إف وآحسئوأ قؤتؤأٌ إل ثلموأ ولا آق سيل ل >ؤؤأذنعوأ 

بعلممه والعنزة الخ^ إتمام فيكرم ء• ١ ]القرة؛آ"آ ٨^ يآيننْ للج دأيمأ ؤ اء،  ٩٥لالقرةت
وهوكيلك.الخهاد من نؤع أنه عل يدل اممه، سيل ل الإنفاق 

بابالخج، كتاب ومسلم! (، ١٦٣٤)رنم الحاج، سقاية باب الحج، كتاب البخاري! أحرجه )١( 
(.١٣١٥)رقم المائة، لأهل تركه ق والار"تحءس التشريق، أيام ليال بمنى الميت وجوب 

٢(.٩ ' ١ ) رقم الشماء، جهاد الحج، باب المنامك،، كتاب ماجه! ابن أحرجه )٢( 



لق1ءاتاسواالفتوح

-٤

إلاودكة لة الفلاة ي بجون لا أنه الخخ ضلث، ل ذكزم القوال: 
معنساء معهم كاف إذا خاصة ^٠، ٠۵٧البقاءيعرمه ينكى هل الليل، منتصف بعل 

الانحرافيمكنهم لا وقد ماعات، نحومت الخاؤلة ق بقاتهم من بدلا الماء ثور 
بعدإلا الزدلمة إل الوصول من يتمكنوف ولا اناء، إل حا هع الخط عن 

منى؟إل الحجاج معفلم ميارات انصراف ح؛ن الليل منتصف 

محقبعد إلا الزدلخه، إل ألا;صلوا ي كانوا إذا هذا الحزاب 
ماؤيمثو)؛ عرهه، ق والعشاء المغرب يصلول الثمس غروب بم*مد فانه القل؛ 

العام،الخط أنلإفت قبل الثثاوات ثقف حملوا إذا فربإ الساعة، نصم، يتجاوز 
ؤئ\°ق٢ وهم ساعة، نصث وأ->ياوا ماعة، ربع هناك ويبموا الشص و5مبا 

يعدإلا المزدلفة، إل ثصلوا ألا خائوا إذا سأ هؤلاء فمثل بعد، العام الخط 
عزته.ل يصلوا أن يمكنهم الليل منتصم، 

••©صى••

عض؟١^٢،؟، ؛U الديون« يضام هذأنله سنوات غاب - ٥ 
سنوات،ثلامحثج أهله عن ومتعثس، المصيم، ق لدينا يعمل زجل القوال: 

نجمتاإذا وهويقول• ارُ؛ع• له• فتقول مرات ثلايثج من أكثر روجته عليه وثتصل 
رأىفإ أهل، إل أدهن، أن قبل الئجى أيحل ربا عزناة، محاك لدي فان أهل، إل 

هدا؟ى النزع 

علميه،الدي ١^ أيى من زوجته عن ئتغبق، رجل هدا أن ثنيي: ايواب: 



فنقول!بالرحؤع، يطالثئ وزوجته ونحس، يمنك أن وأد0 إل نجع ^١ أنه وقثى 
يطلثها.أو مكانه، إل أو روجته، إل يرجع أن يجب 

الؤجوع.يلزمه ولا لها، فالحي فتتخت انتنمحها ؤإذا 
••©صى•*

0يىاخواّادضسلاهأ٦- 
ابهادولا مسه؛ ناجه من اممه، بيل ي ابهاؤ مى أمحصل ايح هل الثؤالت 

هذابين يومق وكبمت، رجل®؟ إلا اممب ّّّبل ق ايهاد ررولأ قال؛ افب؟ يل مل 
بأهصلثة؛ الإملأمرثيح قال وقد ]اكوبت:ها[، ه م -آسمائه ^^٣ واية• الحديث؛ 

:اسلوزكن آصد يخاآ ^١^ ٣ ١^: إلهدْ ابم١^١ 
لإنمه]امة:آ\[؟اأفدوثاينحمكماضاأس 

لكنهكذا؛ متقى ئهو الصائ<،، العمل آيام مى ررما بعمومه! أما الخواب،! 
نبيلز ابهاد ءرولأ فقوله! عمم، مى صارأممبمل الأيام، هده ق ابهاد كاف إذا 

الأيامهذه ق الله مسل ق الحهاد يكون وحينئذ الأيام، هذه مر ل أي• ، اف'ا 
ي-ئ أقفل 

لمين،المعل يمتخزوف والمشركين الغمار فإف والأية الحديث بين التوفيق أما 
كهدا،هدا أجعلتم تعال! اممه فقال الحرام، المسجد ؤيعمرول الحجغ، ينقول بامم 

العلمة.الكب دار ْل. ٤( ٤ ٥ ، ٤ ٤ ٤ )Y/ الكرى الفتاوى انفلر )١( 
أبوابوالر٠اليت (، ٢٤٣٨)رقم العشر، صوم ق باب الصوم، كتاب داود! أبو أحرجه )٢( 

بابالصيام، كتاب ماجه! وابن (، ٧٥٧)رقم العشر، أيام ق العمل ل جاء ما باب الصوم، 
(.١٧٢٧)رقم العشر، صيام 



اتاءااءاد؛ابامموح ١١٠

طفلا اففر عل وفم الحرام، ا،وجاو ^٧١ الح1غ ءنقثأ سا ^ و ل٣ 
همثلانثث ئثثسن ثم من ثمانإ نا نهد'مئآءاك ؤ ^!١، ل لمحر 

••)قصي••

ئاسينح،والسني:خمرفض ٧" 
الأخم:نالشإن ئ شني لا ا،لرأة أن اث^بك ذزس ي ذكزنا الئؤال: 

تنش،فاواة إحماغ، محاك لمفذ لَ^١ آنه وقيا; ذلك، و للاخماع سا، تج1 
اكهورالصحح وجهان; فيها  ٥٧١أن للنووي )الجمؤع( كتامح ق ووقفت 

سواءالمتاهة، حمع ممسي بل الثعي، موصع ق سش لا أما الخمهور; يطع وبه 
هززة.لأما اهلزة، ولوق أوليلا، مازا، ذلك كان 

قالثني ثقا اشي الملمنى خلمن حال اللمتل، ي، شتت إذ أما واكاو; 
الخلاف؟ذكئ فأين آ، ١'ءلم١ وافه كالرجل، الثني موضع 

ليلاسعت، إذا فيإ أعني; بمطلق، وليس صورة ق الخلاف الخراب; 
أحد.فيه يكون أن بد لا المنش لأن ذلالئا؛ يمكن ولا أحد الملمش ق وليس 

وذمنا نلخن ألخد، ١!^^، ق يكوذ أن د لا لأنه ١^١,^؛، عي ق وكيلك، 
هدْق هو فالخلاف الئحال، من حال مر الملمش لوحدثا ا،ياسم، أيام عي 

عندهاكان ما إسإعيل أم إسإعيل، أم حاو تثبة الى هي لأما المقلمة؛ الصورة 
هوهدا ويكون ذلك،، يمكن فائه أتت، إذا أما أبدا، ياق لا الخانة هذْ لكن أحد؛ 

الصواب.الهول، 

الفكر.دار ط. ( ٧٥)a/ للنووى، المهذب شرح المجمهمع ، ١ ر 



١١١

 -A:ساإهم؛امحثي
وثروجهاروجها طلقها ثم بنات، ولها امرأة من رصع شحص الئؤال،ت 

الرجلبنائي مثل هذا، لشص محارم هى فهل بمات، له واجبنا آخر، رجل 
الأم؟

هلاكاز؛ا، الروج يريد أنلئ، فهمنا كإ الئذإعر< من روجته بنات الحراب! 
لعميكون، لا أيه الصحح الأول، الروج حبال ق أرصعته الى مى محرما يكون 

لهى.محرم أنه فمجيح الكب مى ساته كاف إن 
••ؤصق(•*

^٧^١٥٤لحافردية؛هل ٩- 
الثناوثماقثمتؤ كافر، نحص ومعه نثاره يقود مسلم ثحص الثوال! 

الكاي؟الئخس نحاة ثاوئهُ فإذا ال٤اي، فءات 
يه.محكم ما ويفعلون للمحكمة، يدهبوف للمحكمة، ثرحع هاو0 الحواب! 

•♦هصت(••

١٠-

إفأي؛ الزيادة، مع الممدية بالأوراق المعدنية الدراهم بيع حكم ما الئوال! 
ص/س؟كازيع الز;اذة 1خد ازئ 

النقصأو الزيادة مع القدية بالأوراق المعدنية الدراهم بيع حكم الحواب! 
ه!الرسول قول لعموم وذللث، العمد، محلى ق التقابفى يكوذ أن يشرط به، بأس لا 



صاتاسالفترح ١١٢

آ.يل،ار يدا 'قال ^١ شئم، 'كيم، هبيعواالأصناف، هل0 احتأJنت، راقإدا 
منديا،لكويا الناس  ١٦٢يتعامل اش الملموس أف عل خءهءا؛ثت الفمهاء وقدثص 

ومنهممطفا، رنا فيها ليس وقاو،ت أطلق من فمنهم ربا، فيها ليس فصه ولا يهبا لا 
أ>سهتاللأشياء وقيإ أيناثا كاثت، لعا لأن؛ا أصح؛ وهذا النسيئه، ربا فيها ت قال من 

أحكامه.بعض فتنهر وجه، من والدهينر الفقى الممد 
والممص،وهوالزادة القفل؛ ر;ا فيها قوز أنه المسألة: هدْ ق الأهوال ^^٠ 

المبقى.وهوتأحثر النسيئة، ربا فيها بحوز ولا 

••ؤصق(••

١١-

الحملة،هن.ه ْع منسط؛ر( وكانا ا-لإ، حملة ل افركا ووالده أخ ير القوال: 
أذمل الفلحر، أذان نع إلا ملأ ولم نفرا المزدلفة إل فرقاتح من الممرة فعند 

أوثوفاقا أن اظاخا فا الحافلة، ق كانا لأما هذا؛ ي احو فا النهاز، 
ولا؟

ملولم حايس، حلمته إذا اذ الأنأن المسالة، هذه ل الصحيح الحراب: 
عليه،ثيء لا أنه هنالثب، المجر وصل المبهر، المجر صلاة وقث، إلا المندلعة إل 

لالزدلمة ل ه الس أذرك حثن مصرس بن عروْ حديئ ت وذيلة 
ركتما واحص؛ وأتمت طن، مذ ئدث اف، رنول يا فقال: الم، صلاة 
هذ0،صلائثا نهد ررمن ت كةخؤكلأم اش رسول له فقال عنده، وقفت إلا جبلا 

(.١  ٥٨٧)رقم نقدا، الورق الذهب وبيع الصرف باب الساقاة، كتاب لم؛ محرجه أا 



١١٢الأق1ءاثوق 

حجهآم همد محهارا، أو لتلا دلك مبل بعزهه ومم ومد لدغ، حص مننا ووهم 
وهفىمثه«راّ.

••هيى••

بدىنالإسلأم>إبمبجمث- ١٢
الأضججو ه الض عن الوارذ ا،لثدث إف الأس: ماله و ملنا الئوال: 

تكووأن إنا الش الأشياء بعص عيها ومنا اثياة، أربعة ثى محزئ لا ام 
يعفىعل ميس إنا هائل: يمول وقد بتها، للعله المياس ظاهرة يكوف أو أول، 

فيها؟هوالصابط هإ ا-اثدث، ق محدده هل ما عل أحزى أمورا الإسلام أركان 
نئل:لأنه أربعة؛ الأضحك ق الثارغ عليها ثص اش الئتوب أولا: الخراب: 

ررلأيضحىبالنزحاءثئظننها،وأثاربيل«ْ: أربعا فيكر الأصاحى؟ س يتقى ماذا 
ا- ١٠٠ولأبالتجماءازلأ^؛؛،عورها،ولأُالريصةصمزصها، ولابالعوراء
ثصفإذا الحكمة، عل متنك الثريعه أف نعلم ويحن عيويسر، أربعة فهدم 

منه.أول أو معناه ق ما وعل عليه نصا كان ثيء عل \ذئ\)نأ 
أبوابت والترمذي (، ١٩٥٠رنم)الح^، يدرك لر من باب النامك، كتاب داود؛ أبو أحرجه )١( 

كتابت اني والن(، ٨٩رنم)١ الخج، أدرك فقد بجمع الإمام أدرك فيمن جاء ما باب الخج، 
ماجه؛وابن ٣(،  ٠٤١رنم)باجلزدلمة، الإمام •ع الصح صلاة يدرك ل؛ فيمن باب الحج، مناملث، 

٣(.٠  ١٦رقم)حع، ليلة الغجر نل عرفة، أتى محن باب اياسك، كتاب 
أبوابوالترمذىت (، ٠٢٨ رقم)٢١ الضحايا، من يكره ما باب الضحايا، كتاب داويت أبو أحرجه )٢( 

الضحايا،كتاب والنماتى: ١(،  ٤٩٧)رقم الأضاحي، من محوز لا ما باب والغواني، الأذكام 
ماباب الأضاحي، كتاب ماجه؛ وابن (، ٤٣٦٩)رقم العوراء، الأضاحي من منه مي ما باب 
٣(.يضحى؛ه،رقم)؛؛) أن يكره 



١١٤

منرم عل صايا عنلأ يمز أن أخد أراد لو الإسلام، أركان ناله أما 
الأرلكنساةللآق:

تناعئمغ التي الأوصاف، يايت، من وليس الأوامر، فعل يائس، من لأنه أولأت 

أركاني الإسلام أركان غتر من شيئا ظحق أن أراذ ض فل نقول أننا ٧^١: 
يناويهما اف عند يساوى الخامحه تريد الذي المرء هذا إن للئأ،ت قال من الإسلام، 
الئكن؟إ•

سيئا،عليها نقيس أن يمكن لا فالأوامر بالأوامر، القياس ينثخر فلمهذا 
-بذا.أم حدا الئارغ أم إدا ئقول: 

الأوصافهده وحدتؤ فمتى، بأوصاف، الئلمه أوالأحكام العيومحس، منألة أما 
منءاحممر الرنول،.ت قول أرأيت، امحم، فيه بث، منها هوأول ما أو يء، ثل 

والتمزب،العثور، وال٤إب والحداة، العزاب، الحرم• ل مثل يوابي، ظها الدواب 
ؤاكانة«ُا'؟أ

العثورالكيس، س وهوأول يفتل، ا الحرم؟ بمثلِفي لا الأسد إن نقول؛ محهل 
لأنهئفثل؛ ت نقول بؤ، هدا، نقول لا ا الحرم؟ ق ثفتنر لا ا-لإة إن نقول! ملر بالقتر،. 

لالحكم بث، ٌنيء عل نص فإذا منها، صررا أسد فالحية العقربج عل نص إدا 
العلة.وجود بدللئ،ت واراذ منة، أو مثله 

(،١٨٢٩)رنم الدواب، من ايحرم يقتل ما باب الصيد، جزاء كتاب الخارتم،• أخرجه ، ١١
رنموالخرم، ايلر ل الدواب من قتله وغيرْ للمحرم يندب ما باب الحج، كتاب لم؛ وم

١١٩٨١.)



١١٥اااق1ءااثاث 

١١r -ضطف(طرنيصجماني«؛كلب(<
->مابياا؟ممد يزربير يلم حج ررمن المائل; الحدث صحة ما النوال; 

ممدثلم.>وتفي حج "من ه' الرئول عن الذي.^ذى الحديئ الحراب؛ 
لأمور؛الئثول. عل مكدوب ئزصؤغ حديث ٠، حمافي«ُ 

فكيثررنلم يقول؛ لأنه موته، بعد محن لا ه البل زيارة أو أولا; 
للمز-فهي ست~ ~إن فالزيارْ ممور؟ وهو ه الرمول يرور 

منمحرجا كفرا اُلج بعد الريارة ثرك لكان صح لو الحدث هدا أن ثانثا; 
صوغمن الحديئ فهذا الإسلام، عن محترجه رده اوثول. حفاء لأن الثة؛ 

الثر٠ولعل مكذوب 

••)محسمى••

^رنيكاضافلسأناصادصا:- ١٤
كلذ داء الحجة ذي من الأول العشز تصوم الئن ي ينْ امرأه الثوال; 

عليهافهل أيام، أوأربعة أيام، ثلاثه إلا بصائمة أنا ما تقول; السنة، هذه إلا سنة، 

إثم؟
الحجة،ذي شهر من الأول العئز تصوم أن ثنثاد كاث التي اوأْ الحواب; 

أشبهما أو الئى، ل كم أو __،، أو مرصن، من يذغ ما فيها كان الثاه وهذه 
منكان فلو صححا، كان ؤإن حتى اف، الإنثلرم لا الئوافل إف لها؛ نقول ذللئح، 
عنها،كنّل أو الشهر، هذا يتمكن لم ولكن -مثلأ~ البتفن يصوم أن الإنسان عادة 
(.٢٤٨الكامل)A/ و عدى ابن أجرجه )١( 



لقاءاوااسالثمح ١١٦

ثافلمه.لأي يدعها؛ أن عليه حرج فلا 
ه:١^؛، لقوو أ-منا؛ وُ ك لنذر، ازفلمه سْ اذ الإنترك إذا لكن 

؛.صجحا<،رممإ ينمل ثاو ما مثل له محب أوسامحر، العتد، مرض ارإدا 

ءَةُُ ءَءَ 

صنعبسوبتياسمةواصأ- ١٥

واعتممعه إل وذهب للحج، المدينه أهل ميقات من أحرم من الثوال،ت 
هناكحيث، جدة إل ذهب العمرة من ائتهايه ويعد الحجة، ذي من اكالثا يوم 

مكهمن هدا تمئْ محور شل مكة، إل وثنل الحجة، ذي من الثامن يوم وعاد أهله، 
العمرة؟من انتهائه بعد جدة إل 

أنفله منها، وانتهى الخ^، إل بالعم؛ متمتعا الإنسان أحرم إذا الجواب■ 
بالحج،محرما بلده من عاد ثم بلدة، إل سافر إذا لكثه غثي؛، أو بلي"؛ إل بناقر 
أنثافإذا بلده، إل بئجوعه انقطع الأول نمنه لأف مقرئا؛ وصار ممثعة اشلع 
عزآحز بلد إل نفئْ كاو إذا أما مقرئا، وصار جديدا سمرا أسا للحج سمرا 
القووهو هدا متنتعا، يزال لا فانه يا-لإ، محرما البلد هذا من رجع نم بنية 

المسألة.هذْ ق الصحح 

التنمع،انقطع محضر مجرة واُلإ العمرة بتن سامحر إذا قال؛ من اإعل،اء ؤمى 
بلد؛.عر أوإل بلد؛، مافرإل سواء 

رقمالإقامة، ق يعمل كان ما للمسافر يكتنمح باب والمر، الخهاد كتاب المخاري• حرجه أ ا
(٢٩٩٦.)



١١٧الهاءاثاث 

إلأو بلده، إل محام محواء ممثعه، يشئ لم محام إذا ت قال من العلياء ومن 
باليه.غثر 

بلدهإل رجوعه بين التفريق وهو يحتاره، الذ«ى هو الومحط القول ولكن 

اظاببن عمر اأؤمخل< أسمر عن روى الذي وهو آحر، بلي إل رجو•؛؛ وبتن 
عاذثم بلده إل وجع إذا أثه الأم حقيقة لأن المش؛ يمضيه الذي وهو قؤقيتئ، 

محمرق وا-لإ العمرة بين التقسع له عئصل لم أنه الأم حقيقة بالحج، محرما منه 
الأحر.عن منتقل منهيا واحد كل أي؛ منتقلان، نفران محا بل واحد، 

محرمأن م\5ه إل عاد إذا بد فلا جدة إل رجع إذا دكرثه، الذي مثالك ول 
حرجلما لكثه العمرة، حال ق نح' إل المديثه ميقات من تجرم فهو جده، من باُلإ 

ئمردا.ومج جده من بالحج محرم فإنه الحج، مومحم وحاء جده، ل أهله إل 
••همي••

شل؟هلايسيجييؤذله، ام1د1ة بإخراج ياموأفن ' ١٦

يصنعماذا له، ينتجيبوا فلم التجارة، عروض بركاة أنله أمر من السؤالث 
معهم؟

أمركمن يهو يركوا، نلم الئجارْ، عروض بزكاة أنله أمر إذا الجواب• 
زرو تعال؛ لقوله ثيء؛ ل إمحم عليه ليس المأمور، بمنله ولم بمعروف 

ثيدتم.أو اممه لعل دصحه.لم، ئوو أف عليه لكن [؛ ١٦٤]الأنعام:ل>رئه ^JIJ وازرآ 
ومايوكلموْ، لم داموا ما بجعهم لم عنهم، زر ولو حش عنهم، يركمح، ولا 

الركاة•إحراج عل-م عل مبرين داموا 



١١٨

ططثواءسغخ؛ممموافزعاي:- ١٧
فيهلفضيلتكم، الكي( الحرم وفتاوى )دروس عنوانه كتاب معي النوال! 

كروتثوزيع من التجار بعض يمعاله فيإ مضيلتكم رأى ما إليكم! موجه موال 
معينة،جائزة عل محمل معم بمبلغ يشري من بحيئ معروصامحم، عل 

علمحصل أجزائها، كامل عل يئمل قاليي محرأة، ملصقات ثكل عل تكوف أو 
المسائل،يدكنها لم ثالثة وصورة إجابتكم، مائة ل وكان الصورة، من فيها ما 

بينهفزعة قبعل موف فانه ريال؛ ألف مقدار يشري من الباغ• يهول، أن مل 
تحوز،ولا نحريمها ل فك لا فهذه مثلا، ريالا خمسون محيرها جائزة ق عإرْ وبيرنا 
لبعفسأجزتم أنكم نخص، من أكثر من نمعن وأنا إجابتكم، ق كان هكذا 

ؤيكونجوائز، سيارات، يضعول أمم العزيزيؤ، أمواق مثل عنترْ، ؤا المجلات، 
وهذا؟هذا بئ الفرق فإ ياحذها، ثصيبه من تكون فمن للمئرين، قرعة فيها 
ريال!ألم، بمبع منه اثري للذي الباغ يهول، أن مثلا• قولكم• الكتاب وق 

مصك،لأ مثلأَفهذا ريالا، خموذ ومحاJرها عرك؛جائزة وبحم، بيتك قرعه ساجعل 
محور؟ولا محريمه 3، 

زيادة،بدون العتاد بالثمن يشرى المثري كان إذا أنه بيثهتا الفرق امحواب• 
ثدلإ،أنه ذكزناة الذي المثال وق عابإ، ؤإن الإ، إن فهو ثزأ، منه أخد ولا 

يكوفأن ؤإما عارما، يكوف أن قاما شيئا، لي فإذا يناهم؛ أن محيل نيئا يدغ لكنه 
منأما غارتا أو غاع، إما اقنامل فيها يكوذ ثنانلة كل أن والقاعدة! غامحا، 

المير،فلأنحون

منتكون ربإ ااقنعة وبعد ؤياخذ ريال، ببقة ثحص لويفري مثلا 



١١٩الاق1ءالث1دث، 

ثيء،منه يوحل ولم عليها، يرد لم أعي• العاديؤ، بالقيمؤ يئري كال فإن ثصيبه، 
محيء"فه لمي فهدا القمه، ونفسرا وسآرى 

تريال ألف بمبير منه اشري لليي الباغ يقول أن من الكتاب ق ما أما 
ثكلا فهذا ^٨^ ييالأ، خموف وعدرها بجائزة عزك ومي بينك قزعة 

العلط،كيره النسحه وهده ينكى، ولا خهل1، هناك فربإ قور؟ ولا ريمه حمق 
جائز.هذا أف والقصد 

••هصت(•*

قضذاأ0الأضية؛حكزالسرباشاستعالى-  ١٨
الأصحثة؟وقت بب ق لكن يذبيحة اف، إل يممنب رجل القوال؛ 
الأصحئة،وهت غر ق بذ.بيحة اض إل \ذمأين أن المعلوم من الخراب! 

أنوأما الصدقة، أجئ قإة بأحمها يصدق إن لكن الأصحثة، أجئ عليه يوحد لا 
نيةعل إلا يالدبح، اف إل ثممزنمح لا له؛ نقول وحينثل. فلا، الأصحثة أجز ياحد 
بالصدقة؛iحمها.دممئب أن ثريد أنك 

••)محصى••

حكاامالهمامس:- ١٩

الوطني؟بالمحي الدول؛ بعض وؤ، الوطي، باليوم قيأبمش؛ وأيك ما القوال: 
وهمالثظيم، هلءا عن المنوؤلى إل القوال >نوجه أن هدا ق رأيي الخواب؛ 

محيبونلث،.

••ؤصء(••



لقاءاتا1يابالفمح ١٢٠

كرصلأةانيبمم،نيسزإادضء:' ٢٠
للصلاةالمنجد فيحل والعشاء، المُس، صلأيؤ ذ نحح رجل الثوا)،؛ 

طريقهكوو فين العشاء، يصل الإمام فوجد المعرب، يصل أن شه ل وكان 
مشهورة؟فتوى ذللئ، ل ولكم هنا؟ الإمام إدراك 

قامإذا ثم اiازب٠؛ بنية معهم يدحل أن هذات ق الأفوابا أصح ابواب• 
ويقم•ويثئهد بجز صل، قد وهو للمرابعة الإمام 

بؤ،ينوم الإمام محل ررإتما ه' البي حدينؤ ْع هذا يثعازص ألا ت قتل فإذا 
مانمذوا«راا؟^ ؤإذا دانثئوا، زثغ هاِذا 

عنه،ئم، ولكنه يإمامه؛ مؤثم هذا لأن مع يثعارض لا ايه هي—،• 
هيصلاثة لأن ثزعئا؛ عذرا ذلك فكان والثلأم، للتشهد الائفزاذ ثوى حينإ 

عاصتايعد لا ثزعى بعذر الإمام عن والمحلفن اكلأيث،، عل تزيد ولا المعرب 
ولأآpا.

••©صى••

ضهمد°ضو)ساأ- ٢١
التسميمحوز هل ابنتي)مهاد(، نشت، أنا الأبناءت ثنمث عن موال الثؤال،ت 

لا؟أم المذكور الأمم حدا 
فيه.محذور لا لأثه درمهاد(، سمتها أن باس لا الجواب• 

محابلم: وم(، ١١)"١١ رقم القاعد، صلاة باب الصلاة، تفر أبواب الخارتمات حرجه أ٠ 
(.٤١٢رقم)بالإمام، المأموم امام باب الصلاة، 



١٢١ا1اقاءاثله 

٢٢-

قأو الحزام، المجد ق المكان حجز من الثاس من كثثر يفعله ما السوالت 
سعأو مت بعد ؤياق مكانه، عل مثلا المصحف كربي فيقع المساجد، من ءارْ 

لا؟أم هدا محور هل مله، ياتوذ الدين المسلمن مى عإرْ عن فيحجز ساعات، 

منعمم ِو، أو الحرام المسجد 3، الأماكن حجر 3، ثرى الذي الحواب؛ 
وموجمرلعارصى المجد مى أوحرج المجد، نفى وهوق حجر إذ أنه الماجد، 

مكانه،إل يقوم ، الصموفاثصلت إذا بثزط! لكن بدلك،؛ باس لا فانه هرس-،، عن 
سهإل ويده1، أحدهلم بنجر أن الثامن بعفن يفعله ما وأما الزياب، ينخر لئلا 

هوهدا لحوو، ولا حزام فهدا ويثري، فنح محانته إل أو ويثرب، وياكل فينام 
المسألة.هده ق الصحيح القول 

قلأنه ه افن عن يكر فإنه مز، ل الحجز بننالة علما ثرد قد ولكن 
متيى«من ررمزمناح فقالت مر~ 3، ~أيت بناء لك ألاثبتي له'• 

مكايا،وجدت ما معل لو3؛؛ لأنه فاحجز؛ منى ل الناس حجر إذا ت فنقول 
فهداأحن فهو نبق، من وصان الحجر وثزكوا عَق؛جل اممه ايموا كلمهم الناس أن لو 
أجيزاحمل ما أن ظز ق النه بحمد اثه إلا العكس؛ محصل الأن لكن الخير؛ هو 
أنوفهي الأراضي، عن السؤولأ( بإذن أرصا ثاحذ التي لحملامحتح، اس 

مكانه.يعرف ان إنوكل منظمة، اJقاع تكون بدلك لأنه الحجز؛ س بكثير 

أبوابوالترمذي؛ ٢(، ٠  ١٩)رقم مكة، حرم تحريم باسج اك، ادا،كاب داود: أبو أحرجه )١( 
بابالتاسلث،، كتاب ماجه؛ وابن (، ٨٨١)رقم سق، من مناخ منى أن حاء ما باب الحج، 

«'آ(.،الزولبض،رقم)ا-



١٢٢

مك1ءهمادةوزامفدومحاساي؟- ٢٣
الزكاةفيه، ثبب مهل الرقاد، وحب الحلبة يرنغ الزاومحن، بعض السوالت 

لا؟أم 

يقمولا نصانا، سلعا أن بشرط ١^^، وحب الحلبي 3، الركام تجب الجواب• 
النصابسلعا لم إذا أما وخدم، النقاد وحب وحدها، الحاته بعض، إل بعمها 

فلأزكاْءيها•

النيبصاع صاع مئة هوثلاث فيهإ والقناب 
*•ؤصى••

٢٤-

الحق؟ق ْضرها هو ف، بعد، سزوج ونم نمومت،، إذا الؤمنة الثوال،ت 
لهاكان ؤإن الحق، ل ون"جها مع تكون فهي زوج ولها يومثغ إذا المومق لأن 

مصيرهايكون فاذا بعد، سزوج ولم نومت، التي فالمومنة بينها، حأَدث، روجال 
لحنة؟ال 

©؛1ه آيثأئئن روجات لها افُ فسيجعل قروج لم إذا الجواب؛ 
أهلمن زوحا لها الله ستجعل ]الواين;0م-مام، أ)اقه عثا . أذلكتا ثتلنهف 
الجنة.

حيزازوجا أبدلها رااللهم الحنانة؛ دعاء ق موو أليس ل؛ تقوو ربا لكن 
مول!فكفن متزوجة كانتج إن لأما مشكل؛ الدعاء وهذا زوجهاء، من 

روجها؟فابذ متروجة، مر كائث ؤإن ، ١٠١^•^-من ■٠^١ زوجا أبي"لها 



١٢٣اتق1ءاثوه 

إذافيإ زنجها، من نحرا زوجا أبدلها قولنات إل ثقوو؛ أو هدا عن الحراب 
كانتإذا وأما بمش، لو لها المدر روجها من خثرا فالزادت متزوجة، غثز كائن 

لأنالدبا؛ ق الصمات ق منه نحرا أي؛ روحها من خثرا بكونه فاراد مثروجه 
تيكون التبديل 

بعثرثاة بمن، لو ي همان 

قوكإ بإيإن، الرجل هدا كمر اممه بدل، لنشات لو كإ الأوصاف، سيبل ٢— 
هيوالأرض لإيرامم:\ّأ[، ه ^^٣^٠ آلأتيف عثر اررض ترث ثوم ءؤ تعالت قوله 

الثمت،.لكنها السإء هي والسإء مدت، لكنها الأرض 

ءَُُم .ءَ 

هلسشراضلأبارثاعاس؛إإو43،اثكأس؟- ٢٥

ا>لينقزي؟الئضائمنالكاس^١كالو ١^١^ 
صبلغ إذا وم الثدي من أو الكأس من كاف اواة اوضاغ الحزاب: 

•؛إمحإالني لقول الثدي، مى أو الكأس، من مواء معد لأنه ٠^١^،؛ 
منالجائ<ارا*.
بوامهلةأو متامزه الثدي مى مواء محرم الجاعة من يعني اليتم، فالرصاع 

الإناء•

والموتالمستفيض والرهلمع الأنساب عل النهاية باب النهايات، كتاب البخاري! أحرجه ]١( 
ردم)ههإا(,الجمائ، من الرصاعة إنإ باب الرصلع، كتاب وملم؛ (، ٢٦٤٧)رقم الهديم، 



رقا«اتاكاباممنوح ١٢٤

ئأرامثبخأداثاضاهم:- ٢٦

-ممها؟ما المتر عل دائة بصفة ١^^٥ القوال: 
.١^ عهد عف يث لأ٣ا الثق، ^، ٠٨٢أبا أزى \هي الخزاب: 

الرنولأف ولمثنلم الحق، إبلاغ عل وأحرصهم للحلق، الخلق أمح هو الذي 
مثلزيغ وس\ن'\ر\ض\ جي

الناسوجلز ءكيائلأؤئ!م فجامل ينحي، ولعا اشر إل ائثهوا حنن منه ونع ما 
الموت،عند يكون ماذا ومحيلهم بالأرض، معه بمحصزة يئ\كتا فجعل حوله، 
أبدا.معهم وو؛كؤأ يعفلهم الناس ق حطيبا قام ما حتلبة، لست، وهد0 

يهيك5ثا ثجعل فقا ئاحد جنازة، ِفي كال س أنه الحد.ينا ل ورد فقد 
منومقعده ١^١^، من مقعدة محث زقي أحد!لا من من؛ولم ))؛،١ ممال: الأزض، 

ءاغنلواقال: ^؟ ١١زندغ محابنا، م محل ١^ ،، ٥١ننول ؛ا لإ\: ١.؛^((. 
ئ5لةيمياضقق<ارن.

فهدا؛، U^Jحطيتا الناس أحد قام نتق دفن كلقا عاد٥، هذا يتحد أن وآمآ 
j \إل ولإزجغ إطلأئا، ^، ٧١مذ ليض  ih  الثيء.هذا

حشؤعمقام امحيمة ق المقام لأن التنهي، مذ هذا يكون أن وأحثى 
العناطف_،.إثارة مقام وليس وئأقون 

هذا،معل ه الزنول كان ك،ا والناجي المنابر هي الشك ومواضع 
(،٤٩٤٩)رنم ا[، لالاول:>قثنلاره ؤمةثثم باب القرآن، ضر كتاب الخاري; أحرجه )١( 

وشقاوتهوعماله وأحله رنته وكناية أمه بطن ل الأدمي حلق كتمية باب القدر، كتاب ومسلم؛ 
(.٢٦٤٧)رقم وسعادته، 



١٢٥الهاءالثالق 

ولأ:م؛أنمملاص>ام.

وكيلكالهز، ثشر عل ومث حيي عل حدث سنجعل هائل؛ قال فلو 
ونحيذإليهم•المز يلحد أن ينتظر جلس حسنا الاحئ، الحديث 

المسألة.هده ق أصلا نجعله أن نريد هائل؛ لوقال 

هائ لانثظه اكآلة ثدْ ي أخلا كاف لو لأنه لدلك؛ صثه لا مما؛ 
فيمم،واركهكانيئصئ.

محمى•• ٠٠

تي،ملمفاس،؟- ٢٧

اولحالألحد محا ثدحل أن ززجه ونحثى هايئا الززج كاف إذا القوال؛ 
وقال؛غاصب وهو صثح إثه حيث القبيل؛ هدا من سيئا أو الأجاس—،، 

محتإل وتدهب ووجها، بيث الروجه تترك فهل عليك، الرجال أذحل نوف 
حراما؟الحجاب انتداء يرى من وما الطلاق؟ ويطلق، بنتها ي ثظل أم أبيها، 

فإذاعليها، اوجال يدخل حتى اليت، من ثمج لا تنظر، أقولت ابواب؛ 
لهافحيثثل. الوجه، مكئومحه اوجال عند بقى أن وألزمها عليها، الرجال أيحل 

الأحر،واليوم يافه مؤمنا رجلا أظن لا ولكني بالطلاق؛ دطالم1، أن ل الحي 
الثيء.هذا يفعل أن نثائهم، عل الئجال عزم وعنده 

العأم،ق مصا عندهم أن سلئ، لا الحجار--،، ارتداء محزموف الذين أما 
أنالمرأة عل ومحن، دلك،، ق يطاعون ولا العنة، ق ومصا الدين، ل ويمصا 
•محارمها لعز وجهها بكشمإ أنزها إذا زوجها، ثنصى 



دتاءاتاسالسن ١٢٦

قراءةإما«ه؟سيح انأنوم على يجب هل ' ٢٨
للقرآن؟قراءته ق أحطأ إدا للإمام، يصحح أف الآموم عل نجب هل القوال؛ 
علوجب الماثئة كمتاءته الواجتة، القزاءة ل الإمام أحطا إذا الخراب! 

المعز،يعيث كاف فإن ثفلمزنا، اثنتحثة القزاءة ق كاف ؤإذا علميه، يمح أن الماموم 
•نجب لم يعيث لا لكن bن علميه، يرد أف علميه وجب 

••هصى•*

لإئساء٠فلبئس حكم - ٢٩
المدارس؟j اشلم لقضي ١^، عز اص يرو محأ ما الثؤال: 
يجوزلأل به؛ 1ز ^٠ ^٠؛ ص عف ١^ الئيلي دُخول ١^١^: 

أفهزا: عف والاJJل خلمزة، أز ئ ئتاك يكذ لم ما الأض، إل تظز أن للنزأة 
زجلهإمحه مكتوم، أم ابن ست، اااءتديِفي ص: بنت، لفاطنه هاو ه الثسول 

ض،سثابمس«اار.
حصلإن لكن المنجد؛ ق يلمعبوف وهم الخبنة إل سفلز أن لمائشه وأذف 

علويمسان< مثلا، جنبه إل يدنيها أو المزأة، يصوت يتلمدذ بكونه فتنة، هدا من 
ولكنالرج}،، إل افلمر بئرم ألمه أجل مذ لا محور لا فإنه ذلك، أفجه وما يي-ها، 

الفتك.مل به اهرف ما أجل من، 

٤٨رقم)• لها، نفقة لا ئادثا الطاقة باب الطلاق، كتاب لم: محرجه أا 



١٢٧ارااق1ءاثث 

َوَُت ََُ ُ ِ ءَم

؟عناه سج ض يثيب أن ثه فهل وآعؤج الدم سلان ميم ' ٢٠

إذاالدم، بنتلأن ممانم، وهو عاما، عشرين عمره من أؤإِ ثاب اائؤال،ت 
فإذاالعام، هذا ا-لثح نييد ؤج، ولم أيما، أعرج وهو يرمحا، ولم ذمه سال، جرح 

بسببجرح له يمع أن من العام، هذا ق اهجاج رحمؤ من خانق يانه عل، ينع، 
الدم؟ننلأن 

فإنهُندنه، ئنثطح ي ولكة ي،وه، ثظثا الئائ هذا كاف إذا امحابت 
ياقالت،! حثعم من ١^٤٥ أن ءثاص ابن لخدين، عنه؛ نحج من يوكل 

عليثستح لا ث1حا، بالخج عباد؛ عل افب زيفه أدركته أيير إل اممه، رمحول، 
لكننه\جأ لابميع ١^ ^١ كال فإذا »>قا«راآ، ته؟ آهأخخ الراحلة، 

حنانه؛عل حطر وهذا ينزف بل دمه، يريا لا جرح بأي جرح إذا ولأنه أعرج، 
عليه.قلاإم حج ؤإن الازدحام، مشئة مع العزج أجل من معذور، فهو 

صمحضتؤةهيخم;وضبماض.

درُ ُْ

حكه(الآهمم؛-  ٢١

الآسؤ؟لخكم ل النحخ ١^ ذا الث>ال: 
موكد0ئتة ولكنها دوا->نة؛ لست، الأصحثه أن ق يظهر الذي ا-لحوابت 

نزمحا.للثائر محنة 

رقما الراحلة عل الثبوت يستهض لا عمن الحج ياب الصيد، جراء كاب البخاري• خرجه أ ا
رنمللموت، أو ونجوهما، وهرم لرمانة العاجز عن الحج باب الحج، كاب ومسلم؛ (، ١  ٨٥٣)
(١٣٣٤.)



١٢٨

٢٢ -

ويكونأحزى، مرة ا-لإ عليها فهل محرم، بدون المرأة حجت إل الئ>ؤالات 
عنها؟سقط قد الأول المج 

هالثى لأن وزئوله؛ فه عاصيه فهي محرم بلا المرأْ حجب إذا الجواب• 
ائزأقإو اطب زئول يا فقال: نخل فقام ءيم«، ذي ثع إلا امآْ تتافز ا>لأ قال: 

ي1ئلإْؤئيم:قال وكدا، كدا عروة ق اكسثا ؤاى حاجه، حرجت، 
دخجلخامأوااث،(<رن.

سوبأن علميها بل أحرى، مرة يعيده أن يلرمها لا ث اعني ءرئ، الحج لكن 
بخا.حصل مما وسثعفز افء، إل 

*•ؤضى••

صههب'- ٣٢

المنيعل سكن وهل بدعه، هي هل بالمننحة التيح ئاحلمة من القوال: 
بالمبمة؟

وهوأصلأ له لأن ببدعة؛ وليس أول تركه باينبخة اثنبغ أدلا• الجواب• 
بالأصابعالتنسح أن إل أرثي ه اوسول ولكن بامحى؛ الصحابة بعفس ئنبيح 

فالبيحئطقات«ُأل هاِئين بالأنامل، الئاء- -نحاط، «اغقدو وقال: أفصل، 
الخج،كتاب لم؛ وم(، ١٨٦٢رقم)النساء، حج باب الصيد، جزاء كتاب البخاري؛ أحرجه )١، 

(.١٣٤١وضره)حج إل محرم ْع ا،لرأة مفر باب 
١٥٠رنم)بالحمى، التسنح باب أبوداود؛ أحرجه )٢(  (.٣٥٨٣رنم)والترمذي؛ (، ١



١٢٩

ركبالبمة يح اثدي لأن |نل؛ تزكه لكن بدئ؛ ولا حرائا، ليس المنيمة 
الأزل•

يممثدالناس، بعض نشاهد لأننا الرياء؛ من ثيء ئنبيخه يشوب وبإ ثانثا! 
سبيخة.الث أنبح إل اُغلروبي، للناس! يقول كاثإ حروة ألف فيها منبحة 

تجدةولهدا الق، غادل يكوف الغاف ل بالمنيخة ينح اثدي أو ثالثا: 
عملةعل يدل، مما الشال، وعل التمن، وعل الساء، ق وعيويه بالمنبمة ينبح 

القو<.

دونالتمنى باليد ينبح أن والأول الإنان؛أصاُعه، ينبح أن فالأول 
حميعابالدين تبح ؤإن ٠، ديمينهر التسبيح يعقد كاف ه الثل لأن اليرى؛ 

فقط.الينى تتح أذ الأفضل تكن اس؛ فلا 
••هيى••

زكاءعس مل اقس، ثم تعابي لصل البنك ص اقفرص - ٣٤
)ثلمهكان ماله رأس س الير والحزء محاريا، محلا يملك رجل الئوال: 

الث.تتين؟زكاه محرج فهل الديون، بعض وعليه المجل أفلس تنيخ وبعد بنكيه(، 
هزاد؟ياخد لا البك كان إذا الحكم وما ئزفف، ١^ بأنه عل، 

مثلاكاف فإف الزكاة، فعليه الزكاة، وجثت، ؛عاJما أملس كاف إف الحوائج! 
الننهوأما فيها، المال رأس معروئا الأول الئنة ل وكاف نتين، ببعدها أفلس 

رقمالدعوات، أبواب والآرمذيت (، ١٥٠٢)رقم بالحمى، التسبيح بات داولت أبو أحرجه )١( 
رنم)ههّاآا(.عقدالتسبيح، باب هو، الكتاب ار؛ والن٣(،  ٤١١)



١٢٠

بمحزى.، Juيعلم 3أم الثانية 
وحملالمحل هذا وفح البنك، من سلف، اُه من إلإت اش هذ0 والقصة 

وجهم،•من عإوْ منها قخد أن محب الإفلاس، عليه 
ولاممن؛ فه-^١ محتل لا اش فان باطل، عل مائي أن الأول: الوجه 
هذالأن انحل؛ قتح أجل من يستدين أن ان للأنسعي لا أنه الئاي: الوجه 

الا؟ أم زده عر نقيئ هل يدوي لا بإل ذمتك سغل كيف التصزف، نوء من 
مددتلو لأنك يافك®؛ ئدر عل رجلك، ررمد صحيحا: مثلا يقولون والعامة 
وطهزت.بززلم، لحافك، من أكثن عل رجلمكح 

أويآكثروامحلا، ليمتحوا ينتدينون جشعين، يكونوا ألا إحوانر عل أشر فلهيا 
يكنلم وما المتاح، الوجه عل به امحروا >( ١٧١من عندهم كان ما بل التجارة، 
فلايطلبومعندهم 

ُِ ء _ َُ  الزكاةعليه ليس الثاتة فالتنة الثانية؛ التق مل ماله ونفذ أقلل كان إن أما 

فيها•

أزبمليلئ،يمكن لا قالباك وارد، غيث ؤ\ف 1خن لا الهاك كان إذا وقولك: 
محاري. v^Jمن اقترض هنا وهو اوتا، نحامن وهو إلا واحدا قرئا 

>يقض إلا يعطي لا البك مهدا العقاري البك من انتداف كان، إذ أثا 
ماله،من ليمن فقهل، البمالث، هذا طريق عن العطاء جعانث، الحكومة لكن الحاكومة؛ 

زاد^١ إنه حتى ربحا، علميه أحد وهد إلا ماله من يعطيلث، أن يمكن فلا البنك أما 
الئثا•الأجلزائو،



١٢١القاءالثأث 

1مبنده؛ساجا انملأةاصبيز- ٣٥
أوونل0؟للألتقات، مصاحنا يكوو هل الصلاة، من الت1دلم النوال: 
حىالممن، ثدأ جنن من الأكثامتخ، مع يكون لاأصلأة التسلم الحوامحبخ: 

وواءَك•ض محاط4 لأنك تاتا؛ نلتفت وأنت جء. تقول: 
)علتئم(تش ؤإذا رأسه جأخ عليكم،؛، اللأم  ١٠يقول؛ الثاس تعص أما 

رراللأمتقول: إنإ بصحح، وليس أم،، يا أصل له ليس هدا بنزعة، الممن، 
قولك،:عند التماتلئ، يكوف حتى بالألممايت،، تبدأ بالخملة، تدأ جن من عليكم؛؛ 

ززاآك.الحإئ نحاطن، لأنك )١^؛؛؛ 
*•هيى••

ظاراهداءامءئا:»بمبيموأم«:- ٢٦
دا؛_(١اهو أو وأمي"، أيخؤ رربا؛ا بقولنا: ه البن اءتالاء يبور هل السؤال: 

خصوصا؟الرمز هدا j، وأميا'ُ 
حشهذا، يومنا إل وأرا؛ هو 'ربا؛ا يقولون: العلناء نعم، الجواب: 

علنجب أنه سك، ولا ;َءهآإئق ثيميه ابن الإسلام سيخ عبارة ؤ، كتثرا هذا يجد 
وتفيه.وولده وأبيه بائه غ الرسول تفدي أن الإنسان 

••هجم6••

ضنهاثبضدمأساءخب4؟- ؛١٣ 
ؤ،ذمه تنحن، أن رمقاف عير ق أو رمقاف ي للصائم محوز هل النوال: 

المنثش؟َعز 3، أو اكئش، 



رقا«اتاالب1بالفترح ١٢٢

للأنماربمي ائدي مثل هللا، ا1لجب الدأ لكف !ذ! هذانو: اداب: 
الحخانه،وؤ ي يوؤ ^١، كان إذا أما مه، خزغ ولا به از لا فهذا شلل، 

كانؤإن يمطر، هذا لأن واجتا؛ صومه كان إذا ذلل؛،  aJتحل لا أنه فالصحيح 
مطنه.أن ان للأنمحوز التطؤغ لأن هذا؛ ق عليه حرج فلا يطوعا 

صادايآرنها؟يرضاي، أغبيهليفاقبلر*ضاذيز- ٣٨
إغإءعليها يعم ولم رمماف، هبل المح ق بجئطة أصينت، امرأْ النوال: 

رمقافيزنم، وب حزلها، من نحاطأ، الصلأة وأساء بالصلاة سدأ £أق\ئن كاملا، 
رمقافق )رؤنذ ئإ ثنتغ، إمتا هالوا: الأطباء ولكن كاملا؛ إغإء عليها أعمل 

فهل

وميترمقال قبل يجنطة أصنت، اتجب فيك— افه —بارك هذه الخوابؤ: 
أنالشحيح لأن منكى؛ يوم يآكل عتها يطعم الشعور، فاقده أو عليها معمى 

انإنعل فلوأعمي، الصلاة، وجوب يمغ وإد،ا الصوم، وجوب ينغ لا الإعنأء 
لوكإ با-حؤاره كان إذا أما عليه، صلاه فلا ثلاثة أو يوم؛ن ومي احييارْ، شر 

المصاء.يالزمه البنج، بواسطة عليه أعبي 
••)محيق(•*

^ىإجباةاث،ضاصاصحه؟- ١٢٩
منبالالتزام عليهم اللة من الذين العنهرين، الطلبة من كثتر بممج القوال: 

إجبارية؟إالموسيقى إن حيث، سصزفوف؛ المشاة—فكيم، موسمي —أعني: الموميهى سعلع 



١٢٢اىق1ءاثده 

أصيبالذي البلاء من الخيش وغير الخيش ق الوبيمى أف شك لا الجواب• 
أنهفك لا وهذا الخهات، بعض ق أعنالهم من حزءا وصاو اليوم، الناس به 

منلأن العلم؛ أهل من ذلك أجاز ئن لبعض تميد أو ماوف أو جهل؛الرمة 
اذقطاغفيه ٠ الثحارى؛ صحح ق الد•ى حديثها أن بحجة المعازف أحاز من النياء 

منميفرب،ا اكاصريذ، العياء وبعص ؛، لحرمرابى هولأءت ومن يزعمون- -ك،ا 
هذا.ق حجه لنمسه أن ويرى الصميمة، الأقوال هذه مثل عل الناس بعض 

محبوأنه الخيش، غجر ق أو الخيش ق سواء حرام ا1عازف أف ثرى لكنتا 
الشجاعهوليست، عليهم، اه حرم ما لهم، اش أحل بكا يستعنوا أن السبييرئا عل 
افبذو هو ؤإفدائا شياعه الملوث ثئلأ الذي أيا، هذه عل نيقة الإقدام ولا 

عثل•

آئهؤأديظروأ آسوأ مشثه فتم  ١٥ءامتوأ،!ائمتث> دتأ؛ها ؤ تعال؛ اممه قال، 
فجاعهالملون، يملأ الإي هو هذا ]الأنمال;هأ[، ه دمدمُى للم يقثهما 

ؤإيداتا.

همالعزف، أو الموبيمى يكزهوو الذين الإحوْ هؤلاء حال؛ ؤل عل لكن 
لهلءاثئففها أو إرالتها عل قدروا فان افه، عند ومقايول واهتهم، عل ماحورول 

سبالخيش الالتحاق ق العظيمه النصائح يرك فلا يمدروا لم ؤإن هوالمطلود_إ، 

يمنيمارل أن له ينبغي اف الإنلأن للمصالح؛ يالسبة اليسيرة الممتدة هذه أجل 
رقماسمه، بغر ويميه الخمر يتحل فيمن جاء ما باب الأثرية، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 

الحل)يمهأه(.)أآ(ا}ذلر 



لق1ءاتالبابالسيح ١٢٤

المعصيةهده أجل من الأعإل هذه مثل ثركوا إدا الخثر وأهل واقاسد، المصالح 
الخم،أهل من لأناس يومز لم لو فنا الخيش حطورة الثر، لأهل بمث، 

الخيوشعل والفساد \ذذئ أهل انتول ي الأمثلة، ضريت، أعئ أذ أحب ولا 
ياغُبه U والفناد الثز من كان كان؟! زذا احم، ندة إل ووطوا 

باقيستعينوا وأن بالخيس، يلتحموا بان حاصه المأتزم\ر؛ إحو١بي أحشر فانا 
أوالموسيقى مفسده —أعني المتيم وهده إصلاحه، أمكنهم ما إصلاح ■مؤثلق 
قليل؛مل إليه أشرُتؤ احتلاف، فيها كان ؤإن عندي، فيها شك مصتدآلأ العزف— 

يتولأن ل الكبيرة، العظيمة هني ثنعمر؛جاس_، المسندة هده أمحول', لكز 
والصلاح.الدين أهل من أناس الخيش قياده 

ءْ ُُ 

هلاسظتبمتج،اسظت؟- ٤٠

دهن١^١^،؟مم،صاص اائؤال:ززذأن 

ه:الض محال ي ^١، ضلخونا الثقاب دمن اكنالم، ^١^،: 
بينهنيا ثكمزات زمصاو، ذزفزلأإل الخمعة، إل والحنعه الخص، ءالصلواث، 

صر«ااا.اختنم، إذا 

قدالقيامة يوم الوارثة عند لكنها فلا؛ الخننتايتح، تمحو الثتتات أن وأما 
لالأ'نياء:يأ[،ه أكنمق جم آلعوؤىآفتل ؤمحيمح تعال! قال الخنننايت،، عل يعلس( 

رمضانإل ورمضان الخمعة، إل والخمعة الخمس الصلوات بات الطهارة، كتاب مسالم؛ أحرجه )١( 
(.٢٣٣رقم)الكبائر، اجتن، ما سهن ما لمرات 



١٢٥الثالث القاء 

فقثتحقإثثنات، ا-عل الثيثات ثكتئ والسئات، ااثن1ات بين فيواوف 
والثسات،امحنات ثتثاوى وربا دئبه، بمدر حا يعيب النار، دخول الإنسان 

يدحلونلا وسيئايإ، حثنام يثاوت الدين الأعراف أهل من الإنسان فتكون 
فيكونالحنان، ثنيي وربا عغجل، افه يشاء أن بعد إلا الحنة، يدخلون ولا النار 

اهأهل من 
*•ؤصى•*

٤١-

إلالمصر من الثمر ق كاف إذا الصلاة ق النية ئعيثر لحور هل الئوال؛ 
بيِسشثمءوببجا؟

إذاأي: خ، إل ثئثاج لا ولقدا القفز، الثثر فلاة ي الأصل الحزاب: 
قالأصل لأف فاهصز؛ المصز ثنو لم ؤإف منافز وأنث، الثثا•ءة، الصلاة يحك 

فرصتما ررأول أثه وغثؤْ البحاري صحيح ق ثتث كج المصر، الثمر صلاة 
المولكان ولهذا ا-اتفي<ا، صلاة ق وزيد الثمر، صلاة فلاذ ركعتي، الصلاة 

الثمر.ق نية إل محتاج لا المصر صلاة أن الزاحنح، 
ضِفيأماثلأةفاِتميماثلأة.

ثافعاوعلتا رحمة منه لتا ث؛ب وأن طاعته، عل ؤإياكم عتمعنا أن اش نأل 
صالحا.وصلا 

أحمعين.وصحبه ^ ١١وعل محمد، ثبيثا عل ونلم اممه وصل 



_1I،jLJIuUL^ ١٣٦

ال1ق1ءادواوع

يدي؛L،؛_:بيذ 
وأصحاJهآبه وعل محمد، بثا عل وأتلمم وأصل العالين، رب ض ا-لخماو 

وبعدتأحمع؛ن، 

ابمهوهي اه(، ٤  ١٣)عام ض الخز هدا من الأرق ابمه هدْ قاف 
الخم،لخل ذاج كاءاثا بجنق أف ^j^، اف وأد أيقا، العام لهدا الأول 

ايمالمين.وينفع ينمعنا محيإ وال^تكة 

الليليعام، ق البالعة الحكم مذ سبم\تقؤداق فه ما تعرفوف الإحوة، أتيا 
جملؤ قوله! ق إليه اطه أثار ما ذلك ومن والأعوام، والشهور والنهار، 

أريدنتقر أن أؤإد ؤ.لمر( بعصا بعضه نحلف أي1 ]الفرثان:آا"[، ه -غلمة يآلهتار أقل 
ويعمليتذكر وليلة، يوم محدد كنإ يندكر اف الإنقاف لالفرقان;آا'[، ه أياد 

بتجددقلبه، ل نجدها وراحه ه، نفق تجده نشاطا ذلك له ونحيي الصؤائ، العمل 
كانؤإذا والشهور، نوائب للبالننته وكيلك والنهار، الليل وثعامت، عليه الزمان 

لتاجرينبغي الدي فإن نبمايته، عند العام ق لهم حصل ما نحمول الدنيا نحار 

منممى ما عل ه نفمحامحمح أن وأبهى— ونحر أغغلم الأحرة ~ونجارْ الأجرة 
أقدثنيي أعقر وأيا هدا أقول الحديد، عامه من يستمل لعإ النشاط ونحيي عامه، 
إليه.وأتوب ، ٠٥١أنتعفر ولكني Jم۵,^را، الناس 



١٣٧القاءالوابع 

بادر«اد|تبياتيؤدلاصءََْ َو ُءَ َ َُْْ 

منمعه لكن من يتدكر والئنن، الأعوام يتجدد يتدكر فيا يتذكر المرمى إن 
مورهمق اعإلهم اضندوا حيث الماضي، العام من الوقت هدا مثل ق إحوانه 

الشنعلم ويعلم سمة، ثقص ولا حسنة زيادة منهم الواحد يمللئ، لا مرينثن، 
حشالصاني؛ بالعمل الفنصه متتهز آجلا، ؤإن عاجلا إن له سيكون هذا أن 
وسلم—آله وعل عليه الله —صل اللمي عن الخديث ل جاء كإ حياته، 3، ينبن لا 

والماغ«رُالصحه، الناس؛ من ير يهها منبوف ررننثتان قال،ت أنه 
منينتؤع ل؛ أعواما بل شهورا، بل اياما، صحته عليه مضت، ان إنمن فكم 

تعال!اممه لقول حيرها؛ قد فإنه سيء، نيا ينتؤع ل؛ إذا وهو بثي؛، الصحة هدْ 
آثض^١ ،َانيأ وذ إلا ?0 شر ز الإنتذ إن 0 ^١'^ 

فيها.منويا لكل حسزها فادا ]العصر:ا-ٌا[، ورامزأ ألي وئواصوأ 

جنمثاولا ميسا بمب لا كيترة فولخ أويايتج عليه مضت، إنسان س وكم 
هداق عبن ذللث، ومع والرعد، باشمة عليه اممه من هد بل معاشه، بتحصيل 

اممب.لعبادة يممئغ أن يظع لا الثزاغايتج لهده شاغل كأنه حتى المولع، 
واصتعدوا^uJ^، حياتكلم وس لمرضكم، صحئم س الإحوه أتيا فخذوا 

هيئبماثئؤثاك افه كبدوهاعند حثنات أعنا كتانم، ق وأندءوا الرحيل، ليوم 

دش،.كل س المنل٠ان و-اثمح ولكم ل اطه وأمتنفر هذا، أقول 
٦(.٤ ١ رنم)٢ الاحرة، عش إلا عش لا باب الرقاق، مماب المنحاري: أحرجه )١( 



^luLJIuUl^ ١٢٨

الحجيجمن حصل ما وثاهدوا حجوا العام هدا ل منكم كثيرا إل وحيث 
الأنإليكم أطالب فإنر الممصر، من ثيء فيها أنفلمة من أو ثزث، محالفات، من 

لالممصر من ماهدعوه ما حجوا— النه —حزاكم ل ثكتوا أن عاحلة وبسرعة 
فيهااثلئ يم حتى الحجاج، من الحالمات من أو الأعإل، وحال ق أو الأنفلمة، 
إلهدا وحدود حصل، ما إصلاح عل يعين أن نبم\هؤن\ق افه لعل ودراستها 

وأماعلنتموه، شيئا إلا يكتبوا ألا وأرجو فيها، متلجل لأل فقط؛ الاثنين يوم 
هناكتكون أن بد لا ولكن عليه، يعتمد لا فانه ست بلا ويقل يساع ما 

اللهأصلح والمموى، الإ عل ومعاوية مساعدة منكم هذا ويكون مشاهدات، 
السالمدن.وأحوال أجوالنا 



١٢٩

الآسلة

،Uحكمحجه؟اجس_عوفخوأيلحجنتنلاىشل، ١- 

ورجعانتهى حتى حجه، ق ومصي عزلة، ليله جناية أصابته حاج النوال؛ 
عاليه؟فإذا ثلده، إل 

الإثمهدا ثعل وبعد؛ اممه، رمول عل وملمم اش وصل فه، الحمد الحواب،؛ 
قالوقد محلهارة، غبمر عل يمل وهو الأيام هدْ كل أممي حسث، الكبثر، العظيلم 

ه:»لأملافُه/وءور«رُ
اعتناله.مل صل ما كل جمل أن صلاته ثحو عليه ذالواجِ_ا 

جنابةوعليه طاف لأنه الإقاصة، طواف يعيد أن فعليه للحج بالئبة أما 
منممنؤغ جثابه عليه من لأف جنابة؛ عل وهو الإنسان من الطواف يمح ولا 

إذاوعليه [، ٤٣]^:تنال: قال كإ المجد، ل الفن، 
ولالإفاصة، طواف ويهلوف مكة إل يرجع حتى أهله، سجثن، أن متزوجا كاذ 
بملوابيأق ثم ؤيثفر، وينعي يطوف تم بحمزة، الميقات من محرم الحال هدا 

الإئاصة.

يرىوأف منه، حصل ما عل بالندم افه إل التوبه كله~ ذللمثا -ْع وعليه 
•هدا مثل إل يعود ألا عل يعزم وأن افه، لحى ل مقرطا مثصزا ثمنه 

(.٢٢٤رقم)للصلاة، الطهارة وجوب باب الطهارة، كتاب لم؛ مأخرجه 



>ت1ءاتااكابالسوح ١٤٠

ظنألأ٢- 

آحر؟لثحص وا-اج لشخءس العنزة ثوى من متمتعا يكون هل \ذثؤ\د.' 
ليسر لا أنه عل ثصوا خعيإثذ العلعا؛ قاف متمتعا، يكون نعم، الجوابه• 

لتخصن،الحمرة ثكوف أن محوز بل واحد، كخمى السكان يكوف أن التمثع 
لاحرالعنزة أوتكون لأخر، وا-اج لفه العمرة تكون أو آخر، لشخص وايج 
التنح.يبطل ولا جائزا يرونه هذا كل لئمسه، والخ^ 

••©صى••

اسمامحجويضإىسسوااهاذجط؛٣- 
حجله تيثز إن شه وق ا-اج، أمهر ق اعتمز من متمتعا يكون هل الثوال،ت 

نحج؟حج له تثر ثم هذا، من مثمن وهوعثر حج، 
عندةلمز إذإنه ١-^، إل باشزة J؛:_^ لأنه ئسا، كوذ لا الخراب: 

ويذبحمحتاط فإنه ا~ؤ، له سيحصل أنه ظم عل يعلب كال إذا لكن حج، نية 
١^^.هدي 

••هصق(•*

-t

محل؛الرنى<هل حل، ثلاثة من اثتتن معل من الآثون المول مدى ما السؤالث 
أوالممصر؟الحلق يوف والطوافف 

لمظاشللالأثوباونىفقط،أى:العلم:رى كثةسأيرل الخراب: 
وأماواش، بالرص إلا محل لا أنه الظاهر ^ العد، يوم العمة حمزة بنمي 



١٤١القاءالرابء 

وصثلاثة، من اثنتن بفعل الأول اشحلل تحل أنه الفقهاءت عند اثشهووة العباره 
لأنوالنو؛ القياز ب ممن ئ، سا ي أعلم فلا والطناف، واظق ام 

نايصازَلئ الثاف، الثطل ي له؛اثثث كان فإذا الثاف، اشثئل ز ف له اظواف 
ؤازلإوطاف زنى الفقهاءثإذا كلام نمل الأول، واشطل 

حلوحلن، ومي ^ا يرم، لم b^، الأول التحم حل وطاف حلمح، بمف، 
يطمج.م ؤإن الأول التحلل 

••ؤصث(••

قهر:إش ساط س قاناأنجينم' فهنيذثم سوم ندران ٥- 
ساعةوبعد شهرين، لموص الامتحان ق ثجح إدا يدر فخعس النوال! 

ا-محلم؟فإ الامتحان، ق ونجح الواحد، الشهر إل نيته عدل 
ارمزقال! انه ه البي عن بثإ وهد الطاعارتإ، مى طاعة الصيام الحوائج! 

يمكنولا كلامه، بمجرد النير فآزمه ثدر، الرجل وهدا ُ، هل؛طعةاار افه يطع أو يدر 
يلغيأ كاف إن لخن ثهزان، ذمته ل ب لأنه الشهر؛ إل الشهرين محول، أن 

مئم،.عنز لأنه عليه، ندز فلا 

ثئومأن لزنة قافلا ثالثا أي! ئكلثا، كاذ إذا أنه الأن! الحزاب وحلاصة 
حز،مهو ؤإلأ مثابع؛ن، الشهران يكوف أن لرمه التتابع قه ق كان إن تم شهرين، 

متمزقا.أو متتابعا صام شاء إن 

(.٦٦٩٦رنم)الطامة، ق النير باب والنذور، الأبجان كتاب التخاري• أحرجه ( ١< 



لق1ءاوااكابالفتوح ١٤٢

^^،ضاسوىثضإاتي:٦- 
الثشدة مأ اثت ممن اك1ين بمش اثن م محي ص: 

ْشروع؟العمل هذا هل كالمهل اليرى، عل 

جسه.إل الميت يد نحتل ؤإنإ مشروعا، العمل هذا ليس ابواب■ 
••ؤصء(••

ءءُُ و  ُ

اسماماحداستبماواحمة:٧- 

وأكله،وصظف1،، معه ساكن متزوج تجتر ابى وله أولاد له رحل القوال: 
واحدة؟أصصه حمه، ل فهل واحد، وثزث؛، 

فلولكنواتنددوا، ولو واحده أصح؛تهلم الؤاحد التيت أصحاب الحراب: 
روحاتلهم كان ولو واحدة، فاص«صتهلم واحد وستهم واحد، مأكلهم إحوة 

واحدة.فالأصصة متزوحا يدهز كان ولو أسائه، مع الأب وكدللث، متاتددْ، 
••هصى•*

ضواطيا4مامدق؟٨- 
الحجينعقد فهل الحجة، دو المنية، دو شزال، ثلاثه: الحج أقهر القوال: 

أيامل عزمه يوم فائت، وقد بالحج، محرم أل ان للأنمحور فهل التشريق؟ يام أل 
الحج؟أشهر ل لأنه الهادم؛ للعام التشريق أيام انتهاء أوبمد التشريق، 

ويرىأيام، وعشرة شهران أما الُلماء، بعضي( يرى الحج أنهر الحراب؛ 
ثلاثةأنيا والظاهر التشيق، أيام ياحر ثنتهي يوما، عثر وثلاثة شهران أما آحرون 



١٤٣ايشاءالوابع 

تهاو ه النبي لأن التشريق؛ أيام ق الحج ينعقد ولا المحرم، آخرها أي• أشهر، 
عزهه.يوم محات وهد ، عرهن،؛ ررا-لح^ 

الخلاف:عل فقني أشهرة، قل بالحج أحن؛ ممد القادم للعام أحزم ؤإذا 
قوأفهرة؟ا"إج يمحي هل 

ينعقد،لا قال: من ومنهم اتكراهة، مع لكذ يمحي هال: من العلمإء همن 
وبمصويطوف العمرة، إل أثزْ قل باج أحن؛ إذا الإحرام محول هدا وعل 

بالحج.يأق القادم العام وق ويمصز 
••ؤصى••

ضط>اشالإف1مواء؛وامأ٩- 
وعمم؟الإهاصة هلواف، مثل: الحج، تاح؛رأعإل محور متى إل الثوال: 
شاةمض لحد، محا ليس الحنابو عناء عند والحلق والثني الطواف الحناب: 

التحللعليه يبمى لكن سنوات، عثز لومل حس ونعى؛ طاف شاء ومتى حلق، 
الحجة،ذي شهر من يوم لم-حر عن يوحزة أن محور لا أنه أرى: الذي ولكن الثاف، 

كإعذر، من إلا أقهره ق الحج أمال تكول أن فيجب الحج، أقبر هده لأن 
الحجة،ذي ثهر خروج يعد إلا ثهلهن ولم الإفاصة، ءلواف_، هبل  ٥٧١ثمتست، لو 
الحجة،ذي شهر انتهاع قل بملموف أن يس-ثتي ولم بمرض، الإنسان أصيث، أو 

طاف.المائع زال مض حرج، فلا 

رقمالح^، أدرك محقي بجمع الإمام أدرك فيمن جاء ما باب الحج، أبواب الترمذي* أحرجه )١( 
وابن(، ٣٠ ١٦)رقم بعرفة، الوقوف فرض باب ا"لج، منامك كتاب ت اثي والن(، ٨٨٩)

٠)رقم جع، ليلة الفجر قبل عرفة أتى من باب الناسك، كتاب ماجهت  ٣(, ١٥



لق1ءاتااسبالفتوح ١٤٤

الحج،أقهر انتهت إذا عدو بدون التأخر منألة ز الحنابلة يقوله ما أدري ولا 
تقفيفلا وقتها مات عبادة يقال! أو الصلاة، مفى كنا يقضيه إثه يقولون! هل 

هدا!ل يقولون ماذا أدرى لا الحج، له يكتب ولا يتم لم الأن الحج ويكون 

شنوأاميق،ضياوطدم؟- ١٠
يقول٧ الدم علته يهو افئرين(، أيام ليال مكي ل يبن لم من الئواوت 

الدم؟عليه ليس أم ااسهاء، 
والواجبواجب، التفريق أيام ليال منى ل الين الممهاء! يقوله الجواب• 

الفقراء.عل ويويغ نقه، ل يد-بح ذم تزكه ؤ، 
العملحيث، من مؤي لكنه النظر، حيثه من ؤ، يكن ل؛ ؤإن القول، وهذا 

به،ثإتموا ولم عليه حزصوا لعا بواجس، ليس إنه ملنا! إذا لأننا القس؛ وثزسة 
يستطيعلا والذي وأحسن، أول معغا الناس موس j( محرما يبمى الثيء فكوف 

•ّّك،ء عليه فليس فديه يذبح أن 
٠©سمى•  ٠٠

حل|؛اإعاماثةبيامث- ١١
الثثر؟ل الفلاة هوزإمما؛ ثل الثوال! 
بوجوبيقولون الأين الئل،اء عند جائز الثمر'عثر 3، الئلأة إتمام الجواب• 

الأقزبؤ،م وهذا الكراهة، مع زكن حائز، الآخرين وعند لحنيفة، م المفر 
الإتمام،علته أيكزوا مز ق ;نحقممقبمئه ءث،ال أم لنا الصحابه أف ذللئ،! ودليل 



١٤٥اللقاءالوابع 

أم!ما واجب أف يرون ولوكاثوا ، ويتموJا معه يaئأول كانوا ويكنهم 
ليسأنه أحيرا عندي فالأقرب منها، ليس ما الصلاة ل يزيدول لأنهم معه؛ 

أذنكّواآ الإتمام فظزئة 4إ إمام مع اف الإنمكروْ،ماللمثذل لكة بواب 
كمحاأوسما.الفلاة 

إماماكاف لو حش الكزاهه، فسمى مقيموف حلمه ومن إماما النافئ كاف ولو 
تظهرحتى مناذئوJ قوم فانا أُا لهم: ؤيقول بمصر، فإنه مقيموف، حلمه ومن 

إذالكن العوام، وينكرها الناس، س كثير عند محهوله الئنة هذه لأن الثنة؛ 
كإعندهم معروقا وصارت الناس، عند مألوقه صارت الناس ومحعلها ائتهزت 

يوحدالذي العلم طالت، ميإ ولا ان، للأنين؛عي والدي فرعا، عروف مص 
متكنا,المعروف يكون لا حى أميثن،، التي الئس نجي أن بقوله 

••هصج••

ماذايلونهم؟حأ!وخ\ؤو\ض نضدا ج4أعةظلوا - ١٢
التيالأخيرة الثجدة مى رأنة رثع وعندما بالناس، يصل إمام الئوال: 

نلمأذ إل ماحدين الناس فبمي صوثه، يرخ لر ولكنه كم، الأحثر التشهد بحدها 
الخالة؟هذه ل ا-اءكلم فإ ر-ءومهم، قرفعوا الإمام، 

وميمالإمام، مجود مدة بموا الاموميرنا أف أنتعي إثتي أدلا• ابواب• 
أصابتهصاحثا إن منهم؛ الواحد سيقول يكون ما أقل اجدون، موهم يشهد؛ 
أحدهم.فيقوم مكثه، 

كتابت سلم وم(، '١ رقم)٤٨ بمنى، الصلاة باب الصلاة، تقصر أبواب اJخارىت أحرجه .١( 
(.٦٩٥رقم)بمنى، الصلاة قصر باب وقمرها، افرين المصلاة 



١٤٦

—غريب منتنكت وهو يفر مد والثيء — \ذؤأء هذا وي إذا حال، كل وعل 
سجودعليهم وليس ويسلمول، ؤيثثهدول يقوموف، الإمام تلم إدا فإمم 

الثهو•

••هصى••

بحنبهضاقامداع«صياولينضء؟- ١٣
قالحكم فإ الوديع، طواف -٦١ أطمؤ ولم رصعة، بطملة حججت، القوال! 

ذك؟

وماقابلوه، اiناسلنج من منهم حاء ما الصعار ثيء، •ءاو؛لئا ليس الحواب! 
قالصغار محججوا ألا إحواننا، وعل عبك أشير ولكي به، ئطالثوهم لا ثركوْ 

ومثمة،م—_، أطمالهم، وعل عليهم مسيئا ذللث، ق لأن المواسم؛ هذه 
الذيالأجر هذا لكن أجرا، فته لهم أن ذك ق ما غاية بواجبؤ، ليس ومحجيجهم 

منحصلموه مما وأكثر أكثر مناسكهم ثكميل ق الأجر من يفومم ربإ محصلمونه 
الصبل.حجهذا

يأمرلم ولهذا معل، أن قبل يالشنع بصيرا يكوف أن له ينبعي والإنسان 
ئلَرفعت انزأة أن محهم روى نا وغاية أطفالهم، محئغوا أن الشابة M الئ 
هؤلاءحجج كنا فإذا ٠، آجرااُ وللئ، ررينم ه! قال حج؟ أبهيا وقاك• صبيا 

أولنحجيجهم فترك أجلها، من جئنا التي عباديثا ل ممره سن متقوسا المعار 
مزتحجيجهم•

(. ١٣٣٦)رنم به، حج من وأحر الصي حج صحة باب الخج، كتاب لم! محرجه أا 



١٤٧الاقاءاثمرابء 

ددز(م؟ياذا اثموخ،؛، حشه يبمىاتجهراتعذيوجتب ' ١٤
عندالازدحام حقيه هادوْ أيا مع الخمرات روحتي عن رميت السؤال! 

ابمرا0،فإاهإ؟
ليسالرحام لأف انس؛ من القصم من عئصل مما أيصا هدا الخواب! 

أحزتمأنكم لو سعة، أحرى فترات ق ويوحد فترات، ق الزحام يوجد ياي، 
قدكث فان الناص، ص ممن بمط كا الزلخام ^ ما الم، إل الزني 

ثصزئاكان ؤإن عليك، ثيء فلا وأقثاك منك أعالم هو تمن 7أذا أحدا انتفتست، 
علعاء،الحمد~ —وفه فيها الثاعز لأف ،؛ ^٠٧لكنك بجهل، ثصزف فهو منك 
طئب،^١ الممراء عل تنزعها ماكة ق فدثه ثدبح أن ئدره  l^Jكان إذا رأت ^ن 
عليها•ئيء ملأ مادزه تكن ب يإف 

••ؤصء(••

٠َُ  ر
٥. ضمم)عاسمةضالأااوغ1س؟- ١٥

وعللالغائب،، صلاة النجاثى عل صل أنه ه الرسول عن شث القوال؛ 
الأنالسالمن وواقع عليه، يمل اانلم١ن ص أحد هناك كاذ ما بأنه ذلك، 

لالحاصر وقتنا ل حاصل هو كإ عليهم يصل ب ويالتأكيد حماعات، يموتول 
عليهم؟يصل لا أنه متأكد فأنا والصومال، يوغلافيا 

قرمنالصلاة لأن عليهم؛ ثمل عليهم يمل لم انه ياكدت إذا الخواب! 
كلعل بواحد، تقوم الين، عل الصلاة لأف عليه؛ صلزا أظ ربإ 3كن كقايه، 
فرضلأنها علته؛ تصل أن فعليلث، عليه يمل لم فحصا أن تاكدت إذا حال، 

منها.بد ولا كفاية، 



لق1ءاتاسالقتوح ١٤٨

وذلكالأئزب؛ هو وهذا النجاثى، عل صل س اللمي لأل منها بل ولا 
وأكثربثا أفضل أنم ْع الثجابي، بوى مات غائب، عل بمل ب ه البي لأف 
ثنيه.من الخلفاء وكذلك والمسالمين، للاّلأم معا 

ي1ّلئولفقد معه أنL!موا لو ثم أحد، معه تسلم ولا تسلم أن يبمد ولا 
الشعائر.من مسا يعرفوف ولا 

••ؤضق(•*

١٦-

قليلأو الثمه، مى ثؤع فيه قارئ إمام خلم، الصلاة الأفضل هل الئوالث 
وأونغ؟أش لكنه متقن، غثر إمام حلم، أم الثمه، من 

تحلمح:ظالأم كان لأشومحغص،لأةاإذا 
الأمفهنا ذك، أئبه ما أو فقا، الحركه أوئكثز فيها، من ألا مثل: بالفلاة، 

بالصلاةيتعلق لا أمر ق كاف إذا أما للصلاة، وأمن أمي هو الإي منه أول 
المن؛رريزم قال: س الشي أن ذك ووجه الأم، مدم أن أيصا فالارب، 

اف((رُلكتامح، 

حش:نلئول،أيان النئز لاثتجاززوو المزآو، قزووا إذا الصلخاة وكان 
هوالأئمى؟غالتا وقتهم فالأهزأق حااآُ، وينملوا 

••محسؤ(••

(.٦٧٣رقم)بالإمامة، أحق من باب، الصلاة، المساحيومواضع كتاب ت لم مأحرجه )١( 
أحما-)حمأأإ،رقم'آخإم'آ(.)؟(أحرجه 



١٤٩القاءالوابع 

إًسلأأه:بعد حش نصية ض أصن ض -  ١٧
إسلامهقبل ولكف الدين، >ذو\ي إسلامه عند وأحثر أنلم إذا ١لكافر الثوال؛ 

ءمآثه اؤمن الخمر ئزب م، ميء، لأكل انلم أنلمت عندما ءةالا للحمر، مدمنا 
الإسلام،قبل — ئزثه —أي ذنبه نجنب هل ئزبه، ناواصل لكذ الإسلام، بثريعه 

الإسلام؟بعل ا-قمر ئزيه ذنب ْع 
ؤإنتنق، م( كل عنه يش فإنه إسلأثهُ، وختن أ-م إذا الكافئ الخراب،: 

الثزكميثات عنه اممه محا أم فادا عمل، وما نلث بإ أحد وأساء، أم 
ثشلا فانه ئرْ، ق النمنة من م ئو ما عل إسلامه 3، ص ؤإذا والكفر، 

منه.يتس، لم لأنه كمر0؛ ق العمنة هذه مزر سبق ما عنه 
هذاثبت، وقد ادئصته، عل مر لم ما هبله، ما يمثا الإسلام بأن ورد وما 

منهب لم لأنه والآحر*راا؛ بالأولب أحد الإنلأم ق أناء "نن أن لشمحح ال 
ولهدا•ها، فيأثم الخمر نعمنه عل بقي كم_ْ، عنه فعفي الكمر ؛•ى تاب< حقيقة، 
لممنها يثبت، لم الماثزة قيست، تسع ق تاب نم معاص، عدة عل أصر إذا السلم 

التسعة.من توبته عئها محر 
••)محصى••

التلاوة:ك؛٥^^٥ ث ى>الإخلالئمعثووا - ١٨
ري،نم الألاؤة، تجدة آحرها ق ؤرة بالمغرب بالناس صل رحل الثوال: 

تجد؟الذي يفعل فإذا وكع، الأحر وبعضهم تجد، الآمومى فتعص 

والآ-حرة،الدسا ل وعقوبته باض، أشرك من إثم باب الرتدين، استابة كتاب الخارى• أحرجه )١( 
١(.٢ رقم)٠ الخاهلة، ؛أمال هل,>احاو باب الإمحان، محاب لم: وم٦(،  ٩٢رقم)١ 



١٥٠

ييركعوفنجودهم، من بموثوق رائ بانه قعروا إدا تجدوا الديى الخواب؛ 
ويركعونأيما، يقومون حميم، لمن اف سمع قال! ما يعد إلا يشعروا لم فإن معه، 

اوأكؤخ الإزم عن اكائوم قنك، إذا القاعدة! لأن إم، ثثانوو ثم 
إمامه.ويلحق به ق يا فانه لعير، 

كانإذا الثهؤ، سجود عليهم الئهؤ سجود راكع والإمام نجدوا والدين 
مجود؛عليهم فليس الصلاة، من ثيء بمتهم لم ؤإل الصلاة، من ثيء يامم مد 

عنهم.يتحمله الإمام لأن 
*ءؤمى••

حكم- ١٩

يشترؤلمهل جائرْ، كاث ؤإذا إماعتل، حجر ل الصلاة محور هل القوال! 
لا؟امح4إلاصأم لها

إماعليعرف ولا إماعثل، حجر ليس هذا بان أحبرك أولا! الخواب؛ 
الكعثة،امدمت، لعا هزيثا فان قزيش، فعل من كان الحجر هدا ؤإثا سيئا، عنه 

قواعدعل الكعبه -٦١ يكملول نفقه محدوا فلم النقمة، عليهم هلت، يناءها، وأرادوا 
اياو_،يبمى أف فرأوا ملمها، جاس—، عل يمتصزوا أن ثرأوا إبراهيم 

منه،يوحد الذي هو المثابل، والخاسق، عليه، هو ما عل الأسود ا-قجز فيه الذي 
ذلك.ففعلوا 

الكعبة،من هو الحجر من ثقريتا ونصما أينع ستة إن العلعاء! قال ولهذا 
إلؤإثا الكنية إل إما ويجة ^^، كانت إذا فيه الفلاة محوز ذلك عل وباة 



١٥١اللقاءايوابع 

الذيا*ائوء ل يكون الذي ايداو ت بمعنى الكنبة، لخد الموازي الحجر من ايذار 
أنوالصحيح خلاف، قفيها محريفة كاست، ؤإن ناقله، كانت، إذا هدا الكنبة، من 

أنهه النبي عن سن، لأنه النائلة؛ محور كا الكعتة وق الحجر ق محور المريقة 
بدليل•إلا المرض 3، جار اقل ل جار وما ٠، الكغبةُ 3، ثافلق صل 

ضةوبمئس^هم،ومىنيواسو:- ٢٠
محرحم عن أنش أن فأرد ^١^١، أكوف الأ-لإان أم و أظ ص: 

بهمحنى ما غر بثي؛ أجابني ألحدا سالمت، كلنا لأش الثمر؛ 3، وجنها الصلاة 
مأجورين؟فافتونا الأخر، 

زنكأكؤ كاف لو حتى نوك، ولوطال فانمز ئنافزا، دنت ما الخراب: 
ئةفهو ابمح وأن قابجا، كإ إن، خلف، كث إذا إلا الفلاة، ض ص 

بأس.فلا جع ؤإن عئئع ألا فالأتحل النازل وأما البز، به جد لن 
اششقبل سك، إل وصلمت، ثم الظهر، ْع وجنتها العم صلاة ولونحزُث، 

لمجنت، فاِو النفر، م تصل مم، ه، عل علب، إذا محخ أًلأ فالأزل بناقة 
النضر.قتل وصلتح إذا الإعادة تلزملئ، 

••ؤص؛(•*

[،١٢لاوقرة:ْ ه ثمل إمحبمتِ ئماثد بن ُؤوافي-وأ تعادت اف باب؛ول الملام، كاب البخاري; اخوجه !١( 
(.٣٩٧رنم)



لقا«اتاكابائفتوح ١٥٢

ثءاسجشنىدلأوتينا:- ٢١

لءيب؛تول مكة، ق وعنأره متى ق غيإ يستأجروف الحملات بعفى الاسوالت 
فامنهم، رثها :٦١ وشئون المكرمة مكة ذ •محاومحم إل نأاوا رنوبموذ مز، 
هذا؟ضبؤإ حكم 

عنديلكن جار، الفمهق القواعد حث من هذا عملهم أن شك لا الخواي،! 
الضض جاة كا الثئة، نبوا لم لأم لوثة، جازوا ج الحقيقة ي هزلأء أف 

رفها،ليس جهاد، والحج ومارا، لتلا مز ل جلس الني فإل .، 
الحج،ل ئشزوذ وألمب اف، إل والإا;ة باتجاذة هزلأء يم كيف، أذرى ولا 

إليرجعوف ثم لهو، آلأُت، عندهم يكون وربا رمحاهيه؟إ البيت، إل يمملول وهم 
اعبادة؟ ق بأمم يشعرون كيف، أدري لا أنا الويت،، مى مزجزءا 

مىكثير فيها امملث، التي المسالة هذه عل السلموف ينبه أن ولهذا 
عبادةالمسالة أن وسوا الفقهاء كلام يمضيه أوبا الفقهاء بقواعد أحذوا الناس، 

ررلثاحذواوهويقولت كيف، ءيهألصلأْؤقلأأ البي معلها ك،ا بمعلها أف ان للأنينتض 
ثثاسةئلم«رُ

وأذية،مشمة أصابتلئج ولو ال،رى، فأصابلئح حارة، كانت، ولو حأمتاأئ، ق ابى 
والتامعالثامن وم، إة قلحازز لا الحج كل أيام وا1الة اف، طاعة ى هو 

بلدكمن آيت، وأنت، ثاحر، لمن عثر والثالث، عثر والئاف عثر والحادي والعاشر 
أياممنه النص محبس أن عن وثعجز الأصفار، ق ومحاطز ومالك،، أهلكؤ معاير 

(.١٢*رقم)^١٩ • راكبا- الحر يوم العقية جرة رمي استحثاب بامبج الحج، كتاب مسلمت أحرجه )١( 



١٥٣اتقاءالوابع 

ؤإنحدا، ويولمى حدا، هذا يوسفش فوافه أيام، أربعة هذا من أقل أو خمسه أو 
-  ِ ُْ_ ِِْ. إلبعدئذ ائج سيتحول فإنه الفقهاء، كلام يمتضيه بإ يهش الناس بعمى كان 

لأممسلث،؛ ولا حجهمثافص هؤلاء أف أرى الهدايه، ولهم لنا اممه فنساو( رهة، 
ومارا•لئلا ومي القاء ل الثئة لمقئوا 

••همى••

اضأوالغثؤن؟- ٢٢
والمخون؟الئبذ ماو ي الزكاة وجوب عل الديل ص ما ص: 
ص؛خمثأوأ١^-^: قال _، خمق الزكاة لأف الخزايح: 

اليمن•إل بش حنن لعاذ البن ليال تال*ارج-أأ-ْأ-ا، ه ةلّ*روم فثالل أو؟ 
علهلال أعثائهم من ئوحد أموالهم ِفي صدقه عليهم املاص اممه أو ررأعلمهم 

ُ.اiالاا١ حى ررالزكاء زهءمحئبمنقأ بكر \لي ولقول ا، سنائهلم«ر 
تجبمن عل المجنون مال وثم، الصي، مال j، تجب النقمة جنس من فهي 

ولوكانلأمه، ثثثة ماله من يوحذ صرة، أم له الصسل لوكاف فمثلا! ثثمته، علنه 
هذامال ق لأهلها حى الزكاة فهكذا لزوجته، نفقة ماله س يوحذ روجة له 

المجنون.هذا مال ق أو الصثل 
••G^S••

الإي،ان،كتاب ومسلم! (، ١٣٩٥)رقم الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
(.١ )٩ رقم الإسلام، وشراغ الوهادت\ن إل الدعاء باب 

الإي،ان،كتاب لم! وم(، ١٤•)•رقم الزكاة، وجوب باب الزكاة، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 
٢(.• ) رقم اممه، رّول محماو اممه إلا إله لا يقولوا! حض الناس بقتال الأمر باب 



لق1ءاوااك1واالسوح ١٥٤

ص،موطاسببالإماء؟- ٢٢

طظه،ثلان عل طط نثلأ، لكلألة يكوذ أن اشجئ لإكزاة ام 
ئيجئ؟الإكراه فهدا 

شخصعل نمط اثدي أي، ما هذا اللجئ، ١^١^ م قدا ليس ١^١^٠: 
مصي.بغير ثيء منه حصل بل مكرها، ليس ممثله 

الحمالكلأ الشخص ائد أن مثل: كالآَلة، يكون اثدي الملجئ الإكراه 
—فعلالفعل هدا ثالثا، شحصا به فثفيد_< كالعصا ومحمله الحم، صغير قحصا 

^^،منه يكن ولم أبدا قسا يفعل لم امحزه هذا المكن؛، فنل هو ما القارب— 
البالصارنم، يتعلق هنا فالحكم الثالث،، به وصرب الكبير الرجل هذا أخذ0 

به.المفزوب 

اقمظاللم: له فاَل فإذا مز، أن أو ئلائا يمر أن نثلأ: الإنسائ ئي ؤإف 
عي؛نفز تبم، أن محوز لأ لأنه فلأنا، مئل أن ك محوز ^ ^١، أيك و أك 

منواحدا يذبح أن المويت، وحاف •جلمع إدا ان للأنلحاو ؤإلأ لفيه، لاستقاء 
لامحوز.هذا؟ فهلمحوز ؤياكلة، عليهم يقدر الذين الناس 

••)محصى••

س.نىىسهنيءسالآساء.- ٢٤
مذ؛ثه أخق، أمحون خز ئلأم ئزمن ررلأ ه: \مذ ئوُل الئؤال،: 

ظنهرآقلأمالأنياء حميع ل عام الحكم هذا فهل ٠، أجيذارر والناس دولية والدة 

(،١٥)رنم الإيإن، من الرسول حب ثاب الإيان، كتاب الخاري• أخرجه  ٢١)



١٥٥اuقاءاروابع 

أمحاهسباونه؟
نجبولكن عنهم، فمنآكوتؤ الأيبياء أما ه بالبي حاص هدا الجواب• 

والتحمل،والمز الئنالة ؤإبلاخ الصدق نمام من لهم لكا الأيياء يجب أن علينا 
محقتاجب أن علينا نجب فكعا ممه، لحيهم تن رأس عل وهم فه، لحبهم لأننا 

١^^^١بمج أذيه؛ U وأكثر، أكثر الأيياء أننج4 علينا نجن، طه، 
ًٌَُ-ِْخ 

عنه.محموت 

••)قصي••

صالطالتيؤاثتىدجورسراةإنيأرئلسارم؟- ٢٥
عزالمحارم أمام تطؤن'قا أن للمرأة نجوز التي الريؤ صابط هو ما الثوال،ت 

>نج؟
ونها4فلهن نا إلا زتهن محي ^ ءذ■' اطه يقول الجواب: 

هدهالدلة، وثياب ب والحك التاءات مثل: عادة، ظهئ التحر الريثة [، ٣١]١^: 
ألنحارمإلأ ئفلهئ لا فهذ-ْ التج1ل، زينه هي ١^، الرينه أما ظهر، التي الربمه 
علميهاجرم الجارم" ق-، الفتنةَ—ولو حيفت، فإن الفتنة، مى ثاش أن بثرط فمهل-، 

بعيدة،اائأ0 بل،، علا٥^١ تكول قد اشحارم يعص لأن يجيلة؛ بثيابج ظهر أن 
نوة،الثكن ق ى أو مرة، إلا الثثة ق ثناها لا نثلأ اوصاب ِس أخ كابن 

منهفيحثى العزم، وصعيف الإيإن، صعيف هو ويكون حميلة، قتام قللا وتكون 
المرأة.مع دائنا هو الذي النست، س الأخ كابن هذا ليس نقول: فلمهذْ الفتنة، 

والناسوالوالد والولد، الأهل من أكثر ال؛ه رسول محنة وجوب باب الإيان•؛ كتاب مسلم• و =
(.٤٤)رقم انمة، هده بمبه لآ من عل الإيإن عدم ؤإطلاق أحمعن، 



لق1«اتااب1بالفمح ١٥٦

حكزلبساشطءسلابساضيرة:-  ٢٦
\لضز0؟لقام، النثاء لبس حكم ما الئؤالت 
لأناحاو؛ ولو ُه مى ولا للشتاء، الثياب مصر يحارب نحن الخراب! 

يمكنلا كبثرا بابا جعلنئ صغم، باب ايثاو هدا ق للئناء محخ إذا أنه رأينا 
بعصثدي أن وعى أول، الأمور هذه ل ثتحمظ فهرينا ذللثج، بعد إعلاقه 

حيابجا•ؤإصاعة المرأة بمهتلئإ يثادوف الذين القوم من الئرور 
لقسي•• ٠٠

٢٧-

الحديثهدا هل ، ٠٠اآصاج^ سئهمِق 'رومرقوا ه! الرسول قول الئؤال• 
ووالد0الابن أو النتسس،، عتر من اض ق الإحوْ مثلا؛ الناس حميع يتناول، عام، 
ذلك،؟وغر 

بعض،ْع بعضهن التثات ويئ، والبنايتإ، البنئن ب؛ر، أي! نٌم، الجواب• 
بلخواإذا النز مى محثى لأنه الفاجع؛ j( بينهم مرو بعض، ْع بعمهم والمحن 

سنوا'>تح.عشر 

فهداواحد، فراش 3، ي،كودوف لا ستة العئرين قوى هم اأن*ين والكار 
بثيء.لابمم قد الناش الأفاق فإن جدا، محب خْو 

واحد،ظب ل ناما أنينإ خ؛هبمها وأسامة حارثه بن زيد عن ورد ما أما 
يناما.ولم مصطء>عني كاثا فربإ 

(.٤٩٥رنم)بالصلاة، الغلام يؤمر ض باب، الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه )١( 



١٥٧الاق1ءالرابع 

٠'م ْ م ُ ٠ ُ

١^^٠؟^،اتجسايوضسزئس ' ٢٨

ىنحزئ وهل الشيح، القوي عل اثغة فل مم؛ ما الثواو 
لا؟أم الوضوء 

منكل عل واجب أنه واجحا راْ الذي المول عل اجمعة لحل اجواب• 
ولكنه'، محلمااُمكل عل واجب الخنتة يوم ررالئنل ه: السل لقوي خعه؛ اتى 

بنعمن 'أن ذلك: ودليل حدُث،، عن ليس لأنه الصلاة؛ لصحة فنطا ليل 
زة.بمئن!عثإن له فقاو مت1حتا، حاء حنن عثإل عن يكلم لعا لأتهمحن ا-ئاد-ا 

أوعلممث، وقد أيصا، والوصوء قال! أمبمز يا ثوصأت أذ عق زدت ما 
بمأطمحاإلكمحل(<رى.النيهقال:»إذا 

محزئ؟لا أم الوصوء، عن نحزئ اجمعة يوم لحل هل لكن 
بالوضوء،ا-قوث رفع حصل فقد الحدث،، رير بث قبله الإنسان ثوصأ إن 

حدث،.عن ليس هذا لأن نحزئ؛ لا فانه يتوصا لم ؤإن 

سمامولأيوىبملأهمليدو«هس؟- ٢٩

لهدمأثن قئاك ولكن لا، أم الإءُ نزل هر لاثم ولكئ4ُ ا-م، ثائ، القوال; 
الجنابة،ل يقع عندما رائحته مثل تكون قاما الجسد رائحة وحول مثل الجنابة، 

يومشهود الصي عل ومحل الحمعة، يوم الغل قفل باب الحمعة، كتاب اوخأريت أحرجه )١( 
علالخمعه غل وجوب باب الخمعة، كتاب ت لم وم(، ٨٧٩رقم)النساء، عل أو الخمعة، 
(.٨٤رمم)٦ به، أمروا ما وبيان الرجال،، من كل؛ابغ 

(.٨٤رقم)٥ الجمعة، كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 



}قاءاتال،ابالصن ١٥٨

لا؟أم الئنل موجبات مذ هذا يكوف فهل 
نلمأم لأف عله، غنز لا فإنهُ ثثا ولم:> ائ الإنام إذا الخذاب: 

احثلتث؟هئ إذا عنل المرأة عل هل المالة؛ هده عن الثي سألت ;?؛^٤٠١ 
اهاثة،ائ الإنثن ل؛ فإذا الماء، بروة اواب قد الماأ«راُ نأت هل إذا ارم قاَل: 
غنللا فانه عزفه، من رائحة هناك كان إن رائحه لوئم حتى عJه، غسل لا فإئه 

ائ•بخروج فالعت؛ عليه، 
••ؤمى••

فونه؟فمادا الآح؛إن« اثيفئد ١^ الإمام وضوء اسم إذا ' ٢٠
الأمحر؟التشهد ق الإمام ومحوء امص إذا المثكم ما الئوال،ت 
لأحدوقال اضرف1، الأ-خ؛ر، التشهد ق الإمام ومحوء اسمص إذا الخواُبحن 

مزاذى.صلاثكم أؤ\ لهم: أوقال حم، وسلم مدم ا:لإاعةت 
•♦ؤصى••

حكمذأخإإورأزإجمارأياماليسبيق١^^٠؛الثمو:- ٣١
عثز؟اكالث، اليوم ل اكلاثة ١^^^ أيام الجار رْي، جع حكم ما السوالت 

اتيهزuثاكلاليومالأِلأثقوزإلأِمح؛لأن امحاب:محثهاإل 
أنللمزعا؛ إلا الخمع ي يزحص ولم ٠، <ر ٠١٠٤٤ثنا--رالتأحدوا وقال: بيومه، يوم 
َء

الخض،ممابط وملم: (، ٢٨٢رقم)الرأة، احطمتغ إذا باب، الغل، كتاب، الخاري: أخرجه )١( 
(.٣١٣رقم)مها، الص بخروج المرأة عل الغل وجوب باب 

١(. ٥٢نحرمحه)ص:سق )٢( 



١٥٩اراق1ءادرابع 

انللأنلكن فإذا إبلهم، ق لأنم معذورون؛ لأمم ؛ يومار ويدعوا يوما يرموا 
يوم،كل ^^ ١١عليه يئس وكان ثز، ورا؛ أومن بز، طرف ل لوكان ك،ا عدر، 

بجور•فلا عد-ر له يكن ب ؤإذا يوم، م إل الخمرات بجمع أن باس فلا 
••©صق(•♦

حبسواعذمودبهةبسببازخ،؛فماذايار«هم؟' ٢٢
صباحاعثرة الحائية الساعة منى س ساروا الحج حملات س حمله الئواوت 

يزممتثم ظهزا، عثزْ الثانية الساعة ق إلا عزثمة إل وصلوا فإ التاسع، ليوم اس 
إلليلا لحثزة الثانية المائ نازوا ئأ لي، عثرة الثانية الساعة إل السيارات 

فلمومزذلثه، عزثة بين إلا الفجر صلاه أدركوا فإ م، اللازدحام ١^^ 
قالغروب عند مثجهزين ولكئوا صباحا، السادسة الساعة إلا الزدلمة يصلوا 

أندهم،* هدا، ل رويا وهناك ذللث،؟ حكم فا ثر، الناحر إلا أحرهم وما عرفة 
فلأن،أخطأ لقد محلان، أحطا لقد ومحال! الرؤيا ق ناداه مثاديا رأى اهجاج أحد 
المزدلفة؟ق يبن، أول؛ المزذلمة، ل يقم، لم حيث، فلأن، م]\ لقد 

المزدلمة،ل اليث، تزكوا لأمم فديه؛ عليهم أن يزى العياء بعفر الحراب؛ 
غثرفهم أنثؤ يكؤ ما عل القصة لكنت، إذا لأنه عليهم؛ ثيء لا أنه أرى والدي 

الحج،أبواب، والترمذي! (، ١  ٩٧٦)رقم الح،ار، رمي ق باب، الناملث،، كتاب، داود؛ أبو حرجه أ ا
كتاب،والنسائي! (، ٩٥٤)رمم يوما، ويدعوا يوما يرموا أن الرحمة ل حاء ما بابح 

رميتأحثر بابح المتاسلثج، كتاب، ماجه! وابن ٣(، ٠  ٦٨)رنم الرعاة، رمي باب الحج، مناسلئح 
(.٣٠٣٦ءذر،رئم)من الجار 



لق1ءااتااليابالذمح ١٦٠

للشنعالحايثث واووى لعدو، أحطأ لش أخطأ انه صحح وهذه 
لأنهنطنا ذاو:ة عليه أن اس;زى هث-بعض -ك،ا كر عل لكن محث، لا 
عجرلكوني مريط منه عضل لر الرحل دام ما أقووت ولكني المرذلمة، ل يش لم 

،^.uipjفازجوألا؛^_

يهلعا.أقفل شك، هدا ق ليس أقفل، فهو يبح ؤإن 
••هصى••

٣٣-

ص؟j الإسراف لخكء ما 
أي;سهوا الإسراف حصل ؤإذا قور، لا الوضوء ق الإسراف الخواب; 

التعال• قال، سهوا، كاف إذا حرج فلا خمنا، أو أربعا أعمائه عنل؛عمى 
]اوقرة:أحما;ا.ه ممأظ أو ضبمآ 

••ؤصء(••

وه4رة؛اجرحجة اتفجرثه ملأة انسجيس اق ج1،س ض -  ٣٤

تملثم الشمز، ثطلع حتى الفجر، ؛ ١١٠٥اiصل؛U- جض إذا ،: ١^١١
وعنزة؟حج أحز له يكتب هل مصلاه، من 

ركعتتن،يصل نم الثمن، طلؤغ ينتظر مصلأْ ل او الإنجلس إذا ا-لحوامح-،؛ 
النوم،عن ثمه لتئثسط أو الدكر، لاّتعلع آحز مكان إل مكانه من ام قلكنه 

واحد.المصل لأن يضر؛ فلا 



١٦١الهاءالرابء 

حكماقساءاىوس:- ٢٥

وثبلبصغثث ولكنه الصناعي المتر مثن اسمها)دس(، آله هناك القوال: 
البيوت؟ق اقتناء)الدش( حكم فإ الخارجته، الإداعات 

أيصاالناس عامة يقوله ك،ا أو)الأكل( أو)الإيريل( اقتناء)الدش( الحراب: 
)الإريل(حذا أو )الدش( هدا من يطلب الذي ما الهم؛ لكن سواء، حد عل 

العلوممثل العلم يطلب دنانه، مثلا ءند0 او الإنكون قد )الأقل(؟ أو 
ينثرلم ما خارجية، إذاعات ق ؤيئثر العلومات، من عترها أو التكنولوجية، 

هذاأن الغالي، لكن به، باس لا فهذا بملم أن ف،ريد الحلومات، هذه س عندنا 
فيقاكاو إن فيها ااذي والآإث م أنمآ فيها الخالث والتلفاز، والإيريل الدش 

دشاولا لا:^١ تته، ز ^1^1 ألا إنسان كر تنخ ^١ ١./•(، قئو)٠ تحبث 
أسلم.والسلامة هذا يتجنب غيره، ولا إيريلأ ولا 

إذاأنلإ، منه الثلأنه لخن ثثا، فيه نزى لا به، بأس لا الأحبار وشع 
فتكونومآثم، منافع فيها الخنر جنن س فهي الوميقى ترافقها الأحبار كانت، 

الاجتناب،وجب بينهإ ير لا وجه عل بالحلال احتلط إذا الحرام لأن حراما؛ 
بينهإالفصل يمكن ولم ومبيح حاظر اجتمع إذا الفقهاء، عند القاعدة هي كإ 

الحظر.جانب ئلب 
•♦هصى♦•

هلممىصلأءاضى؟- ٣٦
لا؟أم مفى هل الصحي، ثنة قام، إذا الثوال: 



لق1ءاتاكابا1قتوح ١٦٢

حذا،مقيده المحى نتة لأن محاثن،؛ محلها فامثؤ إذا الصحي نق الخواب؛ 
قسن، بإ الور وكيلك، مفى، صاون، للمكتوئاج، ثاُعه كائن، نإ الثوات1ت، لكن 

،تم١^ فيالمئل؛ن \.)-ح أو او؛ ئو إذا لكن M الض أن الثق 
١^١.بمقى ^"٠، غنزة 

••محصى••

سسز؛انيذ؟-  ٣٧
عنمال بإصبعه يمل كان من ويعص يصل كيف، الئوال: 

ونتج؟أي ي يدوي لا ولكن الصلاة مخي لة؛ فقل ذلك، 
ممن:ثن ليجزاو |t ايئ قال كإ له قا ائ الإننرض إذا الحزايخ: 

ويوِئنيجا<ر'''، ئش تنغئ م هإِن ^١^١، ناشئ ئ قإن ياقا، >اضو 
فهوأيما، نق فيه ولا العلعاع، من به قائلا أعلم فلا بالإصبع الإياء أما بالرأس، 

أوالإمارةبالعني اهزكة وأما مشروعت، ليست، لأما مكروهة؛ الحركة يعني عبث 
فنئمصيعينه، أومأ بزأمه نشئ لر إذا قال: العلياء، بعض ما قال فقد بالعير1ا، 

لالئيود.أكؤ ثم م قللا 
ثيءولا جاهلا فاعله فيكون العامة، عند انتهز أنه عل فبناء الإصبع وأما 

ليضما العامة عند انتهز إذا العالم طلبة عل نجب لكن إعادة، عليه وليس عليه، 
لكنهم^١ يريدوو العامه لأن علنه؛ الي 3، جهودهم تكرشوا أن بمنري 

مرض،أو عنه نام ومن الليل، صلاة جاُع باب وقمرها، السافرين صلاة كتاب، ت لم مأحرجه )١( 
رنم)ا"إما(.

(.١١١٧ريم)حنِح، عل صل ئاعل.ا يطق لر إذا بابط الصلاة، مصر أبواب البخاري؛ أحرجه )٢( 



١٦٣الاقاءالرابع 

قنثزت إذا لكن عليه، هي ما عل مش الأشياء هذ0 عن ئكت، فإذا جهال، 
حا.اف نفع وصححت، والحاصزايتؤ والواعظ وا-محلسإ الجالس 
^^١،لكنوىفيه القفائ، بابمطزئه لائدز الذي:>ىأنه أثا 

صلت يقول العوام كل الفاعل، به انفرد ء بثي وليس العامة عند انتهر أنه ميإ لا 
باصبعلن،.

••هصى•*

تيءلممصإهأسصلأةاش- ٢٨
ومالعلم، لطي قفازة له قم ولم اللم، قيام فاثئ إنسائ ^١^ ١١

الظهر؟بحد بمضيه فهل والظهر، المجر بين هام 

عنها،ثام أو صلاه، سي ارمز لخدسث،: الظهر بمد ولو ينميه ابواب• 
د'كزهاا(ُاُ. ١٥أذئضي!

••)محصى••

ه:مآهأ بن توؤل للذ;بم ؤ تعالى٠٠ فزيه مص - ٣٩
أرتورثى بمهم ثن يمح، ؤإلذ؛ن نبم\ثمحلإ\ك: قوله معنى هل الثواوت 

معتلله أم يودتيا، لكي أنهر أربحه أهلها عند روجته يضع أن لاوقرةتا'آآ[، أقره 
آخر؟

رقمالصلاة، نالك، إلا يعيد ولا ذكر، إذا فاليصل صلاة نمى من باب، الصلاة، موانيت، ١ىاُّه 
وامتحيابحالفاثتأن، الصلاة نقاء باب، الصلاة، ومواضع اجد المكتاب وملم؛ (، ٥٩٧)

(.٦٨٤رنم)ساما، تعجيل 



لقاءاواا1باد،الفمح ١٦٤

حلثإذا الثجل أف ه لثنيهن؛ ين يوؤف و^j؛c ت مغنى الخراب؛ 
لهلكن يطلى، أن ؤإما يطأ، أن فإما أقهر، أربعه مهله يعطى فإثه امرأته، يطأ لا أن 
الثمولمعل متؤا سهر يؤد7يا أن 

دأث»إ.فائه فوق فإ أشهر أربعة لكن بأس، فلا يأديتا دام ما ولايأثم 
*•هصى•'

٤٠-

افهذات عل الإنسان داو_، ق الشن يكرف أن بد لا الهائل! قول السؤال؛ 
اممب،ذات، عل المف ق \ؤيووا إدخال يعني• الماسي، الشن وينج سبماةثؤئاث 

هوبانه اممه، ذات عل شن الملب ق يكون أن بمعنى؛ الفاسد \بيخو( ؤإحراج 
وغيرِه؟كالمال الأشياء عل هينه الفف س ومحرج الميل، المعر، النافع، الرراق، 

ولكلهيجعل أن عليه محي الإنسان أن شك فلا اوكل، يثى هذا الخزاب؛ 
افهسزى ما يجتذ وأف لالأئاوة:مأ[، ه شبن موهوأءإنَمح ام ؤءعئ اه؛ عل 

جردتجب•

ويثريراتبه عل ينممرض ولهدا رايبه، عل يعتمد أنه شك، لا فالإنسان 
اش،عل يعتمد كإ هدا عل يعتمد أنه ذلك يعني لا ولكن رايبه' عل موجلمه أشياء 

أنوأخشى ختلمأ، يهينا التوكل وسمية الأسباب، س سبب هدا بأن يعتقد بل 
غوالشن؟الخوكل أثني؛، أوما الئوؤ كلمات ص هدا يكون 

التيء.وجود يتيس أن فهو اليم^ن أما اممه، عل الإنسان يعتمد أن اوكل؛ 



١٦٥

٤١ -

الرحالمن أصعق النساء أن مع للناء النثاء ثعزيه افه، أيايئم اJئؤال! 
وخروجثئ، منها عمصل ووبإ والصز، الاحتنات عل أوالثجل المرأة ئ حل 

الأفضلأم والرحال، النساء لتعزي النساء نحرج أن أفضل فأتج الرحال، أمام 
اكز:ةأنهمفيات،؟للمرأة 

حتىث%، ليس العراة أن ^ أن بجن، ولا: ،، JUكل عل الخراب: 
حفلةق كايه اثنكى ونحي الأنوار، يوقدون وربإ وين^هئون، عليه الناس نحتيع 
أمبما.نمع وكإ البلدان بعض ل ثاهدئا كإ زواج 

المزعل المصايت، وموية المز، عل الصائن، له: المصود العزاء 
لمأصابه ما يأل باليمين  ٥٨بثي؛يكون إثإ والخئتة، الظاهرية الأمور ق تكون لا 

البيعرى وكنا افب، عند من هذا وأن ليصيبه، بجن ب أحطاْ وما ليحطثئ، يكن 
أعهإى،ما وده أحد، ما فه أو قأحزها إلتها رراوُى لرنولها: قائلا بناته حدى إ. 

دئزثامححزك1ج(،را/عئدةبأخلُثش، و:كلثتيء 
حنتهثعزيه هذْ لأف الخزف؛ شوي الهمج إظهار به المصود ليمل فالحزاء 

إليه.ورجوعا افه إل ؤإنابه يقينا الملمت، تعطي لا ظاهرية أو فمهل، 
فانيةالدنيا هذه احتيسنج، اصز، أحىإ يا الماب؛ لوحل تقول، أن التعزية 

يتآحر،ولا يممدم لا بأجل، مثير قيء وكل أعهلى، ما وله أحد، ما له طه، واللاثإ 
وننصرف،.

لكنإذا _،<،؛ أهله بكاء ببعض الست، اايعنّري، الُكا قول باب اُبمنائز، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ١ل 
(.٩٢٣رقم)البت، عل البكاء باب الجنائز، كتاب لم؛ وم(، ١٢٨٤رقم)سنته، من النوح 



لق1ءاتال،ابالسن ١٦٦

الأجت،إغيعدوف الثلف لكن بل مئرؤع، غيث إليه أشرت الذي الاجتنلع فهذا 
الدنويس،.كبائر من والنياحة الناحة؛ من الطعام وصغ التت، أهل عند 

فإذااتت، أهل إل يوصلها أن أخ من أخت أو زوجة أو أم ءئل؛ش لو لكن 
ثيء،يقومهم ل صار Jعزومثم، ثاتوا لم إذا بحيث أقارب، اليتء أهل لكف 

يرجغثم نحوها أو دقائق، ص  Jrفلتدهب 

٠ُ دء 

•طهىاسةسماامم؟-  ٤٢

يمنه،عن يم المجلس  ١١٠٢ يبد المهوه، وصبمألما أن ان إناراد إذا الوالء 
الثنة؟هي أهذه 

—الصاب يمي —أعتي؛ هو سمنه ياحذ أن الثوم كبير أعطى إذا السنة الحواب! 
نمينه.عن الذي أعهلماه مغ إذا الكبير قاف منه ياحذه ولم الكبير أعطى إدا أما 

*•هصى•*

ضالأسيإشادلأداصوة:- ٤٢
مشرؤعمثل الصحي، بلمي غير بند ؤ، الأصحية ذبح يجوز هل السؤال،! 

الآشامفيأهمقا؟
المئزؤع،وهو السنة، هي هذه الصحي، بلمي ق تكون الأضحية الخواب! 

فانهمبجا، الأكل بوجوب قننا فان م بلمي إل منحا وأما والأمحل، الأفضل وهو 
ؤإننألكه، U الكم هذا من تناتيثا أنه صمئا إذا إلا آخر، يلد إل نمحا كون لا 

الئق.حلاف لكنه جاز، الوجوم—، يندم قلنا؛ 



١٦٧القاءالرابع 

إل ٢٧٥صحايايبعثوا لا أي هذا، يفعلوا ألا إحواننا عل وثكرر نقول ولهذا 
ويعريهااشرم، هذْ ظهز حتى أهيهم وبتن يؤمحم، ل بمحول بل الخارج، 
معيريد كان ؤإذا فلا، هناك وتذبح دراهم ترمل أن وأما الكبار، عن المغار 
اللحم.من ^ أمع الدراهم تكون فقد دراهم، إليهم فإةث;ثو أحرى بلاد ق إحوانؤ 

*•هصى••

حكارلبساشطءراهاب(:- ٤٤
يشبةهو ال1ثاء عذ مشهور لتاص وهو )الكاب(، لبس حكم ما الئوال: 

لاسله بارزين، والرأس انمق ويقي الميتم، إل المنكبي من ؤيكوف الدنغ، 
ئثو؟آخر،لك0،يار3 
ألاأزى U ولكن ناتت، لأنه به، از لا )الكاب( أن الأصل الخراب 

دهنناأو إلينا، الناس حاء حين إلا هذا حاءنا ما عزيا، مليد ل للنساء الباب يفثح 
أمعاداتنا، عن ناقعه مزثه فيها ليس التي عزيا عادات نتلممؤ فكوننا إليهم، 
الأنرهو العتاءة لباننا دام فإ لعتيْ، ذيا وداء النعية ل داء اف الأنيبمل 

١^!؛،وق رحص، رثإ \ذثةث هذ0 لخد عليه؛ الأحوط وهو للسأة، 
سوهلاو_ا الرابعة أو الثالثة الثنة ق ثم )الننطلوف(، مول! الأحرى 
ذلك.أشبه وما يهولون— —كإ الأفند.ى لباس ومن القصير اللباس 

مالهزت ونقول الحادات، هذه مثل ثلمف عن النساء ئحجز أن أراه فالن.ى 
)الكاب(مثل صارت المرأة، -٦١ الثمل إذا العباءة هذا؟ س ئنتفيدسه الذي 

الشزغ،لف،  ١٥٠لا التي بعاداته يعثر ان الأنكون للأنسان، وأعر وأحس 
اهازم.الإنسان س المطلوب هو هذا العادات، ثلمفب ق لعزه ذنبا يكون ولا 



لقاءاتا1ب1بالصوح ١٦٨

ضتعسضوصسثي:إذا - ٤٥

الطائف،إل حرج أو واتمح الغمزة ينز ه البي ئنجد زار س الئوال• 
وهومثئئع؟تكة إل رجع إذا الإحرام يلزمه هل 

مكةمن وحرج العمرة، المتمئع أدى إذا ت يعني الإحرام، يلرمه لا الجواب• 
لأنهبالحإ؛ الإحرام لا:وئة فإنه رجع، ثم المديئه أوإل يدة إل أو الطائف، إل 

رجعثم المد«ينه إل سام فإذا مكه، ٠^٥ صار حاجا جاء لكا فإنه نمرة، إل رُخ 
مكةأهل من كان لو كا مكة، من الرؤية يوم بالحج فيحرم نمرة، إل رلجع فقن 

هذا3، لحج أن شه ل وهو المد"ينة مذ ريع ثم الحج، أشهر ف المدينة إل ولهب 
متكة.من إلا بالحج الإحرام يلرمة لا فإنه العام، 

*•ؤصى•*

طواقالإمإضؤ؟؛ ١٥١٢طنرذوجنتإذا ثم إشبليف الأجؤع هللأعال،ش -  ٤٦
البقاءعلميها ؤيس الإئاصة، محلواف ثطم، ولم الحمى، نحري امرأء الثوال،! 

نكهإل رحما طهرلتا فإدا المواقيتا، حارج وهو ها بلي• إل لرجع فهل كة، مل 
الليق الموافي، خارج كانت، إذا الإحرام طزثها وهل الإئاصة؟ ءلواف1ا لظوفل 

إذاربمت،؟

حرجفلا مكة، ق الطهر تنتقلن أن يمكنها ولا حانثا، المرأة كانت، إذا الجوامء،ت 
زوجهامنيا لا الحال، هذه ل لكنها ءادُت^، طهريت، فإذا بلدها، إل تخرج أن علميها 

الانتظار،علميها لائق كاو إذا أما الثاف، الثطل محل لم لأما كانت إذا 
الوافي،.أويوف الوافي، حارج بلدها يكون أن بئن قرى ولا تحظر، أن فالأفضل 



١٦٩اىرق1ءاررابع 

فتطوفبعمرة ؛نرم أف فالأفضل المواقيت حارغ بلدها إل رجعن ؤإذا 
الإثاصة.طواف تطوف ثم ومصل، وسعى 

••هصى•♦

هاذلمحنده>يطهإذاييرنه؟نذركنسانسا ' ٤٧
تفريطدون العئ، الكنس فإن معثنا، كبشا يدبغ أن نحص ثدر الثواوت 

|bJ^؟يلزمه فهل منه، 
عليه.ء مي فلا ، Jkjuولا منه بغثرثفريط ماتت إذا اُبمواب• 

••هصى♦•

جماءفسطةاسم:حى؛اسميبمثةلإامحد - ٤٨
صللمن محور فهل العصر، صلاة بعد المنجد إل شحص أتى الثوال،: 

_؟ونت، الوقت، هدا إن حين، معه، يصلا أن الإمام، مع العصر 
لثتيىأحد معه ونام العمر، صلاة يعد المنجد الإنسان لحل إذا الجواب• 

اشالصلاة أن الراجح! القول( لأن حؤج؛ فلا حماعه، تكوف حتى الصلاة ؟٠^٠٥ عليه 
شحصحالة ق إي والنهى الفجر، بحد ولا الحصر، بحد لا _، فيها ليس تجب، لها 

النهي.أوقات، ل عور لا الذي هو فهدا مهللما، هكذا يممل أن أراد 
••ؤصى•♦

صزث،صدلإزك1ةفمممشلس؟- ٤٩
ىو.ره،راوّ_ا الموشتمة، ق أو ائحل، ق ، J،!pالتاجر لدى كان إذا الئوال،! 

ماله؟زكاه أن للتاجر بحور فهل شخص، لكل ريال بئمئة 



اق1ءااءاكاباممنوح ١٧٠

لديميكون أن ت مثل الزلكة، أهل من كانوا إذا ينطتهم محووأن نعم، الحراب! 
الديول،ب ممى لا وروامحهم ديول عليهم أو ثكفيهم، لا وروايهم 

كانواؤإن بميي أن لحزغ فلا الزكاة، أهل من كانوا إذا الهم ذلك، أشبه وما 
عنده.حدتا أو لا ع، 

••)محصى••

دفعحكم - ٥٠

نزجذات كانت إذا والأخئ الاكارب؟ إل الزكاة ذلإ يجوز هل الثزال: 
رلكته؟من أحوها يغطيها أن محور فهل صر، وروحها صرْ وهي 

للاباعد،دفعها من أمحصل للأمحاري-، ودمحعها للأهارد_ا، الزكاة تدير الحواب! 
ثثمته،لنداد الزكاة، من تنطته أن ثبوز لا فإنه نقمته، عليك وحنن، من إلا 

الشخص،لهدا واجبه كامتح الخي الفقه مسك عل ومحزن ذك أعطته إذا لأك 
ومضيعليه فتنفق عليلث، ثنمته ولووجثن، القرب، دين فضاء يجوز نقول! ولهذا 

أراذفلو الأب، كان لو حش مفازة طزئك لا ١^ ذنن لأن زكاك؛ من ذب 
ركاته،من الابن فقضاه مصاء0 ينتطح لا وابوه أبيه، عل دينا يمضي أن الابن 

حرج•فلا 

يغطيهاأن باس لا صر، وروحها صرة وهي روج ذاُث، كانت، إذا والأخن، 
رلكيه.من أخوها 



١٧١الأق1ءادراوع 

هُ ُ د ُ

هلسوئضلاتجظبايضامخءأ- ٥١

بعديتوصأ أن عليه نجب هل واعتنل، حناثة أصاثتة إدا الإنسان القوال: 
الاغتسال؟

الوضوءض الاغتسال مماة واغتنل خناثأ، الإنسان عل كان إذا الحزاب: 
أنهيلاحفل ولكن [، لالاتد٥:٦ثآثلهروأه جثثا ُؤوإن'َقتم تعال؛ لقوله ^٥، إ ؤإن 

اياثة.نل j والاثاق الفثمة، من د لا 
*•ؤصى••

اثؤوعنوفه:محانتم إذا - ٥٢
عثفهل بالعنزة، يأت وJلم تحلل ثم صغثر، لطفل العمزْ ثويت القنال: 

ذم؟
لكوقاث يتحلل، دعه الإحرام ل تحلل إذا مكلف غثر الصغثر الحواب،: 

به.يطالثة فلا ثركه وما قامل، الصغر من حاءك ما قليل: منذ قاعدة 

••0جمى••

ض:وهوض السنس وعابت الوداع طافاطواف، ص اذرس مذسل حكم - ٥٢
الوذاع،محلواف ليطوف مكة إل ثرل ثم فنمى، التعجل أراد حاج القوال: 

العصرصلاة بحد إلا الحرم بلؤخ ْن فلمبمأكذ الرلحام، مديد الطريق كان لكن 
فارقيكن ولم المعرب، عله أدن محلوافه يفى فلمإ مكة، ق السنن مغمس، وقبل 

لا؟أم م أزتئادن بجون فهل الخن؛، 



لقاءاتااسا1صوح ١٧٢

غروبإل مز ل ثثى فهوأن المننؤغ أما دم، فته ولس حار هذا الحواب؛ 
فهذاثثعجل، أن الثمى غروب بعد لك يبدو يم الئألحر، بتتؤ وأنت الشمس، 

يقول!■ءِي؛ْل وافه الشص، عليك وغابت فتأخرت اظؤ ثوث لأنك محوز لا 
للظرفية.و)في( ٢[، لالمرْ؛ُاأ" ه يوش ف، سجل 

للخروجيأمش أو الثمى، غروب نل متى من وحزحش وعج1ن إذا أما 
ثيءولا تزك ق فانشث مز ق وأك الشص عابت حش الث؛و، حبملئ، ولكن 

عثك.

لننر من بالخروج العزة وأيصا بالطزاف،، ليس مر من بالخروج فالعزة 
متاعةوخمل ثآمت،، من أما الغروب، بعد يتأحز أن له ^١ ثم يتأحز، أن أراد 

•محيء عليه وليس فليستمر النمس، عابت حم السز ه حبولكي ومنى، 

*•ؤصى••

حتم- ٥٤

حلافة؟ا،وألة أم ئووم هل اليزى، باتي الأكل ^١^ 
لأنلخزام؛ فهو عير لغز  U1به، بأس لا بعذر اليزى باليد الأكل ١-؛^^: 

فالوفد بشةاله«راء، صوب بماله تمحل اسنان »إن وفال: ئهُ ش الني. 
^0،,\ذوة0تي ث1وتي نج ؤمن ألسطتي حْلوه سعإ لا ءامإ آلن؛ن ءؤةأ؛؛ا تعال؛ اطه 

لأثكستّارك؛ أكيئ إذا يمرح الش؛هلا0 إل ثم لالور:ا'آ[، ألث>ثفي بأمن 
ٍتإأذذصغ.لوترل قالثا له يا تقون 

٢(.• ٢ رنم)٠ وأحكامها، واكرامه الطعام آداب باب الأشرة، كتاب ت لم مأخرجه )١( 



١٧٣الاق1ءاررابع 

الشطاذ،زخ بالبمار ثرت أو ُبمارك أكلت إذا ظ؛ ثبمت فالمأله 
والفنلئ.الموئ هديه ل . الثّموو وحاثمث، واقمته بأنك يفرح 

ذك.إل العانة سهوا أن العلم س عل محي ولهدا 
أنئخثى يقولون! ار، بالسيئزبون الأكل عني• يجدهم الناس من فكم 

بعدك،أحد فيها يثرب لا الووق من الأن الكتوس أكثر أن والخال الكاس، شح 
قءنسكها أن الزجاج من كانت لو حتى كتسلث، أن ينكى إنه ثم تتلوث، فايوكها 
إذاهدا، ولا هذا أمكن ما ايه قدر لو ثم وتشرب، والإيام السبابة ينز أسفلها 
إثإيكسب، وأنه حرام أنه عرف قد دام ما لأنه مشكلة؛ فليح، فتمثل، يلوئت، 

للصزوزة.إلا محور لا فالحرام 7يا، بالشرب 

إذابأس، فلا اليمتن عل وتضعها ار بالينكها أن إل الحاجة دعت ؤإذا 
إلتدعو الحاجة رأيت، ما لكني بالبرى، وأمسكها الينش راحته عل وضعها 

إذاثم إٍللائا، ولا:ءلمؤ الأسفل من الخاص أمسلئ، شي، -ممحا أنا ذك 
وانمناءالأحد وكدك سهل، الأمر التمبيل، ؤيزيلها دقائق خمس نقى تلوث، 

عت،.بل وقد الئثة حلاف، أيما هذا بالشإل 
قالإذا وغيرك، أئصحلأح أحيإ يا ولكن الخراهه، يرى العلكاء وبعص 

فقدالدليل بمهم إن قاس اس؟ بعض قال هل ممول: ألا قولا ه الني 
علعم، أم حفيا، الدليل يكون وربا الديل، يلئهم لا وقد المهم، 3، تجلئوف 

قيلالشام عل هقئبهنن عمن أمل ليا الءلاءونأ حديث كلهم الصحابة 
بالهاجريىويأق الصحابة، يشاور وجعل ، يو٥٠طاعون، فيها الشام إة له! 



لتا ١٧٤

الحمدوش لكن بالحديث، يعلموا لم وكلهم حدة، عل فثثاووهم والأنصار 
القدوم.يوف الرجؤع يكون أن لالموا'>ب، اض وممهم 

كانلكنه ث الحي. روى الدي هو هقممفيتن عوف بن الرحمن همد وكان 
٠.بأداُ يحدثهم فجاء لحاجة، ق غاسا 

فكيفمحموروف، يامم العلم الحيبيث،ع هدا عليهم حفي الصحابة فكل 
؛عدانتشارامحومةاسء؟!ا

يملألر حلاف؟ فيه هل بقول! . \لثسووأ كلام يعارض أن يثغي فلا 
مألحد ءرلأ:أئن الكلام: لنا فال اوئول. كاف إذا يكدا؟ العلياء بمص 
انمهىفقد بما«رأ*؛ وتنزت بماله، اثل الئثطان هإِن ٩ ثَلأ:نزثن ^، ٣٠

الوصؤع•

فياذاالشيaلان؟ حطوات أم ه الثنول ي هل. أمحئ، مؤمن؛ أي •>^'-؛، فلو 
.الثمحّولغدي يقول: يقول؟ 

وابنحس، فهذا اشحريم عدم امحا؛ بعض إل فسوف الثاص وبمص 
قالأفول: الثناء، من حجارة علتكم ثتزل أن 'ايوث.ك يقول: عباس 
وعمر®آبوبكر يال، وتقولون: اممه رسول 

يطيعواررإل ه: فيه،ا ءال وقد ا وعمر؟ بكر أب عند العلعاء ومن 

كتابالم; وم(، ٥٧٢٩)رقم الطاعون، ق يذكر ما باب الطب، كتاب اJخاريت احرجه )١( 
٢(.٢ ١ رقم)٩ ونحوها، والكهانة والطثرة الخاعون باب اللام، 

(.٣١٢١رقم ، ٣٥٢أحمد)r/ أحرجه )٣( 



١٧٥اممتاءالوابع 

ا.وعمز<اُ بكر أبي( بندى! من الثدئن اراهتدوا وقال! ٠، وعمرثنسلواا<ر بكر آبا 
الثسولأحاكا وعمن بكر أبا أن افرصنا فلو راجنأ، أحد عل متصوص فهإ 

قولبأحد فكيف الثهاء، من حجارة علينا ثنرل أن أوثك بقولهإ وأحدثا هؤ 
غرهما؟!!

كدااوئول. قاو له! أقول عندئ نثلأ قائل قال إذا حدا ^ ولذلك 
عدمأو لتأؤيله، اشى محالمة مندوراتي ؟كون قد الخالق خلاف، فيه قال! وكدا، 
التابع.يعدر عدواثثؤغ إذا وليس منذور، مز أJثا لكن، علمه، 

••©صى••

ه،احبها:إذن دؤث ا،ررعؤ داحل النول*>، حكم - ٥٥
فيها،بالمرور يمح فهل صاحثها، نمرق ولا طربن( 3، مزرعة النوال: 

لا؟أم 
ولكن،ممكن،، فهدا طرين، أتيا يفلنون منها، فامرر طريها كانت إذا الخواب! 

قدمزرعة كاس!!، إذا وأما الناس، ونتع سكا لوضع ثاء لو اورعة صاحس، 
صاحبهابإذن إلا محوز لا فهدا معه، وتمثى الشتلئؤ ثقفر أن تريد شلئ، أحيطئ، 
ورصاه.

تصذواستحباب الفاتة، الصلاة قضاء باب الصلاة، ومواضع الماجد كتاب، مسلم; أحرجه )١( 
قضانها،رثم)ا\،آ"(.

أاِابكرفف-ا، باب الكتاب، افتتاح ماجه; وا؛ز، (، ٣٦٦٢)رقم المامح، أبوابف الرمذؤ،; أحرجه )٢( 
(.٩٧رقم)ئمحهبمئ، 



لقاءاواارب1داالسوح ١٧٦

^٥هسو؛رساو،طعة١٥^عسرتيلأعناثيوم١٥- ٥٦

الحادييوم الحمرات ورمينا سنوات ثلاث مند ابج إل ذهبنا النوال؛ 
ليلاعثرة الثانية الساعت يرمي أن تحوز أنه عو، أشار ور5يإي عشر، والثاف عشر 

هذا؟محوز فهل التعجل، نريد كنا وما عثر، الثاJثV لليوم 

من٠مجوا أن التعجل— ثريدوي، كنتم ~إذا علثكم المفروض كان الجواب• 
التعجل،نريد كنا ما تقول؛ ولكنلئ، عشر، الثاف اليوم ل الئمس غروب قبل منى 
كنتمإذا الأن وعلميكم عثر، الثاJث، اليوم من الشص زوال قبل زمنكم يمح فلا 

مكة،ق فديه يظم واحد كل يذبح أن ءلإؤنا قال ما —عل مومرين 
هوأته إلا سنوات ثلاث منذ هذا معكم حصل ؤإن وأنتم الفقراء، عل ويوزعها 

به.فاوثوا علميكم، دين 
••هسى••

حكهاسسراصب(شطء:- ٥٧

ثوكطمحترئ هو صمه، أشيائ فيه يزن الأن ل)الكاب( باليه الثوال: 
الحواز؟فكيف، عريتة، أشكال منه تظهر ويدأت؛ للممرأْ، صيق 

نحت،يدخل فهو صيما؛ الأن منه ظهر الذي كان إذا )الكانم،( بل الجواب،! 
البدنمثاؤؤخ يصم، الذي الصيق لأن ؛؛ عاريات٠ار 'كامنان رانثاء حديث،؛ 

لاتحوزلفرأة.

رقمالميلان، الماولأرأت، العاري1رّت، الكاصيايت، التساء باب واpينة، اللباس كتاب ملم؛ خرجه أا 
(٢١٢٨.)



١٧٧ااق1ءاررابء 

التيالعادات، اكاع من حذر أن العلم طثه نحن لما يثعي أنه والحقيقه 
بعاداتا؟تعتز لا ئاذا ^١، ن نحلب لا 

بنا؟يفثدوف هم فهل العباءة، وعليها مثلا إل منا المرأة ذمت إذا 
أنمن عئرووف وهم لعادامحم، ئنصع كف هذا، أظن ما عثاءاُت،؟ طبموذ 
ذقنب إذا الفائدة، يريد المؤمن فنعم، مقيده عادات كانت، إذا ثم لعاداتنا؟ نحفعوا 

افه.نصة مل 

ابنذكر ولهذا ثمنه، يذو أن يوجب الناس ءاداتا أمام الإنسان دو إن ثم 
بأنهمعر إذا إلا أحد لأتبيع أحد لا؛نصع انه العادات، من أف ُ مةدمتهر ل حلدون 

أقوياء.فلنكن القوي، يتبع المعيق!، أن الله، سنة هذه منه، أقل 
الئوايبعفن بأن علم، التمج، نحو حطوة )الكاب( لبس أو ثلث، ولا 

فمعاديا، الأمن أصبح ثم الأمر، بداية ل منه تججلن كن الأن ثينن)الكاب،( 
فهيالحاصر، الحاو ظاهئ ولا التمثج، نحز حطزة هو الاووف_إ عن حروج 
كاماالرق ق تمثي ثلبس)الكاب( ما أول —مثلأ~ إما حتى اكرج، نحو حهلوة 

يلينقلبها، ل الثيء هذا يلقن ذللث، يعد نم الثيء، هذا عرفته ما لأما عزثانه؛ 
باق.والعياذ ذللئؤ، من أسوأ إل الأمر يتهلور نم ويلتن، 

أجعتن•وصحبه آله وعل محمد نبينا عل وسلم الله وصل 
••هصؤ(••

الشعب.دار طبعة ( )صررت'*آ''اا حلدون ابن عقيمة نظر ا ا
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ايلقاءاهامس

وصحبهوآله محمد، عل وبارك وملم اممه وصل العالم؛را، رب فب الحمد 
وبعد!أحمعين، 

عئعلهاأن سإاْاةئؤث\ق اف أل نمحرم، مهر من الخامع الخميس اليوم فهدا 
وثزممة.

اكوضزوامموسك:ه اتجسدى دعوة 

وهلوالهربك، البونق حمهورية ق جرى عثأ النوال يكثئ الأيام ده هل 
؛الالأن علنا نجن وهو ،؟ ٧٥١سسل ق جهادا عنهم الدداغ ينتو 

لأفكشرا؛ يخهلوف كائوا ؤإن اثنلم؛ن، مى القوم أن بلغنا ما وحنس، والرجال؟ 
الدينإل الوصول و؛؛ن بينهم حالت، طويلة، مدة احتضثهم التي الئيوعيه الدوله 

قإليهم يهب من الشنانمؤ مى ثرى ادمد~ ~وف ؤإننا وعملا، عؤ\ الإنلأيي 
لهوجعوا الإسلامي، الدين لثنليم مركزا هثاك وفتحوا الأح؛رة، الأوثة هذه 

دينيبلغونهم الدين العلم، طلبة مذ تنثر ما له وجلبوا الأموال، من ثيثر ما 
عئقثل.اف 

مالمن تنتطع بإ سناعدِ أن علينا فالواجب، لهم لناعدسا بالنشته أما 
إ-خوانثاعذ الد٥١٤ لأف محيي؛ مع المناعية لهدم يكول أن بنرط رجال، أو 

ويعاطفهمورامحهم ورائهم الموممحذ ارمئل قال: الئذ. فإف واجب، اللمئن 
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ثالخش«رُالم الجند ناي له عفئتداض مئة اشم إذا الجند، ئم 
ومدثاؤع، ذلك أن يعلم بحيث موقعها؛ واقعه تكوف أن بد لا والساعدة 

هذاإل وووائهم أحد مدم نا أنه ومعرمه حإرْ لهم الدين الرحال بحص حدش 
لمحيي الدى ما بتلهم، فيئا ثثاوروا اشنمثات يبعفي واتصل البلد، 

أجلمن بالمال؛ يساعدوا أن ا-ق1ضمب الوقت ق ثيء مأ أو ئزأوا مناعد 
تثم'أحاطوا مد الئرمحث الطعام أولثلث، إف إذ والثكن، والقاس الغداء ثومثر 

وودثأإليهم، يصل أن قل السلاح يوحد وربإ صعب، عللهم السلاح ويحول 
وقدللامتحإل، صا-اثا يكون وقد الدول، بعضي من غال بثمن السلاح يسروف 

الأن،به ثناعدهم ما حيمُ فالمال، يدمر، ومحي للامتعإل، صالح عي يكون 
•هدا ق له ويتيسر يستطع ما يبدل والإنسان 

 iللثJالأمر،ول به أمر الذي القنوت، ق مواء يالدعاء، نناعدهم أيما وكا
ومحذل،أعدائهم عل عِقئجل اممه ينصزهم بأن الخال هد0 غير ل الدعاع ل أو 

أعوا؛ئلم.
نبم\ثةلإ\ك، ١٥١نال الدين ا-إدمهورية، هد0 حال عن أبئ أن أزيت ما ٥^١ 

أعيانهم،رقان، يمنحهم وأف محومهم، ويكشم، كروبمم، يثرج وأف ينصرهم، أن 
إنئزؤذلالخ،والمادثس

بإحسانبتنأ وتن وأصحاُه، آله وعل محمد، ثبتا عل ونئلم اشُ وصلر 
الدين•يوم إل 

اوركتاب ومسلم; ٦(، ٠ ١ )١ رقم الناسوالهائم، رحمة باب الأدب، كتاب البخاري; أحرحه )١( 
٢(. ٥٨٦رنم)وتعاضدهم، وتعاطفهم الوسن تراحم باب والأداب، والملة 



لق1ءاتاك1بالسوح ١٨٠

،،LL،،*؛؛؛

هلشياستذوسمطنجراء؟١- 
مذوهل صيامه؟ مضى هل حائض، وهي عاشوراء عثها أش من القوال: 

حثرا؟اش جزاك بممى، لا وما الرافل مى يمحى بإ قاعدة 

سببله قاليي له، سبب لا ونؤع نثب، له نؤغ نوعان؛ الثوافل ايواب• 
الرحلحاء لو المنجد، محثه ذللمثج: مثال يمفى، ولا الثنتؤ، يفواتر يفوت 

فذلر الحالة هذه ففي المسجد، تحية يصل أن أراد ثم حلمونه، ءلالا ثم وحلل 
فاثبالثب<با فات فادا يسب،، مربوطة مسبا ذات صلاة لأما للمجد؛ يية 

الإنسانأحر فإذا عائوراء، ؤيوم عريه يوم يفلهر فيإ ذلك ؤمئل الئروعية، 
بهينممع ولا يقمحى، لا أنه شلئ، فلا عذر، بلا عامحوراء ؤيوم عرهه، يوم صوم 

عاشوراء.أويوم عرفة يوم انه عل به يتتير لا أي• فقام، لو 
المريض،أو والغناء، الحائض كالمرأة معذور وهو ان الإنعل مث إدا وأما 

هذابفواتر حكمه يفوت معم بيوم حص هذا لأن يمقي؛ لا أنه أيصا فالظاهئ 
التوم•

••©صى•*

محادايلزنن؟الأغن باسإقبل احرم ثم سرته طاذوسنى ٢- 
ثميمصر، ولم تحلى ولم ونعى، طافتح أذ بحد عمرته من تحلل القوال؛ 

محنا؟اطه جزاك يلزمة، فإذا بالحج، ألحرم 



١٨١الاهءالغأ4اس 

الممصرأو اذلق ترك عن يلزمة ولكنه ممتحه، عل باق أنه الظاهر الحواب؛ 
الفدية،فيه ثلرم الواجم—، ترك أف من الفمهاء، عند مشهور هو ما عل بناء فدية؛ 

ؤإنالفقراء، عل كلها وتزؤع مكه، ل يدبغ أن عليه وجب مادرا، موبرا كان فإذا 
يه.هي هده لأن تمح؛ فهو النثف، أما عليه، ثيء فلا محادرا، يكن لر 

إفالفقهاء يقول ثلاثة، من اممن نعل لن المذكور الصابط وهدا 
العيد،يوم العمة جرة رمي وهو ثلاثة، من اثنئن بفعل محصل الأوو اشحلمو 
ؤإناه الني عن ئنة ذللئج ؤ، يرذ لم ولكن والطواف، الممصث، أو وا-ظى 
فقط.رمى من أو الأول، التخم -يل فقد وخلق زنى نن أن اوني، ق الناري 

ؤإنشل، النمة محنة محص،لثزش الأئل الثخم إة فال: من العلماء فمن 
لمبجأومح•

أحوطالقول وهذا الرمي، مع الممصر أو الخلق، من بد لا iالت من ومنهم 

١^،اشيئل ق لطزاف؛انثن كان ق بأنه ثالوْ: ما يقون ١^ لكن 
\١l\j^، ١^ خل قد وطاف زنى ^١ ١^، اشعلل j له؛أثثث صار 
•الأوJ، التحلل حل قد وطاف محلى 

••©صمح(•*

سضامحدايىشحطنإشم؟٣- 
يمح،وJلم العمزة، إل عجه يمنح ت له وقيل مقرئا باُلإ أحرم من الئوالت 

هلبموءاٍإا؟



١٨٢

و\لإن\ثوالإزائ، اشئإ، وهي: الثلاثه اك الأنأو الشحخ الخزاب: 
الهذي،تاق إدا إلا الثممع، الأئصل لكن فيها، محيث الأناو وأن جائز0، كلها 
دثإليطوموايالست إ-مامخلم، من ااأحلوا و: الس لقوو قندرحثه، مرق ، ٧٢

بالحج،يأهلوا الروية يوم كاو إذا حم حلالا وأقيئوا ويصزوا، والمنوة، الصما 
قال:الحج؟ تمننا وقد متعه يجعلها كنم، قالوا: . متعه١٠>تا قدمتم اكي واجعلوا 

بؤ،أمريئم الذى مثن كنلث ١^^^، نمت، أو قزو به، آثرؤم ما ارايىتلوا 
ممعثوارُولكذلأظلمام،خمهالهذيمحله٠٠ 

لحجكاجنل أي: ي، إل الإفراد نة امخ الند: اويل لقدا محل فإذا 
أتىولكنه الحجة، ذي من الثامن اليوم j بالحج ألحرم ثم منة، وتحلل عنزة، 

عاصنا.يعد ولا باس فلا إلحرامه، عل يبقى أن إلا 

*•ؤصى•*

فهلمنتحك، وقث، وواقق ومنتخب، واحب قصاء اجتمع إذا الثوال: 
أويندأيالواحس،بحد، فيإ الواجس، قصاء وكبعل النتخث، معل أن للإنسان يجوز 

زمصاف؟س قضاء وافق عاشوراء يوم مثال: أولا؟ 

والنمولاثئزؤع من انه شك لا والناملة، المريمة لصام بالنئتة الحزاب: 
إنثطؤغ والنافلة عليه، واجب، دين الفريضة لأف النافلة؛ قبل بالفريضة يندأ أن 

يكنلم الن الخج ومخ بالخج، والإفراد والإقران التمتع باب الحج، كتاب البخاري؛ أحرحه )١( 
الحجمحووإفراد وأنه الإحرام، وجوم بيان باب الحج، كتاب لم؛ وم(، ١٥٦٨رنم)هدى، معه 

١(.٢ ١ رنم)٦ نكه، من القارن محل ومتى العمرة، عل الحج الحال وجواز والقران، والتمتع 
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ماافقس رمضازت من قضاء عليه لمن قنفول هذا وعل حرج، فلا ؤإلأ تيسرت 
صيامهأن فالصحح عليه، ما يقخي أن قبل ثطؤغ فإن ثتتلؤغ، أن قبل عليك 

بثنيكوف أن إل ينثد رمقاف قضاء لأن سعة؛ الوقت ق دام ما صحيح المملؤغ 
حائزفالممل مؤثثا الأمر ذام فإ عليه، ما مقدار الثاف رمقاف وب؛ن الرجل 
الفريضة.كملاة 

جائزا،كان الوقت منة ْع المريصة قبل ثطوعا الإنسان صل إذا نمثلأت 
صحيح،قصتامه رمضان، من قضاء وعليه عاموراء، أويوم عزقه، يوم صام فمن 
يومأجئ الأجران، له حصل زمصاف، قضاء عن اليوم هزا يصوم أن لوثوى لكن 

المطلقالتطؤع لموم بالئلمسة هذا المصاء، أجر ْع عاشوراء يوم وأجر عرقه، 
برمضاف،مزثبطه فإما موال، من أيام متة صيام أما برمضان، يرثبط لا الذي 

لقولأخرثا، عل محثل لي القضاء قبل ٍنانغا فلو قضائه، بمن آلا تكون ولا 
الدهرا؛'كمشام نوال، من متا آسته م رمصال صام رامن ه! البي 

القضاء،ثكمل حش رمضان؛ صات، يعد لا فإنه قصاء عليه من أن ومعلوم 
فإنهالنئ، صوم قبل شوال خروج حاف إذا أنه الناس بعفس يقلى مسالة وهذه 

أكملإذا إلا يصام لا الست، هذْ فإف علط، وهذا القضاء، عليه بقل ولو يصومها 
رمصاف.من عليه ما الإنسان 

رقملرمضان، إتباعا شوال، من أيام ستة صرم اصتحباب باب الصيام، كتاب مسالم؛ أحرجه 
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ئزدكهي وم ضز، فيِضلأ ، JIقيم ١^، ليئاج بالى الثوال: 
ذلك؟عل التعليق هما مصز، فانه وعزمه، 

الثمزيمدووف الدين العلكاء فإف حج، إذا للمآكي بالئسبة أما ابواب• 
محوووللا ولهدا والنافص؛ أحمد كالإمام مصنا ولا حمنا لة يرون لا بالتامة، 

افة،بالميتمر لا الثمن أن : ١^١٣٤القوو لكن عئثع، أو بمصز أن ١^، للحاج 
وعرنمن، مهو إليه الرحل وشدوا له ثاهب هما له، والتام، بالعزف يتمي وإن،ا 
هالسل أف لهذا ؤيدل حج، إذا وعبئع بمصز أن للمم محور فإثه القول؛ هذا 
مآكةق حم يصل وصار م،كة فخ ولثا بالإتمام، يامزهم ولم ذكه أهل معه حج 

تيأزبملإىيمثنت((راا.ارياأيض، ^^^م؛الإقامرمول:
أنوالشافعي عنه الشهور عل أحمد الإمام مدم، إن فنقول؛ هذا وعل 

مزدلمه.3، ولا عزمة ي ولا مر ق لا ينمزون، ولا ٤ئمعول لا اثكي٢ث( 
قأو مزدلئه، ق كاف إذا الإنسان قاف رجحنا0؛ الذي الثاف القول عن وأما 

قكان إذا أما الثمر، بزحص فثرحص م،كه عن ثنمصل مكان ق يكوف عرفه، 
م،كة،أحياء من حل كاما صارمتج الحاصر الومتر ل مر أن ثعلموو فكعا مر، 
حتىمر، ق جع لا أنه مع مر، ق يمصز ولا ينتع ألا الاحتياط أن ثنى لهدا 
ئزذلمهق أما جع، بدون المصؤ اذكثن لغثر فيها الئنة منى إف إذ المكتنز، لغير 

لمأنه رأيت، ما حنث، حا ثتصل لم يعني أولا، لك، هلتج ك،ا منفصلة، فهي وعزمه 
البناء.يتصل 

(.١٢٢٩)رقم السافر، يتم متى باب فر، الصلاة تفريع أبوداويت أحرجه ( )١ 
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مهاالمزدلمه وصارت المتقبل، ق ؤوذ مكة أن قرض لو حال، كل وعل 
واتقام ض مثل 

••ؤصق(••

*فوله:الدلياأنح1مصموانصسنعث٦- 
فيها؟الثمنغ يقول ما أدرى ما ثبمر، وأرض ثدمع أرحام مقولآت ل السوالت 

سير،وأرض ثدي، أرحام الدثا إن قولهم! وهي المقولة هذه الخواب،! 
الدتأمحإلأ->تاتنا ُؤما يقولون• الذين الدهر أهل قول فهن-ا ثيء، ذللث، وراء وليس 

؛،Jd.،^Jايكار لأيه وهوكمر؛ ؛؛، ٢٤تا"ياثية؛ألدنره إلا ■يدهأ وما محيبا ثوئ، 
فإنالبمث،، ذلك وراء أن وهويؤمن ثبي، وأرض ثدلإ أرحام قال؛ من وأما 

أومننمن، من لأل إطلاقها؛ عش ينكر قد لكنه المقولة، هذه ق بأس عليه لبس هذا 
هألدنؤ إلأ تنديأ ٠^^١ يقولون! الذين الدميئر( مذم، يتوهم قد اكوله هذه نمع 

المقولة.هذه عن والبعد التنزه، فالأول بالبننر، يزمنوف ولا ٢[، لالخاثٍة؛؛ 

َوُُء

اعطم:ذنؤلي ض دسا لوآداد*ني *قوتة؛ ٧- 

مرأزاذ لن محال! ثيء أز شفانة أخد مئ ف إذا مقولة! هنالث الئوال! 
شزعثه؟هى هل أعطيتئ، ما ذنوف مذ دسا 

منيلوأراد قالوا! ثيء منهم طلب إذا الناس بعفر إن يقول! هذا الخواب! 
بالعكسالأم كاف لكن يعطيه، أن ملممحيل أنه ؛ذللثج يراد أعهليته. ما ذنورى س يثبا 
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أنمحب واجي فكل الددوبت أما أعطتئ. ما حثناق من حنته مر لوأراد ت يقول أن 
حاالمراد أن العامة، عند مفهومة ألة فالمحال، كل وعل يته، اف الإنعث، يتحمل 
محذورا.فيها أرى فلا منه، طاون< ما الشحص هوا يعطي أن الأٌسإغ 

محلوالدين للمنكوئ، عد>يدة نوايت، لالزكاة ثعجيل حكم ما القوال؛ 
مصائب؟7ام 

لمدةجائز أيه الصجح سنة، من لأكثز حلولها قبل الزكاة 5عءجيل الخواب،! 
قبلالزكاة يعجل أن بجغي، لا هذا ومع ذلك،، من أكثر محور ولا فمهل، ن1تني 
أسهما أو جهاد، أو شديدة، كننثة حاجة ثمطزأ أن إلا اللهم ونها، حلول 
ؤإلأأقفل، محعله ما للتنضول :زص قد لأنه ينيل نقول: فحينثد ذللئط، 

منيعريه ما ماله يعرى قد اف الأنلأن الزكاة؛ حلت إذا إلا يرم، ألا فالأيمل 
التعجيل؛حين عليه هو عثإ لوراذ أنه إل ننته أيما حال كل وعل غيره، أو يلم،، 

ركاتيا.ذم محب الزيادة هذ0 فإن 
••هسمى••

لإذص1ءانالؤم:الدوام ادضاض الديربمص اعئf حكم ٩- 
لعملهم يثهمح، الذويذ مل( أمالهم يثهي، الوظف؛ث بعفر الئؤالت 

المدرسة،إل الإتيان بعدم الثتاج حرجت، إذا المتاثز المدير لهم قمح الاحتبارايت،، 
أوثلاثة؟يومان عليه بقي قد الممرر الدوام بأن علتا ذللثج، لهم محي فهل 
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لهوأذف الوفلف، عمل زمن اقهى إذا ت فقول سال أنك الذلاهر الخواب! 
عنيغيب لا لكن به، بأس لا هذا أن ل فالظاهر الحضور، عدم ق الياشؤ رينه 
قالأنيار أيام انتهت مثلا، ثلت كإ الأم كاذ فإذا إليه، محاغ ربا لأنه اللي؛ 
ألااثاثز، المديئ رأى فإذا الأجازة؛ فبل الأحر النصف—، وبقي الأمبؤع، نصمج 

إليهممحاج ربا لأنه البلد؛ يغادرون لا ولكن حرج، فلا بالحضور اتدة الأّيلزم 
أشبهها.ما أو الأجوبة، بعض ق النظر عادة إل 

الفإنه اللي غاذثوا لو القاتم، >يق عن حم الاصال ينكن كان ؤإذا 
هذاقالت لو ما مثل غثره، برأي يمع لا قد الرجل لأن الحواب،؛ مسألة ق يمكى 

مرةيقرأْ حتى ؛،، U>iيقتغ؛لا ربا فإنه أويزجى، درجة زيادة إل محاج ابثواب 
ويكرره•ثانية 

باس.فلا الهاتف طريق عن الحفبموز منه يطد_، أن يمكن كان فإن 

*ءؤجمى••

أساءص! - ١٠

ا-لحمانة،حْلبة أثناء يكأمول الدين الأجاب، يكثر المساجد بعض ق الئوالت 
يتثيروذ؟لأمم عليهم، الثنيه عل المداومة للمخهلسسج محق فهل 

علفإن الخمعة، يوم امحه أناة إظثوو نن هاك كاو إذا الحزايج: 
ويأقعاليهم، حرام وهدا سكلمول اناثا أن ؛لعنا ؤيقول! يكلم أن الآطي__، 

لا:نقئووقوم س الخلأم يقح ربا أنه المتكلة ولكن ذلاث<، عل الدال ؛الحدين، 
بالإثارةلهم حوله.لم من يثير أن بأس لا وحينئذ المقكله، فتقى العربية، اللمة 



لق1ءاءالاباإسوح ١٨٨

•أذائاكبما-بمكبم؛لأنصأامووأ؛ملمه: 
^^،'٠١ممد عئطب؛ والإمام انصش الحئعؤ: يزم 

••©صى•*

والإصارضس4يواضة:٣^١^٠٠ - ١١
واحدة؟ركعة عل اهتصز من صلاة صحه ما ،: ١^^١١

معروفةلأما واحده؛ ركعه تكودن أن يمكن لا المريقة صلاة الخوابت 
مشالليل صلاة ٠٠البن.I لقدي واحدة؛ ركعة تكون الوئر ازفلة وصلاه 
'.صل«رما لن ئؤتئ واحدة صل الصمح أحدثم حثي مإذا مش، 

أنان للأنمحور أنه العلياء، يعص صحح وقد الوئر، غير النافلة وصلاه 
ومابركحة، التطؤع يصح لا أنه ل فلهر والذي الكراهة، ْع لكن برفعه، بجلؤغ 

نصين،وقد قطئ قد الى الامحهادات من كغيه فهو الثثف، بعض عن ورد 
المررضلأة رواية: ول ةش« قش ام ررضلأة ام قوُل ذلك ودلل 

واحدة.بركعة يتتلؤع لا أنه عل يدل وهدا ، مم،اا مشم، والثهار 

(،٩٣٤رقم)نحطب، والإمام الحمعة يوم الإنصات باب الخمعة، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
(.٨٥ر١ رقم الخطية، ق الخمعة يوم الإنمامت، ق باب الخمعة، كتاب ت لم وم

صلاةكتاب ت لم وم(، ٩٩٠رنم)الوتر، ق جاء ما باب الوتر، أبواب البخاري' أخرجه )٢( 
(.٧٤رنم)٩ الليل، آخر من ركعة والوتر مثنى، مثتى الليل صلاة باب وقمرها، السافرين 

صلاةأن باب الغر، أبواب والزمدى؛ (، ١٢٩٥رقم)النهار، صلاة ل باب أبوداود؛ أخرجه )٣( 
كيفباب النهار، وتتلوع الليل قيام محاب والناني؛ (، ٥٩٧رنم)مثنى، ثى والنهار الليل 
صلاةل جاء ما باب فيها، والمنة الصلاة إقامة كتاب ماجه؛ وابن (، ١٦٦٦رقم)الليل، صلاة 

الللوالأهارضش،رفم)آآم)(.



١٨٩اراق1ءالغاعس 

ثةضي«هواضة:- ١٢
واحدة؟يثنليمؤ الصلاة إماء حكم ما الئوالت 
النافلةق -جوازها ^١؛ ١١بعض يرى واحدة، سليمة عل الاقتصار الخواب! 

وامالفرض ل جوارها وئرىآ•محوف فقط، 
وأنالنافلة، ق ولا المريقة ل لا عليها الاقتصار محور لا أنه والصحح: 

ويقولتنرثي، الصلاة مى سلم كاف المي. لأن مرمح،؛ يلمم أن الواجب 
»ئوامحانأئوبيأشرا

هووهذا منهإ، بد لا أنه عل يدل التنليمتي عل يواظب ه الّ؛ي، فكون 
هف،ثإهالحنابلة عناء عند الئهور 

••ؤصق(••

١٣-

قوثتغ قزأ إدا الإمام، خالم، الحهرية الصلاة ق الفامحة قراءة الثؤال! 
اليبمذاضأمأالخائ؟السورة 

قاثةوالأدلة يا، إلا الفلاة ثصغ لا نكن الفلاة ل الفامحة قزاءة الحراب 
الثئثةالصلاة وق والتمرد، والمأموم الإمام حى ق ركنا فتكون استثناء، فيها ليس 

ودليلؤاوئيو4 الشافعي مذهب، وهو المسالة، هذه ق الصحيح هو هذا والحهرية، 

والإقامة،حماية، كانوا إذا للمسافر، الأذان باب الصلاة، موامت، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
رقمايفرة، أو البارئة  aIJLI؛ق الرحال،، ق الصلاة ا،لوذن! ونول( وم، بمفة وكاللكا 

(٦٣١.)



لق1ءاتانمابالسوح ١٩٠

حدث:وأئ ر)لأضلأةِلضقإ:>أبممحةاليب«رُ الين قوو صو؛ ذلك: 
صعيف—،مرسل فحديث ةزاءْاا له الإمام لقراءة إمام له ثال ررمن 

تعاوتلقوله الآموم؛ عل القراءة فيها تجن لا ا-لثهرثه قائل: يقوو وهد 
أفوكإ ٢[، • ٤ لالأءراف:  ٠١٤مخمول لعلم ؤآنصتإ ك, آسشعإ ألمنءان ثيمحق ^٥١ ?ؤ 

عنهيتحمل ف\كدك يديه، مى يوصع التي الثرة ااأموم عن يتحئل الإمام 
حهرية.الصلاة كانت إذا القراءة 

أنؤعثفيئنئ الصامت، بن عبادة حدث لولا حثي،  Jyهدا أن فالحزاب: 
مزءووااوع1؛كلم قال: صلاته مذ ائثتل فلنا اشجر مم صل البي 
ملثن ضلأة لا داِمم ١^، 1؛ تسلوا!لا ر)لأ iال: نمم، قالوا: بمبمإ؟ا( خف 

قكاف ؤإل ا،لآموم، عل واجثه الفامحة قراء؛ أن ق ص هدا لأن بماااُآُ؛ مزأ 
ا-لثهرية.الصلاة 

حتىفيها وانتمز الفاتحة قراءة ق فاقنع العاقة، قراءة من الإمام مغ فإذا 
حزغ•فلا قراءتلث، أثتاء القراءة ل الإمام ثتٍغ ولو ئكملها، 

لكلها، الصلوات ق والمأموم للأمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب البخاري; أخرجه )١( 
وجوببابح الصلاة، كتاب لم؛ (.وم٧٥٦)رقم نحافت،، وما نبها نحهر وما والفر، الخضر 
ضرها،من له نير  ١٠نرأ تعلممها أمأتمه ولا الفاتحة، محن م إذا وأنه ركعة، كل ل الفاتحة راءة 

رفمرأا،"آ(.
(.٨٥رقم)• فانمتوا، الإمام قرأ إذا باب الصلاة، إقامة كتاب ماجه; ابن أخرجه )٢( 
الكتاب،بفاتحة صلاته ل القراءة ترك من باب الصلاة، اصتفتاح تفريع أبواب، أبوداود؛ أخرجه )٣( 

٣(.١ رقم)١ الإمام، ، خلفالقراءة ق جاء ما باب الصلاة، أبواب والترمذي؛ (، ٨٢٣رنم)



١٩١القاءارغا«،س 

_النومم؛الثهار؟J_Iهلثفرأ- ١٤
أوممحزالأذكار، مزأ أن هل'لئ الفم، j الوم اف الأنأزاذ ^١ هل الئؤال; 

فقط؟١^^ ي j أدكار عو 
لكسالمحو، ثوم ل هي إنإ الوارذْ النوم أدكار أن ل يظهر الذي الحواب؛ 

نزهناك وليس أذكات، لأعا اتيار؛ نوم j ثويا أن الإنسان عل خزخ لا 
المحل■نوم ل إ يتولها لا كاف ه الرمول أف 3، صريح 

••هصى••

\ما؛؛لي'نيء\ٌض.'- ١٥
١^'ه فنر ,^١ :١^١ ١^ >كآيا تنال: لقوله باكة الثؤال،; 

الوصوءعند أم ممهل، الصلاة عند ذللث، يكون هل ]ال1ئوْ:ا■[، ه وجوهم ةءسأنا 
والصلاة؟

ثن-ثني!ثنمسمإل الوصوء ث الخواب: 

للدكرأو المزأن، لقراءة أو للملأة، ثوصأ مواء منها، بد لا العمل، نثة أولا؛ 
هلةلامئىوى«را/الأزلبالكاُت،، ائئنح:»إتإ لقوو ئنوتا، 

تنال؛لقوله الصلاة؛ إرادة عند ذللن، يكون هل الامتثال نتة لكن 

نتهأوثآكوو ]الأتدة:ا■[، ه وجوهم ثاءسلءا ألكتاتز,إ إل ئنئنِ إدا ؛؟ ؛١٣اهح 
نثووع؟كلنصو؛ عند الأكال 

وملمت(، ١ ) رقم هت، اف رسول إل الوحي بدء لكن كتف باب الوحيرا بدء ^١^؛ ١١أحرجه ( ١ ) 
ارإنإالأمالس«،رم)ي،بما(.هت: قوله كظبالإفرة،باب 



وقاءاتااسالفتوح ١٩٢

 Jأذأزذت إذا سثلأ: ^؛، ثل محي الائقاو نوى أثك الأرب، هو اكا
فانكعموما، للدكر أو اكرآن، اقراءة ثتوصأ، أن أردت إل أو لالطواف_،، ثتوصأ 

بالوصوء.أمر؛ ل عِقجل الله أمر امتثال ينوى 
••هيى••

سة؛كل ( ر سورة قراءة *سروءيه - ١٦

ليلة؟كل تبارك محورة ءراءة عر ينمن حدث، هناك هل الن^والت 

يمححسن، وا-اثدسث، ليلة، كل تقزأ ثتارك محورة أن حديث ورد الحواب! 
الأياغخفيكامالأنيلرُ

••محيى••

اثساسؤ: Ajjjjiأدوات استخدام حكم - ١٧

الشحصثة؟للأعراض الدولة ّثارات، استخدام حكم ما الثوال! 
للدولة،الت1بعة الأدوات من وغارها الدولة ّثارات استخدام الخوابت 

وذلكالخآصة، الئخصج يجوز لا ومحرى، الثاعة وآلة التنوير كالة 
جنايةفانه الخاصة حاجته ق الإنسان استعملها فإذا العامة، للمصالح هده لأن 
ودليلبه، قتص أن لأحد يجوز لا للمنلم؛ن العام فالثيء الناسن؛ عموم عل 

العنتمةمن بثي؛ الإنسان ءهتهس أن أي; ٠، العلول،ُ حرم ه اللمي أل ذلك• 
عام.هذا لأن لنفسه؛ 

(.٢٨٩٢)رقم ادلك، محورة غفل ق جاء ما باب القرآن، فقائل أبواب الترمل.ي! أخرجه ( ١ ) 
الإمارة،محاب لم: وم(، ٣٠٧٣)رقم الخلول، باب والمر، الحياد كتاب المخاري: أخرجه )٢( 

,( ١  ١٨٣ ) رقم الغلول، نحريم غلظ باب 



١٩٣اللقاءاثغاص 

سياراتأو الحكومة، أدوات ستعمل سحقتسا رأى من عل والواجب 
افهداه فان حرام، هدا أن له ديإئأ ينصحه، أن الخاصة أ-ماصه ق الحكومة 

بابمن هدا لأن عنه؛ ياليحثن الأحنى كانت ؤإن الطلوب، هو فهذا عَقتجل 
والممنى.الإ عل القناثن 

زحل:سال أومظلوما،؛, ظا، أحاك ررائصز قال: الئل.أنه عن ثبث وقد 
:محاJ أنئزة؟ محت ظاiا ■كاJ ^١ أم1ث طلوئا، كال ^١ أنئزة ١^، زئول ؛ا 

مظِنذِلكنحزة((را*.
الثيء،هذا يملك لا نمه الرئيس فال تمذا، راصيا رئيسه كان إذا حتى 

افيها؟ لثتيه إدثه يملك فكيف 
••ؤصتا••

المنهلقةهذه ل يوحد الثزقثة، المنطقة ق عسكرية منطثة عندنا السؤال: 
قشر هناك فحصل النمل، منطقة ل اقكاتب وتوحد بالمومحلضن، حاص مكن 
قووضعها الثتائز، هذه أخد الموظفين فبعض وغيرها، تائر كالالمكاتب أثاث 
وحميعهاالثيت،، الكتس،إل من ملتها ايك با فقال: العلم، أهل بعفن قالوا سته، 

ذللث،؟ق فضيلتكم رأي فإ *مج، يبلق ل، أرى فلا بالدولة خاصة 
يحاصته،ان إن ١٦٢سثتتؤع الستائر وهذه للدولة، الثكن كان إذا الخواب: 

-يذهملزمه الدولة كانت، إذا أما ممنؤع، فهذا الثتائر، تهذه ملرمه غير والدولة 
كوتحصل لكن تائر، ال-ءذْ إلا والرالخه الثكن لا؛ذكن أنه بمض التائر، 

(.٦٩٥٢الإكراء،رقم)كتاب الخاوي: :١(أحرجه 



رقاءاتالب1و،السوح ١٩٤

قالستائر تكون أن عادة الفروض من وأنه للثتائر يند هناك ليس أو الدولة من 
المكاتبميز الأول المبنى يكون أن بشرط- بدلك، بأس لا ت نقول فحينثد البيت 

٠عتها متغنيا 

••ؤصى♦•

اسلخ؟شتح فهل اسيؤ4 حالي الشام راذحيبهاض - ١٨
علميه،توافق فهل الثحلمة، حالق المنام ق فرأئة امرأة، رجل حطب الثواوت 

ئزكيولا ئلؤ؛، شخص وهو الئحلمه ععلق لم طيب ظايرْ اليقظة ق وهو لا، أم 
أحدا؟اف عل 

اللخةحالق المنام ق خطتها الذي الرحل رأيت، التح، المرأه هدْ الخوابات 
يمنعهاأن ينبغي ولا المنام، ق رأت ما يضؤها لا لها، بحالق ليس الواقع ل وهو 

وحلقه.دينه ل ئنتقي، دام ما به، التروج من 

*•هصى••

١٩-

واط؟الوصوء عل النمه هل ١^١^ 

لملمن ومحوء رالأ الئق,:٠ قول وهو فيها الخدين، صحح من اِبمواب؛ 
لمومن حا، إلا الوضوء يمح ولا واجبه، تكون قاما ، عليه'؛ افب انم يدؤر 

هذاعن لآنهالئ4 أخمد الإمام قال فقد التنملمة، وجوب يزى لا فانه يتثححه 

كتابماجه; وابن (، ١٠١)رمم الوضوء، عل التسمية باب الطهارة، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 
(.٣٩٩)رقم الوضوء، ق التسمية ل جاء ما باب الطهارة، 



١٩٥الهاءاض 

براءةفالأصل ثيء، فيه لمئغ لَكان فإذا ثزة. آس ^١ ل لاقغ اهدث: 
قوصووهعمدا وثو التسمية ثزك ولو احتياطا، ينمي أن الأفضل ولكي الدقة، 
ٌَ

a

••هجمى••

٢٠-

ام؟j الناحلة م ١^؛ حكأ U \ص■ 
الحفرق لا ثصح لا فإما مريقه كاست، إن ١^١->^ عل الصلاة الخواب; 

يكبجأولا ه، والأرض محلئ، المإة -كوف أن مثل لقزونة، الثفرإلأ ل ولا 
عليها.مجود الإمكاث مع عليها، من النزول، 

كاوالني. لأن الراحلة، عل خاصة الثثر j تحوز فإما اإنافلئ وأثا 
بحوز•فلا الخضر 3، وأما ٠، بهُ ثوجهث حنثنا راحلته عل النافله يصل 

قولة:ي1و؛إصاض4هماطان؟- ٢١
اممب!؟وجه يا اش! لطم، يا الناس! بعضر قول ق رأيلث، ما القوال! 
)يا(لأن لخرج فلا ؛؛؛(، الطم، يقل! ولم فقط اض! لطث يا قال! إذا الحواب! 

عَيجلاممه يريد فهو ١^١ وجه يا قال! إذا وأما اف، لطم، أمر أي! للتتش، ئثا 
رنمبه، توجهتا وحيث،ا الدابة ^٠، التطؤع صلاة بابا الصلاة، تقصر أبواب الخاري! أحرجه ( ١ ) 

لالءابة علر الافلة صلاة جواز باب ونمرها، السانرينر صلاة كتاب ت لم وم(، ١٠٩٥)
٧(.• ٠ ) رنم توجهن،، حسثط فر ال



١٩٦

هوألاظ ذ/ ره يند تعالت اف قال كا ذاته، عئه بوجهه يلإ الله لأل 
لالرحمن:تماآآ[.

أنصح حقيقه الوجه ثبوت ْع الدات، عن به يعر لكف نإ الوجه أن فالمهم 
متصزكان إذا صفه فهو اللمهلث وأما مؤهل، افه يدعو الدبإ وجه يا يقول• 

الصمهذعا إذا أما به، بأس لا فهذا اممه، لطف أم أي؛ اف! لطم، يا قوله! عل 
الإسلامشح قال كإ يجوز، لا فهدا ل اعفز أو ي، الطف اش لطف يا قال: 

بالأماقر١؛.افُكفت محقات مذ صفة أظ؛ إن ج: 

•♦ؤصى♦•

سجيحوضيصاسث؛ياالدفد«،يىامالثأملذ؟' ٢٢
أنهرغم التأحرين، الثديثإ علمإء وثصءح؛ح بتمحعيف—، يوحد هل النوال: 

وورعا؟وعمحا حمظا هوأكثرمنهم من سمهم قد 
أنبمعنى: والمتاخريذ، المثدميذ لمهنحح حديث، ل تعارض إذا الخوابت 

مقدرةعنده الذي ال الإنفان بالعكس، أو محعفوه واياحرين محححوه الأولتذ 
علم،عنده بانه له ونيتبس بالأخذ، وأول أصح أتبما يئظر وهذا، هذا وكييز 

إلأيرب لأمم الأولئذ؛ معتم، أو بتنجح فليأخذ كذللث،، ليس س وأما 
١^^•س الصواب 

أوعملارمنا الثق عن الناص بمد كلمإ انه العلم: أهل عند المعروفة والقاعدة 
التفصيل.هو فهذا بها، علمهم صعق 

الكرى)_:؟U(.عل الرد )١( 



١٩٧القاءاثمحاص 

يعرفلا لكن ومن رأى، ما فالمرجح هذا، عل هذا يرجح كتف يعرف لكن من 
اهمالالأوJن.فليأخذ 

••©صى•*

^٧^؟٠٥٥١الوأةإخ^رارغاثأ؛ض ثوم هل - ٢٣
عنتافيها أن عنها نخص يعرف الزأق وهذه امرأْ، حطّن، رجل الثؤؤال،ت 

لكلأتءسبرؤه، يرجى العسث، وهذا بينا، ليس مو العنب هذا ولكن حلقيا، 
الخاطب؟تجر فهل واص(، 

منالناس ؤمى مئّلإ، عنب وفيها امرأْ الإنسان حطن، إذا الخوايج! 
فانهيناله نز ؤإل واصح، وهذا البيان علته وجب عنها الخاطب سأله فإن يعلمه، 

وأمازواله، يرجى لا مما لكن إذا سينا ولا النصيحة، بانم، س هذا لأن يذللث،؛ تجره 
ببط؛،ولكن يزول قد أشياء، هناك ولكن أحم،، فهو زواله يرجى مما لكن ما 

بينفيمزق يزول، أنه علمت، ما الأن إل فانا يزول، أنه عنه صح إن مثلا لكلمتصرب 
عء' ,ُْ , - ,f ؛"-أَُْ  حلويلة.فترة بعن زواله يزجى وما قريبا، زواله يزجى ما 

أوصافه:خلاق على ائام ش الثبإه يؤيؤ - ٢٤
فإِنزآف، فقن اثام ى زآن ارس . ١^ قوو ص ساو ح ١^١^ 

ويكونه اغ رسول أنا ويقول; رجلا يزى س فهناك ، بي'ا يثثئل لا الشيطان 

كتابلم: وم(، ١ ١ رقم)٠ ه، الني عل كدب من إثم باب العلم، كتاب الخاري: حرجه أا 
(.٢٢٦٦ايامممدرش«،رقم)راسرآنل الني قول باب الروا، 



وق1ءاتاانمابالسيح ١٩٨

رسولأنا ؤيقول.' بكبثزْ، متنتا يكون وقد الني وصم، ق نش نإ محالما 
الرؤيا؟هدأ  uy.jاُلثدث، ب؛ن اجنع فكيفن اش، 

الشتطاومإو حما؛ زش ممد المنام ق زش اللمي.رامن يمول الجواب• 
ذهنهق وامدح منامه، ل فحصا الإنسان رأى إدا ذللثجت عل وبناء بيا'ا، يثمقل لا 
رمولهذا إن يقول! من نمع أو ومحلم" آله وعل ءاليه امم4 ~صل الله رسول أنه 

فإنالخالمة، ه الرسول صفات من علمه ما عل رآه ما يهؤ، أن نجب فإنه اف، 
لهسئ ولم فحما رأى إذا فمثلا؛ إياه، فليس حالفن ؤإن هو، فهو ثطاما 

صمته،من يعلم ما عل يطبمها أن وجب تييثنتا ؤإن ه اممه رسول فليس صورته، 
الله.رسول فليس يطابمها، لر ؤإن اف، فهورسول الصمه طابي، فإن 

اض:ي}لاعؤ شننJ_،' يدحل فهل بمدننسؤ4 تاب قاب - ٢٥
ظثهُ،لأ يوم ظثه افيجُفي الثيهأننبمه؛م ب باف ١^^: 

سني اض إل يعودوف شاب هناك ، ٠١٠١الله،طاعة ل تثأ اروفاب منهم وذكر 
فاللوغ أثناء يكون يعني• والعئريل، الرابعؤ من وو< والعشرين، الخامسة 

هذافبعد للصلاة، ثاركا يكون وف. سءءاةموةع\ل، اممه عم، ند ويكون صنيع، 
داخلايكون هل اممه عباد من ؤيكون نبحامؤن\ك افه إل يرجع المن 

قنشأ الذي الشاب وهو ظله، إلا ظل لا يوم ظله ق افه يظلهم الذين لميعة ال 
اممه؟طاعة 

كتابومسلم: (، ٦٨• رنم)٦ الفواحش، ترك من قفل باب الخدود، كتاب الخاري؛ خرجه أا 
١(.'رقم)١٣ الخدنة، إحماء فضل باب الزكاة، 



١٩٩اااهءامحا«س 

وسنالكهولة، ومحس السامب، درحا^i،، عندهم السى الحواب. 
قيزال لا والعئرين ة الخامي فالذي هذا، إل فرجع الهرم، ومن الئيحوحة، 

السباب.

يقولتعال اممه فان الثلاث؛ن بعد إلا ينتقم لم أنه فرض لو ذلك مع ولكن 
إلاه حتأ افنسآؤ _^s، وثُ ءاحر إليا اممه مع بدمحكت< لا ُؤوأل:؛ر( تالهت كق 

آثمنمؤيؤم أكذاب ك يضعف ا/ج؟ ينيأن-اما دءى يثعل ومن ^؛؛^؛؛1؛^  ٠٤?يالص 
أشِبيل قآؤكلكت صتيحتا عثتلأ ؤبممز وءامنك ثاب من إلا ا؟زحآ تهثايأ فهء ?بجد 

٧[.لالفرئانتخ\"—٠ ه نحيما غضل أش و؛ان حننت 'تيئاتهم 

تسةامإااممه يدل صالخا، عملا وعملوا كروا، أن بعد ثابوا الذين فهولأ؛ 
ثابايكى لم أنه مدر ؤإذا لعيرهم، يكثت، ما اش~ ثاء ~إن لهم ويكتن، حنان،، 

الخصالثقته ■مؤ؛هلفلا اممه يظله أن نيا ينثحى الى الخصال، من حصلة ماثته ممد 

*•محسمى•*

الصؤرة؟لإيانؤ اثموجه ضس - ٢٦
الئوتةثكفي؟ل اريه شز هل ١^١^ 
الصورةلأن الفصول؛ حصل ممد الصورة من الوحه طممل إذا الخوابؤ! 

خزج.فلا كه فإذا هوالرم، والنية لألزيه، إلا تكون لا خقيثة 



لقLءاUاساUاهمح

ثوس1منيسة:- ٢٧
هلوعنيزة، اوتداح إارأ الصلاة فمصز الثمر، مى وّح شخص الئؤالت 

:ملخمحزةوصسأهلوة؟
إليدحل حش الصلاة، يمصر أن فله نمره، من النافئ رجع إذا الجواب• 

إدااثه كنا الصلاة، بمصر فائه أمتار، عشزة إلا يلده وبيرأ، دسه سى لم لو حتى البلد، 
الصلاة.بمصز فانه أمتار، عشرة ولوحرج البلي، مى جرج 

••©صى••

ظ؛تزاىانيشيام.-  ٢٨
الفجرركعتى عدا ما النتن، يرك النفر ق الثامى بعصن الئؤالا 

ذللث،؟قعاحكم والوئر، 

صلاةلأن كثر؛ حر يائه قد نمره ق القافلة صلاة بمع الذي الجواب• 
المجد،ومحك الصحي، وصلاة الليل، كملاة مئزوعخها عل باقيه مر الق القافلة 
والمعربالظهر رايبة وهى' مش، ثلاث، إلا النوافل، من وغرها الوضوء، وسق 

المجد،إل حشت، ل قال: ذن الثفر، ل صل لا الثئن الثلاث فهد، والعشاء، 
الصلاة؟من كثئوثتي فهل الإمام ء م، أئتظر 

ملأما انو بل اواثة، أما نو لا لكن _،، ما صل تلث، لا نقول: 
صلفنقول: الحرام، والمجد النوي، النجد ق إليه الإنسان مجتاج وهدا مطلي، 

متللمة.نوافل لأما الوافل، من شتت ما 



الاقاءاِ

ه،وماظعثضامار:- ٢٩

طياثهيأكل لم وهو الظهر، صلاة من ابتداء الصيام الإنسان لوثوى الثوال! 
أمكامل، يوم صيام له يكتب فهل الصيام، ثوى الظهر جاء نلكا الظهر، الثهاوإل 

الظهر؟صلاة من 

ساِفيبإ ملت يات ولم ثمل وهو النهار، أثناء الصيام ثوى إذا الحواب؛ 
بعدأم الزوال قبل كان سواء صحح، فصومه غبمرهما أو سزيتج أو أكل من الصوم 

النية؟بعد من أويثاب النهار، أول من يثاب هل ولكن الروال، 

الأعهالارإنمأ ه: البي لقول فقهل؛ الئية بعد مذ يثاب أنه الفحج؛ 
.ص،نإءفومئىكىا"ر.

الثمس.عرونم، إل ثوى مند الصيام أجئ له يكتب أنه والفاندْت 
*•ؤصى•♦

ُء م ُ

ال:اأردءوحبوأانالأغ«ا- ٢٠

مثلعبادة إسلامه حال ق عمل لو اف الإنأف الراجح إف ينثا• لو الئوال؛ 
التيالأول الحج هرمه ثكفيه مهل أحرى، مرْ رجع ثم ارثي، ثم الحج، قرمة 

عملها؟

مثلاالإنسان إف ثئول! هل ، ؛؛ Ajblطاعة ل ثثأ وثاب ١٠لخدين،! وبالنسبة 
الحديث؟هلءا عليه ينبى هل ر"ح، نم ارثئ ثم السباك،، بن ل النب طاعة ل لونقا 

(.٦٤ص!) نحرمه سق ( ١ ) 
(.١٩٨ص!) سق ( ٢ ) 



٢٠٢

1ثعتاجذ تعال؛ اف لقول الأععال؛ محبط الرئة أن اآعالوم من الخواب؛ 
هتظوف ماَكالوأ عنهم ثحث أقتؤ_أ ُؤولو تعال؛ ولقوله لالزر:هآ'[، ه ^٤١٤، تتظى 

لالأنعام:ا/م[.

عنياغ يرثيذ اؤوس تعال؛ لقوله الكمر؛ عل مات إذا بإ ممد هدا لكن 
وأمحكشوألاخرم ١^^١ ل أعتثهنر حغث ئأوكك يكاخ ومن مثغ دينوء 

]اوقرة:لأا٢[.ه مهثاحنادورك\ هم الثار لنحب 
تطل،لا ^٥ الثامة \لحالإ أياَلة ئ)؟ ١^٢، عائ!ل نأ \زوئ فالو 

ثماممه، طاعة ق نشأ الذي فالشالم، والفضائل، والناقس، ازايا من له ما وكالللثج 
وكاوللئ،اض، طاعة ل نشأ الذي الئاث إب ل يثل الإسلام إل عاث ثم ازلأ 

لهثبمى الئمه هذه بل يبطل، لا صحبته فان الإسلام، إل عاذ ثم ازيد لو المحاق 
الصالحة.الأعإل كسائر 

••ؤصى••

٣١ -i__iض١^٠^^١^^و\ئأضذذ؟أ
الىالصورة هي بطمسها، ا،لامور الصورة أن الفقهاء؛ بعمى مثل الئوال؛ 

كانإن ولكن الحال، هذْ عل ثعيش أن يذكن الإنسان إن قيل: لكمله، ئتت إن 
يعيش؟أن ينتطح لا منه جرء همل 

جائز،فهو الحياة معه ثبمى لا ما الصورة من أزيل إذا قالوا؛ يحني الحواب،؛ 
ثبمىلا ما منها أزيل إذا الصورة إف يقولون؛ الفمهاء العلياء عنن. هكذا 
المتنورينعن الني بقول لهذا ويمتدلون جائزة، فهي الحياة— بعده 



٢٠٢الاق1ءارغا«،س 

الويخفيها بمقح أ0 ""كلم عثوأئثْؤئم؛ وقوله ، حلمتما؛ ما راأحيوا لهم• يمال 
مثلا.البدن نمق ل محل لا والحياة والروح ، ول؛سبماخرر 
حلتح،حياه معه تبقى لا ما الصورة مى أنيل إذا إنه قءهإس؛ قالوا فلهذا 

حلال.فإما كلثه الرأس منها أوممؤع مثلا، النصف من الصورة مطنت فإذا 
••محسى••

علأجستنعنيإس1نقجمم؛- ٢٢
٤٩عل يقدر لا واحدة سنة ومني منة، منذ متزوج رحل الئوال؛ 

الرحلمحجر الثر أهل بعض من كتابات وهناك الأردن، ق موجود والرحل أهله، 
الأحجبههده أو الكتابات، هده يلغي أن لأجل آجريذ أنانا مراجع زوجته، عن 

منسبيل من فهل صن-،، أمنك إف قالوا! الناس لهؤلاء مراحعته وعند تئ،، التي 
حرا؟افه وحزاك واللمنة، الكتايت، 

فهلجاعها، يستطيع لا زوجته من مع الرجل عن سال، كاك ا"بموابت 
ثئومن الرجيم، الثنطان من تعال باق التعود دواء، هناك نعم، دواء؟ من 

يرنأعود وُاؤهز ]الفلق:١[، ه آكلؤ، يرن أعود اؤءز العوذتإن1 وقراءة حلقه، 
آقإة سيتجلا4آ أس إف ألتعتر يه حثتعِ ^ما تعال! قوله وقراءة [، ١ لااثاس; آلتايره 
يونس•سووة من [، ٨١]يونس؛4 آلتئسدن همل لابمئ 

ومسلم:(، ٥٩٦١)رثم صورة، فيه سا حل يد ب من باب اللباس، كنتاب البخاري: أحرجه ،١( 
(.٢١٠)٧ رقم صورة، ولا كلب فيه بيتا اللائكة تدخل لا باب والزينة، اللباس كتاب 

ذلك،من يكره رما روح، فيها ليس التي التصاؤير بع باب البثؤع، كتاب الحاري• أحرجه ^٢، 
صورة،ولا كلب فيه بيتا الملائكة تدخل لا باب والزينة، اللباس كتاب ومسلم؛ (، ٢٢٢٥)رقم 

رفم)،ااآ(.



لقاءاتااب1بالصوح

افبكيان ^٥ ٠١مثن: \ذةأ عن الواردة الأذعئ وكذلك 
ممدصالثهاء ل الذي اف ررربنا مثل• ، ١^^٣٠٠ورنة ٠، ر ا؛ حلى ما ثر مى التامات 

اثك...«رى،إلممث.
تبم١محؤJاقواف عليه، ؤيمرأ يقرأ بإحلاصى، وهذه الأدعية، ءرذْ فليعالجثقته 

نحين،اض
*•هيى••

ونمخصظسس،ضاداياوشت؟- ٣٣
أنهمعتقدا رئمته مع تحرج الثني ثرك <نواُت، ٌّّح مل، معثمر السؤال،؛ 

افحزاك يلزمه ماذا واعتئز، ذللت، بعد وحج حجه، بطل العمل هذا أبطل إدا 
خزا؟

سواُتؤمع بحد ما إل مواله، السائل هذا واخ،ر إف أهول(؛ أولا؛ الخواب؛ 
عمل(إذا ثم ينمل،، أن مل، أولا، يمحه عذ أل يأن المر؛ عل، تبن، عظيم، حطأ 

الأمزولكن متائزة، عنها فلسال محتلها، الى الأفعال بعض من نفه 3، وملئ، 
فيهلوفجبعمزة، ويأق مآكه إل يذهب أن علميه بحب انه أرى فالذي الأن، ولإ وقد 

وانثجاتذمته، j( ذينا زال، ما لأنه الأول،؛ الثابق بالثني ياق نم ؤيمصز، ؤينعى 
عمامبق.يزهامحقاء لم م1ذصأه حجات هي حجهابحدذللئ،، الى 

••هصء(••

رثموضره، الثماء ودرك القضاء سوء من التعوذ ق باب والدياء، الذكر كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
(٢٧٠٨.)

(.٣٨٩٢ريم)الرش، كم، باب الطب، كتاب أبوداود: أحرجه )٢( 



٢٠٥ااقاءارغ1ع،س 

٣٤-

سم\يوصذلأي
بينهإفاأوالأ0 محدود، زمن والثني الطواف يى للمحل ليس الحواب; 

والM الئت فان شتى، طاف إذا أنه ل الأقل أن شك لا لكن ثزطا، لمست 
يومأوبند آخره ق ومعي النهار، أول ق فهلاة1، لوأحر ولكن وطوافه، شنيه ب؛وا 
سنةالثني وبين الطواف، بين الموالاة لأن هذا؛ ز علميه حرج فلا يوم؛ن، أو 

واجبه*ولمت، 

عنيكفيه لا أنه للحج بنده ونعى الإثاصة، طواف أحر إنه ت محال ومن 
لهاثه أرى لا فهذا ساعايت،، الثني ينتعرق ومحي لمنعى، ثأحر أنه معللات الودلع، 

يفعلألا أمرج آخر الطواف كون ثرط من وليس للطواف،، تابع الثني لأف وجه؛ 
طوافبعد المجز وصل للودلع، طاف أنه ه البذ ض لنش فقد عباده، بنده 

مئلع،نلمض"'•
طواف،بعمزة؛ آست، مر الليلة ل اعتمرت، ليا ؤهنبمهأ عائشة وكذلك، 

)٢(ءئ 
•وبر وسعيا 

وأنقئقبمه عايشه حدبث، عل ترحمه صحيحه ز وبنإق' المحاري ذكز ومحي 
الثني.الهلواف، وبين بينه سيحول أنه مع الودلع طواف، عن طوافه تبرئه المنثمر 

الرسالة.طبعة ( ١ ٧  ٤٧٦رنم ٢، ١ Y/ )٩ أحمد أخرجه ( ١ ) 
منثبزته هل حرج• ثم العمرة طواف طاف إذا انممر بابا العمرة، أبواب، الخاركا■ أحرجه )٢، 

إفرادبجون وأنه الإحرام، وجوم بيان باب، الحج، كتابا ت لم وم(،  ١٧٨٨)رقم الودلع، طواف 
رقمنكه، من القارن بجل ومض العمرة، عل الحج إدحال، وجواز والقران، والتمتع الحج 



ووجت4يتجنب أن عليه ولكن القضاء، غثر يلزمه لا الثني، ترك والذي 
ينش•حك، 

•♦ؤصى••

ضئءأ>>صإظلأممرذاضناء،،:- ٣٥

زثلأظلأ،< ءاهأ الدعاءت 3، نسع ما ^١ اشُإوك، أحن الئوال: 
هذا؟صحة ما فيه،ا الأطف1، سأللثج ولكن المصاء، 

ؤإيالخفاء، زث ثاك لا إنا رراهأ نمه الذي الدعاة هذا الخواب: 
بجةلأمحأ،,ذكلأناصَاذص،ىاحاءو،

اسألكولكن شئثؤ، ما اقفى مول،ت اممه يتحدى الثائل هذا كأن وأيمان 
أفأنهش إف اليأ يقول: وأن به محزم أن ان للأنينض والدعاة اشك، 
أسألكلا يقول! أن أما ذللئ،، أشبه وما تعذبني، أن بلث، أعوذ إق اللهم يرحمني، 

يزدوالوعاء الخضاء، رد ثنالة لا كنث، إذا الدعام من الخايدة فإ الخفاء، رد 
الدعاء.ومنه ينع نثا له ومحعل الخضاء، اممه يمضى ممل الخضاء، 

ينمحوأن يتجنه، أن الإنسان عل وبحن، ثبور، لا الدعاء هذا أن فاأهم 
الدعاء.يدعو«أازا لا بأن نمنه من 

زوجتهيتجنب، ولكنه الخضاء، غيث يلزمه لا متروج وهو الثني ترك والذي 
ُز،يننى•"

٩(.• ) رقم القدر، ق ;اب، والعلم، الصحابة وكّائل الإي،ان ل الكتاب، اذتاح ماجه! ابن خرجه أا 



٢٠٧الاقاءاثغامس 

فة:فى عندأهله باسإض جدءواحوم ي سام - ٣٦
مكة،ق أنله بيت من وأحرم مكة، ق وأهله جده، ق ناكن حاج الئوال! 

لحدة؟الخروج أراد إذا ودلع طواف، عليه وهل عليه، الواجب، فإ حجه قفى ثم 

ليسهذا معهم، ومحج أنله إل يذهب أن وثوى حدة ق ساكن الجواب- 
عاليهثبنر حدة، إل لجرج أن أراد فإذا مكه، مذ ومحرم أنله، مع بمج ميء، عليه 

الودلع.طوافه يهلوف، أن 
••هصى••

٣٧-

المأموم؟عن الإمام \ووأز[ع حكم ما ،؛ الئوال
لمإذا العلإء، بعض ومده الاموم؛ث، عن الإمام يرثؤع أن باس لا الجواب- 

علوإن ثم المتابعه، ينكذ أنه دام ما يميد لا أنه والصحح فاكثر، الدرغ من يكن 
لأنالممهاء، ذكزة الذي الوجه عل بمحمق أن يمكن لا عندنا انأموم؛ن عن الإمام 
مكانه.ق أحو معه محبكون الإمام 

مكانق انفزد إذا يريدون عاتا، الإمام يكون أن كرهوا الن-ين والفقهاء 
إماماتجد لا أي• الحاضر، وهتنا ق يوحد لا ثيء وُن.ا تحته، والناس فوق هو وحده، 

به.بأس لا وعلوالمأموم كراهه، لا وحينئذ •هماعة، ومعه إلا عالتا 



لق1ءاتاابابالسوح ٢٠٨

السجد٤خ1دج 4و° ثلإمام فابمةائ*>م حكم - ٣٨

المنجد؟ق للأمام مثاثعه \ذئ\وآ ز الصلاة نحور هل الثوالت 
لأننحون؛ فإما وامتلأ المجد اردحم إذا نحون الثارع ق الصلاة الخواب; 

خارجوهو خماعة ْع يصل أن لأحد محور فلا الأمصال هع أما متصلة، الصفوف 
المجد*

لمأو العقوق رأى سواء محوز، المجد ق الصفوف يرى كان إذا وهو 
لوحتى الصفوف، متري محلبعا فانه متصلة والصفوف خارجه كان إذا أما يزها، 

يامحي.فلا الأبواب، عند وبعضهم الدرج عل بعمهم كان 
•♦ؤصى••

هلهةىاننىاّزإضإبي؟- ٢٩
^١^ابك' أنل ا؛ نم، سبم١تؤداك اف يقول الرحمن سورة ل النوال! 

الدسا؟أهل اء نعل الخن ينلط فهل تالرحمن:ا"ه[، ه نآن إض بملثبن 

قاهرثلأح َننلآ >مح الائل: الأخ قال كا اوم سورة ي ص 
كإمومنن، كانوا إذا ابنة يدخلون ابن أن عل يدل الأية هده ]الرخمن؛٦ْ[، ه -؛آن 
•الراجح القول هو 

آد.ناوأ^»\j، تعال! لقوله بالإجاع؛ عليه فمتثن النار، منهم التكمار دخول أما 
يقول!ؤيسال i/S[VA ،]^؛->:آم4 ف، دألأني، الجي بى ثنمطم ين خلت ث أثم يآ 

جنية؟بجائع انى أو فيجامعها، إنسية عل ابص يتنلط أن يمكن هل 



٢٠٩الق1ءا}غا«،س 

محزوإُأا امرأْ، محاخ أن للعجر يمكن ؤإنه محي، هذا إن العناءت يقول 
بذلك.ومحس الخنية محامع الإمي وكيلك بدلك، 

••ؤصى••

مُُ 

٤٠  -u_l :اضووشوطاه

عمحصللا أته ■^٠^١ وقد ،، ojlعند والعاJلم ثرهب\لحروإن<، هذه أيامنا ق الثؤالث 
النفر؟بأسا>>_، نأخد حتى به سصحنا ما الأمة، هده ياساع"سلم، النذرإلأ 

فقال:نبمائةوق\ك ١^ ثبجا وقد بلزوطه، إلا يأ لا النفز إن الخزاب: 
ؤ،٥^؛ إن  ٧٢و عتيز ليت آس إى بمثأ7 ش أس يثنى وؤ 

آلثمحربٌعي، وثهؤأ يآلمعثمن، ؤأنميأ ألرًقوء ؤءائمحإ ألكلوة أنامحإ أ'لأر»في 
منها،واحد ئم، إذا أما النضز، حصل الأمباب هده تلم، فإذا [، ؟-١٤]١^:• 

ثثلم،.ما بقدر النقر من يفوت، فاته 

منيككان فان بزا؟ جقنا أين قيئ الأنام، هده اي بتويع قولك: وأئ 
فهداعغيثل، اممه عند والعاللم هريتا، يكون لا قد كان ؤإن للثيء، الاسعداد 

حسن.

*كلمةلكون قاثل ررثن ه: يوله هو اف نبسل ق الحهاد صحة ق والصابمل 
عننئل؛ العي. لأن الفابط؛ هو هذا ٠، اسا٠ر نبيل مهوِفي النئيا هي افه 

افب؟تميل ل، ذللئ، أي مكانه، لري ؤيقايل حميه، ؤيثاتل فجاعه، يقاتل الرجل 
الأوبم«.نبيل مهول العليا هي اممه كلمه لككون قائل ررمن قالن 

(،١٢٨ )٠ رقم العليا، هي اف كالمة ككون قاتل من باب والمر، الخهاد كتاب أحرجه )١( 
•( ١٩٠٤)رقم افه، سبيل فهول العليا ص اش كلمة ككون قاتل من باب الإمارة، كتاب ت لم وم



لق1ءاتال،ابالسوح ٢١٠

؛؟UUIقراءة حاو أزيفرأدطءالأسمتاح هلساسن>ة ' ٤١
دعاءيقرأ هل الماثنة، يمرأ وهو الإمام ْع المصل يحل إذا الثواوت 

الأنتفثاح؟

ؤينصت،يكبث فانه الفائ، مرأ والإمام الإمام ْع الرجل لحل إذا ابواب• 
أفبعد الإمام هع يحل إذا أما الثائ، قرأ ثم انتفح المانحة، مذ الإمام مغ فإذا 
لأنهوذلك ولابمممخ، يةرأاكانحه لها بعدظ، ام يةرأالثوزة وهو الفاتحة قزأ 

مانحةإلا يمرأ فلا بمرأ، كان إذا الإمام إف إذ الحالة، هذه ؤ( للاستفتاح مكان لا 
الكتاب.

الممص.يلتهدا فيكون هدا وعل 

قرأثم انممثح المانحة من الإمام مغ فإذا نكث،، الفانحه وهويمزأ يحل إذا 
الفاتحة.

و٠ ي َ - ََ  ئميكر فإنه أحرى، موزه وهويمرأ الفاتحة قرأ أن بعد الإمام مع لحل ؤإن 
له.كان لا محا الاستفتاح لأن استفتاح؛ بدون ,مأالفاتحة 

*•هصى••

>،وجبثبمئالإظمشض؟- ٤٢
التا٠ان؟ق الإمام متابعه تحن، هل الثؤال،ت 
(١)٠،دامنوااا٠ الإمام أمي ُُإدا الّكإ لقول موكدْ؛ منة الثامع، الحوايا؛ 

الصلاة،كتاب الم: وع(، ٧٨)٠ رقم الإمام؛ا1تأمين، جهر باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه .١( 
(.٤١٠رنم)والتامين، والتحميد التسمح باب 



٢١١اوث«ارغا4س 

الإمام!ماو 'رإدا ه! اللمي لقوي واحي، آن ل والمأموم الإمام دأي؛ن ويكون 
٠.آم؛رااار يقولوا! الصائى. ولا 

يوافحش ١^^،، 3، إمامة واؤ لن الخديب، ل ورد الذي والثقل 
لأنهالفضل، هدا ق يدخل لا فإثه هدا ق إمامه سق من محاق الملائكة، ثامقن 
المأمومعل حرج لا فحينئذ ثاحر الإمام أن لرض لو لكن ٠، واقرا"ر ررمض قال* 

أنث3ئن.

••ؤصى••

^مbلأعUJاذاثاساءاممزامث- ٤٣
أريدالإدارة! هده مدير له فمال، حكومية، إدارة ل بممل رحل السؤال،! 

قينشث أم بدللث،، فهل.>ن°ش العمل، مى وأغملث، ل، بجاريه أمالا دي>ير أن 
عنله؟

بعملينمل لا اiوظمإ أن الدولة، ق ائ1م أن ينلم أن يجب، أولا• الخراب! 
قاعمل للمومحلفح! قال الذي الدير فهذا مدير، غتر أو مديرا كاف سواء بجاري 

الحكومة•مى بإذن إلا حرام بجاريلئ، أولأت نقول، بجارق، 
خياثةلك تحارة ل ويعتل الوظيمة عمل يرك أل الموظف، من طلبلث، ثانيا! 

وذزكالث،.لزظشلث، 

كتابت لم وم(، ٧٨٢)رنم _، LjIjالإمام جهر باب الأذان، كاب اJخاريت أحرجه !١( 
(.٤ ١ )٥ ونم وءأرْ، و\ذتيو الإمام مادرة عن الهي، باب الصلاة، 

بابالصلاة، كاب ت لم وم(، ٠٦٤ )٢ رنم ااتامين، باب الوعوامتؤ، كاب اJخ١ريت أحرجه !٢( 
(.٤١رقم)•والتأ•ين، والتحميد التميع 



٢١٢

قهذا الوفلس ينتنؤل أن ثبوز فلا الرواعي العمل ل له أذل لو حس 
قورد كإ الحكومة، بآعإل الاحتتناصى باب من هذا لأن زراعته؛ ل عمله ومت 
٧!^^،فلامحوز اقاٍثة، أءبه ق الحكونة نثازة بويحلجل اشة، أزو 

آخذالذي عظب ق أعمل أن أؤيد أنا لا، يقول؛ بل الك5أيف_،، هذا عل يوافى أن 
الخآؤوثي،الرائب من أكثر سبمطيه المدير هذا كان ؤإذا أحلمه، من الثاوّت، 

منه.يأجزة خاصا عملا الدير ظ؛ ويعمل الحكومي الثاتسا عن فكممصل 
••هصق(••

تج4عانيإفيائواسم. ١٥!- ٤٤
أميأ أن لئ هل الأخثر، الشئد ي محم إمام مع انافز دخل إذا الئؤال: 

الأفضل؟وما يممز، 

فإثهالأخير، التشهد ق وهو المقيم الإمام مع السافر يحل إذا الحراب• 
ZjJu  ،ءأيا«رار،زى!١٣ صلوا، ارقإ(ذئفإ الي قول لعموم الإتمام
أاأذنمح( فا M؛ الئن يم ولم ممر، أو ثلم ذ ما؛ذرك شرطية، و)نا( 

صلواأدركتم ءافإ قال؛ أطلى، بل فاتموا، ئاثكم وى صلوا، الحإعه به تد>ركول 
دانئلمدافيا«.وى 

L؛فإذا الأخير، التشئد أدرك الأخير، الثثئد ي ذخل الذي الرحل فهذا 
اهديث.مقتفى هذا مبق، ما إتمام عليه وجب الإمام 

رنموالوقار، بالسكة وليأت الصلاة، إل يسعى لا باب، الأذان، كتاب البخاري• أحرجه )١، 
وسكينة،بوقار الصلاة إتيان استحباب باب الصلاة، ومواصع المساحي كتاب ت وملم (، ٦٣٦)

٦(.٠ )٢ رنم سعيا، إتياما عن والهي 



٢١٢الاقاءارغا،ا،س 

الإتمام؛ ZjJSلا فانه زينة، مئ ص أذنك إذا قال: الناناء بعص كان ؤإن 
ومامحلوا أدركم ارمإ عام: الحدث إن فنقول: الصلاة، يدرك لم لأنه 

هأتيا«.

••هصى••

ضبج؛اثمضنيلجلفد4سنأ- ٤٥
منلئون٠^ هل حالهم، مى يظهر ما أذرى ولا بمال مررث، إذا القوال: 

عليهم؟اللام يكوف كيف أوممات، 

يرجحما فائظز ممار؟ أم هم أمنلموف لاثدوي بقوم مررت إذا ايواُب،• 
إلفائظر منجح، يوجد لر فان أمكالهم، ق أو القاس هيئة ل سواء عندك، 
كانؤإذا علهم، ملم ثنلمن اللي هذا ل الأكثن كان إذا اللي، هذا ل الأم 
وت1لم.فلا __J، غر البلد هذا ق الأم 

المالعالق، لكن الندى، ايح أومن المومنئن عل الملام مول: أن وبحوز 
الهدى،؛.انح س عل لأم ارالمعش مهمون لا هؤلاء 

••ؤصت(••

سشسلأدنؤزىة؟- ٤٦

زكاة؟عليه هل للزينة، عي,ثل4و للدم، باشة القوال: 
لقولالناجح؛ القول عل الزكام عليه للزينة يلس الذي الدهب الخواب: 

يوم'كان إداإلا حمها، منها يودي لا قمة، أو دمب، صاجس، مذ ررما ه: البل 



ثقاءاتاااب1بائغتوح ٢١٤

جببما مكوي جهم، ناو عليهاِو قاخى ثار، مذ صمايح له صصحنح المامة، 
امآيثمل عام قصة٠٠ أو لهب صاحب مذ راما محوله! فان ، وظهرْاا وجبينه 
وغرم.

امرأهرأى ه البي أن جيم؛ عن أمحه عن محب بن عمرو عذ روتم، ودا 
لا،قالت،! هدا؟اا رثاه "اتوديذ فقال! دهك،، من عليفلتان مستكثاز( اشها يد وق 

والمءفخأمحها ننانننمذنار«ر؟*، الماثه مح:؟ةايوم أذبمورك ارأبمزك قال،؛ 
إل\لنيهس.

••)محسمي••

سذماضضالأماحنيمحمأ-  ٤٧
U !jijiii  اض،إلا إله )لا ئ اطاط إل دمؤ فيض مضلتكم رأى

هذ0؟الأذكار أي! أوالئياض، القصم طريق حط عل محلها اف(؛ ومحان 
والخمداش، )بحاذ فيها ويكتن، الطزق، ق الموصوعة الألواح الحراب! 

التدير.يائس، من هذا لأن بما؛ بأس لا أير( واش ض، 

••©صء(••

ومسلم;(، ٢٣٧رنم)١ الأمار، من والدواب، الناس شرب باب الماتاة، كتاب المخاري; أحرجه ا ١ ر 
(.٩٨٧)رنم الزكاة، ماح إثم باب انيكاْ، كتاب 

والرمذي:(، ١٥٦٣)رقم الخل، وزكاة هو ما الكنز باب الزكاة، كتاب داود: أبو أحرجه )٢( 
زكاةباب الزكاة، محاب والنماتي: (، ٦٣٧)رقم الحل، زكاة j جاء ما باب الزكاة، أبواب 
(.٢٤٧٩رقم)الحل، 



٢١٥الأتاءالغاص 

ث:»امسضدانشه(<!' ٤٨

هداهل منه٠٠، ذاو من ررالكثز فيه: يمول ه البي ض حديث الثوال؛ 
صحيح؟ S_Jالند

الوت،ل،اتند وعمل منه دارا نن ررالكيس مئهور: حديث هدا الخواب: 
صحيحمعناه أف خلئ لا وهدا ٠، الأJهاا عل وكثي هواها منه أئع من والناجز 

هأمانثغ-م يلدثى شزئ أو ^١ ٠٥َكالا من إلأ آثجثه دحل نل 
الأماقاممه عل ؤقمر هواها، ثمنه يتع الدي ان فالأنهدا، يثننول ١[، ١ لاوقره:ا 

••هصى••

حكماكلذبانجاصيرو4واضاثمبدع:-  ٤٩

جوازاتمق ويكتن، ئصؤثة يكونون والسوريين الأتراك المال بعص النوال؛ 
أكليجوز فهل وغيرها، والطايح اللاحم ق ويعملوف ءا، لمون م ٠١ؤإهاماتمم: 
دبايجمم؟

يدعتهمكانت، إذا ُدعتهلم؛ ق يئظز الببع أهل من وغيرهم اشنؤثة الحواب،؛ 
الكثاص،أهل إلا الكفار، ذتائح أكل يجوز لا لأنه ذثاح4لم؛ أكل يجوز لا فإنه تكفر، 

وات،ثثب،نام أن 1س فلا تكفئ لا البدئ كانت، إذا وأئ والخارى- -اليهود 
لامحكمز.البدعة ؤإنكافت، حتى منهم، أول غيرهم لكن 

(،٢٤٥٩)رنم ه، اف رسول عن والويع والرقائق القيامة صفة أبواب ١لترمديت أحرجه )١( 
٤(.٢ ٦ رقم)٠ لّإ والاسعداد الوت ذكر باب الزهد، ياب ماجه: 



لقاءاتال؛اواائسوح ٢١٦

افئار،١^٠٢ من كانوا فإذا اشث، دسأكفث الإسلام شخ أن والظاهئ 
ماسك:لأمحلذ:ابجا.

هَهم مْ كُ 

ىي:»سالؤصنيوصمج«:- ٥٠

عمله*؟من نحر المؤمن رريية الثاس• بعض قول معنى ما الئوالت 

يكوفأن مثل؛ بالعمل، يدوك لا ما بيا يدوك مد المه أن معناه الخواب! 
قدفهده مئوث؛ا، الطاعه هلْ يذوك أن وينس الطاعة فعل عن عاجر رجل هناك 

منهول؛سِو بمر ولم مات رامن ت الحدث ل جاء ولهدا العمل، من نحرا تكوف 
قاتعلسساقاق«را/

السهداءمنزله اف يثعه بصدق السهادة افه ننال ررمن قال؛ أنه عنه وثبث 
؛•ؤراجؤ'ُر غل مات وإل 

نقول!فلا ينمل، لم ولكنه العمل، عل مادرا الإنسان كان إذا منه ويستثنى 
ساقه،ئنثطثا اث الإنبقى ٥^١ منثا لو لأما صله، مل محئ نق4ُ اويل هدا 

العمل.نحرمى النية ويقول! الطاعه يفعل لا 

١(.• )٦٣ رغم المنتقى، ل الخارود ابن أحرجه ا )١ 
١(.٩ • )٩ رنم تعال، اف سيل ق الشهادة طلب استحباب باب، الإمارة، كتاب، مسلمت أحرجه )٢( 



٢١٧الاق1ءاءغا«،س 

اض؟توميلئ؛قروذ، ض |هءال،،لأم ثن نل - ٥١

يلقيمحو اشَ، يدكروف أو علم محلى و قوم عل اف الإندخل إذا الثوال: 
الأمأملأ:ض؟شإ

اممهيدكروف مسلمين قوم عل اللام يلقي أن السلم عل بأس لا الحواب• 
أصحابه،ق جالس وهو صإألهشو-ثن البي إل يإتوف كانوا الصحابه فإف تنال، 

لهذ؛دزءا به يبجر لا فهنا التشويش وحاف به جهر إذا أما الثلأم، عليه فتلموو 
اآمتدة.

•ءهصى••

لمسضضوسخايهبادة؟الأجوإذا هلنمماله - ٥٢

الأخز؟قاو م هماذات إل المإحات الإنسان للم;ف ^١ 
معفيه كان إذا إلا أحز، له فليس عبادة، تنوأنه ولم اثاخ يتل إذا الخزاب: 

قدفهنا فثطعننم، تزظأ عليه محن، الذين أهلة او الأنمجفج أن مثل: ئثتد، 
فاصابنخلا غزص أو ختا، نزغ رن وكيلك ١^، له ركون ١^، بمضز لا 

الأجر.له يكتس، فإنه إنسان، أو دابة أو طز منه 

اثدأم؛ يقال وهل رئب مما نهماردمLءالوكوب - ٥٣

الركوف،بدعاء يدعو أن الداثة  v^Jما الداثة وركوبه الثؤال:هلطزم 
الكهربابي؟المصتد ق يقال وهل 



لق1ءاتاواباافتوح ٢١٨

النفقأو الثناتة أو النمر عل نكث كث،ا او الإنأن المران فنام الخراب: 
وإذ1خاكئ' منيي لئ> حنكنا ؤما هتذا تا شمحر ألخآى ؤس-بمنى يقول: أن القطار، أو 
ل١ ٤ لاينمف!ما— ه لمنقلؤن ؤا 

درجهو ؤإيإ النؤع، هذا من أظنه لا كهذا، الكهزبائي ا1صعد أظن ولا 
ثتل■

••هصى••

اص4يبس«اءضافرآن:-  ٥٤
قالوحوذة الأسإء ببعض أوناء0 ينئي فيمن فضيلتكم رأى ما الثؤال: 

وأمثاوويان؟كافان القرآن، 

إذاإلا القرآن، من يأخدها بكلءاُتا بناته أو أبناءه ينس أن حرج لا الخواب: 
إلبزه ام غؤ الني. لأن -يا؛ يتمي لا فانه أبرار، مثل؛ بمنها، ممنوعه كاست، 
ثنال:قال كإ القرآن، هو الناف لأن -يا؛ ثتش لا بياف وكذللث، و-مئرلإ، وثن، 
مليعيرء.نمى)بيان( ومن آ،  ١٣٨ععران؛]آل ه ؤثابج، بجان ؤسا 

••©صجء•

حكمهإالوظف*حلاباسموندءأونوجتاه:- ٥٥
الدولةموظم، أن قليل؛ قبل الثائفن ^-٠^٥ لأحد جوابا ذكرت القوال؛ 

محلايمح أن الدولة لموظم، محور فهل التجازايت،، إحدى ق يتاجر أن محور لا 
له؟وهو إحوانه أحد باسم أو روجته، باسم 

زوجتهأو ولدم باسم محانة، محل يفح أن ا،لوظف ان للأنمحوز لا الخواب؛ 



٢١٩اىقا*ارغا«،س 

بانيه،ك، ق ليس ايل هدا فان كذب، ذللث، لأن \يه أو أماريه أوأحد 
عليهوتحايل الدولة منئته ما فعل الإنسان لأن للدولة؛ حياثة ه نف١^^، ق وهو 
بمدا.

••©صء(•*

خاصا،؛4عاضياضاهر؛:- ٥٦
م،نممانل فكيف الروافص، ثكؤ الثزؤ ايهلقة و عندنا الثؤال: 

٣^٠٢؟وهل 
ينقمونالثبعه فاة العثادات ل أما به، ي٠نامالوJائه بإ الثيعه عامل الخواب؛ 

اللاممحور لا فانه مكمزة ذعتته منهم كان فمن قنتا، عشرين من أم أقسام، إل 
المملحة.حمي، يكون فإنه ذللثج دون يدعته كاثتؤ ومن عليه، 

••©سمى•*

الوقرعققئوي؛قنوت اغتلاق - ٥٧
قالقنويت، بدعاء يدعون الأيام، هده ق القنويتح ق الأئمة بعمى النّوالت 

فيقنتالبلاء، لدير قوت هو ؤإيإ وتر قوت ليس هنا القنوت الحواب! 
بالدعاءوءلألظال؛را سنتمعف.؛ن يدعو ه الرسول، كان ك،ا البلاء، هذا 
المشرؤع.له وبهز فبلغه، هؤلاء من أحدا رأيت، فإذا الناسس،، 



٢٢٠

^^أاسوسهسلأةاضاوؤ؟' ٥٨
تنمطا-اثئعة؛ ث العيد يصل هل عيد يوم ا"إقمعة يوم وايؤ، إذا 

الثفيوامح؟ءث،
اُبمئعة،ل له يرحص فائه الإمام، مع العيد يدرك من أف الشحح ابواب• 

إذالأنه ظهنا؛ يصل أن بجب يهصر لم إذا ولكن يهصر، لم ثاء ؤإن حضر شاء إن 
للمأموين.بالنية وهدا وهوالغلهئ، بدو فلها ا-لإمعه، سمهلت، 

١^،لأن عنها؛ العيد صلاه محزئ ولا ا-بممعه، يحأ أن طرمه الإمام أما 
واحد.يوم ل كاظ إذا وابمه العيد يقيئ كان و. 

••لقحمى••

١^^،؛:او،جودسب ا4وا'ةولإثكى؛ن ان1نه ' ٥٩
الئجوذ،يتهليع فلا امرأة، الرجل أمام فيكون شديد، زحام الحرم ل السوالت 
فاذايإ؟

فتصرفقلبه، انثعال من مسه عل عيثي وهو امرأة أمامه كان إذا الجواب• 
٠،الطاتاماار بحمزة صلاة ررلأ فال! ه الك، لأل جعه؛ ولوكان آحر مكاثا ؤيطلب 
قانتلو حض أول، ؛انم، من ما يقس التي المرأة هلم•؛، بحفرة كان إذا فكيف 

•ظهرا يمضيها ا-لحئعة، 

ؤيقفيينصرف فانه حاصزه، بعائط مثلا أصبن، الإنسان أن لوقرض ولهن*ا 
يريدالذي الطعام بحضرة الصلاة كراهة باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب ت لم مأحرجه ( ١ر 

(.٠٦رنم)• الأحثن، مدافعة مع الصلاة وكراهة الخال ل أكله 



٢٢١اصا>غا«،س 

ثيءفلا يدرك لم ؤإن المطلوب، هو فهذا أدرك فإن الخمعة، إل يذهب ثم حاجته، 
أجرهله يكثبا فإله فيه~ الشرؤع بعل سيإ —ولا لعير العمل ثرك ومن عليه، 

كاملا.

حتىينتظر، جود الوعند مكانه، ق يبمى فإنه الفتنه، ثننى لا كان إذا أما 
جود.بالوأومأ جلس ثاء ؤإن بنده، ينجد نم الإمام، يريع 

♦•هسمى•*

واسرومبواذرماضان1ت:- ٦٠

الخروفالأطفال لثنليم سثندم التي الحيوانات، لصور بالئبة الئوال; 
)جيم(مثلا! الحرف،، بهذا اسمه يبدأ حيوان قومه حرف، كل يكون بأن الهجاؤه، 

هوالحكم؟فإ المغار، لتعليم فائدة فيه وهذا خمل، يوضع 

رأمةيمطع أن بنرط؛ الحروف هذه للعللبة يبهن أو مى باس لا الحراب؛ 
رأس.بدون بعثرا فيجعله 



٢٢٢

ارإقإءاو،،ادس

-ومء-

ماميل الين خام محمد، يئنا عل وأسلم وأصل العالمن، رب فب الحمد 
بعد:أما الدين، يوم إل بإحسان يعهم ومن وأصحابه، آل.؛ وعل امحذ، 

:محن شإإوأو1ت 

شهرمن أوالثلاث؛ن صفر، شهر من الأول اليوم الخميس، اليوم هدا ل فإسا 
العالم؛ن،رب لله بالحمد الحالنة، هده تدأ وكالعادة ة، الحلهدْ نفتتح محرم، 

منأعإلنا، مسايتؤ ومن امسنا شرور من باممه ونعوذ وستعفره، وستعينه نحمده 
وحدهاض إلا إله لا أف وأشهد له، هادي فلا بملل ومن له، مضل ئلأ اممه، ثيده 

الحق،ودين بالهدى تمال اممه أرسله ورسوله، عبده محمدا أف وأشهد له، لا 

اممهفصلوا^، حهادْ، حى افه ق وجاهد الأمه، وئصح الأمايه، وأدى الئساله، فبلغ 
الدين.يوم إل بإحسان يعهم ومن وأصحابه، آله وعل عليه، وسلامه 

ذللئ،وليكن الكريم، القرآن مسر من ء بثي جلساتنا ستمح أن ورأيت، 
فنبداوالعشاء، المعرب صلاق ق تقرأ ما كثيرا النوره هده لأن النأ؛ سورة من 

أئلأبنونْاقأ.

اىأمح4تملأمال؛ شج 

ة4و0هبمي م ألك، ؟0؟ أئيي اقا ثن ؛3؟  'ماض قال 
هولاع؟سنا؛ل عأ ]المأ:١-٣[،م،: 



٢٢٢الااةاءاسدس 

يهم ١^ ه أنميي ألثإ ض مماو: القوال هذا ض عئفجل اف أجاب ثم 
سياء هو.ا افأ وقدا تبمزن4، تبملأ م" ج؛ محقنوذ 

والبمبالأجر النوم عن الأحبار من به جاء ما بجا ولا والهدى، البتاب بل 
والخزاء•

بهآمن من فمنهم البي.، ثه جاء الذي اليأ هذا ف الثاس احثلف وقد 
وكدب.به كمن من ومنهم وصدق، 

مارأوا إذا ولذلك اليم؛ن، يلم ميعلموف كدبوا الأين هؤلاء أن افّ يئ؛ 
لالأءراف:بأ[.أ.ليه رتنا رفق •بمآءث جقت مقولون!  aIUIjيأق يوم به يكدبوذ 

والحملةلاانأ;؛-ه[، حإثأوئ)؛ه ?ج؛ ٠^٠ سحائذؤتاق! قال ولهذا 
قدلأما النلحويثن؛ باصطلاح لبممئ، كانت ؤإن للمعز، ثوكيد الثانية 
مؤكد؛وبين بينه يفصل لا والتوكيد العطم،، بحزف ملها الى وب؛ل بينها فمل 

الذياليمين يلم هو• به افه يوعيهم الذي بالعلم واجلراد الحروف،، من ء بثي 
به.وا أحم حنبعا يثاهدوثه 

شكزها،يزلجأ النعم هذه ليثرر يبادة عل نعمه تعال افه ثم،1( 
نائا4وء نظا ل0,أ أزوجا ?0؟ أزئا1ا نهاد 0 يذا فءلا'مح 

آخره.إل ]النأ:ا'-ه[، 

يستطيعونلا التي بالصلبه ليت، للحنق، تمهده مهادا تعال اممه جعلها فالأرص 
حا،ينتمعول لا التي الرحوة باللتؤ وليت بصعوبة، إلا عليها المئى ولا حريها، 
به.ينتمعول ما حتت، وعل مصالحهم، حسسبا عل لهم منهية ولؤها 



٢٢٤

به،هتتسنا يثبتها حث للحنمؤ، الوثد بئثزلة تعال الله فجعلها الخبال أما 
.[ ١ • زنمك: فهاه نبزق مهها من دنيئ فنا ؤد؟ءعو تعال؛ قال ك،ا ثابئ وهوأيما 

قرامحه جذور لها الخبال هذه إن الأرض! عل،اء قال الأوتاد وهده 

يزهزعيالا صله تجدها ولذلك با-يدار، الوتد جذر كا الأرض 
ؤننمته.قدنته تمام من وهذا الرياح، 

وير،وصغر واش، ذكر يى ما أصنائا أي؛ ]البأ:م[، آرذجاه 
أزواجفهم فيه، الناس عقتلم، مما ذللث، غبمر إل وسعيد، وثقي وأحمر، وأمول 

اممهبقدرة الناس الحكمة واقتضته عئوثل افه أراده ما حب عل محتلفوف 

أئواعاواحدة مادة س حلموا الذين البشز، هؤلاء بجنل أن عل قادر وأنه تعال، 
متباينة.متنوعة وأصنافا 

نتائاه!وثؤ ؤو-ظنا تعال! مله تْسثر 

مايمطع فالوم لش—،، قاطعا أي! <ن1؛اواهلاكأ;ه[، وذؤ تعال! قال 
إذاالرجل تجد ولذللث، للمستقبل، نشاطا ان الأنبه وينتجد اشسا، مى تبنه 
منتمسه الوقت، ق وهو النعمة، مى وهذا نشاطه، وتحدد استراح تام ثم ثم، 
ههملم2 من ءأ؛نعاوثمإ والن،-ار اتؤ، تاتؤ ءاثنهء نس ؤ تعال! قال كا اممه اياُيؤ 

تالروم:مأ[.

زناه!ايز ؤو-بملتا تمال! مله نمير 

الأرضعل الثل افُهذا جض أي: ١[، :• ]١٢أقلباناه ؤو•جت١ 'نال: قال 
المدةتمام يعرفه لا وهذا لها، جلبابا ؤيكون تلبمه، الأرض كأف القاس، بمنزلة 



٢٢٥القاءاسادس 

صعدتإذا العجينة، الآت1ت من ذك رأينا وقد الأرض، ظل قوى صعد إذا إلا 
للئ،تيتنت يم الأرصن، تيح عى الثمس غابت وقد وارثمعت لهلائرة اق 

منشيئا يرى لا أسود، بلباس كسنتا وكان،ا الأرض نجد رثؤع، أن بعد الثمس 
زناهايل جاؤو•جنلن١ تعال؛ قوله معنى 7ءذا بب؛ن، نحتلئؤ، من سواد كله الأرض، 
لالمأ;«ا[.

درجاممحسن، عل الررق طن، ل فه الناس يعيش معاسا؛ فجعله النهار أما 
•العباد عل سبماةؤن\ك اممه نعمة من وهن>ا أحوالهم، ص، وعل 

وأنبه، ينمع أن تعال اش ونسال الثورة، هدم مى الخزء هن-ا عل ولئمثمن 
قرأممل عئعلنا وأن وحاصته، افه أهل هم الذين القرآن، أهل مذ ؤإياكم يبعثا 

وأصحابه،آله وعل محمد، ثبينا عل وسئم الله وصل كريم، جواد إنه وائتب، 
الدين•يوم إل بإحسان تبعهم ومن 

••هسؤ(•*



٢٢٦ }aiuLJIuUtA^؛

امحساة

شبإشاثهنتيتذزضك1ث:١- 
اعتمادعل وهو الكاهن، إل والداه به ئزهّ؛تا بائس، أصست، رجل السؤال،؛ 

ابئالكاهن ذلك فاخزغ به، ذما ثم قالإ، هو إى كاهنا لمز هدا أن والدته 
الكاهن:قال الغبم،؟ ثم أنث، ل: ممال الأن ه1 شفز حن ولكن ضز، 

علالأن وأجإرا أدويه، الكاهن هذا من والداه أحد ثم الملم،، أعلم إف تحم، 
حموما يآيم؟ هل ا،لريض هدا فعل ق امحم فإ مكنها، فأحدها احدها، 

كاهنا؟وليس عالم هذا أن اعتقادهم ق وهم أحتراْ ح؛ن والديه 

اويل،لهدا دب أن عل الزلد أخزا حث الوالدنن شاف أما الخراب: 
—حئعليه، الواجب، كاف ولكن علهإ، إثم فلا بكاهن، لمز أنه يعتمدان وهما 
لأفأيضا، الابن لخق ل هذا ؤيمال ثكد:انه، ثل إليه، ألا:زحنا كاهن- أنه بقا 

علأنزل، ب،ا ممد'كمر يقول بإ قصديه 'كاهنا ش رامن قال: الُك، 
•محني.٠١٠١٠ 

*•ؤصى•♦

^مثس؟وهلوثض؛إاستي؟أشك ٢- 
اأصاحم_إالدم حكم فإ عيلتؤ،، فيها نجئ لم مضعه أسمطن، حامل اJثؤال؛ 

العدة؟-يا ثنمفى وهل المصعة؟ لهذه 

(.٠٣٩ رقم)٤ الكاهن، ل باب الط—،، كتاب أبوداويت أحرجه 



٢٢٧الاقاءاسدس 

الرأةنقنت \مجأو\ذ\ إو أحمد الاط؛ يقول الخراب: 
يمنعهالا فاسد ذم فالدم نحلى، لم مفعة وصعت فإذا الأسان، حلى فيه نيف ما 

إنسان.حلى به ما ومحنغ إذا إلا العدة، به ثنمفى ولا غرها، ولا صلاة من 
••هجمى••

المرآذ4ذاكاءالسورة؟عندقراءة اسهلة فشفب هل ٣- 

منثحثه؛إنها قالوا: المثهاء بعص الئونة ونط ق البمثلأ الثوال: 
أبرمهو اف ئدكر يمح لا ثاو ذي أقر أؤ ؤلأم ررّقل ه: الثئول قال كإ لأنه 
مشروعة؟غر أو متحثة، هي فهل ٠ أإهلإااُ — مال: —أو 

نم،؛لا الثورة أناء س ائ الإنقرأ إذا البمظه أن الشحيح الخراب: 
أي-رهآكئلتن من أش تقذ مإؤأ مأث ؛ؤ؛يا كتابه: ز قال اف لأن 

اشللوببان خاص ص فيها النأله ذامن، فإ ذلك، سوى ثامن وئأ ]!^;A؟[، 
العاممحص هذا فان الرحيم، الث1ط1ن من باممه أنثنثعيد المزأن قراءة أراذ ممن 

بمألأماضِبجوأمح«.

-٤

القرآذكا؛^١ الخانة، اللخالس ق ١^ ز\ء\ أئاة اف5إم حكإ ،L الثؤال: 
القمل؟مذا حكم فا الأشخاص، مى محموعه ثث،كلم يي -مثلا- شريط من 

■التراث إحياء دار ط. (، ٣٨٧)١/ للمرداوى الخلاف، من الراجح معرفة ق الإنصاف )١(انظر; 
العل،اءكالتووي•بعفى وفدصححه (، ٤٨٦٩ رقم ، ٣٩٥)a/أحد أحرجه )٢( 



٢٢٨

ثنئآئزؤأيصتنإ لئ ةس_ثعوأ المنءال مكثح نإدا ؤ تعال• اض قال ابواب* 
ونحنالماوئ صوت منه بمدر منجل عندثا لكف فإذا ٢[، • ]الأءراف:إ دثم0ه 
ثنوثاق ثبمى أن أما إليه، ثنتخ أن ؤإما السجل، هذا نعبئ، أن فإما تحدمثج؛ 
فهناالقرآن، مع الأدت حلاف، هذا فإن بشر، كلام إلا سمع لا وكأننا وكلامنا، 

محنتئ.أن وإما النجل يعيى أف إما أهول؛ 

َةمحُ ٠ واجبة؟^^^٥١ ١٠۶١^^٤١^^٥- 

ماواجبة، باشجوي القرآن ؤراءْ إف قالوا• اشجؤيي' عل،ا؛ بحص الثوال؛ 
ٍطشلهلم؟
التجويدوأن واجتة، لست، و{}ئبيوي القرآن قراءة أن الصحح الخواب،! 

وجعلهالحرف، فيها أوصح قراءة الإنسان قزأ فإدا فقتل، القراءة لثحسان إلا ليس 
لالزمل:إ[،زيلاه الئنءاذ قوله• قاما كان،، هدا فإن به، محرك هو بجا محرؤا 
مهل*عث، امرأْ الض■' بل جوذْ، معناها فليس 

 -٦:Lوكيؤسiيوالإذاصيوا^^
شتولوإن،ا ثبوسه، صفات، ئبم\ة،ؤن\ق فه يثبتول لا الصمات، نثاة الئوال! 

اركبةوما الإضافة؟ وط الثليثه؟ فا مها، ا1زفة أو إضافته أو تلو صفات له 
ضا؟

إثائبوسه، صمات ثه شن، لا تعال اطه إف يقولون! التدعة هزلاع الخوان،! 



٢٢٩الق1ءاسدس 

•منهإ مزكيه أو سلبية أو إصافثة، صمات له يثبت 

با-فلق،امش أنه معناْ! فليس حالي، إثه نلنات إذا الإصاؤة فالصفات 
فقط.الإصاية باب من بالخلق فوصفه محلوقا، له أن معناْت ولكن 

"سبحانه"فه تثبت فلا هوثبؤئ، سيئا فه نست، لا اثنا فيقولولت الثنبثة أما 
•Lp ،^ إنهنقول! بل سمع افه إن نقول؛ ولا يجاهل، ليس افه إن نقول! ولكن

سلبته.صفامت، إل البوتته الصفايت، محولون وهكذا، بأصم، ليس 

مركبهأو سلبيه أو إصامه، صفات إلا يبتو)؛ لا إمم قولهم• معنى وهذا 
العافية.اممه أل ننلبثه، إصامه محعلوما منهإ 

بعاجزليس يحني! حالي، افه إن مثلا؛ يقول الإصافيه الثلبثه والصفات 
إصافية.سلبية فيجحلوما محلوق، له خالق وهو الخلق، عن 

••هصء(•*

ص:،اواضوامموابم«سمطمحياسا:٧- 

بك®؟والمحاب، ررواطه القائل: فال إذا امحأ ما ١^١^ 
يقول!كالل.ي مسم، هذا ولعل معناها، أيهم ل؛ عريته، كلمه هذه الخواب؛ 

لكنعَقجل، لأب ثممص فيه ليس قتم فهذا والحر(، )واط4ا أو والنعم(، )واطه! 
عئقزأو ١^ من ١^^ ا)بءحنب ه: البي فال وقد اثنلم، لأخيه تنمص فيها 
اكإم((را'ء١^ 

ودمه،واحممار0 وحيله، المسلم، ظلم تحريم بابإ والآداب،، والصالة المر كتاب، لم: مأحرجه )١( 
(.٢٥٦٤ريم)وماله، وعرضه، 



لقا«اتاكاباهتءح ٢٢٠

ملمامم:ألوارا،،طء«ضسمصاس1حة:٨- 

تقالت أما رجئ^بمها عائثه عن صحيحه ق البحاري أجرج النوال• 
وأدعولاك«،لك محأنتغفئ -ص وآنا روثال ءداك ه.' اممه رسول ممال وارأساه، 

آحنلظلك داك، كال ونو مؤق، تحب إن واش واوت5إت1ه، عائشه1 مماJئا 
—أوحم، لقد وارأناْ، آنا رربز ه! البي إٌال أرواجك، ببمض معرسا يوملثا 

التمتحJ،يتمم آو المائ^ونى يقول،؛ أف يأعهد، واسؤ تكر ش إل أنسل أف أرذدت،~ 
عائثة!قول فهل ١^^^^٠٠ ويابى اف أويدلإ الومنوف، ويدلإ اف يابى قنئ؛ ثم 

الناحة؟من يعو ااوارأ<أساها، 

اiحثم،الناود_ا من ليس وهدا المرثقة، ودد_، من هنا عائشة قول الحراب! 
ممهالدي الندب أما رصا، وعدم سحط، عن يجئ الذي هو ايحرم ذالثد"ب 
أستوادهأ ه تبم\ةؤث\ق؛ لقوله به، ياثم لا فانه غالبا نمد بغثر ؤياق المرتمحه 

ئلبهل له ليس وهذا لاوهمة;ءآآ[، ه ٥^؟^ غأيثن يواخدد ه حنج ثآ الم 
ءَقجل•اش نماء عل الخط عن ينبئ ولا ■( ٢oXalj لأنه كنب؛ 

*•ؤصى••

إذاالواةالطلفا؛ض فمج هل ٩' 

ثبينقطة كاذ وسواء العدة، به ثتتهى هل وهته، نل سقط حمل الئوال؛ 
مبتا؟بدون أو حارجي، 

بهثنتهي فانه ان إنحلؤ، فيه د؛ير1، قد كان إذا الئفط العلمإ•،؛ يقول الحراب؛ 
ئه،مرْ فلا ان إنحلق فيه يسئ لم إذا وأما نماس، ذم فيه الدم ويكون العدة، 



٢٣١اراقاءاسدس 

ثعئدتولو نفاس، دم ُه المرأة عل حصل الذي الدم وليس العدم، به تقفي لا 
الإوسان.حلى فيه تبس أن بعد إسماءأة، ثتئمد أن لها محل لأ قاما تمطه الرأ0 

بحصقاف العلمإء، بعض رأي عل الأول الأربعئر، ي كاف إذا والإسقاط 
الإنسانحنى فته تغن أن بحد وأما الأول، الأربعيرن ق حتى محور لا أنه يرى ء الحلم،! 

محل،لا ض آة فيه الخنتن هذا أن تجن لو إلا اللهم إناث، لها محوز فلا 
بأس.فلا تزل، أن الأطثاءُ ونأى 

••ؤصى•'

مراتب_،؛يومعافؤراءأ' ١٠

 Iهلمله، الصتام والئزؤغ عاشوراء، بعد يوم صيام ق يهولوف ما القوال
الرسولعن صحح حديث به ثبت عاشوراء بحد الصيام 

اليهود،فيه وحالفوا عاشوراء، يوم راصوموا أحمد! الإمام تد م ق الحواب! 
التابعاليوم بصوم إما تكون اليهود ومحالنه ٠، يومالار بمده أو يوما مله صوموا 

وذكونالعاثر، مع أي! ُ التاي٠عاار لأصومى قابل إل ميت، رركى ه! الّتي، قال كا 
بصياممحالثتهم فتحصل الناشز، اليوم يمردول كانوا اليهود لأن بعدم؛ يوم يصوم 

بعده.يوم أو مله، يوم 
أنوغ!عاشوئاةأزط صيام أن  ٠٣اشادرزاد و ١^٠١ ١^ ذكر وفد 

وحده.الناشز اليوم يصوم أن ما إ٠ 

1حماو)'آ/تما؛ه،رقمههاآ(.)ا(أحر-بم، 
(.١١٣٤)رقم عاشوراء، ل يصام يوم أي باب الصيام، كتاب ت لم مأحرجه ( ٢ ر 

الرمالة.ط. ( ٧٢)Y/ الحورية قم لأبن انفلرزادالعاد )٣( 



لق1ءاتااب1ساهتيح ٢٢٢

اأوْعالتاب1ع.
العاشر.وْع أ٠ 
الثلاثة.ويصوم أ٠ 

منأيام ثلاثة صيام عل الحصول وهى أيصا، فائدة فيه يكون الثلاثة وصوم 
.^١

••ؤصى••

هلنياسم1ءاضثبياثسواثر؟- ١١
أمامإن هما فهل الصار، الثاغ بائه سبماةنحؤئ\ك اغ عل يطلى ئ الئوال؛ 

فيهها؟حديث ست وهل صمتان؟ 

صعيف،والفار ١^١^ ومنها افه أمإء تعداد فيه الذي الحديث الحواب! 
سد0الذي فهو عغ؛جل اممه صفات من هما بل والقار، النابع اممه أماء من وليس 
النافعيقال! بل وحدها، تقال الخي الصفة من المار وليس الصرو، وبيده القع 

عئوْلاممه أن فيه القار المافع لكن يأس، ،فلا فقط النافع ت فيل فان معا، القار 
ؤإناهماثمااشِ، وعلكلحالفئالبماسأّاء شْالأئثئئصنفعوصرر، 

ضعيف.تعال افه أماء س عدهما ق الوارد والحديث فقط.، -؛ا اممه ، يوصف

*•هصى••

١١r -:سامحضالأماواء
التحلصوأراد ؛، j^jنسه فيها أن فناَ ثم ُئرلإ، ل أنهم له ُن السؤالت 

يصريها؟الوجوه أي ففي الئنثة، ذه هس 



٢٢٢اراقإءاوادس 

بمريةفإنه منه، يتوب ثم محرم، بطريق الأسان عل يدخل مال كل الجواب• 
أف ٢١ذلك، وغر السراء عل والصدمة الناجي بتاء من اف، إل يمرب بإ 

الناجي،بناء ل حش الختر، وجوم مذ وجه أي عل منه قللنا ملكه؛ من لجرجه 
الفقراء.عل الصدمات ق محي 

••)محصؤ(••

ص(صنرتيض1ذايلوض؟- ١٢
ادصح،طملها منها وكان ١،^^، والدها عن ُعمزة أهلن، امرأه الئوال! 

عنقما،ئكمل ولم وليدها عل مخامنا باردا، الهواء كان الخرم وصلت، وحينا 
عليها؟محب الذي فا وحلن،، جيم إل رجعن، تم 

عليهاوالواجن، عنتتإا، مذ محل أن لها تحل ولا محرم، هذا فعلها الجواب؛ 
الإحرام،محظورات، من منلته وما ومصز، وئنعى متتطوفتؤ عمنما، يكمل أن الأن 
مذثيء ل تثتنع ألا تنصحها أن وعليلث، جاهله، لأما فيه عليها ثيء لا فإنه 

العلم.أهل موال بعد إلا العياذاتح، 

هَُِْ  الطي؟أخل ١^^^٠؛ن هل - ١٤

اكوصح.نرجو والخالهة؟ الثق أهل مذ الأثاعزة نل القوال: 
وامؤاعة،الثق أخل فيه وامموا فيا والخاعة الثق أهل من الأناعزه اهواب،: 

صفات،من فتوف لا لأمم الصمات،؛ باب 3، وا"لإاعؤ الثق لأهل محالموف وهم 
أهلعليه أتتها الذي الوجه عل يثبتوما لا هذا ومع ممط، صفات، نع إلا اممه 



لق1ءاتالبابالسوح ٢٣٤

عنهممآ أن ولا الإطلاق، عل الثق أهل من هل نقوو أن يثني فلا الئغ، 
فيهوافقوا فيإ الثق، أهل من هم نقول: بل الإطلاق، عل الثق أهل من كونم 

الثق.أهل فيه حالفوا فيإ الثئ لأهل محالفون وهم الئغ، أهل 
هة-ءدؤأ ظئن ^وإدا تعال: اممه قال وقد الحق، به يكون هوالذي فالتفصيل 

أهلل ؤإدحالهم العدل، مى ليس مطالما، الثق أهل من فاحراحهم ، [١ 
لحمه.حق ذي كل يحطى أن والواجب أيما، العدل من ليس بالإطلاق الئغ 

حكا؛(امثئكدرضاشا:- ١٥
 Jوصتهاق كتث وأمام، أح لها ولكن ولد، ولا زوج لها ليس اصأ0 : الئوا

هدمتحوز فهل والمساكن، ذلأوقرب صدقة وقانتا بعد مال من محلفه ما حمح أن 
الوصه؟

١^^،أجازها فاذا لها، الورثة إجازة بثزط نحور الوصثه هدم الحوار_<: 
فلهمحزها؛ ؤإنلز بأس، فلا الوصه؛ هدْ أحوها أحاز إذا العاصب،، أحوها وهو 

باحازةإلا اقث،، عن محوز؛;١^ لا الزصأة لأن اقث،، عف زاد U بمغ أن 

••©صى•*

ضداثمبر:اأدب،إض م - ١٦
١^؟محي فه ١^ حكي U الئؤال: 
الأكثر؛الئزك إل دريعه الحقيقة ل وهو يدعه؛ المز محي طه الذبح الحوابح: 



٢٢٥القاءاسدس 

ؤيكوفالمز، لصاحس، ئدبح ايلث، إلا يظن لا فانه القثر، عنل ثدح رآك من لأف 
يبحهلأن المز؛ صاح—، وتعظيم المز، صاح—، إل الممزب به ثوى إذا أكثر شركا 

المزإل صزمحه فإذا العبادات، من فهو ممب، إلا محوز لا والممزيتج التعظيم نبيل عل 
أكآر.ثزكا مشركا بذلك فيكون ض العيادة أنولع من شيئا صزف فمد 

••هست(••

اتجذوم»شرمن i وقويم ٠ (٠ ولاطيره »لإندوي ؟ ه قوله ؛؛؛و ا^٠^ ' ١٧
فرارك*نالأنده:

،٠ ر  ٠٠صمن ولأ هامه ولأ طزة ولأ عدوى :١٠؛* ه فوله بين يوش كيف الئواوت 
آ؟الأتي<،ر من فزارك المخدوم من ارفز يولهه: وبتن 

يعتقدْج ثقي طلإْاا ولا عدوى ررلأ قوله؛ ق الم باق بينهإ؛ يوش الجواب• 
عغتْل.اممه تقدير يوف بنمسها مورة العدوى أن الخاهلية، أهل 

ا-لثداملأن نره؛ تيئى مما أمر؛الفنار فهو ائجدوم، من بالفرار الأمن وأما 
أمرمنه بالفراو فالأمر العدوى، الئريعة العيية الأمراض من العافية— اض ال —ن

 V—'النارمن قزبلث، أن مع عنها، بالبمي• الناز اس مثلا؛ نقول كإ الواقية، يالأسا
معهودا،كان ما عل منصثا القي فيكون ويدره، اممه بقضاء كثه عنها وبعدك 

ُثسها.مويزة العدوى أل من الخاهلية ق عندهم معتمدا أو 

بابباب اللام، كتاب ت لم وم(، ٥٧')٧ رنم الخدام، باب الطب، كتاب اJخارى: أحرجه )١( 
٢(.٢ ٢ نوء...رنم)٠ ولا صفر، ولا هامة، ولا طيرة، ولا عدوى، لا 

الثابق.البخاري حديث، من حزء )٢( 



لق1هاتاسبالسوح ٢٣٦

هابامحظلأومحآن(يابمانا- ١٨
صاحته؟ق قولك وما القرآن(، )فللأل كتاب ق رأيك ما الث«والت 
الأسابي،إل وصاحب،:سل أي، ضر القرآن( خللأل كتاب،)ل الخراب: 

أ-حقناءف، لكن أيقا، نافعة علوم وفيه التأحزة، العلوم من قيء وفته الأدبية، 
كتاناهذا ق وألف، عليهس اض ~رحمة الدؤيش افب عبد الئخ علتها ب وقد كثثرة، 

تراحع١٠.أن للث، محنن ف،، التي الأخطاء هد0 عل سه 

••محصى••

١٩ -

وهلللعوام؟ بالنتنه الناكر عن والنهي بالمعروف، الأمر حآلم ما الئؤالا؛ 
الئنس؟عل بالمزر لوعاد حتى المتم عن والنهى الأمر؛١^^ الواجب 

المنم،عن ؤينهمح، بالمعروف يأمر أن ددوْ ءزاثوسلة الواجب ايواب؛ 
بشروط؛لكن 

يهلنالناس يعص لأن بمئم؛ أوليس منم هذا أن يعلم أن الأول؛ الشرط 
أمامتكر، هذا بان علم عمده يكون أن يد فلا ثرعا، بمئم وليس مئآكرا، النيء 

الذويلأن ينكر؛ أن يجوز لا فهذا منكر، أنه ويرى منه، ينفر يومه يكوف أن يجرد 
فإنهئتم، هذا أن علي إذا لكن الشزعل؛ الدليل هو وليس ثزعئا مماتا ليس 
عنه-ينهى 

يكونقد فانه النم، ى واقع النم هذا  jpUأن بملي أن الثان: الشرط 
هوالني ح-4و ذحل ٧ ولهذا حمه، 3، يم-م ض وجه عل لتلمه الفاعل 



٢٣٧الاقاءاسادس 

ررأطش؟ا(ولا: تآلة ؤإنا وحم ابمة يوم نحك 
الثوق،ي اسأة يد محكا زيلا رأيا هلو نمحمح«راأ. محل رم قال: لا. مال: 

اثزأْتكوف أن الخائر من لأنه فيسأل، منه تكون أف إلا عليه؛ نئكر أن يجوز فلا 
ذلك.أوماأميه له، أوأ-حث1 له، زوجة محارمه؛ من 

سمن فلابد 

اف.^^مالأول:أن:مأنساءومحإ
اويزئوولإ.ص:أن:مأنسا

سكثلم.أن له محل فلا الأمرين، هدين يعلم لا كان فإن 
••©صى•*

اسيى؛هلي حكم -  ٢٠

وأوسءلاو_،، أي بن وعل عمر، كابن الصحابة، بعض عن بت، النوال: 
مغبعمهم وأن نعالهم، عل منحوا أنبمم وغثرهم القنن ي الكص أوص بن 

علالوراق ■مي مصي j( عل حديث ومنها• السجد، ل محل ذحل ثم ثغليه 
ثزطاتيتي،سيبمهذا؟

القشعل اشح لخون أنه الخلم، أهل بعض عد زحأ ئ لَهذا الخزاب: 
الخدم.تنلأأم كانت، إذا 

فتنئح،والخوريت، باهث منتورة تكوف أن إما الخدم إن يقول: ويعفهم 
رنم-؛___، ركعتين صل نحفا والإمام جاء من بابا الخمعة، كتابج اJخارىت أحرجه )١( 

(.٨٧٥رنم)نحيج، والإمام التحية بائح الخمعة، كتامح لم؛ وم(، ٩٣)١ 



وةاءاتاد،ابالصؤح ٢٣٨

والمنح،النسل يذ رسا فرس باشل نوره مأو فتننل، بثيء منتورة غثر أو 
زنها،أنه ازاد إن وقالوا: هذا، عل القش عل المح ل الوارق الحدث، وحملوا 

•علمها يدم مر ثم 

يغثأو و>:م إلا ي عل بميم ألا للخن؛ قالاحتتاط حال، ثل وعل 
به.حاءمحت، النتة أن ظنه عل 

يعتذربل يه، يؤخذ لا فإنه الئق ظاهر هالم، مما الصحابة عن ورد ما وأما 
ينبهم•بمج ولا عنهم، 

*•ؤمى••

حك«امموطةامضنيطر:- ٢١
إذاعذر، بدون بمطمها أن ان للأنيجوز هل القل، لصلاة ؛الئنته النوال،: 

فيها؟ثرغ 
لأنهيمطعة؛ أن فله مل ق يحل من ثل العلم أهل قال اُبمواب• 

واستدلواصحيح، عرض لغتر بمطعه أن يكرم لكثث مل، فيه والاستمرار تهلئع، 
فقال:طعاما عندشأ ووجد أهله عل لحل حن صومة محطع ه الّمحا بأن لذلك 

٠.ثأكزر صامارا أصنحت مكي ررأريسه 
ؤإنأكمل، فهو الإنسان حا حاء إن زياذه، الممل باق أيمحا: واستدلوا 

عليه.حرغ قلا ما يأت 
فطروجواز الزوال،، قل الئهار من بنية النافلة صوم جوار باب الصيام، كتاب ت ملم أحرجه )١( 

(.١١٥٤رنم)عذر، غر من نفلا الصاتم 



٢٣٩الق1ءاسس 

ولهذاملزم، لمل؛، ل الفرؤغ فإن والنمره، لج ا-ذلك من ينتثنى أنه إلا 
تعال!وقال ]الخج:بم'اأ[، ه نذؤرهم اؤول_يويا وقالت ثدرا ذلك تعال افه تش 

قبلذلك قال [، ١ ]اوقرة:ا'ه ه آئدى ين آمشسز محا ؤذ ئؤ وألممأ للج ؤأيتوا ُؤ 
والعنزة.اهج يقنص أن 

••هصى•*

^^لآآةسسمرةاثساي؟- ٢٢
إلمن -تمكز فا آثه كاتث ؤإذا الفاتحة؟ سورة س آئ البمة هل \ص• 

مزأثاوالخلأة؟

علوالدليل الفاتحة، سورة من أيه ليست الثننله أن الصحيح الخواب! 
أبي(حديئ ودليلآحز: الفاتحة، ببقية تحهئ كا ، بءاُ محهئ لا كاف 1. اش أن هذا 

عنديوثأرر سي، الصلاة ررمثشت، تعالت اض عن قال أنه ه السل عن هريرة 
٠عندى...«ر خمدق اش; قال ه، آكنيث ني ,ف ويتكنث قال؛ فإذا مش، 

الإي.ثا.تمام وذكر 

الفاقةأن بالاضاق ثت ولأنه ه، الض ولها الفاقة ِس البمف كان ولو 
الننتةأن ت؛يرن عليه، الكريم القرآن أتى الذي الوجه عل صنناها ؤإذا سعآيات،، 

الأيةصارت، منها، والبمله اياتؤ، سع جعنناها إذا لأننا العاقة؛ من ليت، 
الأحرى.الأتاته ْع ثئناتب لا طويلة منها الأحثرة 

الصلاة،كتاب، وهم..المت (، ٧٤٣رقم)التكبثر، بعد يقول، ما باب الأذان،، كتاب اJخاريت أحرجه )١( 
(.٣٩رقم)٩ مالة، بالببجهر لا ةال،ت من حجة باب 

الفانحة،بمن لر إذا ؤإته ركعة، كل ق الفاتحة فراءة وجوب باب الصلاة، كتاب ت لم مأحرجه ( ٢ر 
(.٣٩٥رقم)غثرها، من له ير ما قرأ نعلمها أمكنه ولا 



تق1ءاتااساو،ائسوح ٢٤٠

عنديوتى j؛^ الصلاة رامنتج القدميت ا-اثديث ق تعال قوله ولأن 
لأزت]الفائ:آ[؛ ه آكضك>  ZJoِف ونحكنئ أولها يكوف أن يمحى نصم؛ناا 

هنمنجث وإياك تثد ؤإثاك ممه، ه الذب مم ملك ؤ ض، ه آلجم؛ 
للعبد٠^^٢^ آنمت آئن صتن آوأ؛ ١كمحلم آكتبمل آنيا ؤ العبد، وبى افب بئن 

ف،الوؤة أول من ايات ثلاث فتكون للعبد، ه آلمتآؤل رثُ عيهم آلنسثؤس ءؤء؛ر 
افببين الوسطى وهي الرائعة والأية خالصة، للعبد السورة آخر ل اياتء وثلاث 

العند.وبين 

اممذ؟انزو  Uj( ٠٤٠٥ااممذننتقداوجوب سوماانوو نذحكم - ٢٣
بإالحكم وجوب يعتقد وض اف، أرل ما بعثر الحاكم حكم إذا الئوالت 

وملبداه، نفق لهوى بعيره حكم ؤإيإ غثيْ، من وأحسن أيصل وانه اممه، أنزل، 
اشوجزاكم المق، من غزيا ^١ بدلك، تكفئ فهل الئام، من ية نض 

خذا؟

ي^١ ثاصنا، يكون وإن،ا المثة، من محنيا :^;١ جدايكفئ لا الخناب،: 
منوأما الإسلام، عن نحرج ولا امحم، ل وايائرين العصاة إثم وعليه امحم، 

هوفهذا مق، أوأحنن اطه، كحكم افه غير حكم أف معتقدا افه أنوا، ما بغير حأكم 
نحالفقوانين يفعودا الذين أف ثرى ولهذا الملة، عن "فريا كمرا يكمر الذتم، 

سواءعظيم، حهلمر عل أمم نرى الله، عباد وؤ، اللب عباؤ يتذ حا لبمكم الئريعه، 
الشريعة،نحالم، قانوئا يضع نخص بين قزمحا وثرى نحآكموا، لم أو حكموا 
افه.أُزل ما بغثر معينة هضية ؤ، نحكم آجر وثخعى به، الثامن لبمكم 



٢٤١اتمءاسدس 

ولكن4للشرش، محالمته يعلم وهو عليه الناس لثسيز قايوثا وصع من لأن 
الملة.عن ريا نحنا كاير فهذا عله؛ النار يكوو أن أرال 

ه؛نفل لهوى ولكي اممه حكم مها يعلم معسة منالة ل حكم من ولكن 
كمر.يوف فكفئ بالنم، وصف إن وكمئْ قامق، أو ظالم فهذا 

••ؤصى•*

الدعوةواممزشب:لغرض وامسثت السومتات حكم - ٢٤
أولتيف؛ه؟الدرة لغرض واكلثات امحوحثات، حكء ما الئوال: 
إنا،فيها أزى فلا وتا، نفثن لا افيلثالمه هذْ كان إذا ا-راب: 

الأئمة،ولا الصحابة ولا للرسول^ فيها؛محل ليس أي• محرمارا سقمن ررلا ومعنى؛ 
باقاروالناشزمميل ولا أوبالعكس، امرأة بدور زجل قتام ولا كذب،، فيها ولير 

حاؤبأس فلا بالفحل، مثل صزب هي ؤإنا والمثاق، 
بالشءسث أن ثري لا الاتساق فإن انرنة، الأشياء س هذا يد ولا 

الناصس واحي• وكل معينة، لصورة مثلا يصرب، أن يريد ولكن واع، أنه عل 
بنفلأن إثه موله• ق كدب إنه ت نقول حتى به الممثل هو ليس الرحل هذا أن يعلم 

مترحا،صربا أولاذْ أوصرب، بغضتف، امزآته طلل ااذ>ى الرحل هو وليس فلأن، 
ذلك،.أشبه ما أو 

••)ةجم6••



لق1ءاتاساهتوح ٢٤٢

ادوىهؤ،أذالصلاة:ي لقرارثراءةصرةامم1س حكم - ٢٥

تيسرما اقزأ راثم للأعرابي٠ت الثني بقوي ينثدرف القاص بعص الئوال؛ 
الخديث،-؛ذا وسدو ثانية، مرة الماثئة ويعيد الفاتحة، فيقرأ المزآن<ارا'، من منلث، 

ذلك؟حكم فا 

قراءةعن قراءما يمد أن يكفيه لا الثامحه محزأ من أن هدا حكم ١^١^،! 
مىمعه ثثثر ما يمرأ أن صلاته ي المييء أمر . الرسول لأن أحرى؛ مورة 

يقول:أن للخائل س ؤإلأ القق، إل ثزجع هلا؟ا يقرأ كيف ولكن افزآن، 
يقرأأن يمكن يقول: أو الماتحة، بدون اف كتايت، من آيت؛ن أو آية يقرأ أن يكفي 

١^.قل الثورة 

ولاصحيح بثني لا ابدا عنه يرذ ولم الص فعل إل هذا ق نرجع فنحن 
الثكعةق مأها أي: الزلزلة ومورة كث أنه هنالك ما عايه الثاتحة، ^ أنه صعيفج 
عنلا؟أو ننيانا، أعادها هل نفتة، ١^١^۶، وشك الثانية، 

*♦هصى••

ضضاساىا(اصفرمحسمالأسالأت:- ٢٦
ظهزإذا إلا ومنازعته، الخاكم عل ائروج قوو لا أل عئكم نحل ١^١^ 

القزط،هدا يثحمق لم ولكن الموى، ثكايؤ الخروج ثزط كان فإذا بواح، ممر منه 

قكلها، الصلوات ق والمأموم للأمام القراءة وجوب بات الأذان، كتان الخاريت حرجه أ٠ 
وجونبات الصلاة، كتان لم; وم(، ٧٥٧)رقم ينافت،، وما فيها يجهر وما والسفر، الخضر 

غرها،من له تيسر ما قرأ تعلمها أمكنه ولا الفاتحة، محن لر إذا ؤإنه ركعة، كل ق الفاتحة قراءة 
(.٣٩٧رقم)



٢٤٢الاقاءاسادس 

تقومالتي الثنية، الحإعات، أو —مثلا— الاعتالأت طريق عن الخروج وكان 
وهلالنازعة؟ مى ينثبث هذا فهل الجتمعاسم،— بعض ق الأن يفعل —كإ بعملثات 

جائر؟هو 

الذيهذا يمل أن وميز بزهاف اض من فيه عنده بواحا كمنا كان إذا الخواب 
بشرطيسطح بإ يمله باس فلا برهان اممه من فيه عنده الذي البواح، الكفر هذا فعل 

أوأثدمثله اكونول قد أعوان له الحاكم هذا لأف أكبمر؛ مقدم ذللئ، عل يرني، ألا 
هذهومثل المائدة، ولانحصل عليه، الإبقاء مى أكز مقامي بدلك فيحمل منه، كمرا 

هذهل والثل الفتن حصون س لحو وبا سق بإ ننثر أن نحب ينمه، المائل 
الإلحراآاص

••©صى♦•

سصتيءاتجنانات:- ٢٧
الح،اةاُتإ؟بنض محونِفي الخي التنة لحكب ما ١^١^ 

سقمنلأما مائه؛ منكنة بيعة الإأعاُت، بعضن 3، كون المح، الثيحة الجواب■ 
حمععل هوإمام الذي الأعظم الإمام وملطام؛ إماميز لنسمه بجعل الإنسان أن 

الذيالأئمة عل الخروج ثر إل أيضا نمقي وهي بايعه، الذي والإمام البلاد، 
علالتأمل وأثا اَش، إلا مة لا U ، الأنزاو ؤإتلاق، الدنناء، نفلث، من به نحتل 

أحديومزوا أن خماعه نامحز إذا فيإ الئنة، به حاءُث، قد فهذا الحإعة، 



لق1ءاتاكابالذمح ٢٤٤

Xايوحام ولاسجودبسبب ضردمع قافنامن هلأءنذْش حكم - ٢٨
يركعلم وامما، محل زحام، وقث، الوقت وكان الحرم، ل صل رجل السوالت 

سجد؟ولم 

الركوعلأن بالزكوع، الأناة أن:ائ زلحام محاك كان إذا الواجن، الحزاب: 
ينويئقاعدا محلس أو يسجد، ثم الناس يقوم حز يتثلر فإنه السجود أما بمهل، 

بأن، العلم أهل يعفى إليه ذهب ما عل إنسان، ظهر عل يجد أو بالسجود، 
فتة.أو ممد؛ ذللث، يكوذلب لا أذ بسرط إئسان ظهر عل يجد 

يقومحتى يثظز، أن ؤإما بالاياء، ينجد أذ إما أنه ارى؛ الإي ولكن 
يتحثننلا أنه جهة س أحن، بالإياء الجود ولعل بعدها، ينجد نم الإمام 

امتهناع.ما اممه اتقى قد ويكون الإمام، عن 

*•ؤصى••

٢٩-

مثنوالنار ينله شراك مذ أحدثم إل أدرُبح 'رالحتة ه الني قول، ت السؤال، 
بالدثارمثلا: يمل ولم الم، بشراك اي عن اشر من اللأة U ذِلك«رآا 

الشنار؟أو 

هاف دّول إن غ1ل: بجغفيتن الخطاب بن عمر أن ٢(  ١٧رقم ٢،  ٥٧/ ني)١ المj أحمد س )١( 
علمنكم الرحل فلمجد الزحام اشتد فإذا والأمار، المهاجرون معه، ونحن المجد عدا بى 

المجد.ل صالوا فقال: الطريق ل يملون فرنا ورأى أحيه، فلهِ 
ذلالث،اا،مثل والنار نعله، ثراك من أحدكم إل أقرب ررالحة باب• الرفاق، كتاب الخارمحات أحرجه  ٢٢١

(.٦٤٨٨رقم)



٢٤٥الأهءاسدس 

واستمعالممس،، عند اثل به جرى مما هذا أن أعلم~ ~واف الظاهر الحواب! 
٠!بكر؛٥؛^^ أبي( نوو إل 

صيرالي قس أم دالين أهله ِفي محح ائرئ مكل 
عندهم،المموء_، هدا عل . النتئر اق فاقل، به يفرب مما هذا وأن 
واضُأغالم.

ومُ مُ ُ َ  ْ

مم؛امحسوةنياّوةأ- ٣٠

العقيدة؟ق الحتصرايت، أحس ما التوال; 
نيأكلها لأما الزايطأ(، )النقيدة أرى: فيإ انضرات أحن الحزاب: 

فيهالكنها حا، بأس لا و)الكاوة( وأحاديث، اثان، كلها والثق، المحاب عل 
لالإوادة عن ~مثلأ~ وكلم تجدْ الواحد، الوصؤع ق مريق وفيها كثثر، ثكرار 

لثخاسطثة الء العقيم الأنان , م يدر أن ، C فأر الكتان، آحر / ؤ ٠ ،، الكتامحل أو 
الإنلأمانف،طكلمحء.

َُءَْ ُءُ  ك\و؛\موب:- ٣١

متئددبين ما أعإلأكمريه ينمل معم رجل ؤ،ثكفم العلءاء احتلم، اوثؤال،ث 
لماداسه: عن فامال م، حول يطوف رجلا رأيث إدا يقول• فبعضهم ومتناهل، 

, ١٨٨٩رقم)الدبة، تعرى ااّكا.١^٠ بابكراب المدينة، فقاتل كتاب البخاري؛ حرجه أ( 



اقاءاتاساهتوح ٢٤٦

لكنإذا حهوصا يكفر، فإنه هدا معل الرجل رؤية بمجرد يقول؛ وبعضهم يطوف؟ 
الثيء؟هذا ق رأيكم وما بعض؟ عل بعضهم ينكث فهل الثيء، هدا يعلم 

طاقيالإسلامثة الأنة ز أن تيب طك، أفول: ١^: 
والرجئؤ•الخوارج 

كبثرة.فاعل كل ؤيكمرون إيإن، العصية مع ينفع لا يقولوف• فالخوارج 
معصبةصاحس، كل وعئعلون معصتة، الإيإن مع لأيمن يقولون: وا،لنجثة 

مؤم1الكملالإيء|ن.

الحكمق التناض ل وتوثع المزجة، جديته من فه الأن زمنك ل وهكذا 
ذنب•كل وصاريكمرق الخوارج رعه مغ من وفتهم الئاس، عل 

الحملأن والئق، الكتاب ل جاء ما عل الممر ل الافماث والواجب 
هذانقول: أن لما تحل لا أيه فكإ اممه، عند من سلمى اش الأحكام حملة من بالممي 
بدليل.إلا إيان وهذا كفت، هذا مول: أن محوز فلا بدلل، إلا حرام وهذا واجي، 

فدلأنه لكفنا؛ يكوف أن فاعل كل عل نحم فلا كفت هذا ففا: إذا U ثم 
للضرورة،هازا ارتكعن، مضه؛لثا يكون أو الحي، عليه يثتبة أو معذورا، يكون 

ولكنهعلم، عنده الرجل وأن حاله تبيرأ( فإذا المرء، هذا حال، ثتبة؛، حتى فنصثر 
كمرنا0.الكمر؛ إل به محصل ما عل تحزا 

اللهاس له: ونقول أوهذا، هذا ق التطرف، وعل والمز-؟؛4 الحوارج عل وننكر 
 )j لممن ئزجئ لا للاحر: ونقول عَفجل، افه يكمزه لم من يكمن لا اممه، هماي
وئعهإ.والثق الكتاب، إل هذا ل نرم بل اممه، جثه ين 



٢٤٧الهاءالسائس 

٣٢-

أوكإ٠ محهورداااُ مصه جث قرض أذ دين "ؤل ه' الرسول يقول القوال؛ 
الدينالأشخاص بعص يتخذها التي ا-اثمعتات ق هذا يدخل فهل .، قال 

منهم؟واحد شهر كل فثأحدْ شيئا رواتبهم من يجعلون 
لكنهو. التي إل صعق حديث إليه، أشرت الذي الخديثر أولا الجواب• 

يهومنفعه جث قرض كل ررأل عندهم؛ مشهور ~أي؛ الحلم أهل عند متهور 
منافرض ائتفع فإذا والإماق، الإحسان بالقنض اقمود أن ووجهه؛ ربارا— 
أنصكأنا قلت؛ فإذا العاوصة، به مقصودا وصار نفحوده عل حرج وراثه، 

بع.ولكنه بإقراض ليس فهذا ومثتن، الما ل دزدْ أن بشرط؛ ريال ألم، 
منمحعلوا أن عل يممقول الناس، بحض يفعلها التي الحمعيات وأما 

الشهرول للثاف، الثاف الشهر ول منهم، واحدا يعطى معثا، شيئا مربامحم 
لأنمنا؛ جث الذي المزض إاد_، س وليس حائز، فهدا وهكذا، للثاك، الثالث، 

فمهل.ألفت ومسأتيه ألما نلم أقرض، مما أكثر يأته نر المقرض 
••محصى••

اىممساس1ب؟ضبموا- ٣٣

فامحهقراءة ع هي هل الصلاة، ق للماموم المامحة لقراءة بالممتة القوال؛ 
بيننكث، أنه ه الثمول عن ورد وهل السورة؟ ق ينتغ عندما أم الإمام، 

الثورة؟وبين الفامحة قراءة 

الخص.إبراهم كلام ْن ٢( ٠  ٦٩• رقم ، ٣٢٧اكف)ئ/ و ب ش ابن (أحرجه )١ 



وقاءاتاسالصيح ٢٤٨

ثها؛الإمام قراءة بعد للماموم الفامحة قراءه ذؤيأ' أن الأفضل الخوابت 
يمزأوالإمام الفاتحة رأ لو لأته —الركن— ال٠ئوصة للقراءة ينصث أف لأجل 

أنفالأفضل التطئغ، وهو الفاتحة بعد لعا إئصائه وصار للزكن، ينصت لم الفاتحة 
هذهالمملئع، إل الأس،اع من أط الزكن إل الامت،اغ لأو الفاتحة؛ لقراءة ينمث 

مزجهة•

ماإل سابغ لم وأنت الصالتر^ا٠ *ولا قاوث إذا الإمام أن أحرى؛ جهة ومن 
الخ،اعة.عن وحينثذتحرج *آمح؛ناا تقول! فلن له ئنتؤع 

هوهذا.فالأفضل 

عله البل عن رد فلم السورة وقراءة المانحة قراءة بين الثكته أما 
المأمومبه يتمكن مكويا سكت الإمام أن من الفقهاء، يعفى إليه ذهب ما حس، 

الباب،ؤيفح -جهة، من النفس به يراد يسير، مكون هو ؤإتما المانحة، قراءة من 
يقرأ.الإمام ولوكان ، ويكئو القراءة ق ينتع حتى أحزى، جهة من للممأموم 

*•هسى••

اماضؤصاسجدثحير١^١٤ - ٣٤
المناجي،أحد يعضهم يد.حل وقا_ الناقصة، فيها ت5ثر الي الناطق ل القوال؛ 

حين،الأعال، مناطق ل وخصوصا الملمجي•، من وحرجة عليه، سكر فهل فيصل 
الحمل؟نفسن ق الرافضة مع الظهر صلاة ق المجن. يزدحم 

الجدمن ممكنوهغ أف أرى بل المسجد، من محرجوهغ أي، أرى لا الحواب! 
لأنلهم؛ الله هداية من يناموا وألا تناصحوهم، أن علميكم نجب ولكن ليصلوا، 



٢٤٩القاءاسدس 

بمحرروفأناس منهم بدأ الحمد- -وفه أنه يلش ومد مدير، كز عل عئقثل اطه 
والخإعة.الستة أهل بمدهب ؤيكحمون مذهبهم، ق وس 

*•ؤصى•*

^اممهس،ئسهح،ثم:- ٣٥
والفيديوالثلفزيون مثل! الكهئثاغ، الأدوات، لبح محل أي؛إ عند يوجد القوال! 

والتح،فيه ا-اتلوس مني ؤيهلن، الدهبؤ، الثاعات، وكيلك، العزف،، آلات، ويعص 
عل؟هوالواجب، وما العموق؟ من هذا ينكث فهل ذلك،، أومص ولكتي 

يمعلةالذي المخرم فنل عن امتنمث، إذا العقوق، من ليس هذا الخوابؤ! 
فإنحرام، وكنئه حرام، هذا له؛ وتقول تنصحه، أن عاليلث، الواجن، لكن والدك، 
اطهلأن ينصحه؛ أحر للثج وأنتج عليه فالإثم ثيتد لر ؤإن المهuورب٠، هو فهذا اهتدى 

يكاءهثن يهدى آق ؤكءكن هديثهنِ عقيق جن .! لنبثه يقول تعال 
IJ[;3_؛TUY.]

وم،ق صل التي الأشياء تبغ فلا للتغ، الذكان ل اخلز قال: ؤإذا 
وأماكاواديووالمجلات،، المثاخ، الثيء ا الناز يمنل ما غانا ام لأشياة اح 

قيستعملونها الأشياء هذه يشروف الذين أكثر لأن ثبحه؛ فلا والتلمفزيون الفيديو 

م•
••C5^v£)••



ثمق1ءااتااسابالصوح ٢٥٠

^سثمّتيلاثءنيالآهماح؟- ٣٦
صالةوجاس_، تكون النساء صالة أن الأفراح، نموو بعض ق يكون الئوال،ت 

صوت،مكم من تنئي امرأة أصوات مملع حال ف الإنكار نجب مهل الرجال، 
١الوذه؟أو 

الأمورولاة عل يجب منعه، نجب فهذا صوت مكم ل الإساد أما الخواص،! 
والزوجةالرؤج أهل عل ونجب يمنعوه، أن الهصور أهل عل ويجب، يمنحوْ، أن 
للجثران.والأذية والفتنة، الصزر، من ذللئج ل لعا يمنعوْ، أن 

إبعاديجن، فإنه الفتنه، خيمن، إذا فيظر، ممحن بدون المنمؤع الصوت وأما 
هيالي، الليلة، هذْ ل ميعا لا يؤمن، لا الفتنه أن والغالب، الئ-جال، عن الئناء 

محلق الرجال عن النساء يفصل أن فزى لنفتنه، مهيأْ النفوس فان زواج، ليله 
\صث:عبم؛حنىلأثنوا 



٢٥١السابعالثء 

اذءايسايع
-6^0-

وأصحابه،آله وعل محمد، ثبثا عل وملم الله وصل العاين، وب للب الحمد 
بمد:أثا الدين، يوم إل بإحسان تبمهي ونن 

سإوآتيواضسورةاس:
ُة ُ  ٠ ا،لوافقه(، ١  ٤١٣)عام صفر شهر الشهر هذا من الثانيه الخلثة هدْ فإن 

للسفرنذلنا أنموعي؛ لدة ّة الخلعن ستوفف أننا الإحوه وأحثر الخميس، يوم 
أولوأحدJا ^، حزء بممسثر تدأ أف رأينا ومد تعال~ اممه ثاء ~إن الحجاز إل 

أمارج^نلنا ■و?٠ زنا أيل تعال: قوله إل اآاصتة الخلنة ق عم سورة 

الئع،الثموات وهي ندادايم]الا:آا[، ّبُأ زظ' وقنا ؤ تعال: مال ثم 
لذا1تد ه >نأءآآ : ^lJقال كا م:ة، لأيا بالثناد تنال اممه ونفقا 

قوة.ثنين١ه١في أي: لالذارات؛ماأ[، لؤييعؤذه 

مزاجهي الثمس هل.ه ]النأ:'أا[، وماحاه سراجا ءؤو-جث)نا ننال: وقوله 
قساهدوف كنا ولخراري وماذْ، أي؛ ووهاحه عظيمه، إصاءة وهي منتر، 

حأببعا بالك فعا الأرض، عن الثاحق بمدها مع مديدة، حرارة الصيف—، أيام 
مبجا.

افتلرءإدا ه: اممه رسول قال كعا جهنم، مح من الخر ايام ل تكوف إنها ثم 



م،اتااكاباهتن ٢٥٢

٠.جهنما،ُ هج مذ الخئ شدة هإل بالصلاة، هأبردوا الخؤ 
لياهآئ 1مبمفيبما. زب همانت: زيا النازإل »ائككت وهال 

ماوأمد الحر، هن يدول ما لأمد ١^٠٠^٠،، ل ومس الئثاء ق مس ثسبمزت 
للخلق،عظيمه مصلخه فيها فإن ذللثح ومع الإل. من أي! ُ الرنهرير'؛ر مذ لمدو0 

عنب الثاس بمثني، حث النهار، ومت و عظيحة أموالا افن، عل يومئ فهمح، 
منذلك، وغير عظينه، فوامم. فيها يكون مها ستحزج الى والطاهه ١^١^، إيقاد 

لعباده.•ءِإتْل اف جعله الذي الئراج ا هن. من العديدة الفوامم. 

للأ،بمابل ما ذكر والئثونة، ا>انة حا الذي الزئاغ الئزاج ذكز ويا 
الإوده،وفيه لإظزت' فيه واتاء ]الما:أا[، ءثا-ثاه آء ألثتصرت مذ فقال،! 

لحرارةالئعاء ماء ائصاف فإذا الأرص، به ومحيا الأرض به ست، أيضا اناء وذللئ، 
منيكون، ما أكمل عل وئموها الثقار تحج هذا من حصل الثمس 

لأمامحهبمزات، بأما سبماى؛ق\ق اض ووصمها الثحايح، مذ أي! أوثأالهز؛يه 
أي!الثجاج والاء ^٤، ۵١١مذ القذ ينصر ك،ا عصرا ئزؤله عند ايلز هذا تنصر 

وامع.التدئق يد شو 
ا،ياءحذا شمخ لالنأ:ها-ا'\[، ١^،،^ ?ووحنت وتا، حثا يي، ؤ.لمج قوله! 

(،٥٣٦)رقم الحر، شدة ق بالفلهر الإيراد بابر الصلاة، موانيت، كتاب، البخاري؛ أحرجه )١( 
ؤيتالهحماعة، إل يمفى ش الحر شدة ق يالفلهر الإيراد استحباب، باب الصلاة، كتاب ومسلم؛ 

٦(.١ رقم)٥ »لرمه، j الحر 
كابومسالم؛ (، ٦٣٢ رقم)• ، ٧٠٣وأبا؛اتار صفة ياب الخالق، يدء كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

حاعة،إل يمضى لمن الحر شدة ل يالفلمهر الإبراد استحباب ياب الملأة، ومواضع المساجد 
٦(.١ رمم)٧ طريقه، ل الحر ويناله 



٢٥٣الاظءاسبع 

حمعْن الحب به اف محرج الأزص، فتنت الأرض، إل الثناء من ينزو الدي 
كالينالثنارت من والنباات، وغثرها، والدرة والشعبمر الإ من وأنواعه؛ أصنافه 

ذلك،.أشبه وما والعثس، 

لكثرتناثعفن؛ عل بعضها ملمما سات؛ن أي! "؛[، litjJl]آكاثاه حقت وؤ 
وبمابجا-وحننها 

عئمعميمات( وأنه الأحر، اليوم حال ذكر العباد، عل به أئعم ما افّ يكر ولمما 
أحزى.جننة ق عليه الكلام اممه— ثاء —إن( وسياق والأخرين، الأولثن فيه افه 

خالصاعملتا عئعل وأن الصالح، والعمل الناي، العلم ولئم لثا افه، ال، ن
فمزاف٠االزصاJه.



٢٥٤

الأسدات

.١

حدثوبين خنهبمه حجر بن وائل حدث بين اجنع يم كيم، الثوال؛ 
موالنجود و ركته مدم كان ه اليئ أو حجرت بن وائل حدئ هريرْ، أي 

أحدثمنجد ^١ ١١ه! اللمي قال عندما ك؛هءنه ميرْ ابا حديب وبين '، ر يديه 
خمابن الحافظ أن مع ثكض«ر^، مل زكغ:دنه اتلأ، ء:ءك قلا:ءك 

قالمتم ابن والحافظ ، موئوف وهو هريرْ  ٧١حديذ المرام، زبلؤخ ق زجح 
ذلك؟ق قولكم فإ و-حوهر؛ُ، عنزة من عليه تكل؛إ )الزاد( 

فحديث،مممق، معنامحا وأو وعارءس، ثبمزسهإ أنه ذك! ق الحراب: 
ئريرْأبا حديئ يوافق يديه مل ومحتيه يشع كان ث. الني أف حجر بن وائل 
المر٠١،ك ين يثرك"كإ قلا أحدكم نجد ءرإدا يقول: هريرة أي حدينؤ لأن تماما؛ 

لحديث،تماما مطابثا فكان ثاهدْ، من يعرفه كإ يديه يمدم بزك إذا والمر 

(،٨٣٨رقم)يديه، قبل ركبتيه يفع كيف باب الصلاة، امتفتاح تفرع أبواب أبوداود: احرجه )١( 
٢(، ٦٨رنم)الجود، ل اليدين قبل الركتن وضع ق حاء ما باب الصلاة، أبواب والر٠ازيت 
ماجه؛رنم)؛هالآ،واين الدكثتتن، قبل الأرض عن اليدين رفع باب التطبيق، كتاب والنسائي؛ 

(.٨٨٢رقم)جود، الباب فيها، والسنة الصلاة إقامة كتاب 
(،٨٤)٠ رنم يديه، قبل ركبتيه يفع كيفسؤ باب الصلاة، امحتفتاح أبواب داود؛ أبو أحرجه )٢( 

ماأول باب التطبيق، كتاب اني؛ (.والن٢٦٩)رنم منه، آحر باب الصلاة، أبواب والترمذي؛ 
١(.٠ ٩ رقم)١ سجودْ، ق الإنسان من الأرض إل يصل 

>اوهوأقوىمنحمث،وائلاااص،قالالخاظ:
الرسالة.دار ط. ٢( ١ ٦ / العباد)١ خر ذهدى )٤(زادالماد 



٢٥٥القاءاسابع 

ثديهالمهنل يفع أن ميرْ حديب محا ش ق الرئول لأن حجر؛ بن وامب 
لكلم.صار ذلك ئء إذا لأنه ئمحثه؛ قل 

ركشفإن وصدق يديه، ق الم ركش إن فقاوت الناس بعص يوهم وقد 
بلالبجر•، عله يبرك ما عل يبرك فلا يقل• لم ه الني ولكن يديه، محا ابجر 

وكلوالصمة، الهبة عن ني الحقيقة ق فالنهي الضث٠ا، ببرك ي .جوك رريلأ قال• 
أييرحديث يتطابق وبذلك أولا، يديه بميم انه يجد بروكه عند ابجر شاهد من 

•حجر بن واتل حدث مع بجهمحن ئريرْ 
هدافإن ركسهاا مل يديه ررونفع الحديث: آخر ل محوله j( النفلئ ويبمى 

وأول١^^، ول مع قطا:ز لا إنه إذ ه، وانقلاب اواوي س وفأ شك لا 
أنوجب فرعا ؤإذالكن محنغعله، وآخره اس الأموهو العمده هو ا-لثديث 

ررزنمغلفظه: لكن إذا إلأ الأصل يطابق لا وحيتثل■ _؛، P»SUمطابما المنغ يكوف 
ثلكثهملدي«.

•♦هجمى••

ااهياسهنيضيفؤثىيامحراضأ٢' 
منهوونحز  ٣١٤أنه الحث؛: شزاج قصة ق الزبل حديث، ق مث الثوال: 

الأرض،حتى بمقي، أَن للرثبر ه البي فعمى المناماة، ق الأنصار 
٣٥لا أما بزيي، م مياه ل دمشق ق عندنا اجلوحود أما ا-بمد-ر، إل ائاء ويرثفع 

مقدارأرصه ينقل أن يريد الذ>ى الشخص يكشئ، بالمزارط ل الغثام، هذا عل 
تززى،لا أو الأزض تززى أن ^ ولا بمقي ثم الأزض، من ثتأه قراريط 

صحيحة؟يسعوما النجب القننة هذه فهل غبرْ، إل بميم حتى 



لق1ءاتاسابالسوح ٢٥٦

صحيحةأما ابئ حتى موريا، ق عالتأ لت، أنا أحي— —يا وافه الخواص،! 
الأنالئنة عو'ذذ أنت، هتا^،، العالعام إل يرُثع وهذا فتلعى، نامية أو فثمى، 
أوكنالفقا؟الثئة، يوافق هذا هل \ص واماك 

••هصى•*

راهمئتيمحسثوةاضاأ:٣- 

الآم،أو الئرلئ ل وح فحص عل الإئكار ثاحيمث يبور هل الئؤال،ت 
أئكز؟إذا أعظم فتنة لرس أو للمصلحة، المحرم ل وي شخص وكذللث، 

مملريقتاوحل:همآا[، ه أدكمة رلإف، ميل إث، آنغ ؤ تعال! افه قال ابواي،• 
بالايكار،صاح؛ة نحابة لا أنه رأى فإذا اوء، عش يسيرن أن نجن( الذي هو الحكمة 

محليبا.هذا كان الإنكار، معه ينتعمل ثم ثليلأ، يقذ وأف 

٠َ ْم 
ط ٤عليه بخلادالمدالتفؤ عهل ي اس؛و تممل حكم ٤' 

وقداكلقة، إل مدم أنه يالمطثة، الرئويين الءو ألخد ايي قد ١^١^ 
ءشذالكفيل هذا عند نجل نإ أش فنا معم، عمل عل بالمئطهة كفيله مع اص 

يقول!مهو ريال، بتلأنمئة ل ثاق الشهر ومائة واعمل ادهن، له! وقال فأطلمه 
ض؟الخز هذا ثل 

سعثل عل اس بمقدم أن لأحد تحل ولا م، غثل هذا الخواب: 
نجارا،يكون أن عل انتميمه لو يعي• منه، برمى إلا آحر، عمل إل بمرقه ثم 

أوءلخزش،اؤرع،ظهءلالخداذةه،أوءلثضالإل، 



٢٥٧الهاءانمابع 

العمد.خلاف هدا لأن 

فإذا]الأول.ْ;ا[، ه ألمهود أومأ منوا ١٠آلمتتت> تعال• الله قال وقد 
فهدائيضزفا، نهر كل صريبه عليه ويمرصى يئركه لكن هدا، من أقد الأمر لكف 
للمإلوأكل الدولة، لظام ومحالفت للشنع، محالم، أولا! هدا لأن وأقح؛ أقد 

ويئأكووالعإل العمل إل الأمر يرغ أف العامل ولهدا له، محل فلا بالثاطل، 
كفيلة.

كبثرةمباخ دئعت وقد أعمل، أن أريد أنا وقال• شختس إليك آتى لو حتى 
فعندماكثثرة، أموالا حسنت وقد ^•^،، إل أوأرثع أعمل أن قارئي لدي، بق 

فالرحؤعحشت،، سلها التي الككاليم، يعُلي معثا مبلعا أجد عندلث■ أعمل 
إماضعن راض زصي~ أيه قال ~وإن فهدا الصورة، من.ه العمل من عث أصمن، 

حتىالقيامة، يوم ذلك عل بناب الكفيل وهدا يزمحم، لم فكائه وكزامة، 
أرصيوأنا كبثرة، حساره أحير بلي"ي، إل رجعت إذا أنا وقال؛ العامل، رؤّي لو 

وكزامة،إغإض عن ذللث، لكن إذا فإثه عليه، السد م ما حلاف، عل لكن ؤإن 
الكفيل.٧،^ قرأ لا 

فقلت،الرنغ، ينقى ٠^١^^١ ولو عندك، الخارج من به آتيثؤ إذا فانّتا 
م،يل• موف، فهو ريال، ثلاثمئة شهر كل وأعطني واعمل اذمن، أريدك، لا له! 
معههو الأحر الرؤع حب، فما فيها، يعمل الوظيثة مى ل آخر رنع صاحبا إل 

اواس.عيه هوالدى الأئل ١^ نكن بأز، ذبك ق ما يعزأ خز، 



رق1ءاتاسو،السدح ٢٥٨

بدءاثعمل:ارباحاقبل نمطي ائتي اثموكات ي ءالماصة ٥- 

هدْالدزاؤ، الثرئ نمش ثركة ض يال سائل محاك \ص• 
جديدةأنه، فطزحت (؛ Jlitرأس نوسح ثريد ولكي أنهم، ولها وتعمل قائمة 

أنقبل ثعمل، أن قبل أرباحا أعطت الشركة بداية أول بأنه ت يقول فيها، للأستهام 
أرباحاالأرباح هده تكون أن يشك وهدا للناس، أرباحا أعطت، العمل تباشر 

يقول.'السائل فهدا البنوك، ق الأموال وصع طريق عن تحملها كانت، ربويه، 
الشركة؟نمحوهده واجنا وما فيها؟ الأن الانتقام حكإ ما 

أرباحاأعطن، دامت، ما الئبا، مى هدا إن قأوتؤت كإ أنه الإجابة الخواب) 
نحلصابه يتصدق أحده الذي هدا نحرج أن عاليه الواجب ولكن ثعمل، أف قبل 
باس.فيه ليس انحديد والأكتتاب، منه، 

*•ؤصى•*

حك«ا1هامالملأةنيام:٦- 
صلاته؟ل يكون ماذا وأتم، مقيم؛ر، ثانا أم مسافر الثوال! 
 I،باسلا ذللئؤ فان إماما وصل وهومنافئ صلاته أتم إذا الخواص

تأصلمتافر، إق لهم' يقول وأن مصرا، يصل أن فالثنة الثق، حلاف، لكنه به، 
^١٥.١فإذاطت، رمحن، 



٢٥٩

-٧

هعمديم، جع بين الثمر ق عبثع أن أزاد من حكم ما الثواوت 
وصلإذا عليه يرب وما بلده؟ ق الأحرى يذوك أن ش، عل يعلب بانه العلم 

بافاجد؟الئلأة ٩^^١؛ 

قيلبلده إل ثيئدم لوكاف حش عبنع، أن فله متافزا الإنسان دام ما الحراب; 
إنإابمع لأن محح؛ ألا الأفضل الحالة هدم ل ممه الثانك، وقت يخون 
الثانية،وقث، يدخل أن قبل مدم موف، أنه علم الذي الرجل وهذا للحاجة، يكون 

يدخل،لم والوقت، قدم ؤإذا باس، فلا لوفعل ذللثج مع لكن الحمع، ق له حاجة لا 
الأول.ْع جعا ^١^١، لأنه صلأة؛ عليه وليس أبزأذمه ممد 

••)محجمي••

^ثيللأياف1تاضياي:٨- 
هذاق يثبت، ثم البوي، الطئ، ق المعيقة الأحايين، بحص ثرد الئوال،; 

الحديث،وهذا صحيح، الحدين، هذا ق ورد ما وأن الحديثؤ، هذا حقيمة الزمان 
أنيمكن لا الحديث j( ورد الذي هذا يعك،• ائبمر، كلام من يكون أن يممت لا 

أويكونسحاةئؤواك اممه س وحتا يكون أن إما ودراية، حيرة عن إلا ان إنيقوله 
ذللث،.غير 

العلميةللأكتثافات، مواممته ثبتتأ الذي المعيق، الحي.ين، هن.ا يكون فهل 
لا؟أم يذلل؛،، صحيحا حديثا يكوين هل الزمان، ذا هق 

الواؤعومهد صحيحا حي.يثا ثثالم، لا كان إذا المعيمؤ الحدين، الحراب; 



رتاءاتاسالسمحح ٢٦٠

لأفته؛ يشهد أن يقنط لكن متنا، صحح سندا صعيف هدا يقالت بالصحة، له 
ا-اتديدالعني هذا عل ثدل الأية هذه أو ا-لخديغ هذا أن يقلى قد الماس يعص 
انقلنمإن و}احي0 تمرأيي ُؤ ظ{•' قوله ل بعضهم قول مثل عليه، ثدل لا وهي 

إنلالرحن:"ام[، ه إلايثلثن لاثثذضن و\يوبي أنطاي ثئدرأبن أن 
ه،ه قال! لأع ^؛ ٥١١إل مبمل أن أسايمكن عل ثدل الأية هذْ 

^^ظتاوهوالخلم.
يومالأيه هذه فإن للقرآن، قئريف لأنه حزام؛ المعنى -هذا الأية مسإح فان 

>تنمضقال: هو ثم آحرثا، إل أزقا من الثورة مياؤ علها دل كا القيامة، 
فهل]الرحن:'؟'؟[، ه محأ'ني؛با التمتزت أطاي بن ثغذؤأ أن لنتصأ إن آي، 

]الرحن:ه"؛[،ناره نن ثؤآنث عؤقأ ؤ_سثز قال؛ إنه نم الئموايت،؟ أمحطاو مذ مذوا 
ثاو؟مذ ئواط عليها أرتل فهل 

صعيم،حديث، فيه يكون الجديد الشء ثئدث قد الناس بعصي أن فالمهم 
غرالتصحح هذا يكون بالتأمل إيه يم الواغر، هذا أجل من الحديث ميصحح 
عليه.يدل أنه نزهز ت5نه عليه، يدل لا الحدث لأن صحيح؛ 

*•هصى••

ئع\لأح\ب\س\هبعداسوات:٩- 
فكانالناجي، أحد ق فصلتنا محاورة، عرث دولة إل برلحلة دن-ا الثوال: 

رسوليا عليلمثج واللام الصلاة الأقوال، بعفن يذكر الأذان من اسهى إذا المودن 
الإقامهوعند الأذان، من الانتهاء بعد الأقوال هذه ومثل الأمل! البي أتبما يا ١^٠٠١ 



٢٦١ايقاءاكابع 

الكلام،مس يقول يتتهي وعندما السامة...؛، الدعوة هده رب رُاللهم يدعو. كيلك 
آث،هو ^^٠ يقولون• مثلا الورد يئلوف ا.لصلول كان الصلاة من اللام وعند 
يقولتثم يكملون وهم اممه،، إلا إله ولا اممه، ثاء ررما يهول! ئم يآئوّلول ئم ه أحسد 

رأيكم؟فإ حماعية، بصورة وهكل.ا أ يكملون.. وهم ه أحد آلله هو 

والإمامةثيء، به يلحى لا الأداف لأن الببع؛ هذا؛٢!، أن رأمح، الجواب• 
سئحوفوهم وهوينبح القاص، إل الإمام ينصرف الئلأم بعد وكذ>لك ^٧؛،، 

لنممه.كل 
هداإلا بد لر ؤإن معهم، تصل فلا البابع هذْ فته ليس منجدا وحدت فإن 

الباو.عة.هزه ق تتابعهم ولا ايصرف مّثمث، إذا م محصل، 
••هصى••

ست؛ثفدم التي او الأع«اأضل ماهي - ١٠
هاوسول قول محنى وما النت،؟ إل مدم الى الأععال أيصل ما الثوال! 

ررإذاه الض لقول الدعاءُ؛ اثن إل تقدم ام الأعإل أفضل الجزاب: 
وآيأو بؤ، ينتي علم أو جاريؤ، صدقة يلاثء مى إلا عمله ام3غ الإسان مات 

ثصل،أن من أفضل ثيء، كل من أفضل للمثت فالدعاء '. له،ار يدعو صالح 
صالحء٠ولد هن.ات ذكر ه الّكا لأن اإلت~~ح؛ عن ثشر أو تحج، أو قصدق،، أو 

الأعإل.سياق ي له،، ذعو 

ا ١٦٣ ) رقم وفاته، يعد الثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصية، كتاب لم؛ مأحرجه 



لق1ءاوااكابالسوح ٢٦٢

أويحوماة، يتصدى أووثدصائح لقالت للي0، مئزوعه الأعإل فلوكائت 
منأقمل الوعاء أن ^ الوعاء، إل ذلك عن عدل ^ هدا، أنبه ما أو عنة، 

العنل.إهداء 

الدعاء،مثعنى ثق الصلاة لأن الدعاء؛ به فياُني علهم" ررالصلأة قوله! وأما 
سإقمحاؤيك محبمل إيا وُرؤإم نثؤنرظز صدمة أمؤلم مى ءؤ-خن ت تعال كقوله 

ظب.١^؛ أي! [، ١ ه ءلأِ تميع ؤآئه لم 
*•ؤصى••

ئمقراءةامآنساشو؛- ١١

)الإخلاص(محورة قراءة أو اأمأتة، عند )يس( محورة قراءة حكم ما السوالت 
مث0؟عشرة إحدى الإخلاص، محورة امحرووا مثلان الناس أحد يقول كأن 

آممئهو ;_أؤض هزأ أو تواء البيع من المبور عند القزاءْ الخواب؛ 
ماعل يمتصز ؤإنإ اشنة، عل الإنسان يمرأ أن ينبغى فلا )المانحة( أو ه أحد 

وإياوالمنلمة، الومئ من الديار آهل عوفم ررالثلأم فيقول: اليث. عن جاء 
لنااممه ئنأل والمنتأخرين، مئكم السميم؛ن اف يرحم لأحقول، بكم افه ثاء إذ 

ئمزم،ا، لنا ثاذز بمدئب، تما زلا أخزئب، نحرئنا لا اللقب الن1ف، ودكم 
ضرها.ولا قراءة هدا عل يزيد ولا ينصرفح، 

••)3^0••



٢٦٣ال1ق1«اسبع 

^^باثوباموبضض؛اضءأ- ١٢
مناوئاتعلينا ويكون ق ئنمل أطثاء، محموعة نحن 

الشكوىوتكون اأريضة ثشكى وأح؛ائا ؤإثاث، ذكور مرصى فيها يكون ليلثة، 
يمأن تاما يكون حتى الهم العمل ويمفي البطن، ل وجعا أو الصدلغ —مثلا— 

الثأسأو التتلن يئحعس أن يقتفي الصداع، تسس، عن المعلومات وتوحد المحمى، 
}ريضةثثصزر لا محي يالمحتس، يمم لم ولو منوولية، عليه يكون لا حتى غجرها؛ أو 

تاما،يمها ا-اثالة ميتم يثم حتى لكن منها، للئهرب، محال هناك يعني؛ ممرا، 
أنيريد كان فإذا يكزا، والطسس، أنش، المريضة تكون فمد يمحص أن يمتفى 

يفحص؟أن المصيحة أم ذللئ،، له فهل هزا مثل بمانى 
المناوئةمحتل وأن هدا، ولأ-حظ أن المنتثمى إدارة عل الواجس، الخوابؤ! 

المحتسأو العلاج إل مريقات ساء احتاجت، إذا حش والنساء، لئحال اذ 
فأنشناو، ولم عليها الواجب حدا الإدانة مم لم فإذا النساء، إليهن أنمل 

نهوهأو حنوه هناك يكون ألا بثرطت لكن النثاء ثمحموا أن عليكم حرج لا 
ثاحثئوأمكن حاجة، هناك يكن ز فإن المحمى، إل حاجة هناك يكون —وأيما— 
فهدهيمكن؛ لا كان ؤإذا فاحزوه، النثاء فيه محصر ومت إل الدق؛وا المحمى 
.١٢باس ولا حاجة، 

*•ؤصى•*

١٣-

أوأكثر؟أصم شركا يكون ومتى مفزوعا، الأمبايتج فعل يكون نش 



^u_uUL^ ٢٦٤

حمش،نتب السبب هدا أن ثث إذا منزوعا، الأمباك، فنل يكون الخواب،ت 
المدويوالثنبج ا،لريص، عل كالقزاءة الشزعل فالئنب، يدري، أو فرعي 

كالأشياء

الدليللا الدليل، دو لم السي ^١ كان إذا فزعن غز ويكوذ 
فانأكآت، ؤإثا أضم إثا شزكا، ئنا يكون فإنه الواقعي، الدليل ولا الثرعي، 

ؤإنأكبمر، شرك فهو اممه، دون من ينميه الفاعل هو بن، الأن الإنسان اعقد 
فرعي،ذلل يقم لم إذا أصم، نرك فهو اممه، هو الماعل وأن ب أنه اعقد 

سب.أنه عل حثي أو 
•ءهسى••

^فاتجراظ!ااس؛ض؟- ١٤
حزءكل حدة، عل حزء كل يكون الذي المجرأ، الصحم، هناك ي؛ذق.' 

لثهنحور لا أي؛ الكامل، كا،لصحم، يعامل هل محراة صمحاي، صمن ل معلبؤع 
الخلاء؟إل به الدحول نحون ولا بوصوء، إلا 

ولوصفحةكاملا، يكوذ أن يشرط لا العلياء! يقول الصحفن الخواب،) 
يدخلولا يمثه، أن لمحدث هور فلا الكامل، النحم، حكم له يمت فإنه واحدة، 

وهوالكثاب، يمس أن للإنسان نحون فهد؛ كتايح ل الواحدة الأزية أما الخلاء، به 
ذلك،.إل الخالخه ذنب إذا ام، به دخل أن ونحوز وضوء، بلا 



٢٦٥الاق1هاسبع 

١٥-

احدشفر كل ظاية وي زث، عل زايا ٣ ان الإنلكن إذا ص: 
هدهمن الثواذ_، وبنص الراد_ا، لهدا الاJ زكاة يودي فكيف .( ١^١٧٣٧هذا 

وبعضهاأشهر، عنزة ويعضها تنئ، تكون ويعضها الحول، عليها نحول لا الوظيفة 
قفيعجل الأموال من لديه احت،ع ما وكاة يودى الثنه نبمايه لكن إذا فهل ثانية، 

مال؟كل عل حول هي يأ ش ض، 
الأموالرامب ثاء فإن الحول، عش لحول حش وكاثه نحب لا الحوابت 

ؤإنمشمة، فيه وهذا حوله، تمام عند مال كل ركاة وأدى فثيئا، شيئا ثانيه الى 
تمما ويكون ذلك، عل ينتمؤ ثم رانس،، أول حول تمام عند الزلكة أدى ثاء 

وينحيلركائه، عجلث، فقد حوله يم لم وما وقتها، ق ركاده أدين، قد 
الزلكةلأ1سبه.

رمضانكشهر معثا شهنا نجعل الئواس_ا، زلكة ق ثنتعملة الذي هو وهذا 
هذالأن واحد؛ سهر إلا عليه يتم لم ما حتى عندا، ما كل ركاة فيه نودي — —مثلا 

أزحوأنزألالدثة.

9ء ُِةَ ء وم 

^^؛بس<ضراتجاسض:- ١٦

ننبهعليهم وياحذ معينة، ولمدة معينة، لمهنة عثالأ رجل استقدم القوالت 
ذلك؟حكم فا الشهر، ق معينة 

ولكنالدولة، نظام كالم، لا لكف إذا إلا لحون لا أنه أزى الذي الحزار_،: 



لقاءات(ا1،ابالذتوح ٢٦٦

اثديمو لكن ان ض: النمة، عله أخد ض م ض ق أو م ١^١ 
بثرطحائز فهذا ذلك، أشبه وما ا،لواد، محفز الذي وهو يقاول الناس، مع يتكلم 

علالمال أبمسن، ائتي لو يقول• الئاس من وكشر بذللئج، تسمح الدولة ثكوف أن 
—وهذاالعمل يودوف ولا ينصحول، لا فانم وسهم، بيني الذ'ى العمل• حس—، 
ض"•

الئهري،راتبكم عل أنتم لهم• يقول بأن الميء، هل-ا يدارك يمكن ولكن 
مثاكالكن إذا يقول؛ أن مثل حاصه، أجنة هدا عل ذاإت5م وكذا، كذا وإذا 
لكنإذا أو معه، يممق ما حسب، أربحة، أو ثلاثة أو ريالأن نمطة كل عل لالث< 

ولاشل، فهذا كذا، شاح كل وعل كذا مصباح كل عل لك له: يقول يزثايا 
العامل.هذا وين بينه عليه، العمد م ما عل سار  Jjويكون مريط، فيه محصل 

اك1لأَلهاصان:إذن:

ثهسل أثر له يكوف أن بشرط جائز، فهذ-ا ننبه، بجعل أن الأول• الصورة 
الدولهيذللثج.أنئاذف وبثرطآحرت النمل، 

إصافاتويعطيهم عليه، امقوا الذي راتبهم عل يبقوا أن الثانية؛ الصورة 
وكذا.كذا فلهم وكذا كذا فعلوا إذا تنمثة، 

احثعاجاهلانماصيبالقدر؛- ١٧
مكتوبويقول؛ اثعاصى، فعل عل بالمدر يمثج الذي ف رأيل—، ما الئوال؛ 

تعيد؟أم شقي عل 



٢٦٧اراق1ءاسبع 

هلولكن أونعيد، ثقي عليه مكتوب، انه ق صادي هذا أن رأيي اُبمواب• 
الكتوبما يدوي لا كلنا ذلك؟ عليه كثب اممه أن ينلم وهل هذا؟ عل جم هو 

إلاسيئا ط بمن أنه عك ف ئد أنه دري لا كان فإذا بمن؛ أن بعد إلا لثا 
بعمالهم.فيعمل الثنداء، مى كتب قد أنه العمل نل فليمدر يعمل، أن بعد 

علبالهذر بجح لا النصية، عل بالهذر محثج الذي الرجل هذا إف ثم 
وقدبالقدر، بمج ولا المفصود، عل به محمل ب_، كل يفعل تجده الدثا، مصاغ 

فلاومحي_ن مثتين رنلأ ؤ بقوله: بالمدر الاحتجاج ^٠١٥٥^١^ اممه أبطل 
لكالحجه المدر كال ولو ]اشاء:ها"ا[، بمد حجه آش عز ^ لأن١يريلإذ 
قالوا؛الذين المنريذ قول، -بحانه- وأبهلل الرمل، وبعد الرمل مل حجه 
بنأك ْ=ىومحكدث ئ ين %C لآ ِو٠َاتآؤثا % ١^^١ آ اشُ آء ث# 

١[.لالأنمام:خ؛ ئأنثثثا4 ذوا ثهرلثئ 
••)هصق(••

هللريارةاشروصسد؟- ١٨

وفت،هناك وهل للرجال؟ محدد؛النسبة وقت القبور لزيارة هل الئوال: 
القتور؟لزيارة م، 

ئٌ النهارأو الليل مذ ناعة آي محدد، ونت، لها ليس القبور، زيارة الخواب: 
٠•ليلأُ رارها أنه ه الثني م، بث وقد باس، فلا يزورها، 

(.٩٧٤رقم)لأهلها، والوعاء القبور يحول، عند يقال، ما باب الحنائز، كتاب لم؛ مأخرحه ١( ,



اق1ءاتااكاواا،لسؤح ٢٦٨

١٩-

يملالدي الإمام حلم، الشمع يصن، فنمن نميلتكم رأي ّْا القوال■ 
التراوح؟صلاة ق الوئر 

وئرا،يمل من حنم، سمنا يصل أن حرغ لا ذللث،، ل حرج لا الجواب• 
بزينة.فأر قام الإمام طم ؤإذا 

••>ةصى••

ضواساوضضس؛اثي1ب:- ٢٠

لالشركات ق عمل فنصه للطلاب يقدم والمال العمل مكتن، القؤال؛ 
ثعالزاالشهر وآخر ادهبوا للطإك؛ تقول الثيكات فبعص الصف، محصل 

عليهم sl^SsJورب،ا ئدريئل، أو متحممّيرن وجود لعاوم رواستملم؛ وانتلموا 
متحممةيكون فد الشركات بعمى لأن الهللأب؛ هؤلاء لثنليم الأموال بعص 

الشركةمدير أن العلم ْع يوحل.، الل.ى الراتب هذا ق رأيكم ما معم، همل فا 
أمز؛ازلك(؟هوالن.ى 

يتوظتم،الئخوط لأف الثيء؛ هذا معلون مإ صحيح الجواب; 
فيهوهذا للث،، بحاجة وث الراتب أعطيلئ، أنا للشاب; فيقول الشباب 

محدوزات;

الشركهلأو خق؛ بغز أخذة الزاث قدا يأخد الذي أن الأول; ايحذور 
منه.مس بعيبه إلا أحي• مال بجل ولا العمل، هازا عل ءمحتْ 

ازطل.ليال ^u؛lJ أنه الثاف; المحذور 



٢٦٩اراق1ءاسبع 

ليسالحآكومة الزام أن الفثاهز لأن ااة5ونة؛ تثصود كالث انه والثالث؛ 
الأسواق،ق الصناع من الثبانم، حمظ أجل من لكن ممط، اناو أجل مذ هو 

الشركةهذْ ل العمل عل الشاب ثم؛رين الحال، هذْ ق ماد منهم محصل ورد،ا 
الأمنريعوا هذا، الشركات، لهم ئالت، إذا الشباب أن ولو الحأوْ، يكثيسن، حتى 

منممر الأسما~ —مع لكن الأول، هو لكان الممصود محصل حتى للحت5وب 
مستريح.وأنا الراتب، أخذ أنا يقول؛ ث؛مه، لا الشبايت، 

يعمل،أن عليه بل ويزيح، الثات_ا ياخد أن محوز لا أنه أرى فالذي 
لتترلأة.الحكومة إل آلام أن ١^٥ عش أنن، إذا  uLjوعليه 

••)5^0••

رأىأثاا4نياثمصضمم!-  ٢١
يقول!واحد يبهثي المنام ق صائم وأنا عرمة، يوم من الفلمهر بعد السؤال؛ 

طنإل، آتية التزداة والدق هى فإذا هذا، للمش فاسهتا ثريدك، ١>^^ 
ابىوكان ثومي من فاممت، جمرا، افه جراك ل؛ وقالت صدري إل وصممتها 

المثجمن ابني رجؤع وبعد جمرا، افص ثاء إن وقالوا؛ بذللئط، أهل فبلمغثا حاجا، 
أفادكمأفيدونا لها، وأدعو حدق، اتذكر موقم، كل ق أنا فقال؛ ؛،، U.Lأحزنه 

افه؟

علمناوالدJاث،، أن عل ويدل اممه—، ثاء —إن جمر هذا الذلاهرأن الجواُبه• 
الثيء.هذا للئ< فشكرت الدعاء، من إليها مديه بإ 



لقاءاتال؛اباممنمح ٢٧٠

٢٢ -^u^j،jiu سوممتي،ملإ|زتياص؟ثلاث ؛

ذلكق ؤنيتها النير، وتحص شياه، ثلاث يدبح أن والدق ثدرت 
أوثفسمها؟ثهئثحها، هل الحل فإ ثطثحها، أن الوقت 

لقولثوت، ما فعل مطثوحه وثورعها ثطثحها، أل ثوت ذامت، ما الحواب،! 
فز٣٢«إء امء: 

ثتنيالأذتييواضلأسء:- ٢٢
والأفلامالأدوية مى ■بارّت، بتمديم الأدوية ثركامحت، بعص تقوم الثوالت 

العينات،،هذه يتقديم فتقوم الأدوية، لشركة دعاية نحمل التي والكتب والمدكرات، 
لا؟أم نولها بحور فهل والصادلة، الأطباء إل الأدوية وهدم 

بابمن كان محإن الرقوة، باُب، من ذللئ، ؟كن لم ما باس لا الجواب• 
فيها—ليس جائزْ مؤثثه وهي لها، الدعاية باُب من كال إن وأما فلا، الرقوة 

بأمل.حرام-فلا 
*•ؤصى•*

والوfلآدةةاض؛ طب ال يسثص ان يعوزممرض هل - ٢٤
والولأدة،النساء ق يتحصص أن يريد -^_1، متحرج دكئ طبيب الئوالت 

-مماذلاوئ،؟فءا

ومسلم:)١(، رقم ه اض رمول إل الوحي بدء كالخ  JlSباب الوحي، بدء الخارى: حرجه أا 
(.١٩٠٧رمم)بالنية،، الأء،ال، "اتما ه: قوله باب الأمارة، كتاب 



٢٧١الها«اوطبء 

الرحال؛يتعلق فيإ ثمحصصه يكوو، أن شما يمعل، ألا أرى إن الخواب! 
دينه،ق يقس أن عليه تمثى عظيمه، فتئة بالمرأة بملي، فيممأ الرجل قئص لأن 

فهأديثئسممم
••هسمى••

البنوكالوبؤية:اثتيثودعي اثركات السافةي حكم - ٢٥
علهات يدو ما عل وهي الدواسة، الشركة 3، الأكتتاد_ا حكإ ما الئوال: 

الأن؟الأكتابج حكب فإ مامة، وأحدأزاح الئ;ا 
البنوكق أموالها يوبغ الى الثركارّته حمح نحنب الأول، قلنات نحن الخوا'ء،ت 

الريحآنناك ^١ أن باس فلا يئرم، لا فهو اشًريم أما ربا، علمتها وثاخد 
له.بالصدية منه فتحلص الربا، من 

سانسساسدة؟- ٢٦

بثقلددكزْ ثرة وكل بمد، يتزوج لم العمل 3، لنا زمل هناك الئوال; 
3،علميه الخغئ الأيام أحد و3، اممه، ثاء إن فيقول؛ ذللمثذ عل وثحثه الزواج، 

محاكإن فقال: الزواج، عل إماللت، هاكنثا3،ءدم أن أظن لا ومالت: ذلك، 
ُذللثج،أحثرهم أحئن، أن أريد عندما فهل أيحس،، ولا عقيم إيى قال؛ ثم سببا، 

لا؟أم 
هذاسيإ ولا منهم، حطب لن يبينه أن عيب به كاف من عل بجب الحوالب،• 

الولد.3، ط الزأةبجا لأن ، ٣١وم ، ١٣١^، 



لقاءاتاساسنوح ٢٧٢

أنو تج4 بإله، إلا اوة اوأة عن بمزل أل عم؛ اسإء: قال ولهدا 
لهمتق لم نيرهم، لم أنه مدر إدا إثه ثم بصرة، عل ليدحل عنجم، بال بئرهم 

العمد.ويفتح العمد، بمنخ الطالته فلهم العيب، هذا ذللث، بعد 

••)محصى••

؟ضاذاغزنن جدة، ض وأخرم ذماود«يف1ذه - ٢٧

يوماحلمث ثم بالطائرة، جدة إل فدمت، العنزة، أداء أردُتؤ إذا الثؤال،ت 
دم؟عل يهل جدة، مى أحزمتإ وبعدها دة، جق 

ثلثنلهن ررهن هال: الزاقيت، يكز محأ قال أنه ه الئذ عن ثبت ايواب: 
زالننزة«را'.الحج يريد ثمن أهلهن عثر مذ محهئ عش 

نحاوزهه،فان منه، فاحزم ميمات، بأرل ومررت العمرة أو لتح ا-أزلت فإذا 
الواجِت،يزك ول واجن،، ثزك هذا يقولون; العلم أهل فال يؤبه، من وأحرمث 

هناك.الفقراء عل ويوؤغ مكه، ق يذبح ذم 

عندالقراءة:اض سات حمفا؛احك1ئيوضثيل - ٢٨
ؤأثن مدرؤأ وما ؤ س،ءاةؤد\كت قوله هزأ إدا ان للأنمحور هل الثواوت 

يمبصأل لة محور هل [، ٦٧لالز•-رته آنمشمؤ توم ئمبمته. جميعا ثأكفيس مدرب 
سده؟

لم؛وم(، ١٥٢٤)رنم والعمرة، للحج مكة أهل مهل باب الحج، كتاب الخارمح،• أحرجه 
(.١١٨١رنم)والعمرة، الحج موانبتإ باب الحج، كتاب 



٢٧٣الاقاءاسوع 

أفان للأتيجوز ولا وثئبيه، ممل فهدا الناس أمام بد0 هبص إذا ايواب• 
اممهأن بمنم هل ثم العامة، أمام مسا ولا والتمثيل التنمية يوهم أو شيئا، بمعل 
صفةعل يمضها يكون قد هو، دمها التي الصقة هده عل الأرضي يقيفس تعال 

ذلك•بمثل أن له يجل لا فلهذا الثاس، يى فيا حتى عقتلن، المص لأف أحرى؛ 
]الناء:حه[،بمّ؛ناه سميعا ؤإنأقتَةال قزأ! ثا الؤسول. إن قائل؛ يقول ئد 

• ٠١وأية عينه عل إصبعه وصع 
هدينيؤكد أن الّى وأراد حق، وهو الستة به حاءتر هدا فتقول! 

المض،كيفيه عتكي أن أما آدم، ثني س موصعهها بذكر والبصر، الشنع الوصفثن 
علم.بغز افه عل قول لأثه حرام؛ فهدا يعلم، لا وهو 

'•هيى••

مه؛واضواباممالإيااأ:- ٢٩
الخديث؛ق حاء وكا المجر، أدان وقت يتصحيح يتعلق الئوال النوال؛ 

وكاومحال؛ م مكتوما<، أم ابن ينادي حم واقربوا ^١ ٤٥بليل، يودذ بلالا ُاإو 
رىفا ا-قديث وهن.ا ٠. أصحتار أصبمت له؛ يمال حش ينادى لا أعمى، رحلا 

الثاكيدالأوقاف س أحياى ياق تغلئوف وكا الزمان، 3، الناز ظنه ثا محالف أنه 
هذا،ل العلم طلبة من الإخوان بعض تكلم أن وبق التقويم، التزام ا،لؤدييرئا عل 

٢(٠ — ١ حدود)٥ ل أنه الإحزة بعض من لما تاكد للمجر، وباشتة رأيكم؟ فا 

(.٤٧٢٨رئم)الخهْية، j باب اك، محاب داود: أم أحرجه ر١( 
لم:وم(، ٦١٧رقم)بجرم، من له ك1ن إذا الأمس أذان باب الأذان، كتاب الخاوي: أحرجه )٢( 

١(. ٠٩٢رنم)الفجر.،. محممل؛طاّوع الصوم ق الدخول أن بيان ياب الصيام، كتاب 



اقاءاتالب1واالصوح ٢٧٤

عثريتقدم الممويم ق انه أفاد الإخوان بعض الفلهئ وكذلك الوقت، يسبق دقيقة 
العصرهدموا العصر، ذك ومثل ا-اثدوثا، ق حاء كإ الشمس ينون، حتى دقائق، 

أمتقويم ينشحدموف لا الدية، أهل الأمر هذا وخلاف، الظهر، مديم بموجب 
الماجد؟ق الؤذنين عل شهريا ينثر تقودإ يستعملون القرى، 

أنتيس إذا الإنسان وأن الخالق، معصه ق لحلموق طاعه لا انه رأينا الخواب،ت 
ملأذف الإنسان أن لو إذ خشن، ١^٧، لأن ث3ذن؛ أن عله لم:طلمغ لَالشم 

الوهت،،قبل الإحرام ثنيرة أدانه عل الناس مذ أحد وكر واحدة، بدقيقة الوقت، 
Aj[s  ١^^؛،.ء أن وأوجب، الناس، عز هد يكون أنه ثك، لأ

لأنتيعيالتقويم j، المرر عن ثاحر أحدا أف ولو محرون، الوذنوف قيل؛ فإن 
ويولى؟تعهد عليه ويؤخذ للأوقاف،، 

والذتمايظهئن،أنجدا، ئثكلمة لأما الممالة؛ هذْ ل ائو الواجن نقول؛ 
الئتة.أومحاُت، كل j( يقاس، خمس مديم فيه الئثة أوقايت، كل j( المجر أداف 

يعثمدوللا ائدينة أهل أف وهو الإحوان، من سمنته فهذا للممجر وبالنسبة 
ولويقيما، بحثا الأم سحن، أن أرى ولكن حللا، فيه لأن القرى؛ أم تقويم عل 

يبحثوثهلحلهم العلمإء كثار لهيئة منه ملمحصا وأرسلمتم تماما المرضؤع عرفتم أنكم 
الغريب،،اما ■ّأأ\ن، لى امر هذا وقلم برعة، وارصلتموه القادمة ة لخلال 

٠.لالصوادبؤر مقارمب، أنه فالظاهر 

ثهإلاغايرثب ت١ 
بالظرالمنى أم ثقويم عن الووله الخممثأ الخهه تقوم أن مل الزتشة، الممة تللث، خاص هدا 
الخجر.دخول ول، ثمديد ق أخرى منة 



٢٧٥الاقاءاسبع 

٣٠-

الأئثطةبعض عن الرلكة بجباية والدحل الزكاة مصلحه تقوم الئوال؛ 
أمحلال الزكاة هدْ فهل الئيشة، ومحلأت والأعاني( الفيديو كنحلات ا،لممة، 

الزكاة؟هذه أحذ ل الننل حكم وما حرام؟ 

شماءمفيها وليس خلال الزكاة أخذ ايزاب: 
ركيكون قد لكن وحترا، صدئه ثاحذ الآ0 فأث الزكاة هذه أحذ« أما 

إمراراهذا صار منهم الزكاة وأحيت -يا عمك إذا \و\و جهة من -يا العمل 
هذاركش فان عيمُك؛ أحذها بتمسك ثاحذها لر إذا وأسث عليه، بإ صمنثا 
عليك•حرج فلا ؤإلأ حس، فهو منك، ثورعا 

♦•هصى••

يأامساهر،ضاذاضل؟- ٣١
يعلم؛ولا الإمام، حلث زكعه وأدرك الطار، ق صل منافت ان إنالنوال: 

يفعل؟فإذا منافت، أم مقيأ هو هل 

منأنه علامه عده وليس الثمر، علامه عانه ليس الإمام كان إن الخواص،: 
كا0إذا به، باس ألا فارحو ينين، وأو يتم، أف للماموم فالأحنن الطار، موظفي 
 jزلخدإذا إلا يأ، أذ الالخياط لكن اوكاص،، ِسَ أوب الصاَلة ذه ه

بالعلأمة.فليعمل ذللث،، شبها أو مذ)نطة( للثج هلتج كإ علامه 

••©صء(•*



لقاءاتاك1بالفترح ٢٧٦

طاالأقراضضالبا>كاء:-  ٣٢
سمىبتك من معينا مبلعا يقرض أن للأنسان نحون هل النوال؛ 

فهلأهله، وكيلك، منزلا، يملك، لا إنه حيث لشرائه أو منزل، لبناء الإمكان >تلذ 
المبلغ؟هذا يمرض أن له نحور 

هناكلوكاف ولكن نحون، فهولا بفائدة المرض هذا يعهلوثه كانوا إن اُبمواب• 
به.بأس لا فهذا الثمن، عن بزيادة تاها ض وانراها سن؛،، قد عإومكنية مملا؛ 

فهذا،، مالثتناحر أن يريد واس، ربوي، ًلرما ُعن تته ببتى إدا والإنان 
ماح•يوجد ولا به، باس لا 

 Uليسبه، والانتفاع البيت، ثدا م الإيجار أخد الين، ضبب كان ذا إ
هومظلوم، امحيمه ل لأنه أحده، الإى ١^^١ عئوْلو؛محرج اممب إل يثوب باس، فيه 

إلاعليه ليس الزنا وموكل هوموكل، بل للزبا آكلا وهولس نيادة، علته ماخود 
أخرجه.نقول؛ حتى الربا عليه يحل ما لأنه فقهل.؛ ينونه أن 

••هصى••

ياسصاوىأبينياجعاصةتي.- ٢٢

الحكمة،إل مظلمته ينسي فهل الظلوم، العامل كلأملن، ق ذكرث، الثوال! 
أمإلع،اللك؟

ظ4نزحنا لهُ لأن محل، لا لشممة زمحا لو أنه الظاهر الخراب: 
إخالبجاطلن، النزوع، الزلخه عل محل لم ؤإذا الخنل، ْكنمج إل فرثع الحكومة، 

الحكمة.إل 



٢٧٧السابع القاه 

وقى؟غانت - ٣٤

وقت؟أي وق يمضيه؟ وكيفن يمضيه، فهل الوئر، عن نام شخمى الثوال(! 
الثمى؟طلؤع يعد أم والإقامة، الأذان يئ هل 

أفعادته مى كان إذا بمي• شمعا، يمضيه فإثه الوئر عن ثام إذا اُبمواب• 
لحديثمتا، بمل خمنا يملأ أن عاذئه كاJتا ؤإن أربعا، يصل بثلأيث، يوتر 

ائسالنهار من صل يوم أو وجع علبه إذا الس. كاف قالت،ت خكمحنبمه عائشة 
بمي•التال، اليوم من السنن  ٤١٠٧١يعل الثكعات، هدْ ويصل ، ركعة عشزه 

رمح.بمقدار  ٤١٠٧١ا/بعل 
••)محيق(•*

ودخنلروم4افىندئس؛- ٢٥
احتاجوحينا يعلم، أن يوف راتبه من جزءا لزوجها وير ووجه الئوال،؛ 

فاصدقها، ق تاما وهويثق كاملا، الموقر ١^^ وأعطنه بدللث، المال لبعضن 
هدا؟فعلها ق رأيلث، 

أنالممئحة من ورأمت، ماله، ل التصرف، نحسن لا الزوج كان إذا الجواب• 
نحسنكان إذا وأما له، ناصحه وتعثتز حن، فهذا حاجته، عن زاد مما شيئا ثدحر 

لأنهشيئا؛ منه حاز  15أن لها تحل فلا راتبه، يكامل أن ويريد التصرف، 
ثه.

مرض،أو عنه نام ومن الليل، صلاة جا،ع بايب ونمرها، السافرين صلاة كتاب، مسالم؛ خرجه أ( 
ونم)ا"ثم\(.



رق1ءاتاالابالئنوح ٢٧٨

هلبجذمواجمجععبج؛اضنى؟- ٢٦
كصلأيصلأو\ن و؛و؛ بجمع أف وأحب مسافنا، الئشس لكف إذا \ذثؤ\ذ(.' 

الدؤيكفي هل اش؟ صلاة بعد الذي الدم j بمنل فاذا واس، الزكؤ 
يقولهالذي بالدم ياق ثم العثاء، صلاة بعد يقوله ايه أم عنه، العشاء بعد الذي 

العشاء؟صلاة بحل 

ذو؟صلاة أووكل واحد، ذلإ يكفيهإ فهل الصلأس، جع؛؛ن إذا الخواب،•' 
عنباخدحا مكممي واحد، جنس من عادثان لأي واحد؛ ذلإ يكفي أنه الثلاهم 
ثهوأحن.العتاد؛ سبحه ولهذه العتاد، ئنميحه الصلاة -يذه سبح ؤإن الأحر، 

العشاء،صلاة بعد الدم من أطول المعررسا صلاة بعد الدو أف ومحروفج 
ذكروكله بينهإ، وبجلتل ؤيثثح، مرات، عفر افه يذكر يمي' الأكثر، بالدم ُيأق 
باس•ولا 

•♦هصى••

٣٧ -

وأحيانارااندنا« يقول: أحيانا للفامحة، ^١>^ عند الأتئة أخد هناك الئوال؛ 
هذا؟حلف الصلاة حكم فا ارأندئا؛؛ يقول! 

هوية،أعطنا معناها! )أهدنا( لأن باطله؛ فالصلاة اراهدناا، قال! إذا الحراب! 
يمكن،لم فإن الصحيحة، بالقراءة يمزأ أن الإمام هذا عل وثب—V المعز، فثم 
اثهيولكن اءاهدنارا، أقول! انا فقال! هذا ق نامفتموه كنتم ؤإدا لمرْ، المكان فلييع 
الناثالئ،! وثعدل أنثتمه، نجب، له:  cJ^_ارأهدناا٠؟ يقول: الأحيان بعص 



٢٧٩اراقاءاث|ز

اثلق1ءاثض

ؤإمامالبئبمن، حائم محئد يبثا عل وتلمم الله وصل العالمنذ، رب ممب الحمد 
مد:أى الدين، يوم إل بإحسان تبعهم ومن وأصحابه آله وعل المتقير1(، 

الثالثالأسؤع هو وهذا مدة، تومحمنا أن بعد جالنؤاسا ثفبح الثوم هدا ق فإننا 
اكافعام)ّآاةا'ه(.سثهرر؛ح 

اممهأل ونبساعة، الظهر أذان قبل خميس، يوم كل ق اُتح الحلهذه 
قدير.ثيء كل عل إثه ولإخواننا، لنا يافعة جانامحت، محنلها أف تعال 

اياندة:سورة الوضوءمن ش؛؛وآيؤ 
إد١آدذمتنتة تعال• اممه قول عن فثها الحلنة هذْ 

إرءوٌيآؤموآشحوأ آلمرأ.تي إق وأدذؤم وجوه-آؤم ئاعسمحأ ألمتّن.؟ إل يمنن 
عغيجلاف يأص الأية هذه ففي الأنة، آخر إل ]الاىوة:أ■[، ه إل 

النافق،إل وأد:بملم ؤيوث4ي يلوا أن الفلاة- إل ثائوا -إذا ا،لؤمشن بماذة 
الكنى.إل أنجم ويحلوا بروومم وينتنوا 

محأ4الوئ >قاتنا ء: الاته فدن إذا سُوث\ك اف أن واعم 
يمحقممهئته:منعود بن اش عبد ذلك، قال كإ عنه، تنهى ثؤ ؤإما يه، يومئ نحئ إما فإنه 
يه،تزئث نحث فإثا تنثالث،؛ فازيحا i :انوأ ١^ تنال: اشُ قال ر)إذا 

وإثاشئتشئة«م

،٥٠رقم ، ٢ ١ ١ / ١ ) الشثر ق منصور بن سعيد أخرجه ( ١ , 



^IIuUJIuULaJ ٢٨٠

إلمنتر ؤإدا به اض يأمرنا نحر وهي الأن، عئها يكلم التي الأية وهذْ 
ذكز.U فانملوا إليها، القيام ي أي: 4 آلكلؤء 

لعَوجل اش يدي بئذ يقفون لأتم التطهر، هذا يتطهروا أف الناص أمر ؤإما 
منروصة فالصلاة ودعاته، وثنظيمه وئنسيحه بكلامه الله ونا-جول صلاتيم 

فعلها.عند Jالطهارة افه أم فلهذا العيادايت،، رياض 

ه:و-ثوهثؤ ءؤةفسلوأ تعال: هنله تسثر 

الذيالكمن عنل أين قائل: يقول قد 4 ونوذؤم 4ةءساوأ ■ءِةتجلت قوله 
لصحةثزطا ليس الكمي عسل إف نقول: أن وا-اثواب، الوجه؟ عسل قبل يكون 

لمؤإن عليها، أيب، الإنسان بما قام إن الوصوء، سن من ستة هو بل الوصوء، 
ذللثج.و عليه حزج فلا حا تلإ 

عزصاحده إن العلإء: قال والوجه الوجه، عسل الومحوء فروض وأول، 
أمقلإل الأم بن انحفة ئتض بن طولا خذْ وأن الأذن، إل الأذن ِس 

المواجهي،مى ماحود لأنه الوجه؛ مى يعثثر اللحية مى ثرل ما حتى اللحيه، 
يدنه.من الحزء هذا بكل غارْ يواجه والإنسان 

والن؛؛الأنم، لأل وذك والاستنشاق؛ اشمه الوجه عنل ل ويدحل 
عنلق داخلا والامتنثاق— بالممضة ~أي عنلهإ فيكون الوجه ءضوانِفي 

الوجه.حمح ينبل ثم الاستنشاق، نم بالمنصة، مدأأولأ وعليه الوجه، 
4تأوا.ةق، أق محثدمحلاتتاو•' 

بانالمثاصل هي اأرافJت لالأممة:٦[، 4 آلم؛ني إل عَقجل؛ قوله 



٢٨١القاءافاض 

قعليها الامحكاء عند حا وتؤ}ق الإنسان لأن مرافق وسمنت والذزلع، العصي 
والزافقالإنسان، ما مرمى فهي الاضطجاع، حال، وق الحلوس حال، 

اض.كانشمحا.داختفيالخنل،لأن 
هال!اف لأن ١^٥^،؛ إل الأصابع أطراف من يشمل الند أن ثنلم أن وبجب 

١^^،•إل الأصابع أطراف من يمحل أن بد فلا 4، ^.؛^، ٢٠١١إث، ؤوأييب-تمحا 
منه،جهلا إما الكمؤ؛ ينسل أن يوف فقط الذزلغ ينسل ربا الناس س وكثير 

لأنهئتبة، أن نجب ولكن ذللثح، ق كاف الوجه عنل قبل الآكنئ عنل أن ظنا أو 
المزيق.إل الأصابع أطراف، من بثنلها اممه أمز الي اليد حميع ثنسل أن مذ بد لا 

إرءو،بفياه!،ؤوآ4ضمأ مال! مسيرملأ 

لأنمله؛ عثإ الؤأس شتل ]الائدة:آ•[، تعال: قال، ثم 
عسله،مشمة رع هي منحا كونه من والحكمه بالعنل، ولست، باثنح طهارثه 

يصوم،وربا عليه ينس فانه ممر، ثعر لة كاف إذا وفيا الشتاء، أيام ق مثا لا 
بالنح.فكان الرأس يْلهثر حمق فلهذا 

فانالأعضاء، بقية بخلاف منحه يكرر لا أنه وهو؛ آحر نحفيم، وفيه 
يكرر.فلا الزأص U >ات، ثلاث تكنز أن الأفضل 

رأيهعل كان إذا العامة عل يمثح أن مجوز أنه وهو؛ ثالث، نحفيم، وفيه 
يلينهالر أو طهارة، عل لينها مواء ينتح أن فله رأيه، عل دامت، فا عامة، 

محديدلا لأنه ذللثج؛ من أكثر أو وليلة يوم حلال ق منحها وسواء طهارة، عل 
ذلك.اشتراط خدم الثق طاهز لأن عف ثيل أن ولايشترط بجا، 



لق1ءاتاكاباإئنوح ٢٨٢

ععفيفات:ثلاث الرأس ثطهثر ففي 
ننحلأسJ.الأول:أنه 

ي^sئر.ولا واحدة منة ينتح أنه الئانٍر: 
بهجاءت كإ رأسه، عل دات ما العنامة عل يمثم أن مم أنه الئاك: 

^١٠١١٤.

علفاظان للحم؛ن، وئت كا للعإمة وقش أنه الثى. عن يثبن ولم 
البنعن أيما خث ولم ٠، اقرر للمأيام وثلاثه للمقيم، وليله يوم لهإ الئجل 

أنهروى شعبه بن فالمغ؛وة محلهارة، عل لبنها بأنه مسحها علل أنه 
(Jpرردعهإ ا"قما: ق عيي\كلأآنآصم محال ومحي ا-لئئئ، وعل العإمة عل منح 

أذظمحاطا>مح«رم
أنالمامة م ل تنلاط لا أنه عل هذا محيل ذللث،، فيها لر:ذم والعإنه 

معينة.مدة لها يئترمحل ولا طهارة، عل يلينها 

عفوعل ملبوس ا"محوب لأف الثاوق؛ ْع ياص ايورب عل وقيامها 
الأصل.ق قممه وطهازثة يمتح، عفؤ عل ملبوس فهي العإمه وأما ينسل، 

ه.آهسيرٍا إق ؤوآنممًطم تنال؛ قنله ير 
ةزاء;انفيها لالامملأة:ا■[،)أزجثؤلم( ه أوتةو؛ني إق ءؤوآزث؛ا=ظلم تعال: قال نم 

(.٢٧٤)رقم والعإعة، الناصين عل السح باب الطهارة، كتاب ت لم مأحرجه آ ١ ) 
(.٢٧٦)رنم الخفتن، عل السح ل التوقنت باب الطهارة، كتاب ت ملم أحرجه )٢( 
لم:وم(، ٥٧٩٩)رقم الغزو، ق الصوف حية ليس باب اللباس، كتاب البخاري• أحرجه )٣، 

(,٢٧٤رقم)الخفن، عل المسح باب العلهارة، كتاب، 



٢٨٣اسءاثض 

اضس،قراءة عل فأما ُ، را-اثئر و)أرجلآكلم( يالنف، مسعثان؛ 
علوأما وأرجلكم، وجوظب اعسلوا أيأ الوجه، عل معطوفه فإما )أرجلنكم( 

بايديآكم،امنحوا أي; )رءومخم( عل معطوفة فهي ورأرجلآكم( ا-إقئ قراءة 
بارجلئم.وامسحوا 
أماأو تنح، الرجل أن القراءتينت هاتئن نوجه أن يمكن كيف قيل• فإذا 

نننل؟
لسنت،فإذا يعتل، ومتى كتنح، متى ييثئ، الثنة إن  iJL^jأن فالحوام_،ت 

العنل،فإن مكثوفه كانت ؤإذا النح، فإف ا-ئان أو ا-إقوارب، 
وقالعنل، محس، الكشم، حال ق حالم عل منزلتي القراءتان فتكون 

قالوجهين عل الكريمة بالآية عملنا نكون وحدا السح، يكفي اللبس حال 
القراءة.

)وأرجلكم(؟)وأرجلكم(، فنقول! Jالقزاءدي مرأ أن محور هل قالتخ! فان 
أحياياهذه ثمزأ أن وأما للتعليم، إلا اللهم فلا، واحدة حال ق أما اُبمواب• 

القراءةحذْ يمرأ أن الأية ق قراءثم يحرف، كان لن والأفضل فتتإ، أحيائا وهذه 
وذللث،أحياثا، الأحرى وJالقراءة أحتاثا 

ضززذلم، قد كلتاهما القزاءَلإن لأن للثق؛ أتح ذللا، أن الأول: الوخة 
■افذهمحثامح 

ثثابغلز إذا لأنه ١^؛ الأة به نتن، زنيا تتى ^ ش: الو.بم 
العلمية.الكتاب دار تصوير امرى، اكجارية الطبعة ٢( ٥ ٤ / )Y العشر القراءات ق النثر اننلر )١( 



لق1ءاتال؛ابالصوح ٢٨٤

سىقد فيكون -يا، يمرأ لا كان التي القراءة ئيى أحيايا وهذه احياثا، هده بالقراءة 
الكريمة.الأية -يا حاءمت، التي القراءامت، أوجه من وجها 

زملائهبينه فيإ أو ه، نفوبتن بينه فيإ القزاءة تكوف أن يشرط ولكن 
الذيا،لهنحما ق اأوجوذة مر بالقراءة يمزأ فلا العامة عند أما العلم، طلبة من 
ارتباذثيدا حصل أود-ام؛ ق الموجودة عير أحرى بمراءة قرأ إدا لأنه أيدتيم؛ ينز 
ؤوويإ4،-نال: قوله شخص لو٧ ك،ا بموافزآف؟ كيف فيقولون: الخاثة، عند 

ولأه صتيننمق^،'إدا ٠١٠.ةأت؛-اأفنمث\ؤ ^١^ قوله ي وقرأ)فتثتوا( 
أللJتث١آلحثوة عزمي ثيثغوى مؤمنا ثنت ذثثم" ائهٍحأ آلهمأ 

عينكمآقد مل بن محقنتم َةدآلأغت يتقثية تثا.ذ،د  ٥١٥١سند 
يهيزموثه بإ ورموه علميه، لانكروا العامة أمام )فتثتوا( مء لو ]الناء:أو[، هئيتن'أه 

وثلث،.اصتلمراب عندهم حصل ثم أيد>-ألم، بين الذي القرآن محالمة من 
أماماف الأنبمزأ أن امحن مى رى لا بل الأممل، مى ثنى لا فلهذا 

وبتنمحنه فيا أما المحيض، هذين من فيه نا يتهم، المشهورة عي قراءة العاقة 
اللذينللسين مرة و-يذه مرة -يذه ؤيئرأ القراءامحتج، محفغل أن فالأفضل ه نف

ذكرناهما.

العفلنانمحا الكعتان: ؛:،■[، Jijiii]اوةم؛نيه إز ^١^^^٠٢ نخال: وقوله 
رسولفعل من ذلك بش كا العمل، ق داخلان وهما الثاق، أسفل ق الناتئان 

.اف

ومسلم!(، ١٨٦)رقم الكعّى، إل الرحالن غل باب الوضوء، محاب البخاري: أحرجه 
(.٢٣٥)رقم الني.، وضوء  cJباب الطهارة، كتاب 



٢٨٥اواق1ءاث>، 

وضومخله لكن الصلاة، فعل إزاذة عئد حا الله أمر اش الوضوء صفة هذه 
الأك<ل:الوجه عل الأن وئ1نندثئثا 
صنبورمن يتومحأ أن وأراد ا-لإام، ق وهو حصر أو الماء، حصر إذا المننوف 

لكنإذا اف الإنأن:زى د لا إذ ظ محاغ لا ^وق فإنه الماء؛ 
ثلاثويششق يثتصنض، ثم مرات، ثلاث كمه ويعسل ويتمي، عاقلا، 
ممحمصثاء ؤإن مرات، ثلاث واحدة كم، والاستنشاق اآذممة منان،؛ 

ثمثلائا، فثمفمض مصل، ثاء ؤإن مرات، ثلاث واحدة كم، من واستنثى 
يديهيعسل ثم مثات، ثلاث، وجهة ينسل نم واسع، هدا ق والأمر ثلائا، يستنشق 

يبدأويدبر؛ سديه يقبل واحدة نره برأصه ينتح ثم مرات، ثلاث ١^٥٥^، إل 
لأنيأذسه؛ وبمثح الناصع إل يرجع ثم العنق، إل يديه وسحسا ؛الناصع، 

الأذنينفبمثح الوجه، ق والفم لكلأنم، الرأس ي فهإ الرأس، من الأذمح، 
منرجلته يغل ثم أذسه، ظاهر بإبماميي وينثح صإحيهها، فا بابتؤ، البإدخال، 
أصابعالأصاع ئل أن والثتة مرات، ثلاث الكعجن إل الأصابع أطرافؤ 
أصابعسيإ لا الأصايع، بس ما إل اناء وصول، لمتيس الئجالذن، وأصابع اتدين 

الئخل؛لأنماتأرة.

سريلئ،لا وحده اممه إلا إله لا أن ارأثهد يقولات الساخ الوصوء هدا ويعد 
منواخننني ١^ من اخض الثلإ وزنوله، مدة محثدا أة وأشقي له، 

سيدخل الأ،اظ، اخ أبوان، له نمئ، ئدا سل إذا ان الأنفإن اكمين«را؛، 
باطنهوأما فبالوصوء، ظاهزه أما وباطنه؛ ظاهزه طهر قد يكون وثبدا شاء، أتيا 

٥؛رقم)٥ الوضوء، بعد يقال ما باب الطهارة، أبواب الرمذى؛ أحرجه ( ١إ 



٢٨٦

اممهومواله ورسوله، عنده محمدا وأة اف إلا إله لا أن شهادة الاخلاص فبكلمة 
مننحعله وأن الذنوب، من القى يطهثر ١^^ لأن الئوابئذ؛ من ؛بملة أن تعال 

اقطريى•
والتعماءوالحمد والثالث، الثزك دنى مى حميحا يلوبما يطهر أن اف أمال 
جوادإنه مصلحين وصالحي مهتدين، هداة ؤإياكم يجعدا وأن للمسلمين، 

بإحسانثيحهم ومن وأصحابه، آله وعل محمد، ثبسا عل ونلم افه وصل 
^؛>،•٢٠^^١



٢٨٧ا|ق1ءاث>، 

الأسام

-١

نحض عل وكئ فلا فنكم- اش -بارك المائة م الخ ١^١^ 
منهن؟وقت لها وهل الخالة، هذه ق المائة عل 

يردلم لأنه وذللئ، مني،؛ وقت له ليس المائة ننح أن الصحح الخواب! 
به.الأمه مثد أن يمكن لا الثسول. عن يرد }إ ١^^٠، والثىء ه الئل عن 

أماالرأس، عل ائلمومة المامة هي بل والشة١غ، العرة هي لست والمامة 
رأمه.عل ويمتح عقالعها أن فيجك، والعقال الغرة 

وغثرهم،والئودائن الأسان الإخوان عنائة مثل فهي للمهم ومرنا 
للثأسثامله تكون التي كالقثعة الشتاء، أيام البعض يلبنه لعا بالنسبة وكاللالث، 

المائة.حكم لها يهده الرقبة؛ عند من أمقل من حلوق وفيها كله، 

أكثرها.يمنح أن يكفي المأمة عل والمح 
كغ.فلا غطئ4ا، المائة كانت ؤإن كخ، مكشوفة كانت إن والأذن 

••©صى••

صندوقق وتوصع فلوسا، التلميدات، مى -؛^ Ijأما يذكر مدرسة الن.والت 
الصندوقمن سحنك لم الملونل ولكن اقصف، ق منامته أما سة \ق°ذءأ 



٢٨٨

عثرةذثع اشتد مثلا- - لكن فإذا الملومى، محرجول العام وآحز العام، محلوال 
تخئجلا الملموس هده لكن الدرّة، ق ائنامحانت حثسّا عل ( ٢٥)ينطوثه ييالأت، 

باس؟ذلك ذ فهل الصندوق، من 

الصندوقل توضع التي الدراهم هذه لأل باس، فته ليس هدا الجواب■ 
آخرق لكن فإذا اأ٠صم،، هذا عل يتفقن ما يقيدن والدرسان كالوديعة، يعتأر 
للطالتات.أعادوها ثم الربح وحسبوا المتصرف حثبوا العام 

••)قيئ(•*

افطوطالسبسيوغعوها:السديلزداوسوعايض حكم ٣- 
ائوصوعةواللوحات< مثد أما المتآر عل ذكرت للمثزعة بالشبة الئؤال: 

إذانثلأ: تختلف، السيارات ولكن ( ١٢)٠ نثلأ: الطويلة، الخطوط عل 
فهلمرعة، ونت؛ث لا واقثه كاما كم( ١ ٢ ٠ ر نزعة عل الثحمة يالثنازة مشيث، 

١كم(؟٥ ٠ أو كم، ١٤٠الواحد)لوتجاوز ثيء هناك 

علنجن، انه الأصل المختصة؛ الخهات قبل من المده الئزعة الجواي-ذت 
ونؤ:ئأَجا -نال: ١^ قال وقد الأم، زل أزامر بل لأما نجا؛ ثي أن الإنسان 

.]الناء:هه[ ه مني ومح،أمحم أؤ-ول، وآيخأ أق محنوأ ءانتوأ 

لولكنتحتى أموريا، ولاة يه أمز ما ينشل أف الرعية يحن علينا فالواجب، 
السيارةحر لأنه بالثزعة، فالعمزه بسرعتها، الإنسان ينعر ولا مربمه، السيارة 

مأموفالإطار أف قدريا إذا وأيصا للهلاك، عزصه لكانت، الإطار امجر لو 
أوماسة؟بع،ر يديه لوعل؛؛ن فيا هومأمون فهل ائفجاره، 



٢٨٩الاق1ءاثض 

عليجب انه فالأصل حديدي، بسثاج الحاطه الثريعه الطري يثمل وهذا 
الأصل.هو هذا الدوJة، طام عل يسبمر أن الإنسان، 

••©صى•*

ايث؛ئسطو؛هليالإضوارضاممفاطأا- ٤ 
تبينأن فتريد واذنل، الصعق الملتزم الشباب صفوف ق يلاحفل النوال،! 

الالتزام؟بعد م؛ ق يكون الياب يجذل م الأستاب 
وليسالحمد— —وطه يسر أنه ثلثا لا الشباب عل طزأ الذي الالتزام الحراب؛ 

المنتزم،للإنسان محييأق الشيهإال لكن مدم، 3، طه— —والحمد هو بل صغمح، فيه 
أسهوما له يعفر اطه باق ؤيعريه الشل، لفعل يدثعه أو الحتر، فعل عن فيثبظه 
عئؤجل.طه والته العصي يجلص أن الإنسان عل والواجس، ذلك، 

القالرسهن العلأ طك، ومن 
يشيطا!الشاب يجعل أسباب وهناك 
مسهمن وأي كلنا فإنه الأحرة، والداو اطب وجه يقصد أن الأول،! السبب 

نشاطه.عل يتمل حتى العزيمه جدذ فتورا 

اممه؛طاعة عل الذينثثشطوثه الإخوان مصالحك عل عمحرصن أن اكاف! السبب 
زإثانحييك، أن إثا ابمك! رركلحامل ه! الني ؤضثهُ ك،ا الصالح الحيز فاو 

ديوانه.ق الشافعي للإمام وية منأيان من شملر )١( 
والصالةالر كاب لم: وم(، ٥٥٣٤رقم)اك، المباب والصد، الذبائح محاب الخاري: أحرجه )٢( 

(.٢٦٢٨رقم)السوء، قرناء ومحانبة الصالخبن، ة محالاستحباب باب والأداب، 



لقاءاتاوابا،سرح

اندلإإذا لأنه ضي؛ مما أكثز محوبما ١^٠^١٠١ عند ألاظوف ١^^،: بب ال
وممنيد1زتظام الترم إدا ولكن ومل، ثث نجب لا ما نمنه وحمل يبغي، مما أكثر 
يمل.لا ائه الأسباُسر بقية فنله الغالب؛ع فان الثريعة، متقيه ما عل 

ليشاهده مما اف، طاعة عن يصدم ا يضم تضم ألا الراح! السبب 
لزإن ت١قرهلم عل سلى نتجع هئك ؤ ه! للرسول قال ■ميجل اف فان محثتعه، 

وفال!آثارهم، عل ثمناك مهالك، أي• تالكهفت٦[، ه أسنا الند.ين< ده!انا يؤينإ 
فياثمنه أصلح إذا فالإنسان لالحجر:أا،[، آلمقنكزه عي ؤلمؤن يؤمر بما اصيع ءؤ 

ويعلمالهدايه، لهم القه ويسأل الله، يدعوإل غيره؛ بمنل فلا ربه، وبتن بينه 
ثيء•من عليهم حابه من وما ثيء، عليه حناتلم من ما أنه 

يعينه.وأن يثبته أن دائا الله فيسأل ائايث،، افه سؤال الخامس! المسس، 
لممييتهأحرى، أمياب، هناك يكون وربا الأن، محضزبير أمبايتذ خمسة فهدم 

الالتزام.من عليه هو U عل وثبته 

••هجمى♦•

اشىلتدرصالإسادواصتور:ه~ 
ؤاكاJث٠لإصأ;ه، وفزاش للنخل لاماش الشحيح: الخد.يث، ل جاة الثوال: 

١^>^،؟نض فا لثطان«رأ؛، لض، 

اللازم،من أكثر وامحاذ الإنزاف، مى محير ه اوئوو أن المعنى: الخواب،: 
رقمواللباس، الفراش ص الخامة عل زاد U كراهة باب، والنية، اللماس نحاب، لم: مأخرجه :١( 

(٢٠٨٤.)



٢١١ا1،تا>افا> 

القالاراو إق ب قثايرن الئاز لكن mإذ كزنن i_ ذ ّج دلا 
قالوقد الإنزاف، من لأيه الشيه0ن إل ثنته ؤإنا و\كأ.أ أئفع أمور ق يدلوما 

إنؤ وقال! ]الأنعام:اأا[، ه ألسرضتح نحب لأ لقثه> قمٍ؛ئوأ ^^٠ تعال• اف 
 jlلالإمراء:بأ[,آلسط\نه َكاذوأإ"مإل ١لمتيؤ

••ؤصى♦•

ضالإشادةم4اتاض:٦- 

خوز«؟ثننا مذ الئاثات اممه ررأئوذبكيإت نش: ما 
التيوهي؛ التامات® الله رركيأت أغتص-لم، منناها: ا>أعود« الحراب: 

وص^٠، ;و ؤنسهث فال: قال كا والئدق، الخيل عل اشظغ 
لالأنمام:هاا[.

فإنالئزعثه، والكالإت المدرثه الكونثه الكالئات أما محمل هنا والكليان 
وسورةالملق وؤة بكالتعود مثلا، بالقران الئزعية ائنه يكلعات ينتعيذ الإنان 
منبجانه نحميه عغتجل افه أف وهم،• ١^.^ ؛الآيا'ج، هنود الئاس، 

الرجيم'الشتطان 

ولهااف، حلى مما القس فإن القس؛ فيه يدحل حلق® نا نر ررمن وقوله: 
نيتانؤمن أمسنا ثرور من بافه ءآعوذ الحاجة: حفه ق جاء ك—،ا مرور 

أمالنا®.

••©صء(••



٢٩٢

-٧

مصائحةأو الأخلاط، عليه أُكر إذا العامة— —من الناس بعص ،! ١^^١١
وحاريمريصه كانت، جارى زوجه أن لو ت يقول نبهه، يقيم المحارم غم مريبايؤ 
الطست،؟إل آخدثا أم أئركها هل محارم، عندها وليس عانجح، 

الحارمعز من وهن ومصايحتين بالنناء الأخلاط أن ثلث، لا الخوابات 
اممهقال الأحكام، نحتالم، الصئورة عند لكن وأعظم، أند واهلوة محوز، لا 

٢^١لالأنعام:\'\ا[، ه إنه آصظيزقن تا ١^٠ عوم حرم ما 2^؛ ثثد تعال؛ 
وماالهلسب،، إل عليها وأدحل أكلمها، أذ إل مصهلره جاري امرأه كانت، 
يزولحش بها ينثعتن زوجة عنده كان ؤإذا الفتنه، أمن مع به بأس فلا ذللثج أنبه 

اقلن؛.

 -Aؤي؛لإض\هؤأ
خاصةبكثزة، عندنا الشإل ق موحودوف الأف للرافصة بالننبة الثوالت 

الحز3، المديثة مدحل ل عندنا، الراقصة المدرمحوف واثثر الثدريس، حلال من 
الناثةتحدروذ أو عليهم، فتوى صدروف فهل الثاف۵ة، من مدرستن تعه أتى 

المناُر؟تذيأعل با-قل_إعن وهلثنصحوو منهم؟ 
لأماالإفثاء، دار ِس سث بل مر، _ فلا فيهم الفزى أما امحاب: 

سواءالحي الإنسان يقول أن فيجِج بالتيري،ن، يتعلمن ما وأما المنووله، ابهه هي 
فإنهالصالح، الثلم، مدهسؤ حلاف، إل الدعوة متهم ظهر فإذا عليه، أو له كان 



٢٩٢اث> القاء 

و\>ةثهزإذا انه ومعلوم عليها، يناظروا وأن البدعة، هذه إظهار من يمعوا أن نجب 
أنممعلوم الثالم،، وطريقة يالتق علم عندْ من البيع أهل من غيرهم أو هم 

علأ-لؤ يقذف، بل ؤ قال: تعال اممه لأن لثيى، ا-مقاومة عن يعجزوو موف، 
لالأساء:ها[.ُم>فونه ألهل،منا محلكم ناهق هو فإذا ئدمغهُ 

أمورق هم إنإ صلة، العقيدة إل قت، لا أشياء ق يدرينهم كان إذا أما 
ذلك،ل بأس فلا بالعقيدة، يتعلق لعا يثعرصوا ولم أولعوية أوأمووأذبية جتاق 

نيطكا،زلأمحابمغلأن
شبابنا.

كاأتيداماكؤصاكطبم:٩- 
هلاجد، المق ؤيصلمون الأنواق، إل ينزلوف علمدثا ^ ١٠۵٥١^الثوال،ت 

أختانايئوثم؟الخنوذ أن هوزلاأنءذمساثاجد،ننم 
افهلعل يصلون، يركوف بل الماجد، من يطزدوا أف أرى لا أنا الخواب! 

الناس.نع يصلوف أعرف فيا اجد المدخلوا إذا لأتم ^؛^٠٢، أن 
حلم،الصلاة مى يمنعونم إذن ا-اثعاءة خلمؤ وخوضأ يصلوف كاثوا ؤإذا 

ؤإذادللئ،، أرى فلا الث،اجي.، س طزدهلم وأما الناص، ح صلوا ،; ^LJالناس، 
الصلاةتريدوف لا كنتم إذا اقبروا لهم■ يقال الخاعة، مع الصلاة يريدوف لا كاثوا 

إلذمهم محاولة ُع وصلوا، المنجد مى الناس محرغ حتى انتفلروا الخاعة، ْع 
فائدة.منه عئصل ألا يمكن الحاعذ السيل الجامي، تثيل عق الحق، 



٢٩٤

بيويغم،إل ولدعول وعي، عئدْ الذي منهم الهدب إل ثئظروف لكن 
وعدل.بإنصاف معه وتتكلمون 

•ءؤصى••

1ئ«ةالساجد:حكمائكافاةاثنيسنلتيا - ١٠
ويوكلالسجد فيرك ازثاط، عنده يكون أحيائا منجد إمام الئوالت 

ازىالمال إف أقول: ثم لا؟ أم خلال المال وهل ثيء؟ عف فهل ثقة، آخر شخنا 
وهواعلمها، ق الأوقاف وكذلك الصلاة، مقابل وليس مكافأة، عليه نجئل 

الخال؟كان مهإ بالتنام عليه يوامحلب أن يستهلح لا فالشنمى محلبيعي، ثيء 
علؤيوابب بالواجب، سيقوم أنه ميه مذ يعلم الإمام كاف إذا ابواب• 

قالإمامة راتب يتول أن له يجوز لا فإنه وفعل أنمار صاحب، لأنه الصلوايت، 
الملحد.هدا 

حدثولكن الصلوات عل ؤيواظب بالواج_ا سيقوم أنه يعلم كان أماَإذا 
لأنباس، فلا الكماية، فيه من وأناب إليه وذهب غثره، أو شغل من حادث له 

رزقاالعناء عند سمى وهي له، خلال يأحدها التي والمكافأه عارض، ثيء هذا 
لكاسالصلاة، عل أجرة كانت فلو الصلاة، عل أجرة ولبث، المال، بيت، من 

ّياجزة ؤإمامته صلاثه 

إلارمضان ق هأ أصل لا قال: شخص عن أحمد الإمام محئل وقد 
يكداإلا أقوم لا فقال: رممان، ق الليل بمم يقوم أن كلموه أي• وكذا، بكذا 

ا٠؟ هداُ حلفن يصل من باممه، يعود فقال وكذا، 

تيمية.ابن مكتبة (، ٩ ١ / الجتان)١ داود أبي( رواية أحمد، الإمام ائل م)١( 



٢٩٥الأقاءاثس 

-بمايراد أن قور لا الاحرْ وأعإو عوض، عل إمامته جعل لأنه وذلك 
٥^١لئ1ننهلم إمحم مف ونبق، آلية آلثيوه -'يبئ سَ؛اث ؤ تعال؛ اممه لقول الديثا؛ 

صنمرأ^١ إلاألثارنكث أمحرة ق ثم ثس أؤ!ن ؤل؛ءش ئ ومحيبمالايبموف 
١[.-٦ ١ لهود;ه ةنتؤ0ه ثا وثطل ِذةا 

وا.الوذنين،الأئمة نحن ثأحده ما لكن للاخرْ، تكوف أن بجب الأجرة فامور 
بابمن ليس الحكومة من وغيرهم والقضاة، المدرموو، يأحدْ ما أيصا وكيلك 
العامة.الصالح تبمذه للقيام المال، يت من الرزق باب من ولكن الأجرة، 

••هصى•*

ضر،سالخ4اعةالأوشا- ١١

م1تمئينحماعه فنصل الظهر، صلاة عن ناحر جامعة محللاب نحن القوال؛ 
علحائز ثدا فهل انضزازا، الأول الحاعة بعد الفم صلاة مز ذلك، عل 

لا؟أم الاستمرار، 

حماعةاقامة التزامكم معناه! هذا لأن هذا؛ أرى لا النجي. يقس ل الحواب؛ 
واحدة.صلاة يصلوف لأهله المجد ودعوا الثكن، ق معا صلوا لكن أحرى، بعد 

حماعة،يعد حماعه فيه نصل ذاجا الطريق عل منجد —مثلا— هناك ولوكان 

حماعهجاءُتج كلما فيها، ااث،اءات نصل أن باس فلا الطرق عل الى اجد المفإن 
هداطزى من لكل معده هي بل واحدة، لح،اعة يعد لر المناجي هده لأن صك؛ 

الطريز•



لقاءاتاسابالئ>ح ٢٩٦

ضتبلاض؛ااوس؛ثوو؛- ١٢
مثلاالشهز آخر منهم ؤيأخذ عندْ، ينملوف لا عثال عنده رحل النوال! 

هذا؟ل رأيكم فإ ريال، أوثلاثمئة مئى، 
الدولة،، Liajعل فيها الإنسان يتمشى أن محب الع،ل قفية الخواب! 

للعامل،ممهلوعة وأجن0 أذثت ؤإنإ هذا، بمثل سمح لا الدوله أن علمي وحثب 
ثيرلا العامل إن يقولون! المهلوعة الأجرة هذْ من ينكوف الآمملأء ولكن 

ت؛تم،ولا حال بكل مضمون راتة أن يعرف لأنه الثنل، مى يلرمه بإ يقوم ولا 
حثاطاكان فإذا ينتجه، عمل كل عل معلوما ثيئا محعل أن يمكن نقول! ولكن 
عليه،ثمممان ما حب أو ريالأت عشرة ريالأت، خمسة ثوب، كل عل للث، تقول! 

محر؛ائاأو نثاكا، كان ؤإذا وكذا، كذا مز كل عل ك له! تقول ئاة كاذ ؤإذا 
العلومة.أجرته إل بالإضافة يشط، الخالة هذه ففي كذلك، 

ليئزشلا فقط للعمل الخزيزْ ذحلوا إذا مارى أو وسثن كمارا كانوا ؤإذا 
متركبن ثن محن ؤودد؛د ت\زلئوعاك! افه قال منهم، حثر المنلم لكن باس، فلا 
ولنمثنكة نن خثر محنته تعال؛ ومال لالقرة:اأآتا، ولز 

••هيى•*

^^اني؛برضنإسباي:- ١٣
قرارحسب معتتتنة أرض عل أقتم منجد القرى إحدى ل يوجد الثوال! 

هذاق والمواعظ المحاصزات ؤإقامه فيه، الصلاة لخور فهل الحكمة، مذ الغز هيئة 



٢٩٧القاءاث«ذ 

منجداالناس من محموعة عليها أقام القزى، إحدى ق الأرض أن أي المسجد، 
أيالأرض عل يزلع وصار ملكة، الأرض لأف الأرض صاحب حج فا جامعا، 

أنوأقزمتج انحكمة، س القلر هيثه فحزحنر عإرْ، ماللئ، أو هذا اشحص ملك 
تقرييا،صنوامت، ثإن لها المصية وهده فيه؟ الصلاة نحور فهل المدعى، مللث، الأرصن 

فيه؟الصلاة نحون فهل حدث، مهإ متنازل غثر أنه معروف، الأرمحى وصاحس، 

النجد،عليها بني ومد لفلان الأرض أن ثبت إذا الخالة هده مثل الخوارب،ت 
يمكنولا ويعطاها، أرصه قيمة تثير بأن الأرض، صاحب يصالح أف أرى قاليي 

منيصالح أن فالواحس، الطائلمة، النفقايت، عليه وأيفى بتي، أن بعد المنجد هدم 
•ن\ن قيلالح|

هدابناء مرنا قد الخفومه دامت، ما ولكني فيه، يصل ألا ينبغي والذي 
فيه،ينل ألا والأول عليه، >غ فلا فيه ٍنز فإذا لسن، ولخه المجد، 

ولكني،الأرض، لصاحم—، أنه ثبش إذا غرها أو الخمعة أو المنض صلاة مواء 
محلويا؟لا لماذا الشكلة، هدْ تبقى أن بمم، لا أقول: 

•♦)محسمى♦•

ضاب؛نيطةاسمالأض:- ١٤
العيدين،،صلاة عن، أمثلة العيدين، صلاة حول كتاب لكم ورد الئوال: 

أئكزصقتا وعندما النجد، كتحية محثه له العيد مصل أن ذكرمم الكتاب وق 
ممتِسالأاسا،بام،؟علينا 

لحلمهؤإذا المساحي، من كع؛رْ المنجد، تحية فيه يقنع العيد مصل، الخراب: 



لقاءاتااد^بالسوح ٢٩٨

ركعتم•لأ مبص 

والدلليثور، لم أو نور سواء منجد لأنه المزية؛ حارغ لكن ؤإن حتى 
عليدل وهذا اكلرُ دخلن أن القص اص ^مخ الزثول أن ذلك عل 
المجد.حكم له أن 

ولكنله، تحية لا قال! العبياء بعفن لأن اشحثة؛ ترك من عل ينكز ولا 
تحية.له لأن فيه؛ يصل أنه الئا-جحت القول 

••)محسى••

١٥-

ةمومقح أو إقامة، ق غ؛رْ اسم ينتعل الأشخاص لبعض بالئنتة اائؤال! 
يمحأن من ا،لوظم، يمغ الدولة وقرار الدولة، ق ا،لوظفيرن أحد —مثلا— قارية، 

لا؟أم عإرْ، باسم تحاؤيا عملا يمح أن محوز هل محاويا، محلا 
بجائز.ليس والكدي، هوكدب، أوصدق؟ كدب هن.ا هل ت أسألك، الخواب! 

الكتنسّئ،والال الغش، هومن الغش؟ مى أم للدولة، النصح من هذا وهل 
باطل•والغم، الكذب عل، محن عمل، مذ 

بازطل،ا1ال وأكل الدزلة، وغش الكدبح، المو1لة: ثذْ ق محاذير ثلاة إذل 
الدوله.منعته ما ليمعل عإرْ اسم ينثعثر أن للإنسان محور ولا حرام، فإنه هذا وعل، 

ؤيمتزلنالسالمان، ودعوة العيدين الخائض تهود باب الحيض، كتاب البخاريت حرجه أ (
العيدينق النساء خروج إباحة ذكر باب العيدين، صلاة كتاب ومسلم; (، ٣٢)٤ رقم المل، 

(.٨٩رقم)• لالرحالإ، مفارقات الخطبة، وشهري اكل إل 



٢٩٩ااق1ءاث>، 

ثاخذأن ؤإما العمل، وثرك وظيمتلئ، عل ثبمى أف إما الرجل• لهذا ويقال 
قولنا عندها، موظثا ثكول أن عل محرك ئأ والدولة الوظيثه، وثرك العمل 

مح،واصلءلامحلإلأكئوز.
••همي•'

أجودي:من ولدنته ضي؛ عنوا4ع فم عنالأيمماص اسثفدم خ حكم -  ١٦
بالر،معهم ويممق اّلثادج مى عثألأ يبلب العملاء يعص هناك الثوال! 

عيْعند ثئثغلوو ثوي لديه اويوئ ١^ انثهى فإذا ^١، التر يقول: كأن 
ريالامحته،ث،انية لهم ثدي ثم ريالأت، بعثرة اكال مسل عل المر فتاحد بأحزة، 
ا-ثديد،الحمل صاحس، ْع التعاقد من به يقوم ما مقابل له الريالأن ويكون 

ذللث،؟إل وما حقوقهم وتحصيل 

من٣ وله ثننل أن عل العامل الكفيل يوجه أن بأس لا الخواب؛ 
المنوولوهو العاقد، هو يكون بان الحمل، هذا ق أثر له يكون أن بشرط أجنته، 

معمممما هدا يكوف أن نلاحظ أن بد لا ولكن أثر، له مما ذللث، وغر العمد عن 
فإنهالثيء، هدا من منمتط الحكومة تكوف بأن يممق لا كان فإذا الحكومة، شرط 

لاقوز-

••هصي••

انوأةعنداشع؛*الإاةثو«4اأهطى الؤنج طلب حكم -  ١٧
الدثوعام من أكو الزنغ طي، \ذ\ ١^، من ١^  -خي الثؤال: 

شل؟امحز إلا الدلإ ثنشئ لا أما العلم مع ذك، محوز فهف لها، 



اق1ءاوااكابالفتوح

اامح]ع-عند اأنأ0 أعطى مما أكثز الروج طلب ~أعنيت المسألة هذه الخواب! 
ثلأأش حدود معا ألا خمم ؤؤ0 تعالت قوله بعموم واسيل العلماء، بعص أجاوها 

[.٢٢٩ئؤخياخاأصثدءه]اكرة:

^٠١١ت الأية معز وأن أعطاها، مما أكنر ياخد أف يجور لا العلماء• بعض وقال 
وقينطها، لم ثنئا وت5لف1ا ولا أعطاها، مما [، ٢٢هءهأندف خا ءلإم\ ج-اح 

فن-بجا،انقم ١^ لأن خا، الإخ>ار من V أعطائ مما أم الزنج طب، 
ألأما ممط، أعطاها ما يأخذ مدير أقل ئعل ز؛جة\.( يامتحلأل المهر وانثحمتؤ 

فلا.عليها ثزبح 

إد4قالوا! حيث وا"إقواز، المع يتذ الومهل امحابلة مدهما من والمشهور 
مييلافن يممز أن ان َللإنسعي والذ-ى أعطاها، مما أكز منها يطلن، أن يكرم 

الممصثئكان إذا وأما ثاء، ما يهللنا أن عليه حرج فلا ازأة، ٌى الخطأ كاف فإذا 
نير.با ولإكتف_ا ءاا1حمما لممصثرْ، معه البقاء اأنأ0 وسئمت منه 

للزوجينبغي أيصا وهذا الثفتة، والمرأة العغ المرأة ب؛ر، أبما ترى هناك ثم 
ألدَاعة.

••)قصي•*

ثبانحاةامملأىشوس،شم؛؛' ١٨

ض_ ثمن \و 'ثنن V ^ دلل هاك عل الئوال; 
ئرعئ؟بنج بدون زوجها 

قولهوهو ذلك، من أشد وعيد هاك لكن اللمنن، ل حي>يثا أحمظ لا الخوابج؛ 



٢٠١الاقا،اثني 

ه«ُُزائذ عأتبجا ص م عي مذ الطلاق ززجما نألت ائزآة ه
عانها.حرام اُبق رائحه أف ه.يئآ الرّول لأف ثديي؛ وعيد وهدا 

الهللاقمنه يطلب وألا ينلها، وق نمها ق اممه ثممي أف المرأة عل فالواجب 
قكا له، كراهة ١^ نع الئي نمق لا اوأة وكوئ أخهانا ص شزعئ، ب إلا 

اممه!زئول يا وقالت،: ه الثل إل حاءلم، حن شةاس، بن مس بن ثان روجة 
الإسلام،ق الغمز أكنه ولكي دين، ولا حلق، ق عليه أعيب ما مس بن ثابت، 
لزوجها:ه اض فقال م• قالت: خدمثه؟« عانه >اأردًين M■• الئئ فقال 
وطلفهاثطلمه<ارآا.الحديمه ارحل 

••هصى••

الجد٠مدنؤ في مائدتن  'ضسل جض حفم - ١٩
للمسمديحلها إنلامثة أفرؤله فيه تلغ النجد بجوار ملحي الثوال،: 

النجد؛حدمايت، ق يصزف لحله النجد بجوار ملص أي النجد، وحدماُت، 
اللحىوهذا للأوقاف، تبنا ليس خاص، المجد فهذا ذللن،، شابه وما كهرباء من 

هذا؟محور هل كالكهرباء، المسجد لخدمالت، ولحله مؤجر للمجد، ملاصق 

فيهافليس ماخه، اشجيلأت أن 1ْام ح د>يوحد لا بأس، لا الخزاي،: 
شء.

الهللاقأبواب (، ٢٢٢٦)رنم الخنع، ق باب الطلاق، كتاب داود; أبو أخرجه )١( 
كراهيةباب الطلاق، كتاب ت ماجه وابن ١(،  ١٨٧)رقم المختلعات، ل جاء ما باب واللعان، 

٢(.٠  ٥٥)رقم للمرأة، ١■^^ 
(.٥٢٧٣)الطلأقفيه،رقم ١^^ باب الطلاق، )آ(أحرجهاوخارى:ىاب 



٢٠٢

هلسإسمىثاامحثثي؟- ٢٠
منلم؟صحيح ق ا-لتئاسة حديث ق إوهأ ما \ذثو\د.' 
سياقق ثإ ه اللمي ض صحته إل يطمئن لا الممس أف ت فيه قولنا ت الخراب 

لأن!^؛ ٠٣■إئكارا تفار0 ق رصا رشيد محمد الشيح اتكزْ وقد الك5ارة، من متنه 
النيكلام من يكوف أن يبعد ساقه 

سوط،لا لكن رصا، رشيد محي قبل الئ1لم، من به قال أحدا  ٣١لا وأنا 
ثيء.منه نفسى ل لكن فيه، العلياء أقوال انتع لم وأنا 

محصى•• ٠٠

ط،أاضاءواسماض؛- ٢١
تويقول والخئاعة، الثق أهل منطي استحيال ينكر من هناك الثوالت 

هذاق واiاJريدية للأشاعرة، إدحالأ ذلك ق لأن الث1ث، أو اوثأفئ؛ن، نقول! 
المصطلح؟

الطلقالأمم ق ئدهتهم كانت مه،ا البيع أهل نذيل أن الخطأ اُبمواب• 
الثلثحالث من ض يدحل لا وا-إفاعة الثق أهل فان والخناعة، الثق لأهل 

افهصفات من يتكئ الؤجل هذا كاف إذا فمثلا: فيه، حالقهلم وقيئا عليه، ئز فيئا 
قمنهم كان ؤإن أنكر، فيئا والخناعة الثق أهل من ليس فهو ينكئ،،، ما وأسيائه 

وسنة،يدعة فيه ثبميع قد ١لإنسان أن يروق واُؤاعة الثق أهل لأن أحرى؛ أمور 
منليس هو فنقول؛ اممه، صفات ق الثلث حالن الذي الرحل فهذا ؤإمحان، كمر 
كالسائلأحرى، أعيال ل منهم كان ؤإن اممه، صفات ل والخقاعة الئق أهل 



٣٠٣الق1ءامم1ني 

ُدعته،ق التق أهل من بدعة صاحب يكول أن أصلا ثمع شحن مثلا، الفقهية 
آراءتقارب إل أدى الذي الإشكال هذا من تنثم وحينئذ 

لأنوا-اثإعة، السنة أهل من ليسوا بدعهم 3، البلع أهل أن ثرى ُالذي 
الثقأهل من يكون وكيف والحاعة، الئنة أهل عليها ليس البدعه هذه 

لهم؟إوهومحالف 

أهزلأن للمثالخين؛ مل لأف حاجة لا والخاعة، الئق أهل وصللح 
وأصحابه،ازسول عليه كان ما عل كانوا من هم حقيقه والخاعة الئق 
هوشه كاف ما ض عل كانوا نن 1مم الناجة الفزقه ه الني محم ولهذا 

وأٍحاثهرا،.

فيإفها والحاعة، الثنة أهل غثر من حجر وابن الئووي ئجعل أن بحور لذا 
الثقأهل من ليثا الأمة لثالف المخالف، والصمات الأساء ق إليه يذهتان 

بالإطلاق.ليس لكن والحاعة، 

الأبيعطى لا اممه صفات، ق الئلمط حالم، من إن للث،! هالت، أنا ولهذا 
قوالخاعة الثق أهل هومن يمالات يميد بل والخاعة، السنة أهل من بأنه المهللمن 

والحإعة.السنة أهل من فليس الدعق، طريمته j( أما مثلا، الفقهية طريقته 

٥:رقم)٩ الة)ص:آأ(، ق الرو3ى أخرجه 



لتاءاتال؛ابالختن

صشممم؛>صومحةمحاه؛- ٢٢
نالهوأنه اتاة، بحرف بملق بإ اوأس شيم عل الامتدلأو الثوال: 

تعال:بقوله والاستدلال لا؟ أم لأمفس هو وهل الماء، بحرف سعلى ^.٧٩ 
لالطفغين:ه،أ[،آل1دزمىه بنا دثزب ءؤ-ثنا ]الإن-ان:ا*[، ه أش بماد ثنن ُؤءسا 

الأن؟أمتحضر٠ لا لكني الم؛ا، الئعر من بيتا سمعت وأيثا 
لظ:الخراب: 

ضلججملي؛شغمافم،ئلمؤك باء شربن 
فنجد)من(متعلقه، يحتب معنا0 عتتلث  1:0المعامح؛؛ حروف من أن شك ولا 

وتارة^_، iJتكون تارة ونجد)ق( للنتة، تكون وثاره للتتعيفى، تكون تارة 
غثرأو للثثة تكون وقد لشيض، قدتكوف )ابء( وكيلك للمشة، تكوف 
لعمأو للتعيضى، )الباء( أف ق الشأن ليس ولكن معلوم، أمر وهدا ذلك، 

يةل الشاذ ؤإنإ لالأتدة:ا■[، ؤن١ضثوأ تئال: قوله ل الييض 
لتح،آله لأما للالضاق؛ محا و)ابء( الئأس، كل ضل الرأز قاف الئاس، 
لمزالأنتاJلأل ولمقى باكوغ محق لتح، آله خنلمه أي: بكيا وننخ 
كلمةالاستدلال ؤإنإ ذلك، أثلمه ما أو التتعيفى، أو للإلصاق وأمتا ؛الماء، 

رءوس•

ثرذل؛ إما فقال: العناء بعفن أيكزها ولكن يصح، لا للئمحض أما ؤإئكار 
ان:ا■[،لالإنه أش بمال ها يجآوئث تعال: قولة وأما للمتيعيض، العرب سان لق 

٥ء١ ر١/ ١لهذليين ديوان الهذل، ذويب لأبي( البيت 



٢٠٥القاءالثاس 

أوأو اممه، عباد -jL يروى أي! يروى، تعنى؛ مضمن )يشرب( أف فالصزاب; 
أيصانوكيلك افه، عباد منها يئزب أي! )مذ( لمعنى )الباء( 

رلعثثم البحر، بكاء ثربذ 

لالمنح، صاحب ذكر وقد البمر، باء وننذ أو البمر، ماء من ثربذ آي•' 
للأل2ثاقرُفيها الئامأناتء الأية: 

Iالإحرام ض اثممل واثيسوس اسق الأدليذي سم ادخاو حكم -  ٢٣
اشك،خنق و شرمحا يدخل فهل اوأس، من ١^ ^ ^١: !،؛١ 

إذافهر الئأس، بن ١^ إف ئلثا: ^١ أي: عرف، النآلئ هدْ ابجاب: 
عليآكون الدي اشر يمصر فهل رأيه، سعز ومحصر اعتمز، أو الإنساذ، حج 

حجأو اعتمر إذا الإنساو وأف ذلك، ق تدخل أنيا اللفغل ظاهر لأن الأذنين؟ 
عتلمه.أو الأذش شعر يمص 

ث>خالق زأتة خلق إذا كان M الئئوَل باق أخرم أن أنثطح لا لكن 
ذلكان الأنترك فإن وأذننه، برأبه ينتح أته ظاهر الوصوء ق ولكن أذنيه، 
حرج•عليه يقون ألا فارجو أذنيه- شعر خلى -أي: 

)صت"آأهشام لأبن كتِح عن الليب مغني 



وثحصاممنم؛ل: ٠uالإسواذمؤال٠^داuواسدا- ٢٤
إنهويقول! ذستي، ميء هو الإسراف إف يقول! العلم أهل بعض السؤال! 

أنهوذكر مبلغ، من الإنسان اشترى مهإ إسراف فيه ليس الطب ثراء ق كيلك 
ذلك؟ل المي. عن يروى 

المع،تل من محدد لأنه نسبيا، أمرا فليس العثادات إسراف أما الخراب! 
هداعل راد ®من وقال! ثلاثا، وثلاثا منى ونرى مرة مرة ه البي يوصأ وقد 
٠.وظاJماار وثمدى آناء ممد 

باقإءاثا ١^٤ قديكوذهدا بمن، أم فهو الغاذات ل الإنتراف وأما 
يكونولا بلد لأهل إنرايا يكون وقد أحرى، لطائفة إنراتا يكون ولا معينة، لطائفة 
الخد،محاوره الإنتراف أف بقاعدة! هذا ويعرف ينجي، فهوأمر الأحر، للبلد إنراما 

فإنئغانا قا يا واثترى الثزثة أخل ئ كاو إذا اذ الإنأن ثالث، فلا الئن، وأن 
طويلهمده رائحته سمى معروف هو كإ القنؤ الهلب، وأن بغ لا منرمحا، يعد لا 

انب،هدا مثل ثزاء فان والفةراء ا'أؤئطن الناس من كان إذا وأثا أف،، وتكون 
سيكون الناس فبعض للمزكوبايتج، بالنسبة وكدللث، إنزامحا، يعتم مه حق 

لأنهمنها؛ أفخم سيارة أو )كابرس( مثارة يشرى ثم الأيدي مى أو الحال متوسهلي 
ذللث،،أسبه وما المدرسة، ل ؤميله عند أو السيارة، هذه مثل عنده العي جاره يرى 
قوهو الممسط، باب يوصيه— أن اش نال —الذي الباب هذا فخ جنن، ميا ولا 

كابوالماتي: (، ١٣٥)رقم نلأى، ئلأى الوضوء باب الطهارة، كاب داود: أبو خرجه أ ا
قجاء ما باب الطهارة، كتاب ماجهت وابن (، ١٤٠)رنم الوصوء، ل الاعتداء باب الهلهارة، 

(.٤٢٢)رنم فيه، التعدي وكرامة الوصوء ل القصر 



٣٠٧اواق1ءاث«س 

ذمموعل البلاد انمادتات عل عظأ؛ صنو وهو العاين، زب عل حيله الحقيقة 
دفيوأنه الخلريقة، بوم الأنتدانة الأن نئلعلهم الممراة الشناليك فان الناس، 

التاجريئزيؤا ثم الثثارات، أنجم بن الملاسة السيارة ل افلمِ ؤيقول! التاجر إل 
ماولولأ0 لهذا، افراها إنإ ه لفيثرها لم والتاجئ رئوية، بزيادة عليه ؤيبيعها 

اشياذاأبما.

المنتدينتحث لا الثثارات، تاجئ اشترى إذا أي: :ؤروث لا إنبمم وقولهمت 
الواقعأما الحميمة، ق محاذله ولكنه أحد، عل ينطل لا قول هذا المثول، عل 

العلانية،السيارة ل افر يقول! ثخءس إل ياق إنسان من ما لأنه كذلك؛ فليس 
يزحعثم بيتي، لأعمر الفلانر الأنثشت، أو بيتي، أعمر الملاق الحديد اشتر أو 

إنواحدة صورة إلا صورة ألف من نجد ثكاد ولا جدا، بعيد فهذا ويتراحع 
العانين.رب عل بالنه— والعياذ — حيلة هذا كل وجدمت،، 

مالهمسيكون هؤلاء أة — العيس، معرقه أدعي ولا أعلم، ~واض وأظن 
اممهعباد ٣ وأشعلوا عغثثل، العالم؛ن زب عل محايلوا الذين هؤلاء الإفلاز، 

للأفلأس.سيكون مآلهم أف أعلم النه الطريقة، ثءذْ 

م0َُ  م5مبيعالوابمؤلأمىمحاءأ- ٢٥

بالئراء؟الؤعُ نش ١?^، ١^ الأن الباب هذا من الئؤال: 
كانإذا كان، ؤلريق باي فيه ذاحل فهو الربا عل حيله كاف ما كل ابواب• 

اسريث،رءإذا يقول; ودينا— وفمها علتل هو الرجل ؤننم الإسلام شيخ 



لت1ءاتاكابالسوح ٣٠٨

حزامفهو دراهم ثريد وأث الحاصر، مى أكثز بثمن صاحسها عند الى الئذنة 
قوليمتج عنده وليت الدائن، الرجل يموكهأ لا الى تبدْ فكيف ٠، ورباُاُ 

أأبدا؟ يثرثها أف ق يكر ولا حونته، 

التاجرإل به يأق م الثيء، مفري الناس بعص أن سمعت بل 
فيقولفلوس، عندي ما الأن وانا وكدا، بكذا الفلأنئ الثيء انريت، أنا ت يقول 

منافراه قد الأول أن مع بالممسط، ؛، JUlpوأحوقا عنلئ،، ألغي أنا الئاجرإ 
ي

سيئأن أجل ومن الدين ليوي دين وعليه مياوه، اقري إدا الثيء ومس 
٠.;ِءهآدثقر تيمية ابن الإسلام شيخ حرمه الدي الثووق صمن ئدحل فهدم دينه، 

محافلأمحأن؛ثينهؤمح•
ميه،للثاجر بميعها ولا آحرين لأناس محعها إدظارْ، دائنه عل وبحب 

خمسةساوى وهي الئثاراُتؤ، ثركة من أقساطا الما يثلائس افراها هو مثلا 
لأنهعقلا، ثهوسمه ثزعا جار لو حتى حهلآ، هدا أفول؛ دينه، ليوؤ الما 

فدم،شمأث عندة وليس التالية، الثنه عثه ثاق سوف التلريقة هدْ التزم إذا 
الديون.عليه تراكمش فانتدان 

ومتورط؟الطرمة حذْ ئقزم ص قل؛ فإن 
يمر.فاسث، شرا كئث، إذا ينصح، أن ومحي، علهل، هذا قلتؤ! 

)ا(حا.عئللأينبم)ا/آآآ(.
لأيننمت)أ/اآ(ط.داراصس.الكرى )آ>(انفلرالفتاوى 



٢٠٩

لهذهطجا ألما، وينف مئة إل وصل الرواج القبائل بعض ل محل؛ ؤإن 
لثزئخ؟الطرقة 

لأحلالئلنه الإناذ اشلأى إذا أنه قرئا هدا ومحز غآط، هذا قلت: 
الربا،عل حيلة هذه ت يقول ثيميه، ابن الإسلام شخ عند حرام فهي الدراهم 

١^^منهآ حدر التي العينه من وهي 
••هسى••

٢٦-

بعفنوجلوٌى يالإنؤ،، الحنى يلبمى من الأن ر انما سب النوال. 

بحديثوينتدزف ذلك، عل ا،اكاهأة وأحد ١^٥؛؛، لأجل ومرغهم الناس، 
فيه؟ترون فإذا '، اويل؛الفامحة١١زئوا الذين اوخط 

قالما، فلألأّز ارض عل الزنة عل الأخزة أخذ جقة من أثا الخراب: 
ا1داوى،مثل القارئ وهذا ا، اله«ر كتاب أحرا عليه أحدئم ما أحؤ ررإل ه؛ الئل 

بالقزاء؛ف لقبي بمرأ الرجل مثل ؤراءيه، محرد عل الأحزْ ياحذ الذي بخلاف 
علمأو به، ليثفع عي عل مرا رجل ولكذ حرام، فهدا أجرا، هذا عل وياحد 
الأ-مة.أذاتي 1ش فلا ل٠رآن، اي 

فلا،ذلك أشيه وما كاطثهلم ابن وأذ ابن عل يمنؤون أنا-لم دعوى وأما 
رنمالكتاب، بفاتحة العرب أحياء عل الرنة ل يعطى ما باب الإجارة، كتاب البخاري■ أحرجه )١( 

رنموالأذكار، بالقران الرنة عل الأجرة أحذ جواز باب اللام، كاب لم: وم(، ٢٢٧٦)

(.٥٧٣٧رقم)الغنم، من بقطح الرنة ل بابالشرمحل الطب، كتاب البخاري؛ )٢(أحرجه 



٢١٠

ويقولون:الأناو كاطتوو ابن أو بمد فليس بث فإذا إبان، إل تئتاج فهذا 
الإخوانمى نمعنا ما —حب بعضهم لأن كافزوف، إنم أو م،نلمول إنيم 

نحه،لأنه الإنمى هذا من ثمج أن يريد لا لكنه منلمم إنه ت يقول يقرؤون~ الذين 
يريدلا ولكن ذلك، أشبه ما أو بوذي أو نصران( أو ت،ودى لكفر أنه يصرح واحياثا 

أزتنرج•
إليهجيء أنه دَءهآددهاأ'ت بمته ابن شيخه عى ^٥١٥ المم ابى يكز وقد 
ثدييا،صزبا فقربه نحرج فلم الشيح عليه فقرأ جّي، صرعه قد بممرؤع 
له:فقالمت، محثلنج، لا لكنه قال: أحثه، إن فقالت،: امرأة- ~وهو الخر فخاطه 

للشيخ،كزامه أحرج قالت،: معلث،، بح أن يريد لا لكنه فقال: ئه، أحج أن أريد 
فأفاق'فخرجت، ورسوله،فه طا-عة اخرجي ل كزامه "هرجي لا الئيح: فقال 

ابنالإسلام شيح يعني: الئيح، حفرة إل ي جاء الذي ما فتعجب،، الرجل 
الصزؤععل يقع الضرب، لأن بالصزيح، أحس وما به؟ أش الذي ما يعني: تيمية، 

صرعه.من عل يقع الحقيقة ول لظاهر، ال 

فلهذللئ،، من عٌق إف أنه القارئ عل المماب، أو اأريذس يشرط أن وبحور 
ؤإلأفلاثيءله.وكدا، كدا 

.>ةالرّالأ.(ط. ٦٣زادالعاد)أ/



٣١١

٠هُ 

مانيئتجذ،اساسيى:؛١٢- 

المنجد،ل عندي صالح رجل هدا يقول• بابي يننجن بعضهم الئوال! 
بابنبجن كدبم، الخن لا، قال: باق امحق ثلثا: ا./(، ٠ )٠ القرآن ونجد 

صالخوف؟هؤلاء دد•وىأف فكيفن، الحايخذإ 

لهيريغ أد علبجا قحمله دايؤ الرجول لأفئ و.•' الني يقول الحراب؛ 
.٠١١٠٠صدقه علتهاثتاعه 

مها.لخزغ حاولا د لا علمه مدث فيإ بالحلوق فالاجاغ 
مجهولونحال— كل —عل هم فيه، ينفلئ فهدا صد>قهلم أو كدتثم مناله وأما 
بالثز.أو بالخبمر صاحثه يامؤ هو هل ينظر: صالحون أمم ودماهلم 

اللملآحر ل عنده جاء إذا ابى فيهم الذين الناس بعمى أن بمني وقد 
فهيحاله هذ.0 فمن اثه، الخإعة صلاة عن ثاحز فإذا ويساعده، لتتهجل أيمفله 
صلاحه•عل دلل 

••ر£صة<••

سواجثسايوسفؤ:- ٢٨

لأجلبمثدين وهل ثانية، اراة لم؛ص اولحل ءين هل الثوال: 
العممة؟

رنمالفر، ل هاحبه متاع حمل من فضل باب والمر، الجهاد كتاب البخاري؛ حرجه أ ١
رنمالعروق، ْن نؤع كل عل يقع اكاّ.قق اسم أن بيان باب الزكاة، كتاب لم: وم(، ٢٨٩)١ 

(١٠ ٠٩.)



لت1ءاتاا}باواالصوح ٣١٢

قالM اونرل لأف بمثزوقة؛ فليت الزواج و الأنتداظ أما الخراب: 
قال:نمم، قال: ثىءٌ؟« ١^ من ررهوتنك ٧،: شيئا؛زئ نجد م لليي 

عليدل وربتا الأنتمراض، إل يرشدْ ولم المنآناار١ا، من منك بنا ررروجتكها 
ث«لبءهمن آثم نتيم حئ ؤكائا محدؤي لا ١^ ؛:تال: قولهذلك 

لالرر:م[.

وأماصله، من اشُ ينته حش حا __ زوجه عندة الرجل وهذا 
لكهشمش.< كرجل الزماة ;نخو كان إذا فبمو، السة أحل من الانقراض 

يآقحتى ثخهس من فانتقرض ذراهم، عندْ ليس أنه العقيمة وقث، صادف 
الفهذا منه، الوفاء يرجو مصدر له ليس كاف إذا وأما به، بأس لا فهذا الراتب، 

يستقرصى.أن له ينبغي 

ئانتمرصيص ما عنده لإكى لم ررإدا العقيمة; ق أحمد الإمام قال وقد 
ذكرت>ما عر كلامه نحنز لكنه ئتة«رآ*، أخ؛؛ لأئه عانثه؛ افه ظفن أنه زجوُت، 

سؤ،.أن سطع سمخصا 
فإيهعليه، اممه انمم أؤلمال أربعة بعد ثم الأول، الطمل ق معسزا كان فإذا 

عنهنمطش فقد الأولوي، أما ولادته، ح؛ن عليه افص أينم الذي الأجثر من يبتدئ 
منمزوكان لأنه 

••)هص®••

(،٥٠٢)٩ رنم وعلمه، القرآن تعلم عن خيركم ت باب القرآن، فضائل كتاب ال٠خاريت أخرجه ( ١ ) 
(.١٤٢٥)رنم - • قرآن. تعليم كونه وجواز الصداق، باب النكاح، كتاب ت لم وم

لاوهوو)ا/أاأ(ًل.ءالماص.)آ(شرحمثهيىالإرادات 



٢١٢الأتاءافاض 

٢٩-

انمي\% قل إذا بانمد؟ ام م مالة ي اواحح م U ص■ 

أنمإآ عنيم يح( ؤ ت تعال لقوله به؛ يمل أنه الراجح القول ابواب- 
دمنحل ررلأ البي وقول لالأئدْ؛ه؛[، ه دآلع_يرن وألعيرِكثا الأسى ألأمس 
القشثلاثة: اخدى إلا ١^ زئول زأف افُ إلا إثة لا أن يشقي ننلم انرئ 

٠أدناهمااُ يدمتهم ؤينستى سكاهأدماؤهم 'رالمومنوو الثى.• وقول ٠، بالقساار 
تعال:اض وقول ٠، بالمموى«ر إلا تجؤى عل لتربث مصل 'رلأ البي وقول 

لالخجراتت"ااآ.ه أسكم عندأس أحقرعكو ءؤإ)ن 

بالحر،يمل انماJ أن كإ بالعبد، يمل ا-لءر أن عل ثدل العمومات فهده 
بالعبد.يمل لا الحر أن عل ثدل صحيحة موص هناك وليس 

••هسى••

للوجاو:الدم ضرب حكم -  ٢٠

النزس؟ل لولحال الدف صزك، ممر نا الثؤال: 
لشّاء،نحور كإ للت الدف فيه أجار الخإء بعض العرس الحواب: 

والممجىألئميى أوئمتى تعال؛ اف قول باب الديات، كتاب البخاري! أحرحه )١( 
رنملم، المدم به ياح ما باب والحارض، امة القكتاب لم؛ وم(، ٦٨٧٨رنم)ه، إآد_وا 

(١٦٧٦.)

(.٢٧٥١رقم)العكر، أهل عل ترد الرئة ق باب الخهاد، كتاب داويت أبو أحرجه )٢( 
الرمالة.ة (ط.مؤم٢٣٤٨٩،رقم٤٧٤/٣٨أحمد))مأ(أحرجه 



٣١٤

فيهمحئل وزثإ الاجخاع من فيه ومحئل ثئ، باب منح لأنه به متى لا ولككا 
زرالوف1، يصربوو الرحاو بكون متى لا لذلك والثناء، الئ-جال ؛؛ن احتلاط 
المحاح.

ىأحن لبمة ق فإنم الليلة، هذة ل النثاء عن يشلون الئجاJ لكف ؤإذا 
هوالأحثن.منعه فلذك يشالوف، لا 

*•ؤصى••

كأاضوفبواثضوببالومليوجاوم؛الأنواسوالأصاد:- ٢١
أنهالناس بعض منه ممهم وقنوطه، الدف حكم كتست، ق دكزيثج القوال! 

العزصةحكم وما هذا! فهم الالتزام حديث، الثياب بعص إن حتى للرحال، بجوؤ 
خاصة؟ؤمزمار طبل فيها كان ؤإذا عموما، 

والنزئوالأطللأبأسشيمنهذ;ك:مفامة، 
يلعتولوهم اهتثة إل ثظز أن لعائثه أذف ه اومول لأن عند؛ أيام لأما 7أا؛ 

بالنساء.عئتلطول الرحال أن أظى ولا ٠، لتجدر ال 

ولألشوسملأمحلأفياوس، 
قفمحصز الإ، وايازف المحو آلات ل الأنل لأو غثرها؛ ف ولا انمي، أيام 

الدف.وهو السنة، به جاءت ما عل الخاتن 

المحو.ق رحص العيال أيام ق لأنه به، بأس لا العزصة ق للرجال والدف 

لم:وم(، ٤٥٤)رغم المجو، ل الحراب أصحاب باب الصلاة، كتاب الخاري! أ"محه )١، 
(.٨٩٢رمم)العيال، أيام ل فيه معصية لا الذي اللعب، ل الرحمة باب العيدين، صلاة كتاب 



٣١٥الق1ءاثس 

نها؛اممانل وحم المدوية اثوثاذذاد\ذخووب - ٣٢
أنالحيوية، النإوو ذات الشركة ي النظام للثركات باك ١^١^ 

زادعإ سألون ولا جحشإط حدود ق الشركاء أو الشركات أصحايت، متوولثه 
اجتمعوا،شزكاء عن عبارة هو النظام وهذا حكمها، ما أدرى فإ ديون، من عليهم 
ألم،(،)مثة مالها رأس ثركه وصنوا خمثة، وهم ألما عشرين منهم واحد كل فوصع 

مؤولونفمهل وأمم ينال، ألم، و"هميجم مقة حدود ق الشركة عل الدين أصح ثم 
تحارة.نفلام الفلام هذا عنه، ينألوف فلا زاد ما أما ألمح، مئة حدود ق الديون عن 

محدودة،مسؤولية ذات شركة —مثلا— النعودية الشركات بعفس وهذا 

الشركة،هذه مال رأس لتاميى ييال ألث عشرين متهم كل ؤيدفع أفراد خمسة ياق 
كلريال، ألم، مئة إلا يضمنوف فلا ريال، ألم، مم وثمتر المكة ئفتغل ثم 

الشركة،وتملس معدومه ديوثا وسمومه يديعوثه لا والباقي حصته، بمدر واحد 
يدرسالذي الدكتور حتى العلياء بحص ممعتإ اثني ْع أجازها، القمم والجمع 

خطأ؟هذا قال: لما 

باطل،ثرط فهو هد؛، صونته عل الأن صوريت، ك،ا الأمر كاف لو الخوامحبح: 
 sالناس.أموال من حيروه بيا الثزكاء يءلالت

إذنم ؛، شزطرمئة كان ولو باطل، فهو افه كتائب، ق ليس ثزط وكل 
كانفإذا عز؛، ك شي ننَلئ بمي: بالبيان(،ر٢ء، .قال: الزئوو 

بابالعتق، كتاب ت ماجه وابن رنم)هْا'؛(، الكاتب، يح باب البيؤع، كتاب ت اتئ النأحرجه )١( 

٣(،٥ * )٨ رنم عيبا، وجدبه ثم فاستعمله عبدا اشترى فٍمن باب الإجارة، أبواب أبوداولت أحرجه ( ٢ ) 
(،١  ٢٨٥)رنم عيبا، به غط ثم ؤستغله العبد يشتري فٍمن جاء ما باب البيؤع، أبواب والترمذي؛ 



لق1ءاتاك1ساممتوح ٢١٦

فاونخملونا نبحوا لو شركتهب، ريال ألف بمئة اثنوا الدين الخاعة هؤلاء 
باطلا.شرطا هذا يعتمس ولهدا عليهم، الخسارة إذن لهم، 

أوللئنع موافقا كونه عذ الظر بعص كطام موصؤع ئيء هذا السائلت 
الحيويةالنوولية ذات الثركة مع يتعامل الذي الشحص أف الئئوض له، محالما 
بصابع ٢٧٥أعطاحينإ فهو مالها، رأس حدود ل إلا معها بمامل أن ينبعي لا أنه يعلم 

مول;ولا القثام، حالم، قد ائال رأس عن لإيئ فيإ معهئر تعامل أو أقرصهم أو 
هذابموجب، فانه الشركة هذه أهلثت، إذا بانه منسقا يعلم ببذا وهو الئنغ، حالم، 
الشركة؟منوولية حدود عل مالإيد لذياحد الفلام 

أكثزالشركة بمطي أن س ممنوغ التاحن أن مماْ: كلأملئ،، عل الأن الخراب 
أنهجهة س ممنؤع ولكنه ممنعه، الحكومة أن بمعنى ممنوعا يآكن لم فإن ممللث،، مما 

رأسحدود ق إلا موصه لا حسزلم، لو محدودة، منوولية ذات هدْ أن يعلم 
الربح،بدلك، يرجو مالها رأس ين، أكثر يئرى ربا لأما علط؛ أينا فهذا مالها، 
مائتيأو ألف، بمئة اليوم سري أنلئ، وثعرف نشيطا، الئوق يكوف أن يمكن 
أكثر.يربح وعدا ألف، 

بريطانياق الثركاسم، حمح لأن ُريطانتا؛ مذ انثورذ الظام هذا السائل: 
والحنكةوالاتحار بالعمل مطلقا التزاما وص المنوولة، محدودة شركات 

ذقيئه،مراقبه وترائبح ومنوولثتها مالها رأس بحدود الدولة إل ويقدمها ؛دفاترها، 
وأناالمال، بيذا أيحل أنا يقول؛ الشركاء يحول ولهذا وصعهم، عن تحيدوذ ولا 

اب،اكجارايت،، كتاب، ت ماجه وابن (، ٤٤٩رف،؛)•بالضمان، الخراج باب، اليؤع، كتاب، اش؛ النو =
(.٢٢٤٣ا>اجبالض،ان،رةم)



٣١٧الأق1ءاثض 

الخاصةأشيائي من يوحد لا ولكن ألف، العشرين مال رأس بحدود فقط منزول 
القاعدة.هي هده الشركة، هذه ل دخلت، ما الي 

حجرواولكنهم مالهم، رأس بقدر إلا اقروا ما أنم هرصنا لو حتى الخواب"؛ 
لا؟أم منوولون نحن فهل ألفا بخمسين إلا ثع ولم ألفج بمثة ائازينا المال،، رأس 
ثبعولم ونزل الثوي، كند ولكن فقط، ألف مئة __، ما حدود ق اسرينا نحن 

•جن حمس ب لا إ 

أوu_^، تحلمى أملاك ص عدها يكوو فلن الشركة أمحك إذا نل: فإن 
،١٢-يطالم-ح لا أتم، معدومه ديوثا ال-اقي فيجل وعليه ثم،، ولم أعتلتهم أنيا 

بمالثوف؟لا ذلك، بعد ١^ م لو نقط 

هذهاالعنما< والعنم بالصنان، الخراج ارأن عندنا: الشرعية القاعدة هيا: 
شرط.مئة ولوكان ههوباطل ذللث،، حالفن، فإ الشرءية، القاءدة 

العالجن.رنم، لله والحمد المجلس، هزا ينتهي هنا وإل 



رقا«اتالبابالسوح٢١٨

اللق1ءالد1سع

-إص(-

وأصحابه،آبه وعل محمد، ئب؛نا عل وأتلمم وأصل العاؤن، وب ف ا-لثماو 
بميتأما الدين، يوم إل بإحسان ومزثبمئم 
عاماك1في ربيع م من والينرين، السادس الخميس اليوم هذا ل فإننا 

المأول ل كان ؤإن ١^، اللقائ لأنه الشهر، هذا لقاءات نخشأ اه( ٤  ١٣)
الأجتإءاُت،هذه عبمل أن نتء١ْثئؤعاك افه ونال لعير، التحلم، حصل قد 

والنملالمافع، العلم حمينا يرريثا وأن ولإحوانثا، لتا فيها يبارك وأن مطردة، 
كريم.جواد إنه الصالح، 

وهوالكريم، القنآن أحزاء لأحر موجز مثر من به ابتدأنا ما ئكمل والأن 
احلأثاولهذا صاوواتر-لم، ق الأئمة مى ن،عه دكثئ الخزء هذا لأن وذلك خإلأ جزء 
بؤعالأّل عليها يكلمنا اية فاخر موجزا، كلاما علبه ثتكلم أن اختياركم بعد 

ودهاجأ ؛براجا و-جقتا ى؟ ندادَا تك ؤوبنا تعالت قوله هي الماصى 
.[ ١ ٤ - ١ ٢ *: LJI]بجاناه ئ ألثتصزت ين 

نداد'ا؟هتتعآ وقنا ؤ ت تعال ينله ميثر 

توهى متية، قويه أي؛ ناَاداه]اوأ:أا[، تثا رضامدم' ؤ عئؤثل؛ اممه يقول 
قولهل الكريم القرآن ق بالئع مقثدة موات الذكر جاء وقد السع، الئموات 

•]الومونتا'اِ[ آكْلمه محمحيتذآلكجج آلكمنوت ين من نل ؤ تنال؛ 



٢١٩اراقاءارت1،،ع 

ايتهغررمن ه• قوؤه مثل الثنة ل العدد  ١٠١٦-ممدة فجاءت الأوصول أما 
قوجاءت ُ، أرصيرئ(اار نع مى القيامة يوم إياه اف طوية ظلها الأرض من سرا 

-»؛_تأوي هي ؤ ت تعال قوله ق ١لإثارة وجه عل العدد  ١٠١٦-ممده ؛ ٠٠١٠^٤١١القرأن 
آمحياؤوَن مموله! لالطلأق:آا[، ه بيمن آم سرن يثلمهن آإهوأ ؤيى ّتوت نع 

إنإذ تنينة، الكيخ ل اؤاثالأ لأف الغJد؛ ل اؤائ إلا فيه تار لا يءقه<، 
أنضئا والمرة، والثعة والصفة الكنمة ق والأرض الثموات ، juفرقا هناك 

ؤ٠ءئهفياص.١^ يكوف 
وثاناه!سرانا مسيزمإهسالت 

فا-ؤاالشمس، هده وهي لالنأت"آا[، وفاناه سراثا ؤؤ-ثئا تعال! قال يم 
وبثنهاوبينتا بحراربجا، يس أنا ذلك ودليل اوارة، شديدة ووهج الأرض بزاج 

عموديهالرؤؤس من هريه كانثح إذا الصيف—،، أيام ق سي،ا ولا العظيمة، الناقة هاوه 
منيكون ما والصحاري والبحار الشات بطنائع العلم أهل عل ئى ولا قوقنا، 

عغ؛ثلاممه أكد ولهدا الصقايتح، وعل الأعيان عل الحرا;؛ هدْ ل العظمة المائدة 
يتوهج.أي• وماناه، يمانا ؤوثثا1ا بقولهI ذللث، 

بجاه:ظ الم>ت يَ ؤنولثا تنال: قزله شلا 

الثخنؤ،هي انصزالم،: ١[، لاوأ;إ بجاه ء الثلاث يَ ؤثآزلثا تنال: قال 
ابءهل،ا فان الثند_،، من ايء يعصز الذي يخزلة لأقبما معصزايتتح؛ وئمثت، 

تعال:اممه قال العصور، الثوب من ابء تئرج كا منه وتئرج النحاب، هغوا يتحلل 

(•١٦١٠رنم)وغيرها، الأرض وغم، الظلم تحريم باب اقاة، المكتاب ت لم مأحرجه )١( 



لما ٢٢٠

3مىوأنعلأ,ك1ما دثآiJaK  1قسظه. تابا ئشز 'النيخ تسل ١^ س أؤ 
خللب،هلالروم;خأ[.مذ كفج \ئنذيى 

حتىيعرانهؤ وذلك الايكأر؛ ت يعني اكج كمحر أي؛ ^۶٠١،^ ت وقوله 
.يج'م-

ه; ١٠٥١وحقت أوأ ^؛؛١؛؛ ظ م، • تعال منله مجير 

ناق.له ليس الدي النات وهو الررؤع، هو والنات الحب 
الثجاجال1ء هذا من محئج محاى، لها ١^٠، الأئجار هي آكاهاه: 

منهحرج أو مبانره، منه نمج سواء وغثرها، والأعناب والنخيل الررؤغ 
بنهو الأرض باض ل ال4ى الماء لأن الأرض؛ باض ذ الما؛ استخراج بواسطة 

4ثئنؤئ لم> أثر ومتآ ه (نتثآن من ٠^^٥ _; ijقال كعا ائطر 
٢[.١ ]الزمر: ه 'ألأيم ؤح بمئ أحرى• آية ل تعال وقال لالخجر؛'ا'اآ[، 

فيها؛ثن لثنر إما حتى بعض، عل يعفها مئممه \لي.' ^ ١٠١٥١^ت وقولة 
بعض.إل يعفها والتثاف لكثزتيا 

ه!مقتا ألمنلَكان يوم ؤإف تعال؛ منله مجير 

ونميالقيامة، يوم وص ]النأ:يا[، مثناه أك.لكال يزم وف تعالت قال ثم 
فيه،٤ئتلفول كانوا وفينا يينهم، ثجز فيئا العباد فيه؛^٠ ممل اش لأن الممل يوم 

النن.وانوأهل الإي،ان وأهل الغز وأهل اتاطل وأهل الحق أهل بتن ؛بفصل 
ذويؤى أثة -آذ ؤبيذ والئار الحك أهل ؛؛ن أيمافيه وممل الاعتدال، وأهل 

لالثررى:ي[.ألثعره 



٢٢١ايقاءالتاسع 

دو:مثورثا ؤ تعال: قال كإ معدود، لأجل موقويا يعني: بمثناه وُؤةف 
[.١ • ]عود:٤ ه كندود لاثل إلا 

مريعايدم، كيم، الأجل ثرى وأنث، معدود، أجل له ء بثي طنلث، وما 
يوماسر كلها الدسا فكدللثؤ آخر إل اف الأنيقهى حر يوم، بعد ثوتا 
لأجلإلا وما ؤ تعال؛ قال ولهذا مرحلة، م إل هم، حو يوم، بعد 

نندودفإلاض•ثي؛ وكل 
خ\ؤو1لئور ي تنع تنال: ينله فر 

إمزايلفيها والنابح ]اكأ:خا[، آماثاه ثأزوف الثور يح يانح ؤء تنال: قال 
فيموتون.يصعموف م الناس ،ننأ الأول؛ شحمن؛ فيها فيقح فتها موكل 

تمحء محا: قال ولهدا أزؤاحهلم، إليهم وتعود مورهم، مذ يبمثوف والثانية؛ 
.[ ١ ]النأ؛خ آما-بماه هنأنون لنور أن 

فوجاأمحواجا، فتائوذ فتحلوذ أي: دا-قلذؤ نحفى-إمحار لا -كإ الأية ول 
أمةكل الأمم، بحب أعالم— —والله الأمواج وهده يئلوموجا، أوموجا نوج، ٌع 

الذيالعفليم الموقف -يذا أمواجا الناص فيأق علة، شحانث، كثابما إل يدعى 
عنجاذإ؛ا ئنئ لا . ص٠صم١  ٠١٤١٥^عغيل اممه فيدرها الأرص، فيه يسوى 

ولآأاثاه]د:آ«ل-ي«ل[.

١^٠،^:مكانت 'الثثآآ ءؤوذحت>تمال: منله ميّثر 

[:١٩لاكأتآتوباه هانت 'الثك ؤواذن>ت عغتجل؛ الله يقول اليوم ذللث، ول 
تكونمحفوظا، سمما كانت أن بعد الناس يشاهدها أبوابا فكون وادقرجتا فتحت، 



صاتاسالصوح ٣٢٢

الثغهذه أن عغيل الله يدزة كإو عل دليل هذا وق شوحه، أبوانا اليوم لك ذق 
أيثثآآووق >و أبوا:ا: ت٤وئ ض: لب كأن القيامة يوم تنال اف كبممحا النذاذ 

١[.• - لسرج:\ا خمسثاه خميث ئتثل رلأ ه َةلعهتي آ■إت١Jوهزث ه َغلم4لي 
نناثاه!يكاثئ آئتاو ت تنال منله ئسير 

النظيمهالخباو إف أى؛ لاانأ:*آ[، سنإباه دكاثت آغماد تنال؛ قال 
ئانتآيجال سر كالثزاُس، يكون نم كالرمال، فتكون تدك الصثاء 

ننائاه]المأ:*آ[,

القائمللامحبؤع ذلك ونيع ٢[، ١ : ]١٢جهفرمأك؛ن،صاداه  ١٠تنال؛ قال نم 
محمد،تييتا عل وسلم اللهم وصل العالم؛ن، وب فه والحمد تعال—، اممه ثاء -إن 

أجم؛ن•وأصحابه آله وعل 



٣٢٢اللقاءالتاسع 

الأس1،ا

؟ا«ه باسم بت بذاسرةهح اممفام بنس الدولة لي نؤفس ١- 
ينتغلأن فرأى التجارة، بم،ارسة له يسمح لا موظف شخص الئوال،ت 

هذءمن وأخوات إخوْ وله ننائي، خثاط محل ئح ل موجودة~ ~وهي أمه اسم 
سيكونالمحل وربح الجل، وفتح العابل استقدام أجل من وكاله أعطثه فامه الأم، 

هذا؟ق فضيلتكم رأي فإ الثيء، بدا له سمحت، وأمه إحوانه، دون من ثحميا له 
خلافلاثه الكذب؛ ثفمذ محاذيرت عدة نقمن النمل هذا الخواب! 

بغرلأته باللماطل؛ الماو أكل ومبمثى لها، والخدلغ بالدولة اذكز وثصمن الزاؤع، 
واعدلوااف رراموا الّكا قال وقد التبة، يوف الأبنا؛ أحد محاباْ وصمن حق، 

تإنأنلأيم<"ر.
اف.ينتئفن وأن ابنها، أعطتها التي المئحه هذه سحب أن للأم فنميحى 

بثيء،ثلزمك ئأ الحكومه بالخلمار، أنث الموظف; الثخس لهذا ونقوو 
الحل.وثرك الوظيمة ق سقى أن ؤإما الحل، وثمح الوظيمه ^ ijأن فإما 

أمه،باسم المجل سيجنل الأخ هدا أف الثوالت مذ ههنته الدي إف ثم 
مانلئ لك، مال: بأن مشاعا، ١^^ كاف فان الربح، علميه ويأحد العامل ومبمطيه 

منيكوف الشرعية، الناجية مذ جائر فهدا الصف أو الربع أو الربح مذ تجثل 
العمل.هذا ومن والألأت المواد هذه 

(.٢٥٨٧رقم)الهبة، ق الإشهاد باب عليها، والتحريض وكلها الهبة كتاب البخاري: أحرجه )١( 



وق1ءاتاثباباهنوح ٣٢٤

سمعأن عي لأف يجوز؛ لا —أما— فهو هدا تمع الدوئه لكنت إن لش 
قثوالا فالت: إذا النرع، نحالف لا وهزا النزغ، نحالف ما إلا م كل ل للدولة 
المطوعة.الثزثة بالأجرة عندكم يمول ؤإنإ عملا، هؤلاء 

إسكاو،حصل المطوعة بالأجرة جعلناَ إذا الناست بعض يقول ولكن 
للعاصنحنل الحدووت لهدا دفعا فنقول ينتجوف، لا بحيث العإل ثلاعب وهوت 
كدامتر كل عل ولك، عليه، انس الشهري الأجئ لك فيقال؛ يقج، فيإ ننبه 

لكنإذا وخدة كل عل أو وكدا، كدا خياطا لكن إذا وي عل أو وكدا، 
مصلحهويجمل ا-إقالن،، ُه الزمن، فيإ الحكومة مواممة عئصل وب،ذا وكذا، كذا 

ولأء.ِ_ا•وعدم 

©مي•• ٠٠

٤اسأل ص قينا البلاديؤذازيأحذالممل خالج ض ناض اسثقدام ٢' 

واسايعطيه أف اجل مى لا البلاد، جارج ين عاملا انئدم رجل السؤال؛ 
ياخدأن عز من المنية المهن من مهثه ؤيزاول، البلاد هذه إل سيحضر لكن شهريا، 

قيتجول ويزكه هنا به يأق العمل، مقابل شيئا عليه يأخذ ولا شيقا، منه 
مقابليأخذ لا الكفيل ولكن فقتل، العنثن كنسس، أجل من والجلأيتح الأشواق 

ذلالئ،شيئا؟

يعني؛شيئا، منه الكفيل يأخذ ولا لنمه، ؤيعمل ياي أنه يعي هذا ا"بمو,اب* 
الأجانب،،باسقدام ثنمح لا الدوله أن أفهز والذي الرجل، هذا إل بحاجؤ لتس أنه 

ض:إذالمفنهاكخاطفلأضح.إلأإذالكنالإنسال 



٣٢٥اواقاءا;تاسع 

اذم1نع؛قنل آوائصؤج ايرنبي الئأخوعذاثدوام حفم ٣- 
ئث1خنا1ق البعض تجد للوولة، اونمي الدزام م الذي الظام الثوال: 

وأحيائامحاعة، ينصف الدوام انتهاء قبل العمل من ينصرف أو ساعة، نصف 
قليل،العمل لأن أصلا؛ عمل يوجد لا أنه يثحجج والتعص أكنر، أو ساعة يناحر 

الدزام، lijغم ق ا،قئوث الميارات انتياو حكي وط ذللث،؟ ز امحأ فإ 
اوض؟

قيكوف أن بجب العوض لأف جواب؛ إل بجاج لا هذا أن الغناهر الجواب• 
فكدللث،ميئا، راتبه من الدوله تنقص أن يرصى لا الموظم، أن فكنا العوض، مقابل 

الدوامعن يتأحز أن للأتان يجوز فلا شيئا، الدولة حق من ينقض ألا لجت، 
انتهائه.قبل يتقدم أن ولا الرسمي، 

أنث،فالهم قليل، العمل لأن أصلا؛ عمل يوجد لا باثه البعض نحجج وأما 
كدا،إل كذا من محضز أن عل الثان1، هذا للث،: قيل يعني بمل، لا بزنن تزثوط 
بزنن،امحاماة دامت، فا عم، هناك ظذ لم لَأو غم، هاك كاذ ّواأ 
ومن.أنثويهدا لأي الزنن، أنثنيهذا ونن،ض: ئدا فلأي 

اوس،الدزام خايغ أو اوض الدوام ي امحوخ الثثازاج، وانتناو 
ولثنل؛ fjjdUالمحارات، هذْ لأن يجوز؛ لا فإنه الغم لفك بخإ و إذا 

الخاص.شغله ي أذملقا لأخي تجوز فلا الدزلة، 
بيت،ي حما له أن ميعتا الدولة أموال ي يثهاوف الناس بعمى أن والمنكل 

بتبل حي، له الثاس مى فرد محل المال، بيت ل لحى للث، كان إذا ويقول! ال١ل، 
منأعد جاء لو أليس لنمسلئإ، وسثعماله مناك به عنحش فلاذا أيصا، المال 



لق1ءاتاسبالصوح ٢٢٦

قالسيارة هذه ينتنمل أن وأراد الرجل، هذا من أحي يكونون ئد اثدين الناس 
للثتارة،محتاجا الإنسان كان وإذا اوجل، ٥^١ فكدلك، ينغ؟ الخاصة أعزاصه 

الخاص.ماله من محياره فل1ثّر 

ُهََ 9  ُ

^^١^^١^^١؛صد ٤- 

الرعية؟الأحلام زلأ عند اللمج ما ١^١^ 
يره،م، رأى من أن ه البئر إليه أرمحي فيها ١^١^ الأحلأم الخواب! 

كإكيدا، له يكيدول ربإ لأنيم محبه؛ لا من، به محدث، ولا محم1ا، من يه مليحدث 
مارهعن، ويئفل يقوم فإنه يكرم ما رأى إذا وأما يومحن—،، ق يومحمف إخوة معل 
يقلبمم رأيت،؛٠، ما ثؤ ومنر ، jlia_Jlثل من مك أعود إر٠ ارالثهم وJقول: ثلأJا 

أثباءتأربعة فهذْ '، مزْر لا فإما أحدا، يا تجُ ولا اكاق، الخنسح إل 

ا-المملمالبمار.

رأى.ما ثر ومن الرجثم، الشتهلان ثر من، باممه والأنتعادْ ~ ٢ 
الثاف.اي، عل والانقلاب - ٣ 

يعني،تئثزها م أحدا يا حدث لأنه!ن أحدا؛ ح! نحدث وألا — ٤ 
فإذا١^، بإذن إلأ ممع لأ فإما نو لإ دانث، ما الئؤ:ا لأن ممع، فإما 

فشر.اث5ئوه، الوجه عل الناس، مذ أحد أنيوها فاحثك، وقعت، 

٧(،• ٤ ٤ ) رمم يذكرها، ولا  ١٢محر فلا يكر0 ما رأى إذا بابح التمر، كتائب، البخاري! أحرجه ( ١ ) 
الرؤ1،رفم)\ا-آمآ(.كتاب، لم: وم



٣٢٧التاسع الحاء 

أثرهاشدة من وذك اياما، فثنزض \لثووا ثنى إْوؤئبم؛مرتكا الصحا؟ قال 
اسراحوا،الدواء هدا لهم ويكز الحدث حدا ه البي خديهم فلكأ علهم، 

مميح.و. \}تسود إليه أنثي بإ عمل يكرم ما رأى إدا الإنسان قمار 
منيكنه، ع ومحدثه يكنه، فيإ وهوثائم ان للأنيتمثل الشنطال أف وليعلم 

الإنسانعل الخزف يدخل أن محي الئطاف لأف عليه، الخزن إدخال أخل 
عدووؤ ألشتطنر٠ إن ؤ تعال؛ قال عدو، لأيه بثي؛ الإنسان يسر وألا والأنماض، 

فإثهعدو ولأنه لغاطر:ا■[، أضره أُنو، ين لأؤبجإ :؛؛>ثه. يدعمأ عاJو١إثا أنحدوه 
منامهق للإنسان يتمثل أن ينتطع وهو يزهم، ما ويكنه آدم بى ينوء ما محي، 

دواء،له جعل إلا داء ينزل لر تعال افه أف فه الحمد ولكن ؤئرف، حتى يكره، بإ 
يسارهعذ قيتثل يقوم أن آنثا؛ يكننه ما هو اق5روهة النامثة الرؤيا ق والدواء 

عليئثلب، مم رأيت،، ما ثر ومن الشيطان، ثز من ياف أعوذ ويقول! ثلائا، 
أحدا.محدث ولا الثاق، الحانب 

••©صي•*

لأذئداسماوااضضهماسر:٥- 
عثمعوكدللئح الصلاة يمحل ا.ناقز أن النلوم من الثوال؛ 

أيماهي هل الصلاة، بعد النارية الأذكار ولكي والعمر، كالظهر الصلأس 
صلأدإن؟كاما تؤدى أو ممل، 

مارثاالصلأى لأن واحد؛ بدكر فتها يكممى أنه الأذكار ق الظاهر الحوأب،! 
المغربفمثل بالأعم، يكممى لكن واحد، بدكر فيها مكممي واحدة، صلاه كأمنا 

مراتر،ثلاثر العشاء وق مثاُت،، عثر افه يدكن أن العرب ق يسن العشاء مع 



لةإءات(اكاباإقتوح ٣٢٨

لأرى فلا بدم واحدة لم أش ؤإن بالأكثر، الأم:يئدرغ لأن بالأكثر؛ فليأخد 
كاف.والأول باتا، هدا 

••هصى•*

هي؟ي ثقي أم تمم، الثقل الئثة محت ام باكه 
أنوالأول اللحيه، من ولسثا العنفهة، تتثى الئعثرات هذه الخوابت 

الإنسان.حا أذى إذا إلا هي، نترككا 
••هصى♦•

ضأوضلسدبجومموثثء٧- 
دينعيه والقتول محاJا، الدية عن العمو حطأ اأمتول لأولاء هل الئوال; 

وصية؟وله 

يتنارثواأن للورية محل لا فاثه وصة، وله دين عيه اشول كان إذا الحواب! 
بعدإلا يرد لا الورثة حى لأن والوصية؛ الدين قضاء بعد إلا الدية، من ئيء عن 

١[،زالناء:١ ^ م أؤ ءتآ وصير ومثؤ بمد ^^٤ تعال؛ قال كإ والوصة، الدين 
4م أد بمآ محرك< دمسيف بمز ي ه، دين آو غآ ض يمحق بمي ٠^؛^ 

لشم:\\[.

عندينازلهم كان ؤإذا الثاوْ، فصا صحيح غثر فالثنازل ثارلوا، ؤإذا 
ولهدين، عليه اكتول أن القاصي وييبمروا ايحكمة إل يرجعوا أن فتجب ايغكمة 

لالو'رثة. ju\jءاتا، الوصية ثم ولا، !^، ١١موخد زصثه 



٣٢٩الاقاءالتاسع 

التصوف،عاقلين أي! واشدين، الورثة يكوف أن بد لا وأيصا 
إذاإلا الممر، سمينايزلإأن:ثازوءنخمهؤلأء 

لهم.صث 

••ؤصى•*

اد،جا،الذيبجوادءسره؛حكم٨- 

يودووالصوث، الطرق أصحاب الإمحلامق اللأي بعض j، يجد الثوال،ت 
الثؤح،صرح يسمونها كا أو مقيمت؛، منه بالقرنم، يوجد بينإ المجد، ل الصلاة 

منهمممرا وتجد السجد، عن يعيده الممذه هده أن يدعوف عليهم الإنكار وعند 
مقصلالمنجد هدا إن ءيةولونأ ذللث،، ؤيدعوف الفعل، هن.ا عل بدليل يسثدل، لا 

باثهعالتا السجد، ذلك ق الصلاة صحه قعا مسافة—، ؛عني~؛ينه،ا الصرح، عن 
بمعني؟ولمس لإ، بجواية 

صححه.فيه فالصلاة م، فيه وليس اقبتة، ي ليس ا1نجد كان إذا الخواب: 
اليمين،عل بل المنجد، أمام ليمت، المير0 دامت، ما اقنة، جوار 3، ولوكان 

ننحداالأزصى با راجعلئ ه' الئئ لموو ثيء، مها فليي المار عل أو 

اثث،دُفن ؤإن نمخ، لا فيه فالئلأة القي، م قيئي المنجد كاف إذا أما 
الناس.مع .فن ويالالمز، ينبس أن نجب فإنه لمجد ال 

وطهورا٠،مّجت.ا الأرض ق ؛اجعلن الكبه؛ قرل باب الصلاة، كتاب الخارتم،• أحرجه ا ر١ 
مجداالأرض ل جعلت باب الملام، ومواضع ااو.احل■ كتاب ت لم وم(، ٤٣٨رقم)

وْلهورا،رثم)\أه(.



٣٢٠

الأهه،لداادأذبتذماور؛ووبهل ٩- 

الأعإلؤثعئل نجد حتر ١^٩، دنوبت يتدكر أو للتاف الأقصر هل اذث}ق.' 
حياته؟عليه ون\5د لا حتى انهضاها، أو الصالحه، 

علعازما ثويه، ق له محلتنا عئقثل اض إل رجع الذي هو التائب الحواب؛ 
ذلك،ق مصلحه رأى إذ ا1هناوحة، ق بمظئ فهذا نمى ما ثدكئ وأما يعوذ، ألا 

بإه نففيذكر معصلة عل إمالأ مسه من ثبي أو عمله، مسه من محي حينا وهذا 
مىه نفعل ومحشى المعصية، هذْ ثذكز يفره كان فإذ ؤإلأ طيب، فهدا ممى، 

يتذكر.فلا ذنوبه، كثزة من الله رحمة مذ المنوط 

الثسولراح حيؤا قال ننحؤمحقبمته الخطاب بذ عمر أن الشحيح ي يآت وقل 
مانكي طالخة أعالا بمي: أمالأ«ُاا، لدلك ا>نيالئ، قال: الخديثة غزنة ل . 

عنها.أوعملته منها، ياب، الى لدثوبه يدكرة 3، الصيحة ينظرإل فالإناذ مفى، 
••ؤصى•*

حكم\فا1دأوبوض\ه\:- ١٠
وقالمال رأس إليه فدثع آحر، ثحص مناعية سمحص أراد إذا القوال: 

الكسب؟لا المناعل٥، والم2ند الحل، هدا س ننبه ول باسملثح محلا ائح له• 
آحز،سمحص مذ والعمل سمحص، مذ كانت؛ الدزاهثا أذ يعني الخراب: 

فيهاعمل ويلت،: مالأ، سمحتتا أعطنتج إذا العناء)مقاربه(، عند ينمى وهدا 

وكتابةالخرب أهل مع والمالحة الخهاد ل الشروط. باب الشروط، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
ااثروط،رفم)ام\(.



٢٢١اس«التا.،ع 

حزجولا حائزة، وهي المقاربة يهو ذللئ، أمتة ما أو أرباعا أو أيصاما بيننا والربح 
فيه.يعمل الدي هو حقيمة لأنه هو؛ باسمه العامل يفتحه أن 

••هصى•*

عئدالممل؟راسب عنى اثمءاٌلغرانحس قيو حلى -  ١١
مذائثهى فلمإ العنزة، إل دم، بيوم وبعده معزه حلى محص الثّوال،! 

الموسقزر لب لأنك أنحطاث؛ \ف له: قل ل نضل فلما محلق، لإ الثز 
هذا؟ل ثيء عليه نجئ فهل رأسك(، عل 

الموسيمرز أن بد لا فنقول: مل، من نأته حلى ومد اعتمز يعني انجواب• 
بسرعة،يسنن، فالشعر الشعر، ينبث، أن بد لا يريتا كاف ؤإن المثلى لأة زأمه؛ عل 
علؤيورعها نكه ق فديه يذبح أن الاحتياط: باب مذ أنه فأرى ينمل، لم فان 

الممراء.

أنهواعتمد تحلل، ومد فاثه مد فاذلي اذلى، عن بدل المديه لأن محلق؛ ولا 
حزغ.لا أن فأرجو فديه، يذبح ولم علم حئذ حلى ؤإن العمرة، أكمل 

••ؤصي•*

اليوم:نفس م؛ واضرلص،|Lفرو١راد١^٢١٠٤ حكهااتجنع -  ١٢
الظهر،مبل وصل اليوم، نفس ي ير-ى للتجارة؛حيث، دهئ، مسافر السؤال: 

لا؟أم التامحر، جع محل هل النصر، قل الرجؤإ ؤيريد 
جعأو يأمحر، حع محئع أن بأس فلا بعيدا البلد كاف إذا بأس، لا الخواي،: 

jAjb ، له.يتيثر ما حب



لقاءاتااكاو،ا1فتوح ٣٢٢

يزيأن باس لا فإنه مديم، ثخ وصل —مثلأ~ التأخر ؛ؤ لوثوى وكيلك 
أنله يدا م تقديم، جع نوى لو انه كإ بميم، أن له يبدو ثم التأخر، جع أولا 

ثؤخنةكل4خ1ئز.
••ؤصء(••

{١^١^ اسديسنع وجنناوهوش كرا نسافريهطي - ١٣
يدثبولا ١^)،، وهوبمئع بلد، ق محع قصنا صل من يأيم هل الئوال،ت 

ومثلايومئن، لمدة كاثث، إذا بريه رحلة ق كاف لمن الحمع ق رأيكم وما الحاعة؟ إل 
الخمعة؟لصلاة تركه حكم وما فقط، يمصر أم وعبتع، بمصر هل الحمعة، يوم كانت 

كافمواء المنجد إل عئصر أن الموئل ممع من عل الواجب اُبمواب• 
ناعةأو يومم أو يوم لمدة البلد ل ثرل قد ا مسافن كاف فإذا مقي،ا، أم مسافنا، 

لمإذا ؤيام الخاعة نع يصل أن عليه محب فإنه الأداذ نجع ولكنه تاعتن، أو 
ثقولبنصهم إن حتى خماعت عالمه ليس المنافز أن العامة بعفن ظن وأما بمعل، 

اممهلقوو م، ثل ضثا ليل ظن فهدا ثنافت، ل يقول،: نع ذل له: 
ثعشثهثر ءأنس »-|؛؛ ؤنإداَقت ه: لرسوله تعال 

لتِأئركث_ا هثاغمذ ولتأت ورادةءك>ا سجدوأ»كءذواين آسدحثألم ويليدوأ 
الخإءهاش فاوجب، ١[، •  Y:»L^I]ه و1نلحثثلم .*،j^ وتآخدوأ^٠ بمكزأ3لبمؤأ 

نمر•j أنبمم مع المثاتلع، عل 
 Uبمصزبل محع، ألا اكافرين س نازلا كان لن فالأفضل اوث، ^-^ ١

صتول هدا وعق وبمئز، محع أن فالأصل نائئا كاذ إذا أما محع، ولا 
المية.



٣٣٣اممأّع الخاء 

ؤإنإ)الصحراء(، المث ق لأمم ا-ادمعه؛ يصلوف لا فهم ا-إثئعة صلاه وأما 
ركعتن.مقموره ظهرا يصلول 

••ؤصق(•'

جاهلا؟نهاريبمضاى ي اضن جانع خ حكم -  ١٤
فإمنه، جهلا علم، بدون رمضاف مار ل امزاته جامع نخص السوالت 

حنجفلا به، بأس لا ا-لمإغ أف يظن ماررمقاف ل روجته جامع إذا الحواب• 
ناساالمائة ق محظورا ئعل من كل ءأف القاعدةت لأن مضاء؛ ولا كمارة ولا إم ولا 

هآث1قأظ \ؤ مينا إن ووا.غوُا لا أؤرت١ تعالت افه لقول ، ١١علته ثيء فلا أوجاهلا 
جنيحعثه=ظم ؤولت1زر تعالت ولقوله ،  ١١لعلت، رامحي ت تعال افه فقال lJ[YAl ،]_؛:

]الأحزاب:ه[.٥^٠٠^٢^٠ عندغ ما ولننجر لطزهء مما 
••ؤصى•*

حسا1تنابإلىاثوةمموضاثجلاجأوهىاثوأ- ١٥
الحر؟ملث، أو العلاج لعزخى الئحزة إل يذهب من حكم ما الئوال'• 

أو>اما«رى؟راسشنا>ا بمؤضههث:
قال:أنه ه ١^، ض ثززى لأنه آنأ، ١^ \ل دب الذي ايزاب; 

هثنيي• آذ آنئياطم يآ ما سدُأ ؤو\0 قوله: بيان باب الإيهان، محاب لم: مأ-؛مجه )١( 
:آا(.]اوقرة:؛\،آا[،رقم)ا"

١(.٤ • ٧ رثم ، ١  ٥٦المة)٤; ق الخلال )٢(أحرجه 



لقاءاتاك1بالسوح ٢٢٤

أنهإئنف وا-الثلف من العلياء بعص يكز ولكن ا، ^٠٠١ أونحر نحر من مثا ليس  ٠٠
ألابشرط الشم، محه لمك الناحر \ل دثث أن بأمن لا فإنه ذلك \ل سث إذا 

فيه.محر ولا ثجس المشرك لأن منرلك أي! أحدا، اممه يدعومع الثاحز هدا يكوف 
تمالط تمال افه إن مالوات للضرورة، هدا أجازوا الديى إن يقولون• والعؤاء 

اتدريولكن اء، ١ لالأزعام؛ه ه إنه أصظيرن،ن ت؛ إلا عوقإ حزم ما وئر قثلر 
موت،أو منثمر مرض مذ الصرر هاف أن هى؛ الضرورة المزورة؟ هى ما 

الباحة.والأدعية بالقرآن، علاجه يمتكن وألا 

مات؛ولو الناحر إل يدهن، أن محور لا قالوات ذللث،، ننع من العلياء ومن 
الئ1هلانااعمل مذ ررهي فقالط؛ النئزة عن نثل ه الخم، لأن 

••©صء(•*

خادصبهكصجا؛لأ؟- ١٦

،؟iU،iالأكزوهوجاهل؛الئزك يعمل من حكم ما السؤال،ت 
علمهوجن، الحق إل يعل إذا ولكذ علته، ثي؛ لا أنه حكئة الحواب: 

يرن،ناشئا يكوذ أن إلا الأم، بالثزك جاهلا يكون أن هن.ا ^ ولا اتاعه، 
جهله،يتمرر الإي هو فهدا العلياء، عن بعيدة بادية ل كان أو بالإسلام، عهز> 

ثزكق مفزطا يكون وحينئد بعيد، بدللثح جهله أن فالظاهر الناس رجل؛؛ذ أما 
الثؤالفيكونآpاؤ

(.٥٣٥ رمم ، ١ ٦ ٢ / ١ الهمر)٨ ق اممراف أحرجه )١( 
(.٣٨٦٨رمم)النثرة، ق باب الطب،، كتاب أبوداويت أحرجه )٢( 



٢٢٥التاسع القاء 

ضرىختمذااثإيونمسزمم.- ١٧
لماغثمزت قالعا للعمرة، يبع لم صغثر وهو ابنها مع يهبن امرأة الئوال،؛ 

اهافيذمح،؟شمئناط،ف،ا

غزلأنه ا-أج؛ أحكام من ئيء يلرمة لا الصغثر أن ل يظهر الذي الجواب• 
زعنعن القلم م M اض قال ك،ا ئكثف، 
الإخزامو ظوزا ئنو فإذا محذأرر حس الجنون لص يكثد، حك، اضر 

وقال!الإحرام مى ئص ولو بل مكثف، غر لأنه عليه ثيء فلا واجتا، ثرك أو 
ثكك،.غز لأنه ذلك،، ف1ه أكيل، أذ أريد لا ل 

••هصى••

سألةمإاداكاح:- ١٨

فقال،أخت،، له والأحن بنن، له \أوث-إإوا هدين أحد رحلان، هناك القوال! 
الذيالرجل، فروج أحنح،، وأروحك اقك زوجنح، أحت؛ عندْ الذي الرج}، 

تحلهل ولدا، أجنؤ اكاف والرحل طمله، منها فاجت، الرجل؛، ذاك البنت، عنده 
يتزوجا؟أف لها 

منأمها أحو حالها لأيه بالبب؛ الولد هذا يثروج أن تحث، لا الجواب• 
أمحها•

(.٤٤٠١رنم)حدا، ثج أومييرف، الجنون ؤ، بابر الحدود، كتاب داولت أبو أحرجه 



رق1ءاتاكابالفتوح ٢٢٦

بمطهاري^االزكاءوادخ:- ١٩

يديأن وثيثى مال، ركاة وثديه وأوامل، أيتام عل وصي ثخص السؤال! 
والتاقيا،لاوا بعص إليهم أذئع فقال! فيه، التمحزف سس أن الأرامل إل المال هذا 

لهم؟فيه \و>تلأف 

له، juإذ! ا1ال إليه دلإ لا الثم زو أن بمي: يي، هذا الخراب: 
فإذاعنارْ، ا،يال يمي أن الواجب، أميم، المال دخ لو لأنه الواجح؛ هو هدا 

منه.علميه امى اليتيم هذا احتاج 

ماالركاة مى للأيتام بمص أن بجور لا انه وهو• له' يب أف بجب نجيه وهنا 
ينتحموفلا صاروا الثنة، حاجة عى زاد إذا لأنه سنة؛ لمدة حاجتهم عن يزيد 

منللأيتام يأخذ الناس من كيرا لأف لها؛ الثبت نجب أله موهذه الزكا٥، 
أنهقدز إذا فمثلا: علميه، حرام وهذا ممز0، أموال، عندْ نجر ثم الزكوايتج، 

لأفومئة؛ آلاف، عئزة ياحذها أن محوز فلا مثال، آلاف، عثرة الثمة ل يكفيهم 
لووحتى سنه، كنايته الإنسان نجد أن هو الركاة، أحلم■ من يمغ الذي الغش حد 
بأس.فيه ما منه عليهم ينفق فائه الوئ، مال هو ماله زكاه الاJ( هذا كاف 

••محصى••

ثفئيالأبج4بضواراءحاش:- ٢٠
له،محارم ولس النساء، يصاؤح الناس بعمى أف العاذامت، بنص يوجد القوال: 

الناسبعص علميه ينكئ وعندما الرجل، ومحاج وبمخثاقها جلبانجا ويفع الرأْ ودا,ف 
الحكم؟فإ صامحتها، ما وأنا أوجلتاثتا يؤبنا، هيوصنث، صامحتها، ما أنا يقول: 



٢٢٧اللتاءالتاسع 

مباشرهلا له محرما ليث من يصاؤح أن للرجل يجور لا أنه الحكم الجواب• 
ومحا،اليد عل الأنائ بمص حائل وراء من اكائجه لأن حائل؛ وراء من ولا 
حائل.أوبغبمر بحاتل مواء يصافحها، أن له يجور فلا 

••0صى••

ءم  a ٌ9 . رأسيحير؛ذابيس1هأامواءفي سط احدكم يضرب »لأذ، حديث: ممة - ٢١
لإو،؛لمم«:

قبمح؛ط أحدكم مزب ءرلأف يقول! الذي الخدين، يصح هل الئؤالت 
صمحينألصاصأةلأتيلة«رن؟

منولكثه صعيما، هو مقال، وفيه الوعيد، أحاؤيجا من هدا الجواب■ 
محه.معلوم أمر ق اشحذير به محصل الذي الوعيد، أحاديث، 

سطااصط:»سنماطآدء:س- ٢٢

امح،سضءمحمحكات4:
٠،الدهن،١١ ينثؤ آدم ابن *يوذيي تعال؛ اممه يقول البئر يهول، الئؤالت 

ؤآصنصثل يبما علهم ؤهآرسلنا تعالت اش فول شر وما الدهر؟ مدح حكم ما 
[؟١ ]ضالت:آ ه محاب أياءِ 

(.٤٨٦رقم ٢، ١ ١ أ/ )• امر j الطراز أحرجه )١( 
كتابت لم وم(، ٤٨٢٦)رقم إلاألدنزه، ؤوناأينك١ باب القرآن، شر كتاب البخاري! أحرجه )٢( 

(.٢٢٤٦)رقم الدهر، ب صر النهي باب وغرها، الأدب من الألفاظ 



لقاءاتال،اباهضح ٣٢٨

أي;١^^١١ ينب آدم ابن رريوذيي المال'يي• لثديب اّق تعال قوله ابواب• 
هولأنه ءغ؛جل فه تب والثهار الليل وتب والقهار، الليل ~الوءت~ الرش يب 

ته نفالحديث ل تعال قال ولهذا والقهار، الليل ق يكون تإ المدبر ئبماةئوةتاك 
نالءار((.القل محي ١^ يدي الدم "وك 

والليال،الأيام عل لا بذلك ربه عل يش الاتساق أف باعتار الدهر ندح أما 
وفهورحاء أمن وأيام ئرور، أيام مثلا الأيام هذْ يقول• طيبح، فهذا بأس فلا 

الدمعل سى أن وأما به، باس لا هذا ذك أشبه وما مباركه، أيام فهي الحند، 
عنالتعافل —مع الست، عل الثناء لأن محوز لا فهذا افه، وص عكتجل حالمه يابسا 

عِؤئجل.اطه وهو للمثيب، وايتثاصى عمى الحقيقة— ق التين، 
]ضالت:آا[،ه تمتان آثام فآ تمصمل لمحا عنيم تعال؛ قوله وأما 

يعسب،وأن حلقه، من ثاء ما عل يثي أن وله عغبجل افه هو الأيام هن*ْ دم فالذي 
ماثاءئحاJقه.

عنهفالحواب، [، ٧٧]^:ه عصيب يوم ندا ، ^١١ُؤ لوط؛ عن تعال قوله أما 
هذاعن الختت أراد إنإ اليوم، هذا ق المدح به يرذ لر ءكبأكلأنقئم لوطا إن يقال: 
حاءلو أرأيت، القصد، وعدم القني بجن الأشياء ق ويفرى عميبح، بانه اليوم 

آحروجاء فقعد، خر محرذ الرجل هل-ا المريص؛ئثر مجعل مريئا، يسال، شحص 
والثانرجائز، عملة فالأول إليه، يتذكن 4يرث0 اريص فجعل أحر مريقا يسأل 
٠!قيلُ وقد اشنلوق، إل الحالي يثأكو كيمح إذ مذموم، عمله 

يرحملا امحي إل ئوالرجم إمحا آدم ابن إل ثكوث، وإدا 

(.٤ ٥ ٦ / )١ ماريتي الالاداب؛ منظومة شرح ق الألباب غذاء )١( 



٢٢٩الإلقاءالت1.ّع 

ئصاثةيمضاممج1و:-  ٢٣
ضمذ :زثا »إن قال: _u الدياو ض و. اوئوو حديث الثوال: 

معلكيث مغناه: فيإ عليهم- الله -رخوان الصحاغ مأو، ■كنهرار، وآحز 'كثنة 
يثارباليوم — —مثلا كان إدا أته ذلك نعش فهل ٠، ^١٠٠١ ارالاوروا قال: بالصلاة؟ 

ساعة( ٢٤كل)ق صلوات خمس أققا أم صلوات، خمس فيه يصلوف يوما، ١ ٨ * 
لها؟مدير 3، 

فيكونالعادة، عل صلوا مغثاه يعنى: ددر٥اأ ل ؛آاقدروا قوله: الحواب: 
أنإل معنا الثاعات بقيت إن وهدا كاملة، تنه صلاة فيه يصل كتنه الدي اليوم 

والصيف،،١^١ء ق الوامث يعرف، الإئنال لأن متيئل؛ فالأمر اللجال، يأل 
فانهاممه— عند —والحلم ثبي لم ؤإن الساعات، وهي المواقيت، اتد0 الميزان وعنده 
يمدروف.الصحالإ كان كإ مدر 

*•هيى••

٢٤-

ماوثبتعد تنح\ةئؤناق، اممه ئنعي عندما يقول،: من لعباتة بالئسة الئوال،: 
ئتح1محؤاواق؟اممه عم من سقهل به الأو4 أمز 

افهعند وأمره شانه، يقل اف الإنأن حا العزب، يريد عبارة هدْ الحراب،: 
لهمعئطر ولا إ أبدا منها، نمط ثم افه عين ق كاف الإنسان أن يريدوف وليسوا عئؤجل 

عغجلافه عند قدره مص أي: اممه، عين من نمط يريدول لكذ بال، عل 

٢(. ٩٣٧رثم)معه، وما وصفه الوحال( ذكر _، jI>الساعة، واشراحل الفتن محاب ملم: أحرحه !١( 



اق1ءاتاسابالذترح ٣٤٠

منعل1وضأ أف ق ثثاك لا الذين الحقمى، العلياء بعض العبارة هدم ينتعمل وقد 
العلياء.من ممر بل الثاس، من ممر إليه مل لا ما والعقيدة التنحيد علم 

فلااuطل، الأخزاو من حاو بأي الياّز فيه يكن ولم اأراذ زف وإذا 
iؤاحلولإثا افه، رسول يا له! قال حين لمثاذ ه الّكا قال كا به، يالتعبير بأس 

وجوههمعل النار ز الناس يغب وهل معادا يا أماك اادك1تاك قال؛ به؟ سكثم بنا 
المثهلم«ااا.محاط إلا عل -أوداَل: 

اثنا٥^١، رذ ثر و. ١^٠ ولكن أمه، مقدء بأذ عله دعاء هدا رى فأنت 
بعصكاف ؤإن الثيء، هذا التزام عل لئثا ا-يريدوف العزب ببما يعير بعتارة أتى 

عليهيكم، لر إف يعني عليه الدعاء معاذ؛؛ يا أمك محنى! إن يقول! العاناء 
JU ،، رموليا بل، قال! ئه؟« ذلك بملاك أ-تحزك »1لأ قال! الزئول. لأن
هو١؛^^ العنى ولكن هدااا، علتك ارؤم وقال! مسه ؛السان ماحي اف، 

وؤي؛ها•،وجابجا، وحسبها، غابا، لأزع؛ المرآة ررسكح ه؛ قوله ومثله الصحح، 
حشيداك اقمزت الحملة! هلْ ومعنى ، اوو\ذناا ثربت الدين بيات ماظمز 

الدين،بداُت، الظثر عل لحث، لأنه هدا؛ يرد لر الني. ولكن بالراب،، لصمت، 
إJهأنشد U عل ١^،، النازة مدم اأزائ وإن،ا بالفمر، دئوظه أن يخن فلا 

اش•ثذاج، الفلمثر من ه العي 

ماجه!وابن (، ٢٦١٦)رنم الصلاة، حرمة ل حاء ما باب الإبجان، أبواب ال،رمذىت ا"؛محه )١( 
(.٣٩٧٣)رنم الفتة، j اليان كف، باب الفتن، محاب 

الرضاع،محاب لم: وم0(، . ).٩ رقم ؛_، j الأكفاء باب الكاح، محاب الخاري: أخرجه )٢( 
١(.٤  ٦٦)رنم لضرما، نوبتها هتها جوان. باب 



٢٤١اواهءااتاسع 

اتيس،وي النجدفوجدالإمام لحو ض - ٢٥
خماعه،ومعك، اينجد يحنث، إذا ت يقول الدي الكلام صحة ما القوال! 

أحرى؟حماعث هب ثم سئم، حر ينتظر ٢^، الأحتر، التنهد ل الإمام وكاف 
ممدالصلاة مى ركعه أدرك ررمن قوله,:٠ ودليله صجح، هذا الخواب؛ 

فاذاالأمحر، التنئد ي بلجثث، اوئنة، لم:درك ١^ وأنث، الئلأة«اا*، أذنك 
معالئ،دحلوا الذين أصحابلئ، مع صلين، ؤإذا الصلاة، تدرك لم الركعه تدرك لم 

أنفالأهصل زكعه، عليه مئ وهد •جئث، لو أما أولها، من الخة1عه أدركث، حماعة 
أدركررمن لأن! الصلاة؛ أكؤ فاسلئؤ ولو نته، ثدحل أن بجب بل معه، يذحل 
الصلاة®.أدرك ممد الصلاة من ركنه 

خريالإ،تثظئوا أن فانه الأمحر؛ ص j والإمام وإذاأنثي 
أحي.،عل تثوثوف لا بحسثؤ منه ناحتة إل ويهتم واسعا المسجد كان إذا بل 

يكوذبأن هرييتن كثي إذا أم! مخ، ولا الإuم يئر أن Jل نملوا أن فاهي 
لم.يحى الصؤالآ٠ ل رعوا يخلا صغ،را، االجل.ا 

•♦هجمى••

انهاددأجفبم؛؛ودثفوشدالطلأى؟ادعت' ٢٦
ولهانرأة نزثخ زحل الiؤال! هذا عن التنسة الإحالة أريو الئوال! 

لرأثبما يوحذ لم أنه هي وبقولها له ينآ المدة هن.ه وحلال أمهر، ثلاثة قرانه الأن 

تلم وم(، ٥٨٠)رقم ركعت، الملأة من أدرك من باب، الصلاة، موامت، كتاب، اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
رقمالصلاة، تاللث، أدرك ص الصلاة من ركعة أدرك من باب الصلاة، ومواضع اجن. المكتاب 

(٦٠٧.)



لق1ءاتالابائسوح ٢٤٢

7آاذهب وقد ئريده، لا إنيا لزوجها! تقول وهي أمها، تل من صرثئا منه الزواج 
مريقة،أما يعتقد لأنه ونعه؛ ل ما كل وبدل العزاء، بعض إل المدة هده حلال 

هوفإ لها، زوجا الرجل هذا ثريد لا لأما بالمرض؛ سفلماهز أعالم~ -وافه ولكنها 
الحالتئنو الهللأيى الزوجه أزادُت، إذا ام ل الززجة وخق الئزعذ الزوج خق 

التالخن:

الثكاوْ.مص لم أي! قبامنها لم المدة هانْ حلال كان إذا الأول! 
المدة؟هذه ق جامعها إذا الثانية! 

عندتقول الزوجة ولأحلاقه، فيه ثثه الزوج هذا يريدول الزوجة وأهل 
كانتوإن،ا أويده، لا تقول! ها نفل وهي صرقئا رأبما أعطن، ما إما رأما! أخذ 

برأب؟تحرح ولم ثبجي، 
ثزحد ٢٧أما قولها، ل صادمه المزأة أن ثنى الثجل كان إذا أولا! الخراب،! 

لثهيصحح، غثر الروجة رصا بدون الك5اح لأن وذللن، يفارهها؛ أن فعلمنه رأبما 
لمكان ؤإذا ، حس البكر تنكح *لا قال! حسن، عنه ه!إ|محيوثؤ النبي 

لأنوذللن، صحيح؛ فاة5اح كاذبة، أما حالها من له ظهر ما عل بناء يصدمها 
فادعت،الروج، كرهت، ولكنها أحد، وقد رأثرا، يوحد لم أما يدعي مد الزوجه 

الدعزى.هذه 

أنعلميه فالواجم، صادمه، وأما صالحه البنئؤ أن رأى إذا هو حال كل وعل 

ريمبرقاها، إلا واش، البكر وغبره الأب بكح لا باب النكاح، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
بالكون،والبكر باكلق، الكاح ق الثيب اسثدان باب النكاح، كتاب ومسالمت ٥(،  ١٣٦)

(.١٤١٩)رقم 



٢٤٢القاءاات1،،ع 

خزغمحلا لكذئ، أما فق عل بمي لكن إذا وأما وماريا، قزبجا وبمل محييا، 
ثتثبث.الأحوال، ولعل يبقيها أن ■ء-ليه 

د٠٣٤١بارأ؛ اادنوْ لأن حا؛ بحئوته الهز انقز فمد للمهر، بالئننة أما 
بناءرأى آن لكن نحامع، لم أم جامع سواء الثاجح، القوو عل الهز مرر عاليها 

لأنكمالهز؛ ل ؛۵٠^١ أن أريد أنا لهم• يقول أن عروْ الرأة أخل أن عل 
الزأهأن أوهموْ حيث، عزوه لأمم الحالة؛ هده ق عيه حزج فلا غئثتموني، 

براصية.ليست، أنما والحقيقة ناصية، 

تقولوالزوجة ولأحلاقه، فيه يمه الروج هذا يريدول الروجة أهل كال ولو 
ؤإنإأريده، لا ت تقول نمها ق وهي صرقئا رأحا أعطت، ما إما زانيا؛ أحي■ عند 

أهلهاهل بكتة الإي التكاء وهدا الزوجه، فالهم برأتر-ا، يمزح ولم يبكي لكنت 
لفزامحها، LSsjأما أو للزوج، لكراهتها ثكثؤ أنما محلتهم— عل يغب، —أو يعاJمول 
لمإذا ئكوما، البكز إدف إن العالإء! بعض محال ولهذا منها، بد لا فهذه أهالها، 

بكيربإ بأما الكلام هدا وعللوا بكتح، ولو محالوا! إذن، فهذا أريده، لا تقل! 
للزوج•واهة لا أهبها فراق من خوئا 

ل،ااذكاح عقد كتابة عند ولكن تريده، لا أما الأول ق صزختح دامت، وما 
كزاهة،بكاء البكاء فهذا مراحة، يرأبما تدل ولم ؟كن، إما محالتؤ؛ أمها سألتها 

ماعروه الذين أنلها يزجع أن وله يماريا، أن عاليه ونجتح صحيح، غر فالكاح 
إليهم.دمحعة محي لكن إذا أهلها مى كاملا الهز فناحد ام، مى أ'ءهلاهلم 



وق1ءاتانماواا1فتيح ٢٤٤

اسمد١^٠١^١^:- ٢٧
ينتعوعندما للدرس، النجد ق يمعدوف الإخوة بعض أرى الاسوالت 

الأذان،عند الخروج عن مى ه الرمول أف قرأت إنني حث ٤محون، الأدان 

بندحرج وجلا رأى أنه لأ؛هعئئ؛ ئريرْ أف عذ الصجح ل الخواب؛ 
.٠ ^٥^^٠ الماّم أبا عصى ممد هدا أما ممالأ الأدان 

بنثةأو لعير إلا الأذان بعد المن«>د من الخروج يئرم العلم• أهل قال 
مجدف لينق حرج الرجل بأن صزاحه، فيه ليس هل>ا الخدين، ولكن رجؤع، 

آخرمجد ق لينل حرج إذا أنه نرى والن"ى ينل، لألأ حرج يكون قد آحر، 
يئرج،من به يمل•ي لألأ يفعل أن يثغي لا لكن عليه، حرج فلا أدركة، أنه يعلم 

ولأينل.

^عيخمئ،لحوضرباضدة:- ٢٨
لرحمةالتقدم عند مثلا أوصرورة، حاجة لعير بالدم الئمع حكم ما الثوال؛ 

بالدم؟ثتمغ أن نجث، الطي المحص عند القيادة، 

لكنصرورة، أو حاجة لعل بالدم القيغ منه يطلب أحدا اظن ما الخواب• 
منمحوز لا هدا أن فالظاهر بالدم، لإعن، إدا إلا رخصه يعطويلتج لا كانوا إذ 

أذنإذا الجد عن الخروج عن النهي باب الصلاة، ومواضع ال—احد كتاب ت لم مأحرجه )١( 
ا،لؤذن،رنم)هها■(.



٣٤٥الاظءاممسع 

لرلمح! خ ١^١ دْى حرم أنه . البي عن ب ومد البح، يثبه هذا أن جهة 
دمك،من أعطظ وافر ممر ذم وعئدك ثنيك افه دام ما ومالوا• الإنسان رعوا 

.Ajباس لا فهدا الموت، من شخصا به ننقذ فربإ 

نرثا،ح الدم لأن به؛ بأس فلا الإناف لاثصز لكو إذا بالدم فاوغ 
ثانية.مرة تعوض فلن -يا لويترعث، فالأعضاء بالأعضاء، القمع بخلاف 

وخصهأو محصا، يعطيلئ، لا وقالوا! سمغ، باق الزمن، إدا حاو، كل وعل 
إلأها،ظفعلماذاملأ؛ضزك.

••ؤصق(•*

ينشها/سفا؛تمم؟- ٢٩
مثرايث،،منها وله أمه نوفت، ثم منة، ( ١٧)عموم ابن عندي أنا الثوال،! 

وهوالإصلاح، قيمه وطلثوا حادُثح، له محصل سيارة حاله له اقري والأن 
٢٠)مبلمغ كلمتؤ والسيارة هذا، بالمال علم له ليس  ٠ إصلاحها،ممابل ريال ( ٠
وحصلمياره، حاله له واسرى مال، له هدي بان علتأ ١،^^، هدا أعطيه فهل 
ريال؟ألمي إصلاحها ثكلمة وبالإ السيارة، عل حادث منها 

ينطهئأ لو لأك أغطه؛ مال له وعندك عندك يقيم ^^١ كان إن الخواب٠: 
رشيداكان إن أما فقهل.، بمتاج ما أعهله صغثرا كان فإن صالحة، غثر الثثارة بميت، 

ماله.كل فاعطه 

٢(. ٢٣٨رنم)الكلم،، نمن باب، السوع، كتاب الخاري; أحرجه '( 



٢٤٦

بتواضارةسضاممولآضسث- ٣٠
تمعالدوثه مثلا ت يعني اقاح، مى أحدا يمغ أن لأحد قوز هل القوال! 

الثيء؟هذا ق يطعها فهل ماح، وهذا موظف، وهو محلا يمح أذ بن الئحص 
ضخو إلا الأمور لنلأة وبجغ بمتع أن الإنسان عل الواجن الخناب: 

يؤمنلم ما ومء أحث، يإ والطاعه الثئع المزمن ررعل :٠ النبي قال كنا اش، 
٠.ولاطاعه((ر سئع فلا بمعصؤ أمز فإذ ئمنصؤ، 

الوظيمةُواحب ثؤ؛ أن فإما الهوظيم، عمد أعي العمد ق ثزط هذا وأيقا 
هإليمود آوفوأ ء١مئوأ آؤمتتت> ؤكما تعال؛ افه قال وقد الوظيفة، ثزك أو 

]الإمراء;أ'آ[.آلمهثكث<شولأه إن ائنهي ُؤوأومأ وقال؛ لالائده؛ا[، 

منافيكل>اموللإ،نلم:أئئوا
الله.معصخ مى به أمروا فينا طاعه ولا لهم منع فلا بمعصية أمروا فإذ بنعصؤ، 

*•ؤصى•*

؟ثس مض ام واحدمنهم م نقابع هل إذافهيئ -  ٣١
الأداذأن مع نمت من كل إجابة يلمرم فهل المودنوف يسابع القوال؛ 

بالأول؟يكتمى أو صاعة رع نحو لمدة يتمز 

أولق لا يلازمة ليست، المزين ؤإجابة يلمرم(، القوال)هل ق جاء الحراب؛ 

(،٧١٤٤رقم)تكنمعصية، لم ما للأمام والهل١عة المع باب الأحكام، كتاب الخاريت أحرجه )١( 
رنمالمعصية، ق وتحريمها معصية، غم ق الأمراء حلاعة وجوب باب الإمارة، كتاب ومسلم. 

(١٨٣٩.)



nyالقاءالتاّء 

يبجالثئالمئهاء ت أمول فانا ؤستحب؟ ينتغ هل قل! لكن مؤذن، آخر ق ولا مودن 
قولبعموم وانتدلوا ا،لوذنول، ثعدد ولو سمعه، كلنا ا،لودن محس—، إنه يقولون! 
الؤدئ«راُ.يقوو ^١ ٤٠ممولوا نمنتم ررإدا و: الئئول 

أحداأن /؛نأ لو ، آلودو يجس، لا فانه صل، إذا استثنوا أنم إلا عام ^١ 
وعللواالودق، بجب لا قالوا• صليثه، أن بعغ• إلا يردف ولم ثاحر الؤدييرأ( مى 

قدوأنت، الصلاة؛؛ عل راحي ت يقول الودق لأن الأذان؛ -أدا مد.ءو غيُ بأنه ذللئ،: 
راإذابالنئوم: أخدا خز عل فأنث، نأخث4ُ لَوبجن س هذْ ل ي ^ طث،، 
الوين؛؛.يقول مثمحا يقولوا الوين سمعتم 

٣٢-

بابنةروج فالذي حاله، بابمة روج وآحر جدة بابنة روج فنص الئوال؛ 
يكون؟م١ذا جده 

جدهكان إن لأنه حالته؟! أو عثته، وهي حده بابنه يتزوج كيم، الحوامب،: 
البنت،،أبناء وأما حالته، ئهى أمه جهة من جده كان ؤإن عثته، فهي أبيه جهة مذ 

حائز.الخالة أوبنات، العمة بنات ونكاح عمته، بنات ؤإما حالته بنات إما فهم 

كتابت لم وم(، ٦١١رقم)النادي، سح إذا يقول، ما باب الأذان، كتاب اJخاريت حرحه أ ا
الوسيلة،له يال، نم هت الك، خما بمل نم سمعه، لمن المؤذن نول، مثل القول( باب الصلاة، 

(.٣٨١٠رقم)



_luUIIul_ ٣٤٨

^ءاملإذأوواض؛طاماطاض:- ٣٣
ذوM الإثوذ ولكن اف محي  ۶٧١طأ أن الُلوم الثوال: 

أنهظ^بمنئ هريرة أبو رواْ ُا أفراتيا من مدم أماراتنا، ودو أقراطها من 
ماوالآن ممره، أشراط وكيلك الفتن، وثكثث الرلازو، وثكثر العلم، يمص 
الثاعة؟أشراط من هي هل ممره، زلازل، من الأزصة الكرة عل عئدُث، 

الفتنأوكثزة الثاقة، أشراط مذ الزلازو فكثزة الئاهز، ص هذا الخراب 
وهذ0كىت0، الساعة وأشراط كثبمرة، ثزوف كإ الأن والقس الساعة، أقراط من 

العانإءمذ فيآ أيثا، ءاJالون حما العناء هم الذيذ والعلياء كيره، الرلازل، 
اللة.علياء من يكون من ويل أمة، علياء ؤإما دولة، علياء إما اليوم 

ضس1ئضامحف:- ٢٤

نحمّصالخياعات بعص يجد أننا خاصة للأذكار، صابط هناك هل الث<ؤالت 
الصلاة؟يالدوعقب الأصوات، لرلمع الغرب، صلاة يعت معبما ويا 

الثنة،به جاءت ما العادات، من غرها ق أو الأدكار ق الصابط الخوان: 
العباداتق الأصل لأن فهويدعه؛ الثنة به ثاته لر وما حى، فهو الثتة به جاءت فيا 

بعدلختمعوو الدين هؤلاء فهل مثزوعه، أما عل الدليل يقوم حتى والمع الحظر 
مثلجاء هل حماعذ، وجه عل بالتنبيح أو أصوامم ويريئول المزب 

الثاشديذ.ا-اتلماء عن جاء أو ه افه رسول، عذ هدا 

تصلأن باس فلا مأموما تكون أن محصدك كان فان معهم الخ،اعة صلاة أما 



٣٤٩الهاءامماّع 

غتثالبدئ هدْ أن أي تكفرهم، لا وأقول: ؛، Ujkjالايدئ هدم لأن خلف4لم؛ 
لكونكعترهم  ٢٠٦-يمس أو يمتثنوا أن حلمهم صئش إذ حفث إذا إلا مكئزة، 
•وراءهم صل لا فهنا وراءهم، صليث، 

••هصي(•*

يجاستي؛إشاضةصضصوةالإحوام:- ٢٥
فوقأو اا،ثؤة، عند الإحرام تكبيرة ق التدين إوغ الثاس بعص السؤالت 

عندهكان لو الإنسان عل وماذا صحيحا؟ يكون التدين وغ فهل قليلا، المرة 
ينبهة؟أن يلزمة فهل ايكب؛ن؟، حول يديه ينقع ولتر ثركها، ذلك بعد ثم علم، 

يهماذامه؟ولوتزك 
عنه؛مض هوعتت، بل مئزوعا، زئعا لبز ذكرت الدي اوقع هدا الحزاب: 

ضذلك ص قاقت  Ujامحي، زرع إل ؤإط المحن، إل U ام,ئ اونغ لأن 
تتركه.أن ؤإما كاملا ريع أن إما ويقال؛ عنه، فينهى الثق، عن قصور 

ماذاالتنبيه تزك ولو سه؛ أن فتلزمه بدللث، علثإ عندة الإسال كان وإذا 
علنه؟

أوتوا١^؛؛، مكي أقع أحد قال: تعال اممه لأن ينثهه؛ أن يلرمه ابوابج• 
معزصاكاذ تنبيهه يرك ولو [، ءمران:س١ زآو ه دكتتؤم, ولا للنا;ترا شفي, الكتب 

الإد«إ.نفثه 



لقاءاتاو،ابالصوح ٢٥٠

:4 ننك نهآآ ؤ وأد1زى: قوثمم سديههيم ١^ البدع أنل اثردعلى - ٣٦
وجاءؤ سبماة؛ؤتاثت اممه قول إن ت يقول الميك اللثة ق مدوس عندنا الثوال! 

عقيدة،ممدها ما رُكار أمر ررجاء مولت أن اللثة ثاحية من تحوز ]الفجر:مآآ[، ه ربك 
هدا؟ق قولكم فإ إليه، واكاف اكاف ثوصغ مصي 

زه ربك، وماء ؤ معنى؛ إن قلت فإذا منه، عاط هدا إن قولما! الخواب; 
اشلم نحنل الثئه لأن !_؛ م كدبم، فقد زيك، م وجاءَ ش: 

مسه:عن تعال قال لعا كيلك هومئة، جاء فاiزاد ، فلأو جاء قيل: فإذا للفاعل، 
ومنأمره، جاء المعتى: وليس هويننسه، جاء فالمعنى: [، YT:^ji]ه ربك، 

إقزارْ.محور ولا العزق، اللثة عل كدن، فقد ذلك، زعم 
••ؤصء(••

تيئبموارةاماضممنييوماس؟- ٣٧
بز:ازةآم ايث، أو )الئوح(راُ كتابه ي ^١٥ ١^ ١^؛ ذكز الئؤال: 

الأثاروهل ذلتله؟ ما أدرى وما ا-لإئعة، بيوم ذللث، وحص ا-إثمعة، يوم ق الزائر 
ؤ؟صعففيها أم صحيحة، أوردها التي 

بيومنللث، كنميص وأم١ أثمحا، فلا أزتsثا ١^، الآىث U الحزاب: 
يدئر ١٦٠قإالقبور ُ'زوردا قال: البي فإن له، وجه فلا ا-إثمعة، 

اأزت((رآأ.

تعرفمل وهي الأول المألة العلمة، الكتبح دار ط. ( ٦/١المم)لابن الروح كتاب انفلر )١( 
لا.أم وسلامهم الأحياء زيارة الأموات 

(.٩٧٦رقم)أعه، قر زيارة ق عمبمل ربه الحم،. استئذان باب الخناثز، كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 



٢٥١اااقاءارت1سع 

٠.المشهورر الطويل عانثه حديث ق كإ لئلا، اليع رار أنه عنه وبث 
نعلم.فيإ اة وجه لا ا-إومعة للزائربيوم معرهته فتحصيص هذا وعل 

قالميم ابن وأمرْ الإ عبد ابن صححه بسند الئنن أصحاب روى كذلك 
علتهاف رد ]لا الدسا ز يرمه مسلم عل يسلم رجل مذ ررما أنه ٠، رالروحآُ كتانم، 
وت.أي ل الثلأما<ُآ'، عيه مند روحة 

وضوءا؛رأةلإيسمضهاعؤيءالطهل:' ٣٨

ينتقضهل المنأْ ئثتها إدا الطمل عورة يعي• عووة، للُئمل هل الثوال؛ 
النئوءُ؟

أو^-؟4؛يكنه ومئت ولدها، عثلش هي إذا ا،لرأة وضوء ينتقص لا الخواب! 
كافإذا إلا الوضوء، لأقض ذكزة اويل ص حتى ١^، لأقص ذلك لأن 

محب.ولا الوضوء، فسنتحق، شهوة، لعتر كاف إذا أما بشهوة، 
••هسمؤ(••

عذفولجا: JUإخفاءانوأة)حكم - ٢٩
يدمي. وابوْ المدرسة، من مكايأة ثأتيه الولد وهذا ولد، لديا امرأة اوثوال،ت 

يامحهالذي المال هدا محي اوأة فهدم أعطاة، إلا ننال ياق لا فيقول: الخنص، 
(.٩٧رقم)٤ لأهلها، والداعاء القبور يحول عنن. يقال ما باب الحنائز، كتاب لم؛ مأخرحه )١( 

٥(.المم)١/ لابن الروح )٢(كتاب 
(.٢٥٩٢رقم ، ٣٨•اكرلتارخدثق)«ا/ اينع)٣(أحرجه 



صاتاسالذتمحح ٣٥٢

قدهدا من طاتنث لو لأما البيث؛ يلزم وما الولد هذا عل يتفق أما بحجة 
الزلدكان ؤإذا هذا؟ ق ضلتكم رأى فا مانعات، إل ولأيي ثنئا، يعطيها لا 

أمحي؟يذ نجاف لأنه منه؛ عل يتفؤ، أف أجل من نجفي مئة 
أمابه، بأس فلا الولي عل اماقؤ أجل بى الأب عل تجحالْ ما أما انجواب• 

الينمثة لأف الزند؛ ماو س و\-وو أن يا محوز فلا الين، عل إماقه أخل مذ 
علللأنفاق الأنم، مال، مذ ثاحد أن ولها ينفى، أن عليه بجب الذي هو الأب، عل 

5ثتكيجاءت نا عته، بث هند بذلك أهز البيلأة لمبملم؛ ؤإن اليب 
يكفيلئ،ما ؛رحدي قاوتوولدها يكفيها ما يعطيها لا شحيح، رجل بانه سفيان أبا 

٠.بالموذ،ا،ر وولدك 

أيه،من عناق لأنه ثفسه؛ عل ينفق أف أجل س بش، منه الولد كان ؤإذا 
مثة.مذ بماجه ما عذبيه نجفي أن باس فلا النقمة، إل يمثاج دام ما أثه فالمهم 

اسه:عس فقوم حتى سن فغم على ، j_aJواثممولاالسرك - ٤٠
شرالأنتغائة أو اممه غم كدثاء الأىر بالثزك الإخزة أحد نكي القنال: 

والخمة؟اخلق المائل بيذ هرق هناك أو بعينه، مئرك انه عليه يطلؤ( هل اممه، 
بعمىؤيعمل ؤيصل افه، إلا إله لا يقول: أنه دام ما يحي هل الخجة، لقيام وبالنسبة 

الفكاكرماله ق ١^ آل حن بذ الرحمن عبد الئخ وقدذكز الإسلام؟ ثغائر 
مسائلفهذه الحجة، علميه قامت، هذا مثل يقول: العم، ثكفير ن، الإئزاك وله ِن 

مايكفيهاتاحذأغارعلمه أن فاللمراة الرجل ينفق إذالم باب النفقات، كتاب البخارتم،• أحرجه )١( 
(.١٧١٤)رقم _، نفية باب الأنفية، كتاب لم; وم(، ٤٥٣٦ ر رنم ;ا،لعروف، وولدها 



٢٥٣اوهءاوتاسع 

بمنه؟مشرك هدا ت نقول فلا الإسلام، دار عن بمدة سابدار من إلا جلية، 

لكيكافر، فهو الصلاة ثزك من مشرك، يهو هدا يعل من ،! ^lJالخوامب،! 
عاثهقامت، فإذا ا-إدجه، عليه تقوم حش معم شخص عل امحم -بمدا هأفإ لا 

بيه.كفرح الخبة 

ولهاثزوطا لها قاف افه، إلا إله لا قال! ائه لو حتى اهجة، لقيام وبالنسبة 
يناصها.الصلاة ويرك يناقصها والثزك نواقض، 

حرام،الثزك أن فيفهم الشيح آل حن بن الرحمن عبد الشيح ذكزه ما أما 
افهحرم بافه، أفرك من أن ويفهم النار، ق للخلود موجب، الشرك أن ؤينهم 

وارد.وهدا مزك، ثيها الساله هده أن يدرى لا محي. لكن ابنة، عليه 
••لجمي••

يصل:يؤذأن هقط بماله تعادة ش ا انوظف استراك - ٤١
اثننمع ؤيعمل راتبه، يكفيه لا ولكن الحكومة، لدى موظف رحل الئوال! 

ذلك،ق فهل أحوهم، يامم معهم وافتعل لديه مالأ دفع يعني؛ كمشاركة، ثلاثة أو 
ثيء؟

يعنيمقاربه، لقحتس ماله تذغ أن له الموظم، أف ثرى الذي اُبمواب• 
لأننحوذللثه؛ أو الريح نصف—، ولك الربح نصف وي به المر الال، هذا حن. يقول! 

لأنيجوز لا فهذا العمز، فتة وباثز قازئ إذا أما التل، ناشر P الأن الموظف، 
الوؤلمن.ينغلام ممنؤع ذللثؤ 

••0ضق(••



١٢٥٤

وأصحاثه،آله وعل محمد، ثسثا عل وسئم افه وصل العالمي، وب ممب الحمد 
بند:أما الدين، يوم إل باحان بعهم ومن 

النبأ:سورة ض ص،هآوات 

الأول،حماذى لشهر الأول ابمة وهي الأسوعية ابمة هدْ مثح فإننا 
١ه(.٤  ١٣)عام الشهر من الرابع منه الأول الخميس 

آ-لنمادؤوثيرت تعال؛ قوله إل حش النأ، محورة تفر ل يكلإ وكنا 
[.١٢• : Iji]نناتاه يكانث 

جهن>َكائقين،صادا4;^١>؛ دفرٌتعال: 

ومعدهمزصده أي: [، ١٢١:١]١^ينصاداه ممذ عمؤل:افه قال ثم 
ممرة.أمإء لها التي النار أمحإء مى انم وجهئم للطاغيرث، 

اطه"أعاذنا وهعرها سوادها وظلمة حهمة دان، لأما الامحم حدا وسمست، 
فهيالأن،، من لهم عيجهل اش أعدها ئد للطاغ؛ذ مزصاد وهي منها-، ؤإياكم 

لللءعران:ا'آا[.الثارأؤآ وأققوأ ؤ تعال؛ ك،اقال، موجوده 
الئثوف،صلاه يصل وهو عليه عرصن، ح؛ن السئ، رآها وقد 

أرسلتهاهي ولا أطعمتها هي لا حثنئها، لها هث؛ ق يعيب، ١^١٥ فيها ورأى 
ققصته يجز الخزاعل لم بن عمرو فيها ورأى الأرض، حشاش من يأكل 



٢٥٥ااإق1ءاسقر 

١^.عف الئزك أذخو نن 1ئو لكن لأته أي: ١^١؛، 
تةب(ه\ؤؤئيإأوإ مال: مله مسثر 

جعوالطاغى [، yx:Lji]تئاباه ؤإلئب*إذ إما: عغجل اف يقول المار هذه 
لكويا مال: اممه قال كإ الحد، محاوره الطعياف: لأن الحد؛ نحاور وهوالذي ، ٤٧٠

حده.ونحاوز زاد أي: [، ١ ١ ]الحافة: ه آثاري ؤ خمنقؤ آثآث ئلأئا 

اممهحقوق ق أما العتاد، حقوق ل ؤيكون الله، حقوق ل يكون الحل ونحاوز 
حقوقق الطعيان وأما ا.لمم، ق التعدي أو الواحب ق التفريط فانه عئؤجل 

وأغراصهم•ودمائهم أموالهم j( عليهم العدواف فهو الأدميئن 
قالودلخ حجة ق محريمها وأعلن ه الله رسول، حرمها التي الملاية وهذه 

فالطعاةحرام'ار ع1تتكم وأعراصخم وأموامحم ررإف فقال: مواصع، عدة 
قال:ولهذا بالأوه~، ~والعياذ النار أهل هم العباد حقوق وق اتله قوق حق 

قالكإ الؤحوغ، الأصل: ق والأوب أونمه، مكاذ أي: ]الما:■؛؟؟[، نثاباه 
عكتجل-اممه إل رجاغ أي* "؟[، ]"،r،؛'أ،به ألمدإئمT تعال: 

أ.نثاباه:ي؛أآ ؤكنمن مال: ينله ثنسثر 

ثدياأي: ألحمانا؛ فيها ثاقتن أي: :*؛■؛[، I-JI]أنناثا4 ذثا تنال: قال 
طوقه.

حامه،وصيلوولا ه مّاإثؤ وي نجرم ين أشت جمل باب القرآن، شر كتاب البخاري: أخرجه )١( 
والحنةالحارون يدحالها النار باب وأهلها، نممها وصفة الحنة كتاب لم: وم(، ٤٦٢٣)رقم 

Jb  (.٢٨٥٦رنم)الضمحفاء، خالها
(.١٧٣٩رنم)منى، أيام الخطة باب الحج، مماب البخاري: أخرجه )٢( 
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ك،اأندة، ثدي وأنا محا، نياخ لا المدذ هذْ أن عل ام؛م القرآئ وقيئ 
،؛ojlكتاب من آيات ثلاث ق به مصزحا ذك حاء 

تسنآثم ؤ ومحشوأ آثراَكمروأ ُؤإ0 ت تعال قوله ق الئساء محورة ق " 
أثوعئ دؤى دكا0 أبدأ ف؟ حنلبس جهتي دؤ إلا . همُأا جديهم وي محم 

لاقاء:ا>آ-ا-ا<ا'ا[.نيإه 

الأبدأ فهآ غلين ؤج؟ ّثعإرل م ؤأعد تى ه ^ ؤ ت تعال قال و" 
[.٦٥- ٦٤]الأحزاب:ولأسأيرله نلكا بمدوث 

جهتيثار لد ورعوش أممه يشن ؛؛ؤرس ت تعال قوله ي الجن مورم ق و" 
[.TV]_:نداه هنأ -ئيدن 

محلدوفالنار أصحاب بأن كتايه من ايات ثلاث ق صرح قد الله كان فإذا 
أهلعليه الذي هو وهذا الآبد.ين، أند باته الثار ذكوو أن يلزم فانه أبدا، فيها 

أبدا.ثفنيان لأ واب٤ الثات أف وهو: والإاةة، الئق 

غجرأما وزعموا النار، ابدية ق التق أهل يعفي من يسبر حلاف وحد وقد 
إذاإليه يهبوا ب فيها دلاله لا شبه الحقيقة ق هي بحجج واستدلوا مؤبدة، 
قوله.عل ولا فيه المخالف، عل معون، لا حلاف الأحرى؛ُفهو بالأدلة محورثت، 

تحتمللا صرمحه، ذلأله الألة كتاب، عليه ظ ما ينممد أن المؤمن عل والواجب 
يثوىولأ اشخ، إليها لأبموى ممه اثإ د1كثها تمم محا واؤالم، ١^.>،، 

الاجت،ال.إليها 

وكذكتنثخ، لا عَوْل اممة وأحبار حار، فلاما إليها الئنخ عدم؛ُلرق أما 
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إمااؤبتين، أحد كدب يستلزم بالآ■حر الخبرين أحي■ نح لأن رموله أحبار 
رسولهوحبر الله، حبر ق ممتغ ذلك وكل بالحال، حهلأ أو النر، من ثعندا 
١^^(•ض الني 

أمرين•يعممل أن علينا يجب أنه الإحوة~ ~أتآا الهم 
كشزة،و\ذثؤ القرآن من ذك وأدله ١^٧، واا1ار الحك وجوك الأول; الأمر 

وألأيصوجئوع،؛ذئاآدؤق رنآءقت؛ من منغن؛ إل تعالت قوله منها 
فعلؤ1عدق4 الفعل وهذا التيئه، والإعداد: عمان:ما[، ]آو محدق.بمتتءث4 

ومحع.قد الإعاJاذ أن عر ثدل ماءس 
]آد؛^؛؛^^ ٤٥أعدث ١^ النار ؤأقفوأ ؤ النار: ق تعال اف، قال وكدك 

وقدالومحؤع، عل يدل ماص هنا والفعل الثيء، ميئه والإعداد: ءمران:امآا[، 
النازُاا.ونأى \ج نأى الث£ميجهفيذكفيأئاتيه 

فإنهأنها، من وهو دخاص تن أنيقان، دازان ص اعتقائ القاف: الأم 
منناهم ؤوثا تعال: قال كا منها، لا؛فرج لحلها فمن الجثة أما ابدا، فتها يكون 

ه]الخجرتهئ[.بعأموتي 

يكونثم فيها، يبقوا أن اممه شاء ما فيها يدحلوف الومنى عصاه فإن النار وأما 
حتئّئقيظ.اممه رسول عذ الصحيحه الأحتار بذلك سهدت كإ الجنة مالهم 

الأحوالِمن حال باي ظ لا ]له أذا:ابم فآ ٌ تهنال: فقوله 
١)رقم حماعة، الكسوف صلاه باب الكرف، كتاب اJخارىت أخرجه ( ١ ,  كتابت وملم (، ٠٥٢

رقموالنار، الحنة أمر من الكرف صلاة ق الني عل عرض ما بابط الكرف، 
(٩٠٧.)
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ممزه1حقاثا العني! بل ثتتهي، م أمد إل أي! مومده، الأحماب هذه أف عل 
لأغأاةلها.

ولابردا فثأ مال• ص محلا 
الذيال؛تذ فيها ثقي ]ال؛أ;أأ[، ثرإثا؟بم زلا بندا فينا يذومف ءرلأ تعال! قال 

ابسم،داخل برودة به يكون الذي والثزاب ابنسم، ظاهر برودة به يكون 
يئاوصث\ؤأ مثبمزا ج -نال: اف قال -كإ باق -وانماذ لأمم وذلك 
]الكهض;هآ[.ه 4زدمما وسآءت الئناب ئئك آلؤحوء يئؤى 

بهبمممع هل الوجه، شوي الوجه من هرب ؤإدا كالمهل الذي الماء وهل 
صاحبمُ؟

أعأتاءءنهممطع بيعا مآء ُؤوثمإ نال؛ قال بالعكس، ز لا، ابواب؛ 
قصو-أسواء إق فاعنلؤه ؤ-خنره نال؛ اف قال فقد الجسم ظاهر ل أما لمحما-؛ها[، 

يجصت٠ نحال وقال لالدح1نتية~خةء، ه ألحمير عذاب ين رأسأمحء مق ثزصبؤإ 'ا',؛إإ\لأ 
لفإ ■؛؟!ا، • -  ١٩]؛^:ه ؤلثأثد بحغم ل ما ه بمهر ّنحئؤأآً آثبم رءوثجم مق ين 

دوئوولا فإمم كيلك كان ض الجنم، ظاهز هي والجلود الأنحاءُ، هو 
ولاثزاثا.فيهاثنيا 

قال—كإ فإنه النار لأهل الشديد الوعيد مئ والثق القرآن ق ما ثدبز ومن 
ينامكمل ؛^ Jijوعحبت هارثنا، ينام ين للئار ررعجبمج الثلمف"؛ أهل بعفن 

طاِلبجاا(رأآ.

٩١ )Y/ الخلية ق نعيم أبو حرجه أا 
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وفاكهة،وزوجاُتج وأمارا قصورا الدئيا أهمى ق لكم إن قائل؛ لتا قال لو إننا 
العظيم،اشتم حدا التي ابق لهذه لنمل وخارا ليلا أعيثا أهداي-، عل سر لكنا 

ليسدائمة وصحته حرم، لا دائم ناكها وشباب ينقعلمر، لا دائم يمنها واتح، 
نقم.فيها 

لثالواوئعار-؛ا الأرض مشارق إل يدهون الدين اليوم الثاس إل وانغلر 
هذاثقمح بالنا فإ به، يتمتعون لا وقد به، يتمتعوف قد دينارا أو الدئيا من درهما 

النار.من الهرين، مى ا.الوقفإ وهذا الحنة، طو_، من ا،لوقف، 
ابق.أهل من قئعلثا وأن النار من ؤإياكم يعيدثا أن اطة نال 

للاجابةالأن لتهمغ تعال اممه ثاء إن القادم الدرس إل الباقي وسوجل 
الممعتنمن وإياكلم افُ وجنلثا ؤيزصى، تحب نا الحمتع افُ وؤ أسئلتكم، عل 

كريم.جواد إثه تلاؤته، لحى له النابين يكتايه 
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ثنيه4ةرك1ى(:١- 
ا-لثديث!ق وحاء لالا:اآآ[، من،ثاثاه جهثنِكق ون تعال! قال الئوال: 

كلمةأن نلاحظ ٠، اا1ارا<ر من تعممه أن افه عل حما 'كاو أحيه عرض عى دب ررمن 
الككة؟ثذْ نثاف فا والئئة، المران ل ■$^١ ثري )كان( 

أنْثل الاصى، الزناو بما ث>ائ ثازة ركان( أف ذلك: عل ا-لماب الخزاب: 
تعال:قوله مثل الخم، تحمق تبا يراد وتارة ئترئ®، مريصا كاف الرجل ررهذا ثمول: 
كانأنه يمتاه ءصا اقث ااؤوث١ث معنى: فهل لالناء:آ"ا'[، صيتاه عمولأ أس ُؤمح؛ائ 
وهذاالخم هزا محمق اوائ لكن لا، كيلك؟ ليس والأن ض، فيا زحقإ عفونا 

الوصف.

المعنى،هذا -تا يزاد أن يمكن ٢[، لالمأ:ا يزصاداه ؤكاثغ تعال: محوله وكذللمثج 
منكانت، أي: الرمن، حميمه -بما الراد يكوف أن ويمكن مزصاذا، كونبما تحمق أي: 

للطاغن.مزصادا الأن مل ومن الأن، 

•♦هصى♦•

حك|اسعاهمم1ت:٢- 

نحتوياليمالة وهذه يماله، أبيه وعند ساحاتجهال اطه هداه قد ماب، السؤال: 
عئجاباه ولكن لأبيه، بالنصح قام وقد وصور، لحان كح المنكزايتؤ بعفن عل 

٤(. ٤٣رنم ، ١  Y٧٦/ )٤ اهمر ق اممراق احرحه )١( 
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ثيء،فيه ليس فهدا هذا، يبيعون والناس هدا، أدحلت، الحكومه دامتا ما ؤيقول• 
سالمصح يقثلمول لا الثى كبار بعص الحال وبطبيعة الس، ل تجتر وآبوْ 

فنكم؟الثه بارك توجيهكم فإ قليلا، إلا أولادهم 
يبمة:سلأن فالثزم، ١^ ثداة الذي اكاب، هدا ٍئ أولا: الحزايج: 

كلص له خثر هدا فإن اممه، ثريعه لالتزامه ويوفمه ثيديه أن العبد عل بيا اممه 
الدنيا.ثعيم 

عغئثل،افه يممي أف عمرة أوايًر ل وهو نتجا ولا لأبيه، النصيحه يوجه ثانيا؛ 
باثعصتةياق الذي الرزى وأف بالمعاصي، نحلب لا اف وري أن وببملم نحثاْ، وأف 

صاحته.عل وبال إنه بل بركة، ولا فيه خثر لا رزى 
و:.البل فقال الحرام، الاكن>ّ_ا مى الشديد بالتحذ.ير الثنة جاءت وقد 

افُمماق الرنين به م بجا ١^؛^!< أم افَ وإئ طتا، إلا بمل لا هي افَ >رإئ 
يجأ4تظون ٠^١ ل4 محلة ص الهت ِس ئ >ثاةا تتال: 

رهك؛ما تجتن ثن يكلوأ ءاموأ أئمّتن ؤقآ؛تا تعال: وقال ء، ٥١
أئنث،١^٥^ يطيل الرجل دو م تالهمْث'اماا؛ا، ه ثثدوث ِإكاْ ًظتم إن قي 

وعديحرام، وملتئه حرام، ومطعمه ا رب يا ربرإ يا المجاء: إل يدْ يمد أعبر، 
.مام،دانىمماخ،ق؟ا«را'.

استفهامهنا و)أنى( له؛؛. ستجاب، ررمائى البئر قال هكذا 
يأكلالذي الرجل لهذا يمتجسب، عيججل افه أف ينحي أي؛ الأسيعاد، يمحنؤر؛ 
الحزام.

(.١٠١٥)رقم وترسها، الطسب، الكب من الصدقة قبول باب الزكاة، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 
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حراما"~أي• مالأ اكتتب ارمن أن؛ عود مابن حديث ق حاء وكيلك 
إل^١^ كايى حكه وإنى فه، ق نئرتانك أممه واو منه، يمو يلن به ثصدى إن فائه 

اتيرُ
وهدمالنصيحه هده منا مبل أن هذا أي( الكبثر الشخ أحيثا من وأرجو 

بغيم.من أولاده ومصلحة مصلحته أجل، مذ إلا له ينفها لم فإننا الهديه، 
مافيها التي البمالة هوه ن، البح يثول أن أبوه يامرْ الذي للشانمج بة بالئأما 

الماخالثيء وع البمالة ؤ، احيز هذا، ن، أباك تمي لا له• أقول فإف محرم، همو 
ا-لئالق.منصتة ؤ، لحأوز، طاعة لا لأنه الم؛؛ الثيء ثح ولا 

فيهأذئث، فد الحكومة لأن به؛ بأس لا ثيء هذا إن لاث،ت أييلئ، قول وأما 
أفول!فإف به، وتمحنج 

لأنالناس؛ بعمل ولا الحكومة بعمل لا والئق، الكثاُت، j، بإ العتره أولأت 
شن،ؤ كبم؛ مضلآظ0 ه4أ/هم وحق وآطعوأ أقَ محمحأ ^١^١ اون ؤبمأَةا قالت اش 

إنَقبمدلإنول اوأؤ الأم أول ْع حى تازعثم إن ه، دلإنول إوأم رديء 
الا-قجه وهدم ]الئاء:ا<ه[، هإيوه دأئثن خمُ د'إاق الأم واثوو أق محنوث 
تجنرمادأ نقط ناد-ثم نمم ؤ ت يقول افه لأف اينه؛ عند القيامة يوم ثنمغه 

الوثيتذالثاس ين العملاء عند الدنيا ؤ، غثرهم ينمع ولا لااغص-صتها"[، ه أننبتؤذ 
بجزطمأوىزولأةالأسمرخ4ة>

هذا.ق لأبيه حجه فلا رمحوله ومحق اممه كتاب، 

(.٣٦٧٢رقم ، ٥٣٩أحمد)r/ حرحه أا 



٢٦٣الاقاءاوو1قر 

ؤإذت فيهم اممه قال لن مثاثتا الحكومة بعمل بمج من يكوف أن ويلثى 
وهالألآسثاب بهم ومْلاثث ألمداب ورأوأ أيتعوأ ؛ن أسعوأ ١'^؛؛؛، ئبرأ 
أغنمأئن ,ربهن 'كذلك ث ^١ ِم ثثزآ َثي أك ؤ أتئوأ اون 

ه.١^ من ٨^؛، هم وما عيم نثرت 
أشياء:وث الحزاب وخلاصة 

يالاكزام.عليه الله من الدى هذا مته أولا: 

الخرم.العمل هذا برك الأب ثصيحه ثانيا: 
الحلاليبح فانه الدكان، هذا ق المكان هذا ل يبمى أن أتنزه إدا الأبي أن ثالثا: 

إقزارثا،هدم أو الحفونة إقرار إل ليس الئزعج الأ.ئكام ل ١^ أن رابئا: 
رمولهوتق اممه كتانم، إل الر"ى ؤإنإ عملهم، أوعدم الناس، أوعمل 

••ؤصق(•*

إهان؟ص حودو ض حئة ميفاو ص ض كان الئارهن مدي هل ٣- 
مىحزدل حثة مقال قلبه ق كان إذا اكار ق ئد الإنسان هل القوال: 

الإيان؟

مذمحئج أن أمرج آحر بل النار، ق ئد لا إيإن قلبه ق الذي لا، الحوابر: 
الحنة.حل ويل. ور"حثه الله بفضل أو يالثماعة، إما المار، 

•♦همي♦•



٢٦٤

اثمدولة؛وظيفؤ خ1رج ايمسمي امظف حيرضل ٤- 
الخائة،نشارف j رامحة ممه لا ائدي للهوظف باك الئوال: 

لعملالتجاري الئجل عنه يمتع الظام ينإ آحز؟ عملا يعمل أف له يجوز هل 
ة؟مرّ

يعملأن له يجوز الخاصة، لشئونه زايه يكفيه لا الدي ا،لوظف الخوابت 
الئئثام.منه أويمتع الحكومة، منه ممع لا الذي العمل 

بانمولا باسه لا يمح أن له محوز لا فانه بمخ، النظام كان إذا أثا 
تالأتدْ:\[،ه المعود أؤءو\ ^١ ٠٠١؛أؤمتت> جبت ت يمول ءَأحل افه لأن مستعار؛ 

مدموالوظف ]الإسراء:؛*؛[، ه مق،* آلتهدكث> إة أتيي تعال• ويقول 
قدخوله فيكون موظف، كل عل مشروط هذا أن يعلم وهو الحكومة، ل للعمل 

يتجازة.، J^Ljأو ثئارJا، سجلا يفح بالا منه التزاما الوظيمة 

اممه؛وزق ابتغاع من كثع أن "ص لها ليس الحكومة الناس! بعض يقول قد 
الحمنةصلاه أي! ه، آاص_لوه ضيت لإدا ءؤ الكريم! القرآن ق قال اش لأن 

قستثر أن لنا افه فاباخ [، ١ • ]الخمعة: ه آش شل ين نآممأ آمحؤٌوأ ؤ، ؤئأش_ثوأ 
منالحكومة ؛نعنا فكيف الحمعة، صلاة بعد اممه قفل مذ ومحتغل الأرض، 

ذلك؟

مذاإلا عمد ق معك أذخل لا قالت! لكنها سك، لم الحكومة له! فقول 
والتزممتاحا كان فإذا مباح، للتجارة ثركه أعني! مياح، الشرط وهذا الشرط، 

الشرعية.القواعد عل جاريا هذا صار للحأكومة، بحهل•؛ وياء بركه ان الأن



٣٦٥ارالق1ءاسق> 

أمورثثلاثة أث الوظمر! لهذا فنقول 

التجاري.الئجل وثمثح الوظيثه ثيغ أف ما إ٠ 

عملك.ق وسمى التجاري النجل وثنغ أ■ 

حاجتك،لها شث، إذا ورثإ حاجتلئ،، لها ونين الحكومة، مى ست1ذل و أا 
للئ،.سمح ربإ ممره، حياتلث، ومتهلاJاتإ قليل راتبلث، وأف 

*•هسمى••

-٥

يتعلىولا ممط، الغتس، قراءة ق العلم طلب إف يقول• فيمن رأيك ما السؤال؛ 
المائلمن مسألة لحازصش إذا يقول: وإنه الحاصرين، من الأئاصل بالئمحاء ذلك 

عندهليس أنه العلم ْع اكاغ، إل قارئها لب إن ذلك( وبعد فيها، أحث، 
مأجورين؟أقتوثا ذلك(، عل يعينه الذي ١^ 

فهذاووسطا، طزقثن فيها يكوئوف الناس أف الأمور ل الغالس( الحواب،: 

أكثرمححطؤ٠ كتابه دليله كال ررض يال،• من بقول يعارض الأخ قاله الذي القول 
صوابه"•مذ 

ومنمظم، مى بالتعلم إلا العلم إل طرين لا إنه يقولث من اثّر، فمل 
الق•مل التلز وهو العلم إل طرين هناك بل يقول؛ من الناس 

أفواجمن والتلمى الأ5ت.ب، من التلمى صحيحان، الطريثتي أن والصواب(! 
الأمرين؛هذين ق أنابي شرط من بد لا ولكن الحناء، 



>قاءاتاسبالفتوح ٢٦٦

قمول وكذلك وأمائته، وعلمه عقيديه ق موثوئا ا،لولف يكون أن وهو 
منالعلم ثلمي ولكن وأمائته، وعلمه عقيدته ل موثوثا يكوف أن بد لا العلم! 

لكجهروا الذين كالطياحتن العلياء لأن وأٌّرع؛ وأصبط أيتر العليا؛ أفواة 
أنقبل وج:اكلمه و، بمد فإلا اللئام، لغ ^ الذي خلاف، الطعام، 
أبزوأصط.العلياء من فالتلهي يأكله، أن قل بجزي وربجا يضج، 

قراءةعل علمهم ل اعثئدوا الذين العلياء بعقن بل الإخوة بعضن نرى ولهذا 
اسلمن لم لأمم الصوايت،؛ عن جدا بعيدة شهلحامت، أحيائا عندهم نرى فمهل، الكتت، 

ال٤تنا.فاهزأ فيه، من سلمى الذي العالم تجد لم إذا لكن ناصحن، علياء عن 
ألأ:ز-ءخذك فلا؛ض وأحفظ، أمرغ النالمم من الثم إف قلنا: إذا إنه ثم 
العالمبتوجيه ممدا رجوعا يرجع ولكن التكتسا، إل يرجمر بل انكتّت،، إل الطاي، 

يمزأعليه.الذي 
••هيء(••

الأنو؟ولي إذن عنى اس>و إش ١^٥٠٥ *نايبمة قوم نل ٦' 
وعندهمالعلم، ءللسا ق بداوا قد الذين الثبامحتج من كشر يوجد الثوال؛ 

هلفيقولون! الخاثة، الأم j أو التاجي j سواآكان الناس لإفادة امتعدائ 
الثسول.ونق عِيجل اممه لكلام ثئتاجوو الذين لهؤلاء الدعوة سلخ يقومول 

الدعوة؟مكثت، س أوبطاقة إذن، عندهم يكوف حتى ينتظرون أم 
ؤنائلأف بإذن، إلا ازكلأم فيه ينع فيا ألا;كلئوا أزى الذي الخزاب،: 

طلت،اسدأوا الذين للصعار أذو لو أنه وتعلم واج؛ه، الأمور دّظتم j، الأمر وئ 



٣٦٧القاءاممأقر 

للناس،واصطزاب ممد0 بذلك وحمل يعلمون، لا بإ لتكلئوا بالكلام العلم 
وطاقةيإدن إلا الكلام من الناس قمع اليدنثة، الأعإو عن قفلا العماني ق ربإ 

لثلغمع ^١ لأن ذلائ،؛ ل الأمر لولأة لا ت نقول حتى Jاما منعا ليس 
لا.أو لذللثه أهل هو س يغرف حث يصبطه بإ ممد مع لكنه الشريعة، 

أهلأنه وعلموا الأمر، لهلءا النوولن إل ثمدم من كل الأن Jعلمول وكإ 
تفعل،لا العلمت لنفر أهل وهو تقدم لأحد قالوا أمم ئننإ ولم إذثا، أعطنه لدلك 

الإنسان.إليه يهلمثن أمر ف والحمد والأمر 

إلاالأم وج جهة من الكلام فيه ينع موصع j، وئم أن لأحد محور ولا 
ق■غنه.1 ق إخوانه، وبين تينه لكن العامة، الأماكن وق الماحو، ق مثلان بإذن، 

أحد.منه يمغ لا بأس، فيه ما هدا حجزته، 
••©صى••

ثفثلإضاداثىاسكوي:٧- 
،،^J-Jمحلفي، من المنكر س كيثرا عددا يضم العنكري الثأكن القوال! 

فإذابافه، والعياذ للصلاة، وولأ ومنهم فقتل، المصل وفيهم الملتزم، المصل وفيهم 
بأنالعلم ع منه، تخزوا رثإ بالحكمة فوقه س عل الرتبة صاحك، أئكز 

أناسهناك الفساد هدا وع عالتم، به الله ما المعاصي مذ فيه العسكري الثكل 
تكونقكيفح تبمم، لا من ومنهم غثرْ ويغليم بالدعوة :يتم من منهم صاؤون، 

الحال؟هده مثل ق الدعوة 

كلمحالثعنئ المخئخ لأن كاملإ؛ 0 ص ّؤال الثؤال هزا الحزام،: 
فلسزثصح، إذا والناصح وأقوالهم، وأمالهم زأهواؤهلم أءعاثهلم ثيتلم، أنانا 



لق1ءاتاسابالفتيح ٣٦٨

إكآدهبآ ءؤ وهارولت لونى يقول النه أرأيت المنصوح، مبل القصيحة ثزط من 
بأعباءممانا لد:-آأ-؛أ[، \زعصئه ندم قلا, ئ مث" َن ممولأ طقأ3؟ 

النناَلإ،وتكنثلمممأوض؟لأ.
منعاليه نجب ب،ا الإنسان قام إذا تمبوئه، ثكوف أن الصيحه ق يشرط فلا 
يقبل.لم أم إليه وجهت، من هبل فإن عانه، ما أدى فقد النصيحة، 

مومثم،من وصحوا أن مذ محهم ومن الملأنيذ أض لا ذلك مع ولكن 
ؤإمامثاثزْ إما أيما، هويهم من إل الأمن هلرثع ؤإلأ ثملا مهم رأوا فإذ 

للمصالجذالمالح عر ثول لأن فوقهم؛ الديذ المنوولذ إل يبلغ من بواسطة 
وليسالولاية، له يكون الذي هو الصاج أن الواجنر إف إذ وائقلأب، عكس 
إذاهوهه الذي أن نريد لكن الأحر، مرتبة إل مرتبيه من بمفر أن نريد أننا هذا معنى 

صالح.آحر نخص يغرإل بملح ل؛ 
القطاعايت،ل ينتثر بدأ الحمد" ~ولاوة الصلاح أن أعتقد فإن هذا وهع 
النهايةق مْ،'ثم أول ق لصلاح نحايل؛1 من الثاس مذ وأن وغرها، العن>كرمم 

١^١^^من الكبار المنوولئ احتلافح وأما عيجل، لنه خالصا صلاحا يصالح 
١^->^؛هذا من يقع أن الحر ولكن العالم،، ق منه بد لا أم هدا فإن دومم ومن 

ولعلحجر، فهذا ه نفق صالح عر هو ولوكان اء، أممن وعموبة عنيْ إصلاح 
عإر0.هوإصلاح كإمحاول مسه، بصلاح يمذعلميه أن نبحاممؤعاك اممه 

عقوبته،للث، من وعقوبة النصيحة، عل بالبناء أوصيك اثني الأن• لخلاصة فا 
مباشرةإما فوقه من إل الأمن يرقع أن المكن من قإنه ثصحثه، من ينتصح لم ؤإذا 

حروحامنصته كانت، إذا ميإ لا سشئ، لم إذا غجرك بواسطة ؤإما امتهلعم،، إن 



٣٦٩الاق1ءاسة> 

لكنت oiسي لأنك يتل لا \هي ؛؛j ينز؛ لا لكلنى س
ي^محي؛غمحصندضنىثرننفيينمحا'رماىل

اويٍتإآمحيوغ

••هصى•*

ساشاصو«ةوالآوماق:٨- 

العزيز،وعبد محمل اثن بمده من ا فخلفالله، عبد اسمه نخص مات النوال! 

عبداثاجة، ا-لذوي فوصعه ست،، ل منها واحل كل فنكن بقز، سبل قد وكان 
افعبد اسمه الئياض ق آخر ابن وله كيلك، فتوق بعدم ابنا وحلفن يوق العزيز 

لهومحمد ثزوجى، وبناته البينج هدا ل أمه فبميث البيت، ل حاجة له ليس 
الوصايا،من وغير؛ العشاء من عليهم ما يؤدول وهم الثاق، الثيث، سكنوا أولاد 

الأشياء،حمح عل حاليا القائم وهو والوكاله الوصثة معه الذي هو فمحمد 
البيتمحمد! قال أموالا، يدي أن محمد عمه من العزيز عبئ بن اف عبد فهلال_ا 

نؤحزم،أن ثد فلا هكذا، البيث، ثيغ أن يعمل ولا حاجة، فيه  iiUلا ل، ليس الأن 
ا-لثاجةأصحاب فيه عئلس أم آتى، ما مش الثبت، هذا ق يبلس أن اممه لعبد فهل 
محمد؟أبناء من 

فيهاائل بمأش لا اتي عائق ومن حموم، بتذ مناله هذه أولا؛ الخواب؛ 
أنقبل حكم لثا الأنبياء" من —وهوض داود عاب نبماثئوةن\ل اف لأن خصوم؛ 

احن؟ بما تكيفن محم، ام 

(.٦٥٧٦،رiم١٥)١(أحرحهأخمد)١•/•



لق1ءاتاو؛ابالصوح ٣٧٠

نثق الم إلا مها الخثوى يمكن لا الأزثاف ساءل أن الثاو: والقيء 
تهداأش أف يمكن لا فلذلك العمل، جرى شر واحدة كلمة رب لأنه الوقف؛ 

يعمللا لأيه الوقف؛ بوثيمة إئ ؤياتوا ذك، عل محمد وعمه افه عبد يممى حتى 

فتنعى.الشنع حالث ما إلا الويائق، ل بإ إلا الوقب محا 

الد٠بوخم الدءاثتيييرحمقيئ٩" 
وهيالعلم، طثة يداولها مد فتوى هضيلإكم عى نمعثا لقد الئوال! 

طالبهإل ت يقول الشبح إل يقولول; العلم طلبة من والكم السفر، ق المصر مسأله 
الصلاة،بمصرورا قزادى صلوا إذا الملكة، حارج بلدان من محدموا إدا العلم 
بالممصسل؟ذك أدثه قنريد 

هلبلد، ل الناقر إقامة وهي ءيك~ اممه ~بارك المسألة هده الحراب! 
عشرينمذ أكنز عل المنألة هذه ق محتلمون العبياء يشيع؟ لا أو الثمر حكم ما 

ثصقيها ليس المسأله أن وذك الهديت،، ثزح الجمؤع ق الثووي يكرها قولا، 
منوخماعة الإصلأم شخ لهث، ولدللئ، المحتكذ، بين يمصل قانير 
دائرهالإنسان حال وأن الثمر، أو الاتهنان إل يرجع المنألأ أن إل العلم أنل 

فقهل.والثمر الأنتيهلان بيذ 

القولوهذا رمن، ولا بعمل نحدد لم الي الدائمة الإقامة بالأمتيْلان ؤيلحى 
لأنهالشرعية؛ الأدلة ظواهر عليه تدل الذي وهو القس، إليه يمكن الذي هو 

(.١٣٦/٢٤)١(اظربيوعاكاوى)



٢٧١

حكأمطع ١^، ١^٠ محييي عل يدل واحد حرف الثق ولأل المران ق يوجد لا 
به.شفنا ذلك ق دليل عندة كان وْن الإنسان، نوائ إذا الثثر، 

محتلثه،إقامات أقام ه \لثسوز أن هو حددوا الدين عند ذيل وأير 
نوىررإدا قال: مثلا عثاس فابن بالأم، أحل من ومنهم بالأم، أحد من فمنهم 
بمنةبمهة أقام الني. لأن وذلك يأ«، فانن أكثز أو يوئا ثم يمة المافز 
زدثاؤإذا قصزثا يوما عثر الئنانه هذه أئمنا فإذا ، الصلاة يمصر يوما عد 

أمحنا.

وى>اإذا يقولون; قيهرآقث أيصا مالكا الإمام وأظى والئافعي أحمد والإمام 
يقول:الشافعي لكن دصز،ا، دوث؛تا فإ أنبعه ثوى ؤإذا أتم، أيام أوبعة من أكثر 
يكونأرواُها،.فالأيام لامحب، الخروج ثميوم الدحول رريوم 

وأرُعةالخروج ويوم الدخول يوم متة، الأيام تكون الذهس، هذا عل وبناء 
ا-قروج•ويوم الدحول يوم مجنب أحمد والإمام بينها، 

فاهوالدِليلفيهذا؟

مكةقدم ائزها مسمرة آخر وهي الوذغ حجؤ ل ه الرسول، أن الديل؛ 
والثلاثاءوالاثنتن الأحد يوم حا ومكث، الحجة ذي من الرابع الأحد يوم 

لكان ه أنه عنه صح وقد مز، إل حتج صش الخميس يوم وفي، والأربعاء، 
حجةق مكة إل ه النز حرج هقيقهنن•' أنس قال الصلاة، يمصر المدة هزه 

مكث؟ا<أثامواق فنتل: المدينة، إل رجع حتى ركعثم، يصل، يزل، فلم الودلع، 

(.٤٢ ٩٨رقم)الفتح، زمن بمكة الك،. مقام باب الغازتم،، كتاب الخارتم،• أحرجه ا ١ ر 



اقاءاتال،اباسنيح ٢٧٢

lJصاحوحلج الحجه ذي من الرابع الأحد يوم وصلها لأنه ، عمرار نيا ألمنا ،! ؛
الشاعر،إل ا-قروج قبل أربعة عشرة، الأيام فتكون امححة، ذي من عثر الرابع 

المشاعر•3، والماقي 
التحديد؟عدم عل أم التحديد، عل دليل هدا هل أقول،: ولكني 

اوترولأن التحديد؛ عل لا التحديد عدم عل دليل الحقيقة هوق والحراب: 

ماالرابع ل إلا بميم لا الخجيج كل لس أي؛ الرابع، النوم قل للحج مإكة إل 
لالأول،، ول الثاف، ول الثالث،، ول الراع، ل يمدمول فالحجاج أبدا؛ بعده، 

[،١٩٧لاJقرةتمعالوضتاه أسهر ؟ ^١١٣ثوال: من يمكن ل القعدة، ذي احر 
الرابعاليوم قبل الناس أن وهو:م ه الئئوُل كاف فإذا شوال، ومحا 

فكأ،محاأنالإتماملأ:ؤلم،ولهداراالرابع اليوم قل لميقللداس:شقدم 
وكاننهم«رأ؛، م؛ يإنا أغنا ه! أخل ررآ لأهلها: قال القح م بمغه ثل 

فيموف.نكه أهز يقوم ثم ؤئطأط ركعت؛ن يصل 
اقروجقبل ايام أربعة مكة ل أقام أنه علمنا فإذا اين، البلاغ قالبي،.يبلع 

قوأقام ٠، الصلأةر يمصز يوما عشرين تبوك ق وأقام ذللث،، بعد أيام وستة مز، إل 
فيهايتعر ولم محتلمه مدد فهده الصلاة، يمصز يوما عشر تسعة الفتح عام م،كة 

رنميقصر، حتى يقيم وكم التقمثر ق جاء ما باب الصلاة، تقصم أبواب الخارىت أحرجه )١( 
رنمونمرها، السانرين صلاة باب ونمرها، السافرين صلاة كتاب لم: وم(، ١٠٨١)
(٦٩٣.)

(.١٢٢٩رقم)المسافر، يتم متى باب فر، الصلاة تفرخ كتاب أبوداود: أحرجه )٢( 
١(. ٢٣٥رقم)العدويقمر، بأرض أقام إذا باب الصلاة، أبواب تفريع أبوداود؛ أحرجه )٣( 



٢٧٣اواقاءاسقر 

أكثر.م،ثممحلأميىينسصومأو 

والإقامهالثمن ملإ الإنسان ينوي أن الثمر بمهير المرة نقول• وحينئذ 
لسثأنا 3الت إذا وأما اكم، يلرم ْا ولزمه أهلها من فصاز البلد، هن*ا ل المطلثه 

هذاذلك مع لكن منافت، أنت إذن فقول: لشئو، أسئ لكي الثلد أهل من 
ا"إأماعةبصلاة يلزمه بل ^١۶ ٠١صلاة من ينفيه لا البلد ل أقام الإي الرجل 

داتةمحلص.وابمة،إلأإذا 

التال،رمقاذ بعد إلا يمضيه لا ثم رمضان، يمطر أن ثرى لا أيقا كذللثؤ 
الثنهق ثم ١^؛ هذه ق رمقاو صيام ثزك لو لأنه لكن منافر، غثر لأنه لا 

تأكيدإن نم وكتل، عجر وربا الأيام، عليه ثقاعمت الثالثة الثك ل نم الأحرى 
الثمر،ق واجب العناء بعض عند فالمصز المصر، كثاكيد ليس الثمر ل المطر 

وهومنافر•الأمام مى يوما أثم ه الني أف محمظ ولم 
ولاؤيمطروف، يصوموف كائوا ه الرسول ُع الصحابه فإن الفطر وأما 

ك;رويل ءنام، والبق الئانم'"'، ئل الني ولا الفر صل الئانء بجث 
اةزئنئقظهلمأثير'ل

رمضانإل يوحر لا طويله مدْ أيام الدي النافر لهدا الصوم نمول،: فلهذا 
يثهاوف.أو فمعف، الأئهر، عليه Jراكلم قلا يصومه بل الثاق، 

إذاععصة ءيرِ ل شافر رمضان شهر ل والفطر جواوالصوم باب الصيام، كتاب الم؛ مأحرجه )١( 
(.١١١)٨ رنم • • فأكثر• سفره كان 

إذامعصيه غاّر ل اخر للمرمضان شهر ل والفطر الصوم جرار باب الصيام، كتاب ت ملم أحرجه )٢( 
(.١١١٤)رقم • ٠ فأكثر• مرحكن سفره كان 



لق1ءاتاساممتوح ٣٧٤

الثار:أبدية خ؛] سإاث ' ١٠
أفنلأم\ ؤ ث\زقؤةناك! اممه مول النار قناء عل بمج العثإء بعص السؤالت 

إلاوألارض داثت>أئوت ما تيا حنيدت . رفروقهيق ليا لتم ٥^١^ ئئؤإ 
الثسهة؟هذه عل كيماثري ١[، ١-٧' ٠ لعود:ا" يميله لعا مثال ربك إ0 رئك ثاء ما 

توجهم ْن جدا نهل برد عليهم ثرد امحابت 
شآ-لقشدوا أئ؛ن ؤوأثا هاوث ا-اق، ل هذا مثل قال اممه أن الأولت الوجه 

إفت يقولون فهل ١[، ر؛كه ثاء عا إلا و\يوض اكنون دامت ما نهأ حمحن 
١[،تمد:ح• محدؤزه و ^■؛،٥ قال: اف لأن ذلك؛ يقولون لا مؤبدة؟ غو اف 
ءا-اثنةظاهر، بينهإ والفرق لهودت؟'ا[، يريده لما مثال ربك ون مال: هنا لكن 

النارق أما محذوذِه، عل ؤعء1اء وقال: والعمة اق أثن فيها اف فثهز ؤننتة، منة 
يريدتا فعله ومن _ريده، لما مثال ربق، وان بقولهت اممه فحثمها وعذل انتقام فهي 

النار•ل الابديذ أند هؤلاء يبقى أن 

طريقمن فهل محتملة، مشكلة أما هب الأية هذه أف هب الثال• الوجه 
وا,لخكميأحدوا أن أو ا،لخكلم، ؤيدعوا بالمتثايه يأخدوا أن العلم ق الراسخ؛ن 

أمم:اخدوذ؛١^٠؛.شك لا ١^؟ ؤدئوآ 
[،YV:_Li]أبداه ي؛ا ءؤحتإد;ث القرآن■ من آيات ثلاث عندنا المحكم إذن 

مشيهثيء إل عنها ثنيل فل،اذا صرثثة، هدا ق الآيارت، من كثثر فيه والقرآن 
وازرافة أن يذكرون ي ق وي الثق أهل نجد ولهذا أنلإا، محل 

يمنيان.لا وأمعا الأن، موجودتان 



٣٧٥اداقاءاسقو 

النار؟و الأدين أبد الكافز مأبج،محنلسا اف أف كتف محائل: قال فان 
آخزثهالله فاقني عغيثل اممه معصة ل كلها دساه أش الكام هذا لأف ت نقول 

إووة\فيع1رو<.
يذير؟جاءْ أم يرك الكافر هذا هل ثم 

ساتبآيات ]اثء:ها'ل؛1، ه ومنذرن مبن؛يتي رنة" ثذير،ؤ جاءة الخواب; 
ومنالنار وثاييد الآحرة، ق ولا الدنيا ق لا له عذر فلا البئر، عل؛~لها يؤمن 

الحكمة.ق غاية هو بل الحكثة، يثال لا فيها 

••هصى•*

ضها:سانمبيفرفيدبؤييؤيبيداممفلمبذ' ١١
لسؤال وعندي قضيككم، عل للئلأم المدينة من قدمت اثني النوال• 

ورطليي. فاثيي فناطز-حة؛ موال أما وماوحرمحا، يجا، أوصيت لا وموالأن 
فيإل اصح ئم سراي، أما أو رباها، أعلم ولم فيها وسامحئر مناعمة، ركة مل 

منأثثلمص أذ أحين، ثم التنكثه، الموائد وأعلنت، مذا، وصزحن، رابن، أما بعل• 
عاثهحضلم ما و•خلوا أعطقكلم، ما \ثضؤوا لهم: وثلث، بفئز، الأمر، هدا 

مالك،رأس وثاخد الأسهم، هده يبح أن إلا أماملن، ليس وقالوا• قرهفوا، 
أنتيهي ثال ق حطنت ثنهه عندي ولكن ركنه، أو أكأته إن فيه حث أنت، والباقي 

تجيروفلا لأمم ^١^•^،؛ أحلم• بعل، بالبيع منها سائص التي الأسهم هذه أن أعلم 
فيهاوأورط الأسهم هذ.ه س مL•حرج أنتي علمت الموائد، ثاحد أن بعد إلا البيع 
إلمود أن يمكؤر لا الأسهم هذ.ه لأن ذللث،؛ متثرغتا؛عن، لأنه اممه؛ ق ل آحر أحا 



رق1ءاتاكابالصوح ٢٧٦

هذهثنقءس ولن سهم، ثلاثمئة ب؛ وانا سهم، مليون ماه رأس لكف إذا الشركة، 
آخدم»َلأ قال: ه فالني آخر، دل تحو أن إلا  oUالأم أف امحار 

النارمى أحرج أن أحب لا ~والأأة~ فأنا '، ر ١٠ليه تحب ما لأحته تحب حص 
قثثكأكا عندي وجعلت، اعرصتني، الشنهة فهده ل، آخر أحا بنب، فيها وأءبف~ؤ 

هذاإن قالوا: أنم إلا وأحئغ، الماو هدا أرك أن فونلم، منه، خلاص لا البح أن 
أئهسأن فأحب ١موادد، ثنيك من لورسك، سيكون مت، ؤون حتى محهوظا نسظل 

أنهساعلم أن غير هدا، مارك طؤع بكل وأنا اعرصتى، قد الي النبهة هدم من 
حثرا؟الله جزاكم أفيدوئا بندى؟ من لأبنائي محفوظ 

عثها،وما الدسا مى للث، حرا عَقهل ممه ئصلث< يكوف أنحوأن أنا اتحواب• 
بأنمثلث، حلصسثا أست، هو، عليه فالإثم وثأخده بندك من يأق من كون وأما 

أويريباسمها لوكانعتخ والشركة ون، الوئفهم يثرونا، أن الئركة من يطلل، 
المماثJثنى ١^ عل ثبمنة لأن ^؛، منه القس ي الفزذ لكن الشركة، أفراد من 
الإثم■ئل 

ومثحلثف، فاركه شمها الشركة عل ثبيع لأن اّتنداد عندك ما كان إذا 
،.iiJipاف 

قدر5اثجفعلتج فأنت، بعدك، من لأبتائالث، ستحمفل هدا كان إن ثئمك ولا 

بأنبندك: لمن ثصيحه اكتب المنوولون، مهم بمدك من الروية جاء إذا ثم أن-ا، 

(،١٣رقم)ه، لفمحب، ما لامحه تب أن الإمحان س باب الإب،ان، كتاب الخارى• أحرجه ، ١١
مح_،ها السالم لامحه محبط أن الإي،ان حصال، من أن عل الدليل باب الإييان، كتاب لم؛ وم
.٤( رنم)٥ الحر، من ه لف



_TVVعسي 

الربااله ملست، الشركة هده ق والمشكلة الشرئ، هذه Jهمبوا ألا أئصحكم 
بالعودلهم سمح ولا أموالهلم، الناس يعصسب، أما نمعنأ أننا الشكأه فقط، 

حيللعا ماتوا، قد وبعضهم حنوا، أناتا هناك أن سمعنا سمعنا، ما عل لأموالهلم 
ولوحتى حثر، إياها تركلئ، حال، كل عل لكن أعلم، قاف أملاكهم، وبتن بينهم 

يضنكلا كان إذا وهو نهل، فامرك لتركها متعدا دمت، وما مؤلمة، آلاقا كان 
عليلئؤ.اش وعئلمج فائركها صغترا، مبلعا يكون كأن 

••ؤصى•*

اض:ايدموةإش  'صuUaLjlواس ثنز سيأىث - ١٢

وممثأكوابالهداية، عليهم اف مى الدين الثباي—، بعض من يجد الثوال; 
زائد،وحماس الدعوة ق دافع عندهم وكان ج^، رسوله ومحق اف بكتابؤ 

حعكأو كلنة، إلقاء عدم س سواء فتنة إل الأيام من يوم ل محوا ثم فلو 
يزثدوبنضهلم بإحباط، أصيبوا قد ؛ فنجد٥٧الحتتثة، الخهايتح بعض من منعوا أو 

هيوما له♦؛ يصيحمحم ف،ا خثرا، اف حزاكم أفيدونا باق—، —والعياذ التزامه عن 
ضتجدة فتة لأخدبم؛ ، ^iLولو خا؟ أنثظوا نجن، الص الأسان٠ 
ممزا؟يخذل وهدا ١^، 

المعصية؛غثر ق الأمر ول طاعه الالتزام تمام مذ ت أقول أن نصيحى الخزاب: 
افلأن يطيعه♦؛ بل فلأن، أل من أو فلأن آل من لأنبمم أموريا ولاة يطيع لا لأننا 

من،كته١^، وأفد أؤؤل وآطعوأ أقأ أيمأ ءاموأ الي0 ُاؤكأما فقال؛ ، بد١٧أوصاثا 
عئبثل.ف طاعه معصته غثر ل لهم طاعتنا أن ونعتقد اء:ا،ه[، لالث



اق1ءااتاسابالفمح ٣٧٨

وأطيعواافء، أطيعوا ثيء، عليكم ليس الملتزم؛زت لهؤلاء فيقال 
ولاالخم، بزب لم.طثر/نا ي طامحا اض، طام من هدا بم؛، الأم وأوو 
يأطيعوهم•ادمنات، مى سيء 

تحديثوهي منكلة، لهذه التزامه، عن فارتد فتنة لأحدهم حصالمت، لو لكن 
اماه»هأ مي هلتا أس يمد س ؤو؛ر،آلقا؛ر( القرآن! ل إليه افه أثار وهدا ممرا، 

رآلأخ-رهآلدتأ ؤ-ضر باق أعوذ ه، ؤيمهوء عق آنمال_ا فننذ أصابنه ^١٠ بهء مث' -نثر 
١[.]_:١ ه آأئتتإنTي هؤ ذ'إك 

منومنعلث، واحتة، الأمر وئ طاعه أن ثعلم دمث، ما اممه، اتق أحي، يا نقول! 
يشكان عدما ثابر بن مائ فهذا خير، عل قانت، اض، دين من فطاعته ظأخ أن 

اح،يقول: ذلكج، يرى لا الخطاب، بن عمن وكان اiاء، نجد لر إذا شثأ ١^٧، بأن 
هوبعثه ه الني أن ياسر بن ماز فيكرم ؤمل، وشو الماء نجد حز يمي 

النيأحر ثم الدابة، يثمؤع ك،ا الصعيد ل فثمغ عثار فاحنثخ الأطار_ه، بن وعمر 
الأرضديدْ وصزن، هكداء، يدك يقول، أذ يكفيك "كاذ رُأراله• فقال ؛دللث،، 

شئتإن اظلوبخزأ أُّتر يا قال• عثار؟ يا الأنه ايق عمر؛ له فقال ؤثديه، وجهه فمسح 
شئثؤإذ قال! ذللث، ومع ه، اونول عن يرؤيه حد«يثإ وهو يعلت،. به أحدث، ألا 
ه..يحني:طدثإ ثولن£ار ما عم! فقال _iJ^.،. به أحدُث، أي 

فليس الدين، شثون كل ل يلزم أن علميه بجب حقيقه الل؛زم ان فالأن
والكلأم^، والإنلم أتكلم لا ف، الح٠د iال: مجأ لا له: فيل إذا ئش، ثيء 

هداعن عل موقوفة المسألة أن ذللث، معز وليس يكفي، من وهناك كماية، فرص 
(.٣٦٨رغم)التيمم، باب ت لم وم(، ٣٤٧رقم)ضربة، التيمم باب التيمم، كتاب اJخارىت أخرجه )١( 



٣٧٩الاق1ءاسقر 

منةه فإذا ذلك، أناش ظ بل ئو، إلا الئزغ تلغ فلا اويل، 
اممهيفتح بالكلام، له يؤذن الأيام من يوم يأق فري يثابذ، ولم وامقل الأمر، 7ءذا 
له.ؤيوذن يتكلم، ائركوْ الرجل هذا نشتم لماذا يقولون• آخرين ناس هل 

•♦ؤحمى♦•

^ةوالإماناضا4إيا:- ١٢
أشعرية؟هذي' المنلمول الإ-خواف وهل الأئاعزة، عقيدْ هكى ما الثؤال،ت 

منالأساعزه لكن السّن، الإحوان عقيد؛ هي ما نعرف لا واف ابواب■ 
بكلامفيها يكثم الحوال، سمر للشيخ صغثره رسالة عنهم كب فيا رأيت حثرما 

الامحان،وق والصفات،، الأسإء ق والختام القة لأهل قالبجم فيها وص جيد، 
فسسستفيد.عليها يْللمع أن أحب س كمرة، أشياء وق الوعيد، وق 

ائحابفأاس،داتي؟إذالم ثرياداسوهث كيف - ١٤
كانت،حيث، الحلان،، بعض من أموالا ترى ثآتد«ي أن قبل شخصن 

منالأموال ؤيأخد الظهر ق مثلا يدخل فكان بسيط، بثولغ تنلممح، المجلات بعض 
يفعل؟فإذا أصحاءرا، ونيت، نسيتها، يقول! تاب، وليا الأدراج، 

الأنوأنه الناص، أنوال يأخد التزامه ول كاف يقول: الرحل هذا الخزابف: 
محال:فإذا أصحابه، عن به ثتندى له: نقول الأموال، وليي منهم، أحدها من تيى 

لأأذريكمأخدث،؟
حذ؛الأقل.ألمه، إلأ يالزملثه فلأ أوألفين، ألم،، أنه قدريت، إذا تحر، يقول: 



لق1ءاتااباباهتوح ٣٨٠

حمفزبيع- ١٥
فيهيرى أن يريد تلثارا فائرى ياسما، كاف حياته أول ل فخص السؤال! 

وعزصالتلماز، مى يتحلص أف وأراد وثاب، عليه اف فتح ثم المحثمه، الأشياء 
أمعليه، ييعه أن يجوز مهل الخهاز، هذا منه يثري أن الدعزة مكانس، أحد عليه 

بدونمال؟تيلة نجن،أن 

التلثاريبح أن ثاب إذا للأنسان يجوز يعني! يبيعه، أن له يجوز الخراب؛ 
له.حلال وتئنه الحرام، ق ينتعمله لا شحص 

••)قصي••

تجارءاعناثنارالمسي؛ سىلهي- ١٦

جارْيانن لا من يؤبن لا وافب يؤمن، لا 'رواق ه! الرسول، يقول، السؤال؛ 
إئ؟مسيئا لخاري كان إذا تيبخأ رأى فإ ثزاممهءارا'. 

كافث،أنه الش ليز ولكن بثومن، لمز فانه إليك، تؤء كان إذا الخزاب: 
ثاوةالإيان م لأن ثيء؛ إمحانه مذ ص يعز،ت الإيان، كامل( بمؤمن زس بل 

هفث،الإيان كإل تاق U سل فالذي الفسق، به زاد وتارة الأكثر، اوكفئ به ؛زاد 
إذايظئ كزا، ثنل من يؤمن لا صئ'ثقهوثؤ الرسول قال فإذا الملة، من محرج غتر 
نفىكاف ثئن لا سلة كان ؤإذا ئْألما، نما الإيان نفى كان ئظزا فة كان 

١^الإياف أي لأبجمن، فالمض: الكامل، الإبجان أتم،ش ئوا، محا الإيان 
uyjj ،.ناقص

٦(.٠ ١ )٦ رنم بواتقه، جاره يأمن لا من إثم باب الأدب، كتاب البخاري• أحرجه 



٣٨١

اثران:طلاق حكم - ١٧

انهت يقول أنه إلا نكر، حالة ق وهو امزآته، طلي رجل حكم ما الثوال؛ 
مسألة،هده طلاؤه؟ يقع فهل كلامه، ؤيعي يكلم وكان شديد، سكر حالة كالِق 

الأحكامهي وما ا،لطلمة، المناة هده عل يجب الذي ما الموصؤع• نفس ي والثانية 
اكقئحا؟

يمع،لا أنه يرى من ت فمنهم العالإء، ُين حلاف، فيه الثكزان طلاق الخوابؤ! 
ؤيعيمكنان الرجل لأن مشكله؛ المسالة هده ومثل يمع، انه يرى من ت ومنهم 

يزى.بإ الماضي لنحكم ائحكتة، عل تعزض أن بد فلا يقول، ما 
ماءت.من ثئروج عدما ائثهت إذا المرأْ قاف الطلاق، بوقؤع الماضي حكم فإذا 

••هصى♦•

بم؛ف4\ثأو\يا:- ١٨

>ثإلثقتمثل التانت، منة الملائكة ذو القرآن ق مازئ ممزا ١^١^ 
ذلك،؟ق الحكمه فا صاقا، والصامحين يموت ولم ثئاه، 

تعالوقال زالصافات;١[، ه صنا ُؤوإلمنقت الملائكة! عن تعال اممه قال الخوايه! 
)الصافات(ف ]اكاظت:ها-ا-أآ-ا[، لثصاكز0ب< نإنا أآْلإآ القامف قنن ؤنلنا عنهم؛ 

خاليإلا س لاثم ظشإ يئد ا1لأئكة لأن صفا؛ صفا الخناةات ما هده 
أصابغأربع موصع مى ما ثثط، أن، لها وحث، الثماء اءأطت ه: الئل قال عثقجل، 

.٠ أوناجيء٠ أوراج فه قائم ملك، وفيه إلا 

ئليلا،ا،لضحكتم اعلم ما تعلمون( رالو ه■' النم، قول ل باب الزهد، أبواب الترمذي• أحرجه 



رق1ءاتالابالفتوح ٣٨٢

هناكليس لالذاريات;م\أ[، لمؤسميزه ؤاة هد بمتنها إلسماء ؤ واسعةI والساء 
قالمعمور التث أن بش إيه ثم محصيهم؟ من ملك! وفيه إلا أصابع أربع موصع 
يعودوفلا يم الملائكة من ألما سبعون وثدخله يوم كل به يهلوف الشامة السإء 

.٠١القيامةريوم إل أحرى مرة إليه 

مويث،هو مما ونحوها )الصافات( جاءت ولهذا العدد؟ هذا نحمى فمن 
اذادماوسوس^حاأ)اضن(صال لكً اعتا) لا الخاقان، اظ 

ْءأ ة ٠  ْ

نيمتهيم:إناسولإحمممم؛- ١٩

بقولهحقيمه وليس محيلا، الئحزيمع إف ق ا،لعسوة امتدل القوال! 
الاستدلال؟هذا عل الئق ردأخل ما [، ٦٦]^:ذأوإ(ه أما سء>مهلم من تعال؛ 
والوله؟الئغ أهل بئن لفظثا كان الاختلاف وهل 

اظأو ان للأنخى إذا شقيقئ، ي أم محقي هدا التنيل الخزاب: 
محتلالأتان كوذ هو: فالشم عله؟ أرث هل نشتي، أما ءلأ لا م الحامدة 
تنشأبا نليه محي قلإك، لا ١^، واشتي امح١ل ١^١^ ثنى إنه بحيث قوة، 

س>ساو؟إذذئمحالكنُتيمحلم.
ونحوذك.حثتا، الحديد عئعل فلا الأعيان، قلب ؤ، يور لا والشم 

٤(.١ ٩ رنم)٠ والكاء، ا>ن باب الزهد، محاب وابن،احه: (، ٢٣١٢رنم)
الإبجان،محاب ومنم: (، ٣٢ ٠٧)رنم اجللائكة، ذم باب الخالق، بدء كتاب المخاري: خرجه أا 

(.١٦٢رقم)الصلوات،، وفرض ال،اوات، إل اف. برسول، الإسراء باب 



٢٨٣اااق1ءاساقر 

حمش.بل لئظثا، احتلائا ليس والمعتزلة الئنة أهل بين والاختلاف 
*•ؤصى••

فضبهممضاثسص:- ٢٠

م-م؛ ص وئا لكف U قاعدة: ١^!نحزات ١^ ي ٣ ص: 
الماعدة؟هذؤْ ثونحيح نريد ممط. الكاسب 

الكاستا،عل حرام قهو لكنمه حرم ما أن المألة: ز ثرى الدي هذا اّبمواب• 
ماأما لززثته، حلال مالئ بالن:ا، بجانل كان الذي الإنساذ ماث إذا الئ:ا، بثل 

كانما وكيلك إل، من:ثقل وعل ازقل، عل خرام فدلك كام، لنيه ثرم 
مالأتزى اف الأنأن فلو والنزوق، اينصوب مثل التحريم، فيه بقي قد محرما 

صاحتةيعلمون الورثة كاف فإن للواريث،، المنروق المال هدا تحل لا فاثه مات؛ ثإ 
٠عنه به يصدقوا ؤإلأ إياه، أعطوه 

'•ؤصى•*

ضيغبخالإنيظوامي؛ب؛- ٢١
والدعوة،الكلح خماعة وهم أيام، ثلاثة ثيرحوف الدين الدعوة حماعة الئوال: 

منالثبانم، يعص فهناك الأمر، هدا ق وم۵طئب قرسا، الالتزام بدأت أق الهم 
ثصحنيالمدينة ق العفاء بعفن وهناك الخعاعه، هدْ ثتع لا يقولون: الإخوان 
فضيلتكم؟رأي ما معهم، ؛ا-قزوج 

الناسفمن ووسطا، ومن فتها الناش يكوذ ادائل كل أن الغاث الحراب: 
كبزا،ذثا يدتهل نن ومنهم معهم، باووج وينصح ممرا، هؤلاء عل محي، من، 



لقاءاتاو،ابالسوح ١٢٨٤

تم،فيهم الخقاعه أن أرى وأنا متونط، ومنهم الأتي، من محير كا منهم ونجدر 
فاسقمن فكم وانحح، د1ثيمثهلم الدعاة، من أحد يئلة لمأ تاثثر ولهم دعو0، وفتهم 

آمن!قد كافر من وكم افه! هداه مد 

ممنالكثثؤين، ل يوجد لا مما والإيثار، وا"ظو التواصغ طياتعهم من إنه ثم 
فهمذلك، أمسه ما أو السلف—،، علم من أو جييُجإ، علم عندهم ليس إ"ءم يقول• 

باكستانإل يذهبوا لا اكلكة ق يوخدوف الدين أن أزى لكز ثلث،، ولا خز أهل 
ثمولا ث1ئا، أولئلأ، محائد ص ثدري لا لأنا الأخرى؛ اللأي من وغثدها 

عليه،عثاز لا منهج اشلكة ق هنا أصحاسا عليه الذي المنهج لكن مناهجهم، 
شء.فيه وليس 

أومنةأمهر أربعة أو شهرين أو أيام، أربعة أو ايام بثلاثة الدعوة ثقيتد وأما 
حزجإذا وأنه التنظيم، بابا من هدا أن يزوق ولكنهم وجه، له ما فهذا ننتئن أو 

مسالةفهذه الدسا، عن وعزف استقام الثلاثة بمذه ممد أنه وعزف أيام، ثلاثة 
عتاده.هي ولا اإحوآ.< ليست، سظيمثه 

أيصرالعلم فطن؛، العلم، لهلل-ح امحاهلأج كاJ إل ذلثؤ~ اف' ~بارك قاري 
الئامخين ih\أغل ^1،!؛ محbجول الآن والنا-ر خذ، فيه العلمم طي، لأن للثح؛ 

ci  ،أنلأجو منهم وحرجث، العلم، طلب عل ئ-"زْ عندك يكن لم ؤإن العلم
علعغبجل افه هداهم كشروف أنامي وهناك به، باس لا فهذا ثمسلئج، تصفي 

ايي:أ-م•

<)ءمىء
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شىوضاسةلأيهئث،م؟- ٢٢
بدأتوقد اوسزعمم، العلوم ثعلم ق سديدة رعبة عندي ثاب أنا السؤالت 

أحمظلم ولكني النون، من وعتوها ماللئ، ابن المتونكالفق حمظ 3، اممه— —بحمد 
أصووم الثثة متون حمظ وقدمت بينهإ، ابمخ أستطيع ولا اش، كتاب 

الثئول.وسنة القرآن أحكام من كثير فهم وثويف اش، كتاي، ق اللحن عن 
والعشرين،السابعة مارب ما الممر من أبلغ إيي وحيث واللثة. النحؤ ثنليم عل 
لممدمالتون، من غيره حمظ مذ أيقذ ألا القرآن بحفظ بدأت إذ أحشى فإف 

التوفيق؟وياممه هن.ا الئن، 

القرآذلأن القرآن؛ بحمفل يبدأ أذ ام؟ المدح َقئا أرى الذي الجواب■ 
]اكءل:ا'ه[،ثيىء4 تلمق تمننا آلكتث عض الأمورت ثل إليه ثرجع 

ثدئريتلوه كان ؤإذا حننات، عثز خمأي كز ل محلة يتلوه، محام إن القرآن وحمظ 
إبجاية•ادذاد للمعز وثمهم 

أحثرا،يجعلها وغيرها كالألفية العلم، متون من إليها أشار التي والمثون 
ثيء.كز قل عثل اض كتاب ث نادت أذ به أشمحة قاليي 

••هسؤ(••

ضنياس«؛فث٠٥٧حمفمإلظءالسلام- ٢٣
العملق معي إن حيث العمل، طبيعة جهة من سؤال عندي ااسؤالت 

عليهم،أملم وأحياثا بالثلأم، فسادروذي( أجاذبا، ؤمنهم عرب، منهم يصارى، 
-؛^١؟اممه حراك عئ، إثم هدا ق فهل عنهم، أعرض وأحيايا 



صاتاسبالسرح ٢٨٦

اشازى،أومن اليهود، من أو اسيرن، مى رجز عليلث، تلمم إذا الخواب؛ 
لأناللام؛ عليهم منذ دين، لابمرهوو اثدين ايدين أومن الثوذيذ، أومى 

تقوله ومحامل [، AT:»L^I]آوردوهاه منيآ خع -ثم ثإدا ؤ اض 
أيه، خيم ثادا ؤ قال! ؤإمحإ ّلمول، 11احياكم إذا يمزن لر ثبمزه، خيم إدا نؤ 

محدأْلا أس [، l[^A'\:،l]ردوها4 آؤ يمآ يأنس ^^؛^١ نحية محثخم واحد 
•وجوبا عليه ثري تلمم إذا لكن يالئلأم، 
كانؤإن الثلأم، عليكأ قل: ^٢، اللام بقوله: بمئخ كان إن نم 

اوئوومع اليهودُ:شنلوو كان كإ ^١، الئا؛ يقول: أن وقض ^، لا 
وكفى.وعiتكلم، فقل: المدية ل ه 

ا"بمأيرا•آبه وعل محئد، عل وتلم الله وصل أعلم، والله 
*•)5^0••



٢٨٧اوقاءاسيعسر 

عقرائئءاسدي 
—G^© —

وأصحابه،آله وعل محمد، ليثنا عل وأتلم وأصل العاين، وئ، فه الحمل 
بمد:أنا الدين، يوم إل بإحسان تبمهي ونن 

الحاديالخميس ليوم الوافق الأول، لشهرحمادى اكاق اللماء هو هدا فإن 
هدهق يجعل أف سبماتؤثاك افه وسأل اه(،  ٤١٣)عام الشهر، هذا من عشر 

وللمالمين.لما ونفعا بنكه، اللقاءايت، 

سورءاصأ:ض  ٧٧١صحو 

سورةق تعال قوله عل ثآكلمثإ وقد الممسير، مى فيه سائرون نحن ما نتمم 
يذومذولا أحمايا، فيها لأسوق وأمم مابمم، كانت جهئم وأن الطاغم،، عن النأ 

ولاتعال: قوله يهلمناعف ]اوأ:أ'ا-ه'ا[، رعثاهايم برئاولائنابأ.اإلا■ميعا ؛^١ 
بهيبرئ الذي البرد عنهم ثثى اطه إف وقلنا! ث/إباه، ولأ برئا مثا يدومون 

أجواههلم.به لإل الذي والشراب ١^١^٠-؛؛، ظوام 
وماهأو:وإلاحمتا تعال: مله مسبز 

عندمتقيع الامقاء وهدا لاوأ;هآ[، وماقاو يثا وإلا تعال: قال ثم 
هذاإلا لهم ليس والمش: منه، المستقى جس ئى ليس المسثس لأن 

باءثغاثوو باءمم ساما، ذمناْ U إل اوانة ل اقهي الحاث الماة وهو ١^، 
قالوعثاها، لمحمد:ها[، ^^ ٤٥ممتغ حيثا مآة وؤثما الوجوه، يشوي كالمهل 



اقاءاتاو،اباهمموح ٢٨٨

—والعياذلهم مج؛ع المثوذة، ثديي الرائحة متن هوثراب النثاى إن المروزت 
العيابلدوهوا المثودة، الشديد الباود واالاء الحرارة، الشديد الحار الاء ُين باش— 

الممجوأهل بعض إن بل الروية، ناحية ومن الحرارة، ناحية من الناحكن: من 
والنزقالكن من من يمج وما النار أهل صديد الراد؛الغئافي: إن قالوا: 
ذلك.وغير 

الذيالثزاب هذا إلا لايدوهوذ، أتبمم عل 5دو الكريمة فالأية حال كل وعل 
ؤإذاالحافية- اش أل —نمن أكتاذهلم ؤيفهلئ حرارت4، من أمعاءهم يثهير 

عليهم.العذاب مصاعثة ق زيادْ ذلك كان العذاُس، مى الأنولغ هن.ه اجتمعت 

موامماجزاء بذلك نحزوف أي: لالنأ:ا"آ[، ه رثا، ؤ-؛ثزآآ تعال؛ قال ثم 
ثنثاالثاس بمللم لأ آثت إف ؤ ث\3قو0د\ل: اف قال يذإأJ٠وا، أن غير من لأعنإبيم، 

لأمابهم•موامح،ومطابئ، ابراء ذهن*ا تيوست؛أ[، بملمحن4 أشّيم رقكنألثاس 
ةثثكدا؛اه؛قدئأ أج؛ جثابأ ينجة لا ًقامأ تعال؛ ينبه مجد 

ءكا>وأُاؤإثبمم فقال: للأعنال ااعذارسا هذا مواممة أي: الواممة، وجه بة؛( نم 
العقيدةق ايحراي فدكز [، ٢٨- YU؛1:]IJيثاتنناكداياه وكدبوأ "ئ■ جثا، يرجوف لأ 

أنيآملوف لا كانوا أي: .حثاثاه إزجوف لا ؤألإلم القول، ق وانحزائهم 
إلا"تاقاه ما ُ؛ؤمحبمافي' يقولون: البعث،، ؤيئكروف الحساب، بمكروف بل نحانبوا، 

يه؛محاتسورا حسابا يزجون فلا لالخاست:؛آا،، آلدنزه إلا ثيدكا وما ؤثا نوث ألدتا 
ةالو•إم.عقيدة هي وهذه ذللت،، يئكروف لأمم 



٣٨٩عقر 

أنبتوما جنون، هذا يسحر، هذا كذبه، هذا يقولوزت نتهم الأما 
اش( Jliكإ اش، رسل لأةذ؛و0 هولا؛ به يصما ما اش كتايت، ق مرنون كإ ذللئه، 

لالاوا;يات:'آه[.سايرأوبم-ونه ثاليأ إلا ثبمول ثن نلهم ين أكنن ق مآ ؤَكثلك عَفبجل• 
هشيتركداب ثنيا ألكفثؤث ؤن،3 و:' بمحمد اقكدو؛رر عن تعال اش وهال، 

٣[،٠ زالطورت ه آلنؤن ؤبمب دء يممبمى ثاعر يفؤبؤن أم ؤ ناعر! إنه وقالوا ]_I؛[،، 

إنآلمإتكت يفينا ٠^١ ؤ ر0ب لمجمن إلك آلدهر عثه ثني آلتم، وقالوا• 
عروضوقب اوئل أئدام بت، اشَ أف ولولا لالخجر:ا--ي[، i ادتثدِمح يث كث 

هذا،عل يمصزوا ل؛ لهم امحديى إن ثم الأمر، هذا عل صمثوا ما يومهم؛ 
بحملآدوْ بل العظيئة، الأج من  Wiالرئول مع فعلوا كا بالفعل آدوهم بل 

كإلعمله، مطاما موافئا جراء جهئم فجزاؤه حاله هذه كاثتح فمن عليه، السلاح 
وكدبوأ",ج؟ حثابا ير-مث لا ًكامأ وإنبمم وثاها ؤج-زآآ الكريمة: الأية ذْ هق 

بئاثنناكداثاه

هنىإلخثهكتجاه:

مايثمل ء مي كل ]اكأ:هأ[، يتكقجاه ئنصيثه ^؛ ٦۶تعالت قال، نم 
أقوالمن العباد يعملة ما ؤيثمل الكون، ق والتدبثر الخلق مى عغجل اف يفعله 

 ،)Jصتهلناْأي! ءكت1ثاه لحمته ئنء وكمثر، صغبمر كل ويشمل وأءعا
الخدين،ل يث، وقد كثا، أي: ؤًحا4 عئبم،، لا الذي الدقيق بالإخفاء 
ذللثهحملة ومحن ، اوثا'ءةاا موم أ0 إل ّؤ،ث ؤل مقادير كثب افآ أل ٠١الصحح: 

م_وين يلقط ما ؤ تعال! اممه قال يكتبه، مول كل بل مكتوبة، فإما آدم، بتي أعال 

ر»م)ههاآ(.القدر، أبواب، والر٠Lزيت (، ٤٧٠٠)رنم القير، ق بابه الة، كتاب، أبوداود! أحرجه ( ١ ) 



لق1ءاتاابابالسوح

•الحاصر أي؛ والءؤءنا-ه مراقب، أي* ليثاه ؤ [، ١٨]؛،;عيده تيب ليثب إلا 
فقالنزصه، من يئن وهو ^٧١٥ أحمد الإمام عل رجل لحو وقد 

ازيفىأس إل يقول! الثّهورين— التابعان ~وهوأحد طاؤنا إل اش، عبد ابا يا له؛ 
فكيفمزصه، أن؛ن عليه يكتب أن من حومحا الأنين عن ؤنثأذ0ث فتوهم، يكتب، 
والنهار،الليل طول ثرى ألفاظ لها، ممسك، ولا لها، حد لا التي ألستتنا رأهوال 

يعفوه.يعامالنا أن تعال افه ونال حناب، أي لها يحتك، ولا 

فلمبالئتئة هم من عل1لئج، وإما للئ، إما يكثب الهم حتى ياكثنا، ثيء كل 
له،يكثب، قاما طه ويزكها بما هم ؤإن عاليه، مح5ثس، فإبما عنها عاجزا يعملها 

مء•يضح فلا 
ث١ه:١Jعا XIربدكأ ثلن تعال؛ ينله مسة 

للاهاثةالأمن هدا لاكأ:*ُا[، ع،زاباه إلا /_بثكإ ش تعال؛ قال 
محلىوثوسحا، إهائة العدابر، ذوقوا النار؛ لأهل ال يقأي؛ والئوبخ، 

^١^١،إلا ثريدكم لا عليه، أنتم ما عل ولنصإفأ بل عناكم، يحمث ولن عيابا، إلا 
 )j ،ولو■؛؛•وشري موته

عنامحقنا  ٢٠٤^؛وذي جهنم؛ لخرثة بموثوق أنمم أحرى آية ل مرأتم وقد 
أوجه؛عدة مى الكلمة هده تأمل ٤ا، تءام:اّ ه العئادا نى يثعا 

يدعواأن جهنم حرية من طلبوا ؤإيا نبم١ةئؤداك اطه يسألوا لم أبمم أولا؛ 
^^١]الؤمزن:م*ا[، ه تلإ ٥^١ اؤآ.ئثمإ لهم؛ قال، اطه لأن لعاذا؟ لهم، 

واصعلة.من بد لا بل ؤيدعوه، اممه ينالوا لأف أهلا ليسوا أمم انفنهم 

ا٥ / راهويه)١ بن ؤإمحاق حنل بن أحمد الإمام ائل م



٣٩١الاق1ءاسيءقو 

وجوههملأن رنا؛ ادعوا يقولوات ولم ودعيإ قالوا! أنم ثانثات 
يقولوابأن أي؛ لهم، اش ربوبية بإصائة أوثثحدث أن تستطع لا وقلونهم 

اضربوثة تصاف لأن أهلا ليسوا أنبمم يروق ما والخري العار من فعندهم رثا، 
ضلما:محقمحربح

مذآسول لأتم همم،؛ قالوات بل العياب، عنا يرقع يقولوا! لر أنم ثالثا! 
باق.والعياد العذاب، عنهم يري أل 

قالوا:بل لا، داء؟ العياب، عنا ئم، قالوا: هل -أيما- اظن ثم رابعا: 
واحدا.يوما ه، ألمداب، نن وز، 

والدل:والهوان العدايس، مذ عليه هم ما الحال هده ثصورتم إذا لكم يتب؛ذ 
]الثورى:ه؛[،حتىه< ثلنف من تمحنك أظ  otشبت هقها بمبجوف ُأؤوةبمثم 

منها.ؤإياكم اممه أعاذنا 
فيهيكز إذا مثامحت، القرآف لأن اشتم؛ مذ لالْقيرئ، ما عَوْل افه ذكر نم 
ذكرالحر أهل ذكر ؤإذا العقاب،، ذكز الثزانج ذكز ؤإذا الثزاب،، فيه ذكز العقاب، 

بئرثه إل الإنسان نلإ يكون حر ^ ^، ٠٧١ذكر الحق ذكر ؤإذا الئز، أهز 
عايؤؤإن افب، مكر من الأمن ل وقع الرجاء عليه عنب إن لأنه والرجا؛؛ القوف 

شر،كلاهما الدنويت،، كبائر من وكلاهما اممه، رحمة من القنوط ل وي الخوف عليه 
-هذاياق القرآن نحدون لدللثج اممه، زحمة من المنوط ولا اممه، تغ مذ الأمن لا 

يقابلها،ما دون فيها والإسهاب واحدة، حال ذكر من النفوس ممل ولئلا وبهذا، 
الكرم.القرآن بلاغة س وهذا 

كثثزة.فوائد فيها يكون ربإ التي الأسئلة يلقي ل ويأدأ الحد هدا إل ونقف، 



٣٩٢

الآساة

خرامكاةضساتاض:- ١ 

تزمأن عاثك إف الناس! بعض له وقال ملابس، معث1ة عنده رجل الئؤالث 
صحح؟هدا فهل لديك، التي العيان عل 

للتجارة،ان الأنأعدم ما وهي الئجارة، عروض ل تجب الزكاة الخواب! 
أئثكفا،ضي عضل لر وكخ باهها، ئمحا رأى ما منه، وقوج عليه تدخل 

فهيءندْ بمي أن يريد المنتلة صاحمب، لأن ^؛ l^Jئعد لا ا،لخاسل ومعدايت، 
نلكم،فيها فلس ذلك، ونحو وأواي، يرش مذ ومحته الإنسان متنته ما خملا من 

أحهلآ.فقد زكا0 فيها إذ ل! قال ومن 
يميلئلا قالت،، ب،ا أئثاه ض يبلغ أن هذا كلامي بعد الممسلأ صاحس، وعل 

ذللئج.بمثل غثره 

فهدمالعنل، مع وثدهبج يشريؤا، مواد هناك كان إن تدهبؤ التي الواد لكذ 
>با،سكشبا لأنه محارة؛ هدم فمثل مقنلمه، مواد لوكانت، كعا التجارة، فيها يكون قد 
 Uزكاة.فيها ليس فإنبما اتاته لأشياة ا

*•ؤمى•*

فيالأمض،وظأااسممنجال:٢- 
عندماالإسلام، نداء إذاعة ل الدزص،( عل )نوت انج يألل ذكزت الئوال: 

فيهالكلام وأن أفراح، هي الزواجاُتج هده وأن الرواج، ق الكلام عن سئلثر 



٣٩٣ائق1ءاسيءقر 

بعضيللساء، نحصمصن يدون العرمى ق ستخدم الدفن أل وذكريت نظر، 
الشخسفضيلة —يا إسير ثم والئناء، للرجال عام أنه وفهم ذللث،، المموس ضعفاء 

إذافرصه، يكون تنثر مما الطويل المؤل ضر الرواج~ أئاء ~في الكلام أن أرى 
يكونونوفد الخإعة، مع الصلاة قيصروف لا فد الدين الناس من ممو حصر 

سممر ذم ثا المحن، الم؛ والي بن؛_ لهم سل الإياي، صلاة 
منيصل لا وكان الرواج، ل القيت الإحوة لأحد كلمة بست، الوم أنه الناص 

محرا؟اش جزاك فضيلتكم، نأي ف،ا خماعة، ل نل 

بعصأن الدزمحت،(، عل )نور ق دكرية ما المسألة هد0 ق رأيي الجواب- 
مىمحتر ؤيبمى ضل ؤيطل شهب وكلم الرواج أيام ل منه بمرقي( الناس، 

طنفاذافالناس الرجل، هذا صنع أجل من بالخر الحديث ؟كرهوف ربجا الثاس، 
لا:زغبُنن الئاس رس طاو، ولو ١^ ل ض:رغي الناص ص فج 

طال،سمالأاس،سم:ريمحو،ضلئهاذا طلئا،رسضش:زبإذا 
محتلفون.فالناس آحر، شخص س ولايرعبه خص، شس 

ؤإدحالوالسرور الفرح ليظهئوا يأُون الرواج ل الناس أن والمعروف، 
هدْل إلا بعصا بنصهم يزى لا وربا بعصا، بعضهم ورؤية اووج، عل السرور 

تكلمالذي هذا فيصبح له، يممؤغ أن بجب ما الكلام من عئده ؤيكون المناسبة، 
وأٍلالمملألالماس.

هاممه رسول من ؤإرثادهم الناس علإبلاخ أحرصن لسنا أنا ينلم ثمإئتا 
Jةفولكانوا وأصحابه ءثؤألألأهوأكلأأ الثسول أف علنثا ما هذا وبح وأصحابه، 

امرأةزمت، ومحي لعائشه النيقال بل بارت،، النا'الإهذه مثل ق الناس تيظوا 



لقا»اتاكاسالصوح ٣٩٤

'،اللهو٠١٠ ينحثهم قوم الآعصاز هأ لهؤ؟ تظب كاو راما الأنتثاو: من لزحل 
وعظ.اله ملا فرح مسألة المسالة أن عل يدل وهدا 

يفيدبإ ؤيكلم ؤينكز يقوم أن عليه يجب فهثا مذكرا الإنسان رأى لو لكن 
كلامهإل الناس يتطير مشهورا معروئا ثحصا أوكاي، المذكر، هدا حول الحاصرين 

موالاأوماله حدثتا، فلأن يا وةالت الناس من رحل فقام منه، سمعوا أن و■محممر^ 
موصعاكامبايت، هد0 نحعل أن أما محليب، فهدا واياقشة الأنملة باب ممتحوا 
فهداالم«اني، الثلم، هدى عتر وعل الثؤرء، هدا ق الناس رعية بدون مواعظ 

حشباأوعظه، أصحابه يتحول كان ه النمول أن ودنل٠ول فيه، ينظر مما ثيء 
لأيمح(م.

كانؤإن باّتعإله، ض لا فالدف الدف، لنالإ باكة ون 
أحمدالإمام حتى كالئناء، ينشنملوْ أذ لحور الئحال، أو يزى العلياء بعص 

٠.المروعُ صاحس، عنه ملة كعا والنساء للمزجال انه عل ذللث،، عل نص 
العواقس،مى فيه عنشى لعا ينتعملوثه، الزجال، بأن يفي لا ذلك معر ولكن 

غثرجيدة.نحمعاج، من فيه عئصلر لأنه هدا؛ عن ينهى بل الوخيمة، 

عئئللا انه الثابي، وق المصر، داخل وق الأحواثن، ونط ق فهن الثناء أما 
مصزة.فيه 

يالبمركة،ودعائهن روحها إل الرأه -|اوين اللاق النوة باب النكاح، كتاب ال1ءارىت أحرجه ( ١ ) 
(^٥١٦٢.)

ينفروا،لا كي والعالم )\,إوء0لة يتخولهم ه النم، كان ٌا باب الُام، كتاب البخاري■ أحرجه )٢( 
بابالأقصادفيب،ر؛م)الإخ\(.وازر، والخة الم:ئابسمس رفمصأ(،وم

الرسالة.ة ْزّط. ( ٣٧٧ْنالح)A/ لأبن الفروع انظر )٣( 



٣٩٥ال،قاءاسديءقر 

ا1حمللهدا ثصوير يمع أن الإق$ار أثد ينكر إسا ثم 
الإئكار.أشد هذا وننكر بالقيديو، أو 

١^١^،»وائا ااثدث: و حاء كإ رح؛بئا، غناء' يكوف أن د لا والخاء 
ذنك.أشبه وما مح٠ثئانا 

••هجمى♦•

ةيهيائأضحاد،زدوةت٣- 
ثاويةييغ لا كان الذي الثجاغ الرجل ه الني حديث ق الئواوت 

منارإثه الّكا فقال اية، أهل من إنه رآه* من قال حيث القتال، ق واردة ولا 
الثريزة؟إصلاح يكون فكيف الثريره، إصلاح عن وثكلمتم النارلأ، أهل 

ينغلا كان الذي الرجل قصة ق اليحاري، ق بث الذي الحديث الجواب- 
قال!أحدا أن علمت وما النار،،، أهل ارهومن ه! الثر٠ول فقال ثاذة، ولا قادة 

ثلذك مكي الئاراا أئل من »ص قال: ه الئئوJ لكن الخن، أنل س ِو 
واضأحد٥^٢: فقال النار؟ أهل من الرجل هذا يكون كيف وقالوا: الصحابة، 

إللزنه الذي فجاء نفته، ١^ دم المهاية ول حاله، ناذا وأني لالزنة 
فقالفاحزْ، بم؟ فقال: اممه، رمول ايلئ، أفهد اف! رصول يا ونال: هؤ النك، 

مهئ:ئدلأاسنئؤ؛نمام^'.
١٩٠)رقم والدف، الخاء باب النكاح، كتاب ماجه! ابن أحرحه ( ١ ر  ٠.)

بابالإيإن، كتاب ومسالمت (، ٤٢٠٧)رنم تمر، عزوة باب المخازي، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 
الخةيدخل لا وأته النار، ق به عدب بثيء نضمه قتل من وأن ه، نفالإنسان قتل تحريم غلظ 

ثة،رنم)آاا(.الأنفس 



٢٩٦

مىالملب ق ما عل ص والمدان العمت٥ أن عل واصحه دلاثه يدل وهذا 
لاسيات:بما،ؤ، ما بملإ ١^١ ؛•i^  ٦١٥١ؤ >عالت توله هذا عل ينيل التيه، 

أى:محث.]الطارق:بم[، >ءتدس 

لا؛آمبحيئ عكيل افه لإ الإحلاص بضيق يكوف؛ اهميرة يإضلاخ 
ومحهويألها ثعبدا اش ثع مض يكون صروْ، أو معوم يموه، أو مدحوه باُظق، 

وماشحطثث، ؟كن لم أصابه ما أن يعلم ودانب؛وا، دْبيرا افه ح ويليه وينيكا، 
يكوفأن عسى يقول: الأم ومع إذا له، اممه ميز بجا يزصى ليصيثة، يكن لم أحطأه 
خق؛مه أقث ومحنل ثنتا قلإ>همأ يجيأف عَ؛وبمل• افب يول بمشرذادئا حثوا، 

شعثجمأ أن وئثن ثآءًفم وئوعثد شيقا ت—يؤأ أن ؤوعسءة ١ا، هدكثير١ 
يعلقمن ذلك أشيه وما [، ٢١لاتمث>هوأم،ر بم-أم واق، محأ يئوثز 
باض.الملك، 

صالمحث،ذاجا افب مع كاف ؤإذا دابجا، اف مع ملثلت، يكوف هوأن ثيء أهم 
^لفلأ،،؛لآءلماذنث،طااهلق الخالق، لاهلخ، لأنلث، ض.رس 

أحد.ملأ؛؛ئنك، منتصتابحتلمه، مهتي.ياحالاْ، مغتصتابه تبماةئؤئال بربلئ، 

••©صى•*

صتنوأذثثع؟نذيهاسلآميائ« ٤-
دزاثتها،ق أحلمحى ثم يدوثها، معامله لديه الأناذ كان إذا الثواوت 

الدوانهحالفن أي: ذلكر، حالم، الصلاحيه ثة من ثم الصحيح، رأيه وأبدى 
لا؟أم ذمته مهل الدزاتة، تلك، أوشي ءآمب٠حمظها، الخقيمه، 



١٢٩٧الاق1ءاسديءثر 

اف،موى أولا عاليه فالواجب قضثة، دنانه ان للأنوكل إذا الخزاب: 
عدلحاكم أمام ننيمف المفك، هدم ق -محه الأن كاف كإ أنه ينلم وأن ننحاثثؤنال 

وجن،المفك، ءدْ ق محم له إذا؛٠^؛، ثم المفك، هدم ق نمه ق افه ءلج_؛ مؤثل 
فمطام إليه تزثولأ كان ؤإن والقيد، اقو إليه تزكولأ كان إن ثممدة، أن عليه 
لمسمدها.^١ ينمي من عل والإثم هدا، j وأية يدي أن يعليه اوأي، ^١٤ 

دائم:٥-

دائم؟حدث به من إمامة ذ رأبجم ما الثوال؛ 
أنيمحح وأنه صحيحه، دائم حدث يه من إمامه أن ثرى الذي الجواب• 

آلهوعل عليه افه ~صل التتي قول لصرم وذللث، داجا، حدثه ليس لمن إماما يكوف 
١٠افه لكتاب أقروهم الموم رريوم ومئم~ت 

لعآر0صلأو4 فتصح افه، عند تمبوله وص صلأيه، ثصح الرجل هدا دام وما 
وهوالقيام، يستطيع لا من حلمث يصلوا أن للناس أجار انيق. كان يإذا أيفا، 
هدا.فكدللثخ لإمامهلم، تينا عئلمئوا أن أمرهم بل المريصة، ق ركن 

تنم أن نرى: في،ا الثزع؛ه ١^ تودثا م القاءدة أن ظثمح 
الدحان،وشاربر اللمخيه، حالهم( الماسؤ( حى إمامته، صحت، صلأيه صحت، 

أننرى ام، ص، القاعدة فهدم إمامته، مبمح الماس يعماب والذي إمامته، ثصح 
كاناتة١^٤، م م، إلأ ذك س يقي ولأ ظوها، دل \ي الأَدلأ 

(.٦٧٣رغم)بالإمامة، أحق من باب الصلاة، ساحيومواضع المكتاب ت لم مأحرجه )١( 



٣٩٨

قولهلعموم الصلاة، ومسد ثصح، ولا حرام لالرحال ارأ؛ فإمامه للئ->او(.( ا،لرأة 
٠.امأةا<ر أاثن>ئلم ولوا هوم يملح رلن ره 

لنا.فلاح فلا لامرأة الصلاة ق أمزإمامتنا وليثا فإذا 
الشنعدو ما إلا إمامته، صحث صلائه صحث من كل هي; فالقاعدة إذن 

للرجال.المرأة كإمامة منعه عل 

*•ؤصى••

سىالإثواءنياسث٦- 
أق١^ أن أزند ارسئ- بثر عر تدْ -J الوَارئن عثاف الثؤال: 

فضيلتكم؟رأي فإ ا-اثلوس، بنش 
تتعال اض قال ا-ادلوس، بنعش ي1ق العزق اللعه ق الاستواء الحواب! 

[،١١٣-حرف:٢ ]lljيثهؤييءه ؤ لس.تثأ و مازجث0 دإلأعوَ للض نن ؤة!ثنذ 
والإنسائعلءرامحجاش.

العرش؟عل اه استواء إل يعييه أن يصح هل لكن 
مناأعلم فهم ذلك؛الخلوص منوا أمم السلم، عن بث فإن ثظر، محل هدا 

ثدويألا الحهل جلة ؤمذ محهول، الأنتواء كتفيه نقول؛ ؤإلأ نفلر، ففيه ؤإلأ مدا، 
فيه،ثك لا أمر هدا العلو، الاستواء معز نقول• ولكن حالي، أوغير أهوجالس 

حمحعل الوي العام الحلو غجر حاصا علموا علا العرش عل فانتوى 
المخلوقات.

(.٤٤٢٥)رقم وقمر، كرى إل س الّء، كتاب باب الغازي' كتاب الخاري• أحرجه ١( 



٣٩٩الح1ءاس1ديعقر 

 ٧-

العزيزلفلان! تقول لكن اف، بأسإء الثحمى سس أن حكم ما الئوال! 
اسم؟أنه عل ؤإنإ صفة، أنه عل لا 

نوعان!افب أمإء هدا! عل ا-اثواب ق لك أقول الخواب! 

التكبر،الخيار، الرحمن، اش، مثل• عترْ، به يسمى أن يجوز لا به، محنص نؤع 
افهغبر -أا يتصف، لا المنة هدم لأن الخلق؛ من أحد نيا سمى أن ثمحوز لا فهده 
ظ

ملاحظالكن إن فهدا عيره، له ينمى أن ومحوز باض، عئتص لا اكاق! والتؤع 
فهداالمنأى، من عليه يدل ما به يراد الاسم هدا أن يراد أنه بمعنى الصمة؛ فيه 
والارتفيعوالعزة الغالبة له أن -!ذا ومحمحدئا بعزيز، محصا سمننا لو كإ محوز، لا 
ju ، ،منثيء به يقصد لا علم محرد أنه به قصد إذا أما هون، لا فهذا الناس

ومنحكي،ا، يسمى لكن من الصحابة ق أن تعرفون وأنتم به، باس لا فهدا العني، 
ذللئ،.أشبه وما الح،كلم، يمي 

ثوابطنياممإ؛و:٨- 

والأكفثامح،؟١^١^، الئؤال:أريدأنيلإفيئاهم، 
وجدمت،إذا معان، عل مرتبه أوصاف كلها والتثديع والممسيى الكضئ الخوايج! 

وجدمن ينثحى أجله مى الذي أوالمعنى الثنمثا وجد فإذا الأوصاف، هذه وحدن( 
لكفر،فلأو نقول! أن ثنأ محور فلا علنه، يئط؛يى فانه الوصف -بذا يوصم، أن فيه 



اق1ءاتالبابالفمح

حشنثطقْنمين:
لم٣فإن ١^، من \مذ أن قوث الأول: آلأم 

مح5مز0.أن محل ولا إسلامه، عل باق المنّللم أف 
نقولما حرام، فهذا امحزلكفت، \ض:1تت إن قائل: فال لو ذلك: ومثال 

كمر0.عل ثص الشنغ أن حرثغلم كافر، 
أي:الشخمى، هذا عل الوصف هذا ائطتاق من سحمى أن الثابي: والأمر 

نهآأنهأن لأي بالممر، ه ام الثارغ عله ئق اري انمي هذا انج1يى 
الئروط:ومن الككف؛ر، شروط فيه تتم ؛حيث، السحصرر، هذا عل مًذق 

فاتاعابم صر كان فإن ئاصدا، يكون وأن ثاؤا، يكون أن الأول: الشرط 
مكدُش وماك١ذا ؤ ثازلئوةن\ك:  ٠١٥١قال كإ بعد، ا-ةجه عليه مم لم لأنه لاتكهمْ؛ 

آلمنكث.إلا*ثقبئ يكنا ^١ ءاينتنأ عثهم يئزأ وت-ها فآ نث حئ 
مجاكو-صآإث أو-ننآإتكَةآ ؤإئا تعال: وفال ]القصص:بمه[، ه يلثؤرى- ؤأهلها 
قؤؤ لأنا؛ى قلا مبثرن رنلأ ُؤ فوله: إل بمده،ه، من ؤأفنى 

بعثحئ •عذب؛ن ؤوما'ى تعال: ومحال [، ١٦٥تالناءتّاآ'ا—آلزمزه بمد حجة 
أنيعلم لا الإنسان كان فإذا متعدده، اأعنى هذا ق ١^١^، تالإمرا»:ها[، رثولأه 

هزه.لا فإما الكز ئ مخء 
محتل،أوج الكز، كلمه مذ محال م زيدا الشحص يكون أن الثاني: الشرط 

محولهذللثج ودليل لامحز، فإنه ١^ كبمة فول إل لنانة ثي أو تكزئا كان فإن 
الايميمثللن وهنتة< لعفره مل إبمنوءإلا بمني بن إش دٍكمت من ءؤ تعال؛ 



٤٠١عض ا f انه 

هعظير عداُغ ؤلههمِ أش ننك غضب تقهنر صدمإ يألكز ثج نن وقيم، 
->[.لاكءل:آ-

'كال؟•^٠^ من إلته، يتوب ■>_ عبده بتوبة قرحا أند ررف و:. ال~ي وقال 
ياتىمنها، قايس وثرابه، طعامه وعلتها منه هاملتلم، قلأة، بارض راحلته عل 

قاتئه-يا، هؤ إدا ص'كيلك سنا ناحلته، من أبمتو محي ظلها، ز هاصهإض تجره، 
أحطأريلث،، وآنا عبدي أئثج اللهم المرح• شدة مذ قال م يخطاثها، ئاحي• ءندْ، 

٠.الهمحا٠ر شدة مذ 
علنتنت ؤإنإ لا، قصدها؟ هل لكذ كثئ ربمث،اا وأنأ عبدي ارأيت، ت فكلمة 

يردلر فإن والمضي، الإرادة والثاق؛ العلم، الشرطي، هدين من بد لا إذن لسانه، 
فلا.يقصد، ولم 

أنوأصهلم أهله فجتغ لنسه ظالما كاف الذي الرجل فئة أيصا ذللث، ومجن 
ررلماداوسأله! عَةتْل اطه فجثعة اممه، يعدبة لئلا اليم ق يادروه وأن مايث،، إذا عئرءوْ 
ا.له«ر افه ئعمر ءدابك،، مذ حوئا ربي( هاو،ت هدا؟ يمك 

ومحامنه.عنمعه أن عل يقدر تعال اطه كون ق جاهلا كان الرجل هدا فإن 
أمريزتمن بد لا إذن 

تظن.\جِ ٠دا أن أزه؛ ١^: ١^ 
بدفلا ُه، قام من عل الشروط أوإتمام السروب انطباق ننلم أن الثاف• الأم 

(.٢٧٤٤رقم)بما، والفرح النوة عل الخص j باب النوة، مماب مثالم: أحرجه )١( 
كتابت ومسالم (، ٣٤٧٨)رقم الغار، حديث باب الأنيياء، أحاديث كتاب ادخاريت أحرحه )٢( 

(.٢٧٥٦)رنم غضبه، سبقت وأما اه رحة سعة ل باب اكوية، 



لقاءا

عليه.انطبقت قو افضر ثزوط أن نعلم أن من 
وبينكفنا، المثالة أو المالة، كون بين يثري( ولهذا والمني، العلم، ومنها• 

ولكنكفنا، الفعالة أو الماله طو0 فقد كاما، لها الفاعل أو لها القائل كون 
عليه.الئزوط انهاق لخدم بكاي ليز لها الفاعل أو لها القائل 

لمقوم عل الكمر ^^، ٠١ل التثثع من التحذ"ير غايه حير حن ثم ومن 
إياهئكفيرك فلازم كمريه، إذا لأنلث، اقضي— شروط —أي! الشروط فيهم 

فالسألةالحكم، يقتضيه وبإ بالحكم، شهدت الأن فأوّثا النار، ق بانه تشهد أن 
حطيز0جدا.

ئعالوعدم عنه، واليد منه، وال؛تاءه يعصه، واثضرس>تنيم الحكم إن ثم 
علمحب الك، المسألة هدم عل يترتب مما ذللث، أشبه وما أميرا، كان إن والطاعة له 

عنها٠لناثه ي،كما أن ان الأن

دن'اهذلن سع الإمام: إذاناو الا*>م ٩- 
اظ،وللث، رئنا الزتأ: يقول هل حمدة، لن اش نجع الإمام: قال إذا الئوال: 

حمده؟لمن الله سجع يقول! أم 
حماوْ،لن افه نجع يقول؛ لا حمده، لمن اممه سجع إمامه؛ قال إذا المؤثم الحراب؛ 

مارآكئوا،رمع محإدا قكموا، ثم قإدا به، لثوثم الإمام جبل، ُ'إما قال؛ ه امح، لأن 
'.الحنداار ولك رنتا مقولوات حمن.ْ لمن اف سخ يال،؛ ثإدا محانجدوا، تجد ؤإدا 

الصلاة،كتاب ومسلم; (، ١١١٣رقم)القاعد، صلاة باب الصلاة، ير نفأبواب الخارتم،■ أحرجه ، ١١
(.٤١٢رنم)باباهمامالمأمومبالإمام، 



عشر

ولكرثنا فقولوات حمده لمن اض سمع ؤإدا ه٤موا،،، كم ررإدا ،! jliفمد 
يقول،كإ نقول فالكبير الئنميع، وبتن ينز ه الشي فقرى الحمد، 

فقولوا!حمده لمن اف سخ قاو: ررقإدا قوله؛ لأن يقول؛ كإ نقول لا والتنميع 
اللهسمع يقولوا! فلا حميم لمن الله سح قال! إذا هوله بمنزلة الحمدا، وللث، رثثا 
إداقال! الذي الحديث سياق بدليل الحمد، ولك ربنا قولوا! ولكن حمده، لمن 

ولكربتا ويقول! حميم ثن الله سح يقول! إنه العلم أهل من قال ومن 
الاحللاق،عل قوله يرد ولا الإطلاق عل قولة يقبل أحد وليس أحهلأ، فقد الحمد 
الأمروحدثا الثق عل هذا عرصتا إذا ونحن والثق، الكتايت، عل حتى 

سمعت،.كإ 

••0مى••

يفدا؟نخوجز1 فهل ادرئة« يمج ولسإان ئ4رءدخأه باع -  ١٠
يشريفهل الزكاْ، محرج أن وسي النحل، ثمر المزائ باغ إذا الثوال! 

الزكاة؟نصابا هو وما نقودا، أو ركاة، 

قيمتها؛من الزكاة يزج فإنه ررعه، أو ثحله ثمرْ الإنسان إذا الحواب! 
،آلافبعشرة بعثه إذا فمثلا وقيتا، ق للفمراء أمع وطا العدل، إل أقرب، هذا لأن 

ريال.حممئة يعني! العشر نصف محرج ريال 



لقاءا

^اةضل4حإأراد1م؟- ١١

وثنتلزمالمصيم، مغ الإمام جامعة ق وأذرس جدة، مديئه من أنا الئؤال؛ 
فهلض كنت وإذا أكون.^١؟ أو ساقنا أكوذ فهل موات، أرع الJزاته 

؟٢٠٠٠أم ا افئ مهناك أكون هل لالزيارة، جدة مدينة إل رجعت إذا 

إقاموجوُب، ل مقيم مقيم، غثر مقيم فإثك ا-ائنهووت وأي عل أما الخواب؛ 
علالنح ل وليلة يوم عل الأنصار ول رمضان، ل الصوم لزوم وق الصلاة، 
فيهاتكون أن يصح ولا اجمعة، عدد ^، يكمل فلا ا-إثمعة، ق مقيم غثر ا-امي، 

•المداهب فقهاء عند هوالشهور هذا حطيتا، فيها تكون أن يمحغ ولا إماما، 
ينمسموفالناس أن ا ثيميهر ابن الإسلام شخ إليه دم، ما الراجح ولكن 

غيرمطلقه إقامه أقام من النتزش ؤمثل ومتافئ، مستوطن شنت فنمي، إل 
زس.ولا بعمل مقيدة 

بأنلث،الخازمه اليه أن —•ع للدراسة القصيم ق إيامتلث، تكون هدا وعل 
ؤإذاالرأي، هدا عل ا افت متكون الدراسة" اسهن، إذا القصيم تعاير سوف، 

قثمأ أن فعليلث، اطانلث،، محل إل ت.بمث، لأنك ي؛، فإنك بمدك \ل رجن؛، 
للدراسة.فيه تقيم أنت، الذي البلد هذا ق ثقصز أن وللث، بمدك، 

ذللتجلأن أحتى؛ ستة إل نؤ صوم ق سأحت ألا فثري للصوم، بالتنبه وأما 
النتمل.ق مصاته عن ينجز وربا عليلثج يراكم 

:١٣٦ ١^^٤



ات1ىءاسديهض

ام،مئوجها٤لبمسادزوبيل<اممؤذاضمؤبيواهاب- ١٢
يقول.'بعشهم أن البيوت، ق مام الص الدروس ل ثوحرا ظهر الئوال؛ 

أنللمسلم محرز لا بخصزة— الشزيت، الأصمر —أي• المنموري اللون لبس إن 
لزوجهايلبمها رثاها ثيابا سرى أن للمرأة محور ولا أطفاله، أويلمسه يليمة، 

تقصد؟أوب التقليد، قصدت مواء شيئا شعرها س تأحد أن محوز ولا فقْل، 
ؤه،يرعل الدليل هام U إلا الخل، اللباس j الأصل أولا: الخراب: 

عثاوهيثه الثياب، وأما الرأة، عل الفنئوري اللوق هدا ي دليلا أعالإ ولا 
أوأآحبملؤث لمنحجمهم نم نآمحن ؤ تعاق؛ لقوله حرج، دلا حا، بأس فلا الروج، 
لالؤمول:ه-ا■[.ه ضرشمك ءإم مثكتالإءنم-م أرما إلاعل 

كانمواء الئدايى نيل أن محوز لا فإنه الزنج، نبه عص لا مكان j أما 
الماء.أوفيإ الموق، ق ذللث، 

أنوال:ثلاثه المالة هدْ ق هللعلإء لثنو، بالنسبة وأما 

أوعمن؛.حج ق إلا مهللئا، المرأة معر من ثيء لني قزبم الأول• القول 
معر^١.مى م1ئا ثأحد أن يكره أته والثاف: 

لمما شاءت، ما معرها س 5أحد أن محور يعم، مطاقا، ابواز والثالث،: 
التشبه؛اوكافرات.لامحون فإنه الكافرات، شعز يشبة وجه عل هدا يكن 

لشاءأث-ثضو وألا الثيء، هدا ق التشدد يثعي لا أنه ثرى حال■ كل يعل 
هدهق ثزاة الذي هو هاوا علميه، هو محا عل الثأس يش أن الأول يمالت مطلما، 
المسألة.



اسمJرضامىسإJين(:- ١٢

البيوت،j( الخاصة الدروس منى اللاق للنساء ثوجه كلمه ثريد الثوال! 
يلم،عندهن وليس معلومات، عندهن فعضهن وبمللاقة، بكثزة يئ فانس 

واس(؟رسوخ أو 
ثريعةعئ يقوو فيا اف يئقي أن امرأة أو رجل مى للأنسان بد لا ت الخراب 

يفتيوألا يه، وكلم فيا عغئجل اممه يممي أن فالواحب اطه، عن سحيث والمهني اش، 
الاجتهاد.بعد ظن علت أوعن عن(، عن إلا 

••هضت(••

طالأطالأض(نيطاممف:- ١٤
اذسلمان؟من غرم مثل هومهلثن هر الأضإ القوال: 
والنطؤ(،الثنع وهما: حوائه، من حاثتي ممد الأصلم الخواب: 

عنه،ينمط لا فانه بالنظر؛ الإسلام دين بى يدركة كان فا اثلئ، عليه بقي ولكن 
تدركهلا كاف إذا الئنع رقه كان ما أما عه، بممط فانه دركه لا كان وما 

عنه.ينمط ، oUبالإقازة، 

ّْنلمنيابواه كان إذا نقول: فاثنا الدين، من سيئا يفهم لا كان فإذا هدا وعل 
اممه،إل فآمره ه ينفمنتقلا عاقلا بالخا كان ؤإن لها، تيما منيم فهو أمه، أو أوأيوم 

الأشياءبعض يعلم بالإسلام، ظاهرا له يحآكم فاتنا اّمين المبين يعيش دام ما لكنه 
؛الإسارة١

أسغبالإثارة يعرفون الرياض، ل والبك♦( الصم معهد ل الدين أعرف وأنا 
مباشره.منهم فثهمول يالإشاره، لهم يرجّورا أناسا هناك لأن اشلق؛ مى 



اداق1ءاسديءقر

هلوساجفاسضسش؟- ١٥
هذهمحت فهل '، قلوا<ارحص يمل لأ اف، ررإو الئى حديث ل الئؤالت 

اللل؟وهي ألا عقؤثل ش الصفة 
هلكالمطئول، هلك التنطتول، ررهلك ه! المى بقوو أجيبك الخواب! 

أنتسونه؟ عدم أو عيججل فه الملل سوت عل ثبمتئ بالك ما '، اكلنوو«ر 
حميعامنا أحرص الصحابه أن ويعلم ذلك، ق الصحابة خاطب الث<سول أن ثعلم 
أميمل، لا أو يمل، هل اوئول؛ عل أوردوا وهل تعال اطة صمات، معرية عل 

مصمن الملل ل كان فإ إ ثمل؟ حتى يمل لا اطه أن وآما وصدئنا ممعنا قالوات 
الصفات.كامل تعال قافه طه، وليس لنا فهو 

ؤلعتركلك وأقول الأمر، هدا ل والقاش الثحب عن سوقث أن فيجب 
عايهمنها الإنسان ؤئرر أن نجب "ميئجل اطه صمات، إن هدات كلامي ميع ولمن 

أحدق يقع صوف لأنه هلك؛ ورد ما نحاور فإن ورد، ما يتجاور ولا الاحتراز، 
التعطيل.ؤإما اطه، صفات ق القص ولزوم التمثيل إما أمرين؛ 

أكثروالتابعول ألما، وعشرون وأربعة مثة الصحابة الحفليم اطه وسبحان 
العلإء،من متاحرون ياق لم فه، سحوا ولم هدا عن سكتوا الاّمن وار.م-ة واكر، 

اطه،صفات ل —زعموا— يتعمقوا أن يريدون الدين الشباب الهللبة الإخوة ؤياق 
وجهه؟!، كيفعينه؟! ، كيفأ اطه؟ أصابع كم يقولون؛ المسائل، هده متل عن فيثبوف 

بابونمرها، المسافرين صلاة محاب ت لم وم(، ١١٥١رنم)التهجد، كتاب اJخارىت أخرجه ( ١ر 
^١(.رنم)٢٨وغيره، الليل قيام من الداتم العمل نميلة 

(.٢٦١^رقم)• التنطعون، هللقؤ باب العالم، كتاب ت لم مأخرجه )٢( 



لق1ءاتاكابالسوح

ؤاؤء<ساف عبد أبا يا شخص؛ له قال نإ مالك الإمام أن ثنلم أما 
عزئايتصثبا جعل حتى برأسه أطرقا امثوى؟ كيفن ]٠كت٥[، ه آسثؤئ ألممى عل 

رأسهرغ ثم عئقتجل، للرب ود*هثا له، واستعظاما القوال، هذا من حجلا 
واجن،ثه والإيائ ضؤل، ع؛ث والكبمن محهول، مث ساا ءثا وتال: 

مىفأحرغ تمج، أن به أمر ثم مبتدعا®، إلا أراك وما بدعه، عته والثزال 
اأنحدرُ

فيهاالتعمق عل عنرصوا لا الصمات- -مسائل الشباب أ-را المائل هدم 
وهوثيء كمثاله وليس وصدئنا وامنا سمعنا قولوا: الهلاك، ق معوا لا حش 

والمللثمل، حى ينل ولا يثتا تعال، فاش ثنتل دمّا مجا نحن البصير، المح 
ونعلمبه، يلمؤر ملل فهو نمص، صفة طه تسنا فلا فيك، نقص أنه ترى كنت، إذا 
له.ىبم1 كان إن اطه حى ق ننما لابمظرم أنه 

ا-ؤطرة،المألة هدْ ق والنعمى التنطع، مى الث١٠عين وأحدر وأحذرك 
كيف،تصل، كيفج ا؛حثا به، محكلثوا لم ما ودعوا الأعإل، مى به بإكلمتم عليكم 

جاءت،كإ حدها عغيجل اطص صماتر واترك ثتصدي،، كتف، يصوم، كتف، تتوصأ، 
اطه،معرفة عل منك وأحرص منك، أعلم أناسا أماملث، لأن عمها؛ تش-، ولا 

فيها.الؤئول نائثوا مجا وللعلم للخير، منلث، حثا وأسد 
••ؤصء(••

'(أحرجهأبوتجإلس)أ/هآم.



عقراuةاءاسدي 

Xومهقمأ  JL^LM^bوالإض،؛الاعث؛ ي السيخ ياي - ١٦
الأسانيد،ؤئثظ بعضهم أن هو العلم، طثة بعض ^؛٠ أمر هناك الثواوت 

لما محئذكر الرواة، ويدكئ طويلا، فترم الأسانيد هدْ ل يشرح ويبلس ^?٦؛؛^ 
بعدمن آ، والنيات،ار الأعهال، ررإما حديثان ل سمعت مرة إل حتى الخديث،، هدا 

هذهق رأيكم فإ منه، ا-ثدث يئترح ولم العناء، أذان إل االغرمس، صلاة 
الحلم؟طلبة بعض عند افعة الهلريقة 

ر>ئبقال: . الثسوJ لأف عقيمة؛ الهرمة هد0 أن نرى الذي الخواب: 
م1غأؤعىمنثاح«رأر.

فإذاطريق، هوإلا مجا والمد والرحال ومعرفتها، هوفقهها التف مى فالمهم 
الكلامفعلول، متلأ، الصحيح؛ن ق وهو وملم الثحاري وجال مذ الرحالا كانت، 

فهناالسالم؛ن، ستهن؛؛ن لم كتسإ ل الرحال كان إذا أما للويت،، ؤإصاعة عنتخ فيه 
تظ؛الرحل: هذا ءن ئل كان ؤإذا حالهلم، عن الإنسان بمن، أن نجي 

الخديث،فقه عل يكلم ثم ؤيتتهي، قواه، أوأكثرهم صعقه، وأكثرهم الناس، فيه 
أماالناص، ثني اتح، الصجحة العلريقة هذه وأحكام، هوائي من عليه امتمل وما 

والفائدهفيهم، فيل وما حاكم، وما ماثوا قد المتن مئامحت، لهم أناسا أعرفح كول 
بلبالمبول، الأئمة تلقتهإ اللذين لم ومالبخاري ق الخديث هذا لأن قليلة؛ 

الحقيقة.ل فهذاإصاعةوقت الناسحيعا؛الميول، ثلماهم 

(،١ ) رقم اش رسول إل الوحي بدء كان كيف باب الوحي، بدء كتاب البحاريت أحرجه ( ١ ) 
عنوغبره الغرو فته يدخل وأنه بالنية®، الأعإل اءانإ هوء قوله باب الإمارة، كتاب وعسلمت 

(.١٩٠٧الأتمال،رنم)
(.١٧٤١رنم)أيامض، الخطبة باب الحج، كتاب البخاري; أحرجه ر٢( 



٤١٠

أومذيبالتهذيب، أو التقريب، أن؛أخد كيلك يريد لكن إذا هدا من وخثر 
جانبا.الأحاديث، وثيغ وينزح ويقرأ الئجال، كثب، من أوعإوْ التهديم،، 

أماالأحاديث،، نقه مثموا أن إثدوثج ا-يدرسوف الدين لإحواف 
يصدواقد لكنوا ؤإذا إليه، الصزووة دعم، فيإ إلا فيها يبحثوا فلا الرحال 

الرجلهذا مثلا؛ فيقول الرجل هذا ل عندهم حصل بإ فأبكثموا للتييئس، 
أنهاواجح أو هوي، أنه والراجح قوام، وأكثرهم صعقه، أكوهم الناس، فيه تكلم 

التفعيمه.أو للرحح أهلا لكن إذا صعيم،، 

اجاو4ذاردعض؟سل له ثى هل بالسلام ائنيدئ - ١٧
بعفىعل الثلأم ألمث، إدا إنلث، يقول؛ الإخوة بعمى سممت، الثوال! 

مكلحننه، ثلاثون حذا فالك وبرلكته، اممه ورحمة عاوكم الثلأم وقالت،! الناس، 
فهلالخثر، عل م أنث، لأنك اد1م، أخر مثل فلك اJلأم فتك غ ئن 
صحيح؟كلام هذا 

يهقام من ولكل واحد0، عباده والرد الثلأم أن ل يظهر الإى ابواب• 
منهحملة كل عل وللث، باللام، اثتتدئ أجئ فاللثح السلام، المت، إذا فاست، أجئْ، 
كذللئج.فاله رد وهوإذا حنامحتج، عثز 

ارحتثمحاه: الي لقول اواة، من أفضل باللام ا0دئ أن ثالث، ولا 
نفلر.محل فهذا للمثتدئ، محصل الإجابة أجز بأن يجرم أن أما ؛، يبدأ؛السلأمااُ 

لم؛وم(، ٦٢٣٧رقم)الحرفة، وغم للمعرفة اللام رأبا الاستئذان، كتاب الخاوي؛ حرجه أ( 
(.٢٥٦٠رنم)شرعي، عذر بلا ثلاٌث، خوف، الهجر تحريم باب والاداب، والصلاة الم كتاب 



٤١١الأقاءاسديءق> 

اء؟^سهسوسءسامما- ١٨

كانواالديك أهل مثل شبا، محلون الأمصار من مض أهل كان إذا ا|ئؤال; 
عل،اءكان إذا الغناء حكم فإ البيد، محلول كانوا الكوفة وأهل الغناء، محلوف 
مثلايجتزوف علياوْ يخر أهل من الراوي أو الحديث، كان فإذا ثبيزونه، المصر 

الغناء؟

مثلا،شي لكونه بالغناء ؤروح الراوي هذا أن علننا إذا بمي، الجواب• 
قتل؛فإذا الغناء؟ إباحه يرى ممن هو هل بحثنا ذلك، عدا فيإ ا-قاو مستقيلم ولكنه 

منصتة.عل أصر لأنه نحزحة؛ ذللث، فإن لا. قيل! ؤإن نحزحه، لا هدا فان نعم. 
متراثالنا اممه وصع قد ولكن هدا، ق شلثج ولا العلياء، فيه احتلم، والغناء 

سءق، تنرعم ُؤ؛ن تنال• قال كعا والسنة، الكتاب، وهو العلياء، احتلأف، عند 
الحكميوهن فلا ]ائ1ءتهه[، ه ألأم محأدومحِ أس ئومنول إزكم والرسول إثاآس رديء 

محتلا أو تنته ألا آلحكم ثوهن الدي إن،ا ١^٤، ؛انج، ^١ ااعل،اء احتلأي، 
الحكم،يوهن لا فإنه الخلاف، محرد أما يوهنه، الذي هو هذا الحكم؛ عل دلالتها 

ثثأ،الذي الخلاف وجه ما ينرفتؤ حتى أكثز يحث، أن للئنتدل يوجس، لكنه 
أنيظن الناص بعص إن حسثا لها يقطن ص قل المسالة وهده عليه، الرد ؤينرفث، 

غلط.وهدا الحمحر، يوهن الخلاف، محني 
ثمالوضوء؟ ينمص لا أو الوضوء، ينمص الإبل ينإ أحدهم: قال، إذا فمثلا 

نمول.فيه، محتلفول العلياء الثال: فيقول للحديث،، الوضوء يتمفن هو بل احر: قال، 
ذالأطيه،والأولىسخ،والدلألةالخكمUدامالدJل الأحتلأد،لأثفزولأثوص 

اتكئ.لاثوهن الخلاف فإن ،ايتة، 



٤١٢

خفلئاذا ظن وأن أن:ي، الءظر للئنثدو ثوجن لك: تلت كا لكن 
قوله'عن ذخح" علمه فإذا هو، ينلمة لم لأمر الخلاف يكون غلربجا الخلاف؛ هدا 

••ؤصي••

إءتاناس«|اfيبماسىعليهمبذالأدثؤا- ١٩
وكان I(J^ثم ، ومه بندنا تند بن ابرضؤ ثرحمؤ ل الدهيئر ذكر الئوال! 

فامز؟بالغناء يشتغل الذي أن يرى مالكا الإمام أن تحلم ونحن الغناء، محي 
الدلاله،علهم وئى ، JJjJlعلهم محقي العلإءُ نظرت، لا الخراب: 

عليهمفتحمى الدليل ينلمول وأح؛اوا أصل، عل فثتول الدليل، يعلمون لا أحياثا 
الخلافومحمل وجهه، غر عل الخدين، فيوولون الدلاثه، 

••)محسمى•*

اأ؛هوادجيىهمصاسما- ٢٠

بمرمدلالرمان آخر أموام ررياق الرنول. عن الحديث ل ورذ الثؤالا؛ 
ومالنا، أوصافهم توصح فضيلتكم من نزجو الثهم<،رآ*، 4ثتو( ثإ الإنلأم مى 

نعرئهم؟وكيف الئئول سق يمتدوف هؤلاء وهل اأرو3ا؟ هووجه 
وبماذة،طاعة أنل بأمم ه الشي، وصمهم ال4ين الخوارج هؤلاء الخواب؛ 

لكنفراي، عند وماةتة ضلامحي، عند ضلاثة محقن اضاه من الواحد وأن 

١(.٢  ٥٢الترحمة)رقم ٣(،  ١٣الملأء)U/ أعلام سر j ترجته انظر )١( 
لم:وم(، ٣٦١)١ رقم الإسلام، j النوة علامات باب، المامح، محاب، المخاري: أخرجه )٢( 

(.١٠)٦٦ رقم الخوارج، تل عل التحريض باب الزكاة، كتاب 



٤١٣ال،ةاءارعادىءقر 

منيخوخرط باش، والعباد الخف إل ينزو لا ت يعني رائهم بحاوو لا العمل هدا 
وحرجبرعة، مزق الزمة صزب إذا والهم الرث، ثى الئهم مروق الإسلام 

هداكسرعة مريعا، مرورا بالإسلام يمزوف فهم الأحر، الحانس، محن 
العافية.اف أل نمنه، نحرحون ثم الهم، 

منه،فهممارهوف الدين- ل سددوا -ؤإن لأنبمم الشيهمثالهم؛ أمر ولهدا 
لأنباش-، -والعياذ الخة إليها لأصل ماء توداة لزيدبا ثثوى ق ولوقثت 

لأنعاليه، أئسثا يحامسن، أن علينا يجِ، ثيء الحقيقة ق وهذا الظاهر، ق إي،انم 
ولكنؤبمبهم، علهم هكر منها، ويبجر الناس، من المناصي يكرم تجدْ تجنا 

ولاينسس،صلاته، ق علثه عفر لا مهملا ع؛ايته ل فتحدْ ملبه، إل الإمحاف وصل ما 
الخوارج.صفاتر من وهذه أدب(، إذا مذنبا أنه نحد ولا ربه، إل 

قالومن ثهوأهلئهم، هأث5وا، الناس إف قال من السلم،! بعض قال ولهذا 
موأتجهم•صلوا إبحم 

منشعبه ففيه شه عيب عن ع؛ره بمب انثثل من أن بهذا• ومرادهم 
ا-همايج.

ماعووعبملوف عليهم ؤيندذوو الناس عل بمكرول الخوارج وهؤلاء 
jممزوذ فقط وهم اكنج، إل صل لر إفاثم لأن مه، أكفئ وهم كارا الكبيمة 

يسالمحتى منها مسه يعاج أن الإنسان عل يجب حطيزة، المسالة وهذه الظاهر، 
الشر.ذا هس 

لكنهمه، للرسول باشة الرمان آير ق نعم الزمان، آحر ل ليسوا وهؤلاء 
لموجودا كان بعضهم إن بل موجودون، وهم الراشدين الخلفاء عهد منذ تبموا 



رقاءاتاساهتيح ٤١٤

لكذأذ اش لرسول قال فالذي الئلاخ، ئوا U ولكهم اوئول. عهد 
الخروج،من نئ هذا بن للزبي م ل،ا اض! رسول يا عثتك ابن 

أريدما مسنة هدْ آخرت وقال ُ. اعدلر العنائلم! ئثم ل، ه للرسول قال والذي 
الخروج.من نؤع أيصا هذا آ، اشر وجه -ها 

فالثّولفقط، ظاهتا يمثوول لكنهم ه اومول بق مثدوف وهؤلاء 
فهذهمعرفتهم كيفية أما ارحناجزهم؛؛، أو ئزايهم،،، ثئاوز ررلأ يةول~ت 

اومولعنهم أخبر ءلأماتا، فيهم ورذ فيها، يتوهما أن الإنسان عل محب التي هي 
ذيظهور من غؤممبمن طاو_ا أي ئن عئ عهد ل وقع ما منها لهم، علامادتا ب. 

الخوارج،بأنهم هؤلاء عل ثحآكم أن تهلح نلا الأن نحن ولكن وغيره، الثدية 
منذلك،؛ مثال منهم، أنهم عرفنا الخوارج رأي رأتبمم كان فإذا رأبمم، علمنا إذا إلا 

الخوارج،رأي هذا لمون، مهم الذين المتلمى، أئثة عل الخروج جوار يرى 
قلو-همحنا-^٠^، يتجاوز ٢ دظب لكن اش، دين و فثدذوو هؤلاء أن ، نعرف

الإيان•من وحالية حائية، 

الفضائل،كتاب لم: وم(، ٢٣٥)٩ رقم الأمار، سكر باب ائاة، المكتاب البخارىت أحرجه )١( 
(.٢٣٥٧رنم)ه، اناعه وجوب باب 

لم،ن،اللواو_ا الخمس أن عل الدليل وْن باب• الخس، فرض كتاب الخاري• أحرجه )٢( 
١(.٠  ٦٣رقم)وصنامم، الخوارج ذكر باب الزكاة، كتاب ت لم وم٣(،  ١٣٨رقم)

١٠رقم)الأذى، عل الصر باب الأدب، كتاب البخاري: أحرجه )٣(  الزكاة،كتاب ومسالم: ٦(، ٠ 



٤١٥عقر اuةاءاسدي 

٢١-

الوثي:
نحرجكإ الإسلام مى يم-مل بأغبمم الملتزمئذ يزموف الناس يعص القوال؛ 

فضيلتكم؟رأى فإ الرمك، مى الشهم 
محللا وهزلاع لكفت! الذل أة الفائز:رى ضح، يرو هدا الخراب: 

أقنفتهم• افّ قال نسمه، السعه محل ولا ثهادت4لم، 
دمحثير-،هنقر ما هل -بجلن مما تحيتمحأ أن ث ثامحس جآآَؤ 

لا.ومات:ا■[.

••)همي•*

أو،الإتدراض«؛اض« لإسنح  ٤١٠ عقل ىئ|ة استن«طل - ٢٢

افه®..تتح ®لا مثل؛ الشائعة المثاران يعص انتمإل حكم ما القوال؛ 
فلأن®؟له *العمور محلان*.. #النحوم اف*.. محير #لا 

عغجلض وإكراْ صعط ص ثئبئ لأما فاكزهها؛ اض( تتح )لا أما الخواب؛ 
لأنمض)لأماش(أي;أتآلاهَواهلأمةلخ،وأثا)لأماه(فلأبأس، 

-جمرا،لبمت، لأنر-ا أيصا؛ -أا بأس لا والمرحوم، له المنمور ولكلك هذا، يثير ألا 
إذاله معقور فلأن أو له، اف، سمز فلأن مول،: أن يئن فرق، ولا دعاء، هي وإن،ا 

بلكن حاصل، العمران أن عل تدل ماض فعل عفز حمله لأن الدعاء؛ دصاو.ت، 
مفعول،امم له النمور ظلائ٠ حائزْ، صارثر له يعفر أن اممه سأل أن ثريد كثر 
جائزْ،صاريئ، له ينفر أن اممه سأل أنلثإ ثريد كئث، نإ لكن النفزة، ومع عل ثدل 



٤١٦

فهذازخمة، اف وأن حبر، هذا أن المرحوم، فلأن ت فلت إذا أنك العامة بعص فيظن 
له.المغمور وكذلك أو اف4 أمأو الأى مرحوم م6'' أنا غلط، 

عضدككان إن له، اطه ممز فلاق قالت: إذا ك،ا الةكئم، محي فهوحتب إذف 
محيتؤإن اممه عل لا غور، ولا حزام فهذا له عمن محي اش أن عير أن 

الوعاء،فلأبأّز.

••هصى••

^^؛٣٠فن١^٧^-  ٢٣
>يهمط،منإئماتا المحتر ، jUعل أضخ الوائ ممه علب الئؤال: 

ّمالفعند الفقه هذا وحوي عل الأدله هى وما الئزعئ؟ هوالصابط فإ ومثزط، 
إحوانثامن الكثثر ولحاحة لأجمثه، ذلك ق البنط محيكتكم أرجومن الأمة، هذه 

حيزا؟اض وحزاكم إلذلك،، 

الواقع،فتة ٠ازا علميه، هم الذين الناس واقع قمة ينتي: الوابع قمة الحواب؛ 
الزالإلدىالإنسان،ضمف طوتا الناسلأبمأنكول وائ أن ؤمنالمعلوم 

جبي،بن معاد بمغ ح؛ن قوله ق المعك، هذا إل البيأزند وقد فه، محس الذي 
وحالهم•واقعهم عن فانيْ كتادح<،را؛، أهل عوما تاق ارإنك اليمزت إل 

يكونوأن الدين، ل الفقه عل يطعك، أن الأحوال من بحال محور لا لكن 
بمكنهلا م 3، خضل محا ثبمتث أن إلا هم الئاب لغم أو سابه، لمس 

(،١٤ ٥٨رنم)الصيغة، ق الناس أموال( كرانم توحد لا باب الزكاة، كتاب الخارىت أحرجه ر١( 
١(.رقم)٩ الإسلام، وشرائع الشهادس إل الدعاء باب الإبجان، محاب وسالم: 



٤١٧عقر 

النبي( Jliولهذا هوالأصل، الدين ل فالفمه الإصلاح، لوأواذ ~أما~ إصلاحه 
٠•ر ا، الدين و مقهه حترا يه الله يرد امن ره 

لأنهالناس؛ أحوال عل الدين ل الفمه شلبى إليه نحتاج الواقع ق والفمه 
ممسيا،محتل أنه 5نللم حتى مثلا، صلائه مدت بأنه نحص عل قنأكم أن يمكن لا 

الأحوالبى حال محووياي لا لكن بللا، يعل أنه دمذ-ا حتى بملل، صيامه أوأن 
مطالعةإلا غإ ان للأنيكون لا بحيث الدين، فمه عل الواى ممه يهلعى أن 

والئق.الكتاص، مطالعة عن بدلك ؤيحرض ذلاائ، أفته وما والجلأت، الحرائد 
••ؤصق(•*

ا4واةح1هسوفذأذرهذوفذاتصلأة:- ٢٤

وملأمووها، ببعض ذ\ا1ذذذغ الظهر، صلاة ونت عليها لحل امرأْ الثوال؛ 
طهزت؟إذا الفلهز صل فهل حاصلمؤ، أما إلا بالصلاة، مثث الومن، حروج 

ممدار١^؛^، مذ أدزكث، ويد طهزت إذا  ٠٧١أن الصحيح نعم، الخواب! 
الصلاةمذ ركعه أدرك ررمن ه؛ اللمي لقول الفلاة، مخي أن عليها وجت، ركعة، 

نمقيأن عليها تجب ركعه، ونها من أدركن، وهذه '، ر الصلاة؛، أدرك سد 
الفلاة.

ومسلم!٧(، )١ رقم ل مقهه خثرا به اش يرد من باب العلم، كتاب الخاري! أحرحه ( )١ 
x١• س،رنم)٧٣اضعن باب محابالزكاة، 

ومسلم!(، ٥ ٨ رنم)٠ ركعة، الصلاة من أدرك من باب الصلاة، مواقيت محاب البخاري; أحرحه )٢( 
رنمالصلاة، تلك أدرك نقد الصلاة محن ركعة أدرك من باب الصلاة، ومواضع الماجد كتاب 

(٦٠٧.)

































































٤٤٩

ولم]الور:خه[، ه لم عؤتيؤ يكث آيثاء صاوؤ بمني وثن أفنيهم نن يا^( لثمن 
الأعرابيغلبنا أن الني. فنهى بالإبل، الأعراب إعتام هي• والعتمه العتمة، يقل 
•الرعي اممها بعيرّ للصلاة سمميتنا عل 

•♦ؤصى••

١٥-

جزءالثحاوي صحح ق ئغكؤيتن عود من بن افب عبل• حل-سث، ل الثوال،: 
يعملبمثل من ؛ إن؛lsiعتوه إله لا الذي رروافب الرسول.ت قول الخدث من 
صj ^ ا.قبث، ذن1ع...>ا'ا إلا زعا ت تهين u يش ش ام 

ذ1عقئة يوحد فلا يائشية متعلمة أو مثيرة، اندايت لكمت إذا يقول- من الشباب، 
القول؟هذ.ا ذ رأيكم فا عئيْل افه بطاعة التزم أو الصالحات، أعمل لأف 

ممعاو0كتن، ومي. إلا أحي. مى ما أنه أصحابه ه البئر حدث، لعا الحراب! 
علوقلإ العمل ثيغ أملأ اف رسول يا مالوا! المار من وممعا-ه الحك من 

يمثلالثناذة أخل أئا ث؛ خلى محا سم محل رراغتلوا قال: الكثاب؟ 
٠.الثماوةاار أهل يجمل، مثروو الئماؤة أهل، وأما الثعادة، أهل 

القدر،كتاب، ت لم وم(، ٣٢"رنم)٨ ا،للأتكة، ذكر باب الخلق، بدء كتاب البخاري• أحرجه ا )١ 
رنموسعادته، وشقاوته وعمله وأجله رزقه وكتابة أمه بطن ل الآدس حلثا كبقية باب 

(٢٦٤٣.)

كتابت لم وم(، ٤٩٤٩رقم)للتمزده، باب القرأن، ضر كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 
رقمعادنه، وموشقاوته وعمله وأحله رنته وكتابة أمه بطن ؤ، •^، ٨١خلنا كيفية باب القدر، 

(٢٦٤٧.)



٤٥٠

ذلك،عل وأصن الغم، من ظءذة فلا ئمدزا الأم لكف إذا قائل: قال فإذا 
أهللنم ييسر لم لأنه ياطه؛ والعباد الثماوة أم من أنه علمنا ثال،، ما ومذ 

الثناذة.

أممن ثكوف أف لك، قدر اممه أف ثعلم أنث، هل ت الرحل لهذا نقول ثم 
لا.فيقول: بعملهم؟ حتىثعمل الثماؤة، 

الثنادة.أم تنم واصل الثناذة، أم من اهَككك، أف قدن إذن نمول: 
وهوكبثره محارة فيه الفلأذٍا البلد إن للئ،: قيل لو الأف أنث، يالخا: نقول ثم 

البلدإل أدهي، لا تمول: هل ^، S،Jذللث، يوف احر وبلد ررق، متة فيه امن بلد 
الأولللبلد ثذمب، أو الثاف، البلد إل وتذم، لدهنت،، ل يدر لو لأنه الأول؛ 
هدرل؟قد إنه وتقول: 

 :sثه،أي أنه يرى ١^•^، اللي إل ميذه-ت، الأح^ر، أنهَزاس«يةول الخواب
أنلنفرض والنار، ا-؛قتم طريق أيقا هكذا إليه، أدهث، أن ل قدر ئد إنه ؤيقول: 

والثناذة،النعيم يلو أو والعذابر الشماء يلد إل وذم_ا هل بلدان والنار الحنة 
الثاق.إل ّمتذهب، 

بالأوه~،—والعياذ محذول رحل إلا إليه أثرثؤ الذي القول هذا يقول لا فلهذا 
بأسوميذوق السماؤة، أهل س أنه عليه مثير فإثه ذللت، عل أصر لو أنه نعلم 

أسمؤئنآتآ أثب  eXtiؤ آثكإ ألإية سيقول ؤ تعالى: اممه لقول ءغ؛جل، اممه 
بآتثذأس' حئ ميؤن ين اورنت ًكدهكدب سئ ثن -^^١ ولأ تاذآوثا ولا 
4إلا أنتن نإن آلكن إلا كئعوث لآإن متمحمْ علب ين يندمحقم ل هؤ 

]الأن،ُام:ا/أ؛[.



٤٥١اوه1ءاثنيءقر 

حصالحؤ أهل ثعمل ل؛نةل أحد"كم ررإو مسعود ابن حديث وأما 
اش«رار،أخل بمنم ضل الكثاب، عي يبق ذزغ، إلا زثجا ت ظوو ثا 

مادول للناس يبدو فيا ابك أهل بعمل الإنسان ينمل أل من الحيز يوجب فهدا 
ياطن بل 

قه اللمي ؛ع كال رجلا أف ؛_ أبما• الشمحح ل يبغ ما لهدا ويدل 
منررهدا ه: النبي فقال عايها، محي إلا مائه ولا للعدوغائم ييغ لا وكان عروة، 

النارأهل من هدا يكون كيف عليهم، وص الصحابة عل ذلك فعفلم النار؛؛، أهل 
وأمثىالرحل هذا ~ألزم لألرتنه واللب ت الصحابة أحد فال ثم الخال! هده وهوعل 

هدا—أصاب، سهم فأصابه ت يمول أمرة، مذ يكول ماذا أئظر حتى معه- 
عليه،وامحكأ بطنه عل ووصعه بسيفه أحد ثم وجؤغ فغضسبا سهم— الحيي الشجل؛ 

Mالني إل له ملازما كان الدي الرجل فجاء فاخخ، ٤^٠ من الثبمن حزخ حتى 
محنإنه لتات  viJiالذي الرجل إف قالت رُوبم؟ا' قال؛ افه، نسول، اثك أسهد وقال• 

ه!النبي فقال الخاتمة— صوء من باض —تعوذ وكذا كذا حاتنه صاريتج النار أهل 
النار<اُآ*.أهل وهومن يدوللناس فيا الخة أهل منل شل "إو 

سوءمن التحذيئ فيه رمح؛ءؤقبمن منعود بن اممه عبد حديمث، فيكون هذا وعل 

عملهيكون أن الخ، أهل بعمل عجل إذا عليه نجب اف الإنوأن الغ، اد وفالطؤية 
الدسا.ومثازهته ومحاته عند له نافعا يكوذ حتى ويوحيي•، إحلاصن عل مبنيا 

نحرمح)ص:أم\آ(.)ا(سأو 
بابالإيإن، كتاب ت لم وم(، ٤ ٢ • رقم)٧ -تمر، غزوة باب الغازي، كتاب ^١^; ١١أحرجه )٢( 

الحنةيدخل لا وأنه ازر، ق به عذب بنيء نمه قتل من وأن نمه، الإنسان قتل تحريم غلظ 
المة،رذم)؟ااآمالأنفس 



لق1ءاتاثباواالفمح ٤٥٢

يوواوسضدخوونمشالدرم- ١٦

صلاةوقت وي فقط، الفلهر لصلاة معد مصل فتها مدرته هناك الثواوت 
لهاكل هدا فهل حائصا، تكوف وثعضي؟ الدحوو، عل البنات كئمث الظهر 

بعصمحدث ربا الفصول ق كئلمس وعندما فيه، محلس أن بحور لا يعني• السجد؟ 
انثن؟هدا يحول عل محزو أن يمكن فهل غثرأخلاقه، أثياة 

وليسمصل، هو بل النجد، حكم ل ليس المدارس ق المصل الحراب: 
تسيلعل للصلاة أعد ما هوإ فالمسجد منجدا، يعتم الصلاة فيه تقام مكان كل 

عبعلمهلا فهدا فيه، يصل مكاثا يتحد أن محرد وأما لدللئ،، وبني وهئ العموم، 
تنجدن

فيه.و؛كثا المدرتة، مصل لمدخل أن الخائفى للمرأة فيجوز هذا وعل 

••هصج••

امحنليئصلأءإش\اوشؤأiئؤوم حكم - ١٧
الذيئضلأة ل يكوذ أن للمئصل ثنر؛ الإشراق إل اظوز ثل القوال: 

يهلزأطارئ أو الحامحة، إل كدهاُه عارض هناك لوكان وماذا المجز؟ فيه صل 
الوقت،؟هذا ق عليه يعرص العلمارئ هذا ولكن الأخز؛ وهوريي عليه 

يصلثم الشمل، ؛L،^ أن إل المجر صلاة مصل ق الحالوس الحراب! 
هوما أوعارصه واجب، عارصه فإذا فيها، مزعمب، منة ولكنه بواجب، ليس ركعتي 
أنأفضل: أ-را قائل: لوقال أي هوأفصل، ما إل فلطوهن، العلم كعللس، منه أفصل 
حلقهإل اذهب او ركعتن، واصل السمي تهلل^ حتى الممجد، ل مكاق ف اجلس 



٤٥٣الاق1ءاث،ءءق> 

فإنالخاط، وكيلك أفضل، عالمة ظقة إل الدثاث قالما: تنجيم، و علغ 
حشمصلاك دمىِل أذ من فهيأئمحل ثزعئ، علم ذووس ا-بممعة دووس لكنت 
•المن طلؤع 

••©صى•*

٠امثمنداه موينسيثتسل ومن ؤ ؟ تنائي توثاه سنى " ١٨

-نال:قوله ل ولكن الئزك، أهل إلا الثار ل ئد لا أنه ١^ من ص■ 
اء:مها،لالثنهاه خ_نإدا جهنم يىج_زاؤم متمنيا مؤمنا يمنل من وؤ 

صاحس،كمر عل حا ينتد.وول الخوايج أن حاصه الأية هذه مثز تكم، 
المحة؟

الإمحالينمحأبج:نحابصهداالخؤاب،:يكنأن 
ثقمض قولة. اكاغي، اوات من الأنه هذه الأول: الوجه 

الموصفهومى ، آدت.ااا فيها ئدا حاليا جهنم ل بما يعيب ررإيه ُحل.ودة: منه 
الثا-أه.

اشبموصرعل نحمل المتثاتته النصوص أل الإيإن: أهل عند والقاعد.ة 
مناف الأنبه محرج لا القس قل أف عل دلت الحكمه والنصوص المحكمة، 

قال:أن إل ]اوقرة:اّتماا[، ه هت 1، ألتمتاص عوكأ جك نحال: اممه قال الإيان، 
تاوقرة:ا/يا[.سثُه أجد من دء تم 

رنموا~انيث، منه نحاف وبإ به والدواء الم شرب باب الطب، كتاب ١لخارىت حرجه أ ا
بثيءنمه ثل من وأن ننسه، الإنسان قل تحريم غلظ باب الإيإن، كتاب ت لم وم(، ٥٧٧٨)

(-١٠)٩ رقم ملمة، نص إلا الخنة يدخل لا وأنه النار، ق يه عدب 



٤٥٤

النش  jpوالحديث \ص 1ة كز أن الزاث فإن كيلك لكن فإذا 
محببعمدا القس وقل عمدا ا،لومن قل هممول1 الأحرى، النصوص ْع يسال 

اأنثس،.حصول من ينع ماع يعارصه قد والسبب المار، ق للحالود 
قدلكن الإرث، أمباُبج من سب المزاثة الفرايص، باب ق مثلا أرأت 

فإنالابن فإث ْؤمئا والأ؛ن لكفزا ١^ فلولكن ب، هدا يق لكنع ثولحد 
مثلفهدم الدين، اختلاف لوحود الابن، يريه لر الأب، مايتج ولو يرثه، لا الأب 

هداعليها رتب التي الأفعال هذه نقولت الوعيد، فيها التحر والأحاديث، 
أنذللثح فممثمى سببا لكن ؤإذا الأسباب، مى سبب المار ق ا-لآلود وهو الوعيد، 

ررلأالحديث،! ق حاء كا له ماغ لا الثبت، هدا يكون قد لأنه منها؛ الإنسان عمحرز 
دماأصاب، من أة أي! '، حزاماا<ر د٠ا يصن ٢ ما دينه من محة الثحلِفي يزال 

الكفر.عل فيمويتؤ يرخ أن يوشل—، فإثه حراما 
المار،ق للمخلود سيم، ءمدا~ المؤمنة القس قل ~أى! الفعل هذا فنقول! 

منأيدي قلبه لكفِؤا من فإل الإيإن، وهو منه ينع ماح يوحد قد الثبم، وهدا 
وجه.هذا النار، ق قلد لا فإنه إيإن، من حزذل حبة مقال 

الوجههدا لكن النار، ق قلد فإنه المسل استحل يتمن هذا أن الثاف! الوجه 
المؤمنقتل من النار ق قلد قال! فلائا أن تعال— اف —رحمه أحمد للأمام ذكز لما 

أمقتله سواء لكفر فإنه المؤمن قتل استحل إذا وقال! صحلثج، له، منتحلا عمدا 
Jاىء٠ن لفهداحوالب يقله، لم 

(.٦٨٦٢)رقم الديامت،، كتاب ت البخاري أحرجه ( ١ر 



٤٥٥الاه1ءاثذيءثم 

-كنإك١جهنمِ ؤءج_زآؤم آحر: جواب ق العناء يعص قال الثالث: الوجه 
فهداجاراه إذ يعي• ثزط، عل؛٠^•^ الأية فجعل تعال، الله جاراه إن ه مهنا 

تعالاش لأن قالوا: العياب، هدا له يتصل لا فانه عنه، عما بل نحاز0 لر ؤإن جزاوة، 
]افء:هأ[.ه ئثاء لعن دثللف دوذ ما نشر يي، يثرث آن نغر لا أقن إف ؤ يقول: 

والستر،الرجر محرج جرغ ا هل إن الثلمم• أهل بعض ءالا الراع• الوجه 
ثنفيريقصد ؤإن،ا بعيه، الحكم هدا به يفصد لا فإنه والتشر الزجر محرج حرج وما 

هلمحنلمه لو لكن لأد1ناك، ذلك ننك إن واف لأينالث،: تمول ك،ا منه، الناس 
لملكنك بالمتل ثدييه فقد لأهتلنك،، قلت،: أنلن، مع يصربه، لأ ئد ، jjلأ، ثمتلة؟ 
النارل لحلوي يا عمذ اف إن فقالوا: عرت؛ن«لك،، التنمر شدة من ولكن تقتله، 

ذللئ،.حقيقة إيقلغ المراد وليس وزجرا، منه ثتفترا عمدا مؤمنا قل فيمن 

الخلودلأن التاييد؛ يقتفي لا ا-قلود إن العلمإء: يحض قال الخامس: الوجه 
بجابأن وهدا الدائم، لا الطويل المكث، ينش العريية اللغة j 1ق 

عنيه مجاب، أن يمكن لا لكن التأسي، فيها يدكن لم اه لأن الآكريمة؛ الأية عن يه 
أيدا.تقلدا فيها حاليا جهنم ل يه يعدب فإنه بثيء، ثمنه قتل من أن الحد.يثا 

عنداالقتل أن الأول: الوجه الأجؤبة ألحس أو أرى فيإ حال كل وعل 
فيكونينثعة، ما فيه يوجد قد الثنن، هدا ولكن النار، ق للحلود تنب للمؤمن 

المار،ق للحلود سسيؤ لأنه الفعل، هدا الإنسان يمعل أن من شديد نحذيئ للثج ذق 
مانع.محصل لا قد محمق، غثر والمايع محمما، موجودا بن، الكان ئعلة فإذا 



لق1ءااتاك1با1سرح ٤٥٦

١٩ -uD 4فهلفنقطاثثؤنة الزكاة، ضإحواج عنخاااوو L•وجبعكاهمد
ايوكاة؟

هودأئب،والآن سنوات، خمس لمدة الزكاة إحراج ق ماوف إنسان السوال،ت 
وهذاالخل؟ هو فإ الزكاة، إنماج نمط لم ؤإذاالزلكة، إحراج نمط اوئ فهل 
الأن؟مقدازة وُولأي آلاف، عشرة مئ أكي الأُل 

متتهكاكان الأسان منتها فإذا للممزاء، وحى عئؤجل طه عباده الزكاة الحواب؛ 
سنواتخمس بعد تانر فإذا الزكاة، أهل من غرهم أو الفقراء وحى افه، حى فمرث 

بمنومقال: تعال ١^ لأن عغ؛ةل اطه حق محه تمط القوال ق حاء كا 
المتجمح(حى وهو اكانج، الحل ؤيمى ]^^:؛،T[، ألتقاته عن وثمأ بمادهء صن 

الزكاةثوابر سال، وربا لهزلأء الركام سلم عله فيجب وغرهم، الفقراء من للزكاة 
وابع.اممب فضل لأن ثوثه؛ صحة مع 

افهكلف ولا ينتطح ما بمدر الزكاة؟ مقدار هو ما ملثحث الزكاة تقديئ أما 
كاففإذا وخمسون، مائتان كم؟ السنه ق زكاما مثلا آلاف، فعثرة وسعها، إلا متا 

كلعن الماضية القنوات عن وخم؛ن مثتتن ييحرج وخم؛ن، مقتن الركام مقدار 
الزيادة.هذه مقدار ءاليحرج العشرة، عن زاد قد القنوات بحفي ق كان إذا إلا تنه، 

ظساباةاسسمضامدذ:- ٢٠
فزاعاهماعة قفر، آحر حاءه ثم عر، يعي لرجل يلته بيغ رجل الثؤالت 

البح؟هذا حكم فا يعاتبه فجاء الغني، فعلم لثعر، ال 



٤٥٧الاق1«|ثنيءقر 

بثمنآتم لشخص باعها ثم بثمن، لشخص يلمعه اف الإن؛1؛؛ إذاالحواب؛ 
أنلمحا؛اةوماءاةله،إما

عليهواذ قد كان إذا إلا العمد، عليه جرى الذي الثمن شحمض الباتع طالبة مل 
؛ن،الوق؛حمق وهي بمثة له باعها مثلا السوق، ل منبها عن يتسامح لا نقادة 

الثوق.ق ساويه ما إل الثمن بئزيل مهلالسه ل الحي له هنا 
ممثراحر جاء يم بمثه، لرجل فباعها مئه السوق ق قيمتها كانت، لو أما 

لأنهيهناليه؛ أن الأول للمقرى فليس ؛خمسين، له فباجها قريب، أو صديق أو 
الناس.به يح بثمن له باع بل يم؛ ولم يغبنه لم 

••ؤضى••

٢١-

ييأته ثلائا الهللاق ق الئاجح ا5^3، أن أئرطتلث^ من سمننا الثوال! 
إيقاعأريد ؤإيأ التأكيد، نتح، 3، ليس وقال؛ ثلاثا ثخعم، طلو لو لكن، واحدة، 
الثلأُثؤ؟خ فهل الثلأيثؤ، 

وقال:حنالق، أنت طالق، أنت طالق، أنت، لزن-محه: الثيل قال إذا الخراب: 
العلمإء.خلاما؛؛_ هدا 3، أعلم ولا واحدة، ض، الثوكيد أرديتا 

أماعل العاJم أهل فاكر وافد0، طلقه كو وأن التأبسز أوذت لوقال: ولكن، 
غ؛ءؤثنبممحعباسي ابن حدين، لعموم واحدة أما والراحح: المرأة، ما ستن، وأنبما ثلاُث،، 
وعمربكر م وعهد 3. الثئي عهب 3، الطلأى رُكال لم: مصحيح 3، الثابج، 
ممظواقد الثامن أزى صن: قال ذللث، 3، الناز أكؤ فو والخدة، الثلأن، طلاق 



٤٥٨

أكثئفتبعه ٠، باكلأث<ار عمئ م1لزمهلم عليهم فلأمضئئ آناْ، فيه لهم لكمغ م ق
ثلاثا،طابق أنت فال،: سواء واحدة أنما الئجخ ولكن هذا، عل لعلم ام 

طالق.أست، طالق، أنت، طالق، ءالاأنت، أو 

••ؤصق(••

شلإواضسمواصواسايث- ٢٢
يمعفهل مملوكه، أو ثئوديه أو صزاسة J٥امرأالرجل محت، كامت، إذا الئوال،ت 
د1ةاشان؟

له،رزئ وليت مملوكه لأنما وسها، سه لنان فلا اشلوئ أما الخزابج: 
لالور:ا■[.ه أسم إلا م ظ يؤ بجن ؤ قال؛ س،ءاةةؤناث( وافه 

لمة،المحق ق عتري كا اللعان حمهنأ ق فيجرى واشرايه، اليهوديه وأما 
أنجلسمن تهنئة أسم ش؛دلأللأ دم كو محؤ  '٣٥بجث ثأدن ؤ تعالت فوله لعموم 
إؤه\\محو:\آ.ذيدت 

••ؤصى••

^^فاص،هاذاسسذس؟

١^الأكو،وش ذوساثنئي.
فإذاالأول،، 

لوأكمأتة،حتى التشهي. ق سمؤ Is ،  Jالأوالتشهد الإمام أطاو إذا الحواب،ت 
لأنالتنهد؛ متطيل فإنه الأخيرى، الركعى معه ادركت، لو وكدللثح حرج، فلا 

١(. ٤٧٢وفم)الثلاث، محللاق باب الطلاق، كاب ملم: أخرجه )١( 



٤٥٩اممق1ءاثنيءثم 

وأكملحرج' ولا الئنهد قاتم الأول، هو حقك وق الثاف، هو حقه ق التشهد 
جهنم،عداب من باق ومود ه، اللمي عو وبارك الني. عل صل التشهد، 

شئث.بإ ايع أو المتر، عدايت، ومن 
•♦هصى•*

ضغاضدةاسسايأ- ٢٤
العزث،الدول إحدى من واذد وهو الإحوة أحد أنانس كنئ، الثوال! 

قا أحي يا ءالت أنه الكلام وخلاصة الثزك، وعقيدة التوحيد عن أحدثه وكنت 
هووما واواثات، اوازات ق الاض الشرك عل زالوا ما وأخدادى آبائي بلادنا 
إل؛( المز١٩وثمديم والقدور، حولها، والهلوان، المارس،، ؛ jljjمثل; لدو،كلم معلوم 

المشا؛حَممنيثوثمعل والتوكل آحرْ، إل والأنتنانة والامتغاثة، الأماكن، تللث، 
وهوهنا، وصلنا عندما إلا تبمدا سمعنا ما فقال؛ هدا ق أناقشه فكنت، ؛الصوفية، 

العقيدة؟، iiljعل وحدي أي والأن يةولت ينألمي لأنه الميل؟ فإ هدا، ق صادق 
لهمونحعل الشرك هدا من وأسرتالث، نملث، هئرج أن بعد معهم أنت، ابدأ ناوت،ت 
-هولاععقئوا أن والدرميمن الحلم لطلبه مثلا كلمة توحة أن فأرجو وقايه، 

البابا؟هدا ق معهم وبجتهدوا المدربن، 

تبماهءؤئاقاطة أن البلاد هده عل سحامحؤد\ق اف نعمة من إن أفول؛ الخواب! 
مرمواولم والصمايتج، والأمإء والألومة الث؛وق ق التوحيد، عقيده فيها أبقى 
أو١■>^^إليهم، ذهابا احتلطوا؛الناس ح؛ن إلا امحمزة دون وما اقك٠ن٥، البيع تلك، 

للناسنبس أن هنا ثحن عليتا الواجس، من كاف ولهدا إليهم، إيابا مم الناس 
اممهفان مشركا؛ مايث، س إن لهم: نقول وأن عليها، د«حثهلم وأف التزحيد، عقيده 



لقاءاتاا؛باواالسوح ٤٦٠

^Ujآلجنه ءثه أس حرم ثثد ائو ٥^^- ش وإداثُ ابنة عليه بمرم 
لالأتدة:آآم\ا.أنتتتثاره محي إلءسيرك> دنا اد ألئ 

لكوصفانه الأموات؛ من اممب شر انثغاث أو اممه عي ذقا ض أل ومحث 
كانولو النار، ق محلي فهو العقيدة هذه عل مات إن أكر، ثركا مشرك أكر، 
ليصوم-بمل، 

الأمور،هذه ق الخق بتحريه عاليهم افه نس الدين العلم طلبه عل والواجب 
فالذللث،، عن سائلهلم افه لأن الأحرى؛ البلاد ق لاحواغيم الص يبينوا أن 
^توثم,هولا للنا؛؛را لقدةث> أوكتب وزأ أؤزئ مكي آئ4 لثل ؤوأئ ت تعال اممه 

تألءمران:م\ح؛[,

تيواإذا تفزني ولأ ١^ من ئؤ1وئلم وأن لاكاس تةوا أن فالواج1، 
صإإئ4يثتثؤالبي هو فها وكدا، كدا أنتم نيل' أو مزا، أو الدعوة، ول ال 

بلدة،من وأحرج وكاذب، ومحول، ماحر، أث له؛ وقيل الشرين من عي 
وأذمنلم،ازكمة، محت، احد وهو عليه الناقة نل والقل اش، سيل ل وأوذي 

وتبليغالأطنة من عليه افه أوحب، ط يودي محتسبا صابرا كال ذلك ومع عقبه 
الرسالة.

ال،5مرعل يئوئوا لا حتى هولأم تلعوا إخوانكم، تلغوا لإحوانتات فنقول، 
لكمالئث، كتن، ؤإن جوج ؤإف دياركم، من أنرجثم ؤإل أوويثم ؤإن والشرك، 

محاهدون.فأنتم الأجر فاحتبوا غثرها، ول الملصقات، ول ا-بمدر، عل 
٠٠ *•)5^0



٤٦١ااإتاءااثاذيءسو 

٢٥ -

لقاءوي القاء، لهدا الكبير التجاح بعد ائتراع لئ نزالا لنز الئزال: 
الأصولثرح يضيلتكم عل قرح النبا مسير انتهاء وبعد الممتوح، البامت، 

يودونالناس من ممرا أن وخاصة حدا، وهامة محواها ق عظيمه لأما الثلاثة؛ 
العظيمة؟الرسالة هذه نرح فضيلتكم من 

الإخوةبحص وأف الثلاثة، الأصول ثزحنا قد أننا أبشركم أنا الحراب! 
محموعهالثمن العمد مى إليها وأصاف الأفرطة من أمحرعها ئد خيرا- افه -حزاه 

سيكونأحرجت ؤإذا إحراجها، ق منتمث الأن وهو لنا، التي والماثل الرماثل 
اش.شاء إن بائر، أثر لها 

••هسؤ(••

4ذنووءضامو1ث- ٢٦
الشركاتإحدى إل فدثب نثارة، بثراء ابنه عليه ألح رجل الئوال؛ 

ارماياخر سخُص وأتى فرج^^ المن، هدا عنده ولى تقدا، التمن منه وطلبوا 
الحكم؟فإ بزيادة، ارخ لهدا باعها محاثاومحخ4ائمحلها،ثم له، 

معهوليمن سيارة إل احتاج ان إنلكم، واضحة الأن الصورة الحراب! 
بتمسيطعلياك وأييللها الشركه من لنفد أفر-؛ا أنا وقال! آحر رجل فجاء مد، 
اوثا،عل حلمه وأنه لحزام، هدا أن والحراب! به، افئبجا الذي اشن عل زاني 
بفائدة،ثمنها أمصلئا أنه الأمر حقيقة عليلثإ، باعها ثم اسراها الذي هدا لأن 

سنة،إل ألما بتن وعليك ألما، خمسون هذه يقول! الثمن، حذ يقول! أن من فتدلا 



رق1ءاتاكاباهتوح ٤٦٢

منكهنئ الذي الئثأ ولولا ائواثا، U ولولاك لك، وله أشريا ّ قال: 
عغتْل،العاين وب خدلغ يتضمن ربإ ولكنه ربا، الحقيقة ق فهي اشراها، ما 

فقط.الحبمورة ؤيعيث عقال الرجل هذا ذهب الصريح الربا جرم لط وأنه 
الثنتأصحاب هم فها حلالا، الحرام الثيء يملب لا المحورة وينير 

فصارتعغتجل الله ابتلاهم الست، يوم ق البحر من الصيد عليهم الله حرم الذين 
تأق،لا السبت يوم عثر وق كثرتها، من الماء عل تأق السبت يوم الحيتان 

وقئزعا تأق والحيتان الصند، علينا حرم ثت اليوم فقالوا! الأمد، عليهم فطال 
الحمعة،يوم شباكا يضعون فصاروا حياله، فاصنعوا يأتينا، لا الثست، يوم غجر 

كانفإذا الخروج، تتهلح ولا الشباك هذْ ق وخ الست، يوم ق الحيتان فثأق 
يومصادوا أنهم الواير الأمر صورة الئباك، مى وأحدوها جازوا الأحد يوم 

حاوواما الشناك، ق وويىنتإ حاءُتج التي فهي بت، اليوم صادوا وما الأحد، 
١^؛؛عتم ولثن ؤ تعال! الله قال الحيلة، هان.ه ثثعتهم يهل بيا أنتفوا ولا حا 

هتين كبجأ لهم فقلتا ؤ بت، الق معتدين فجعلهم ه، التبت ق هتكم اعتدؤأ 

وكانوايتعاوول قردة فمحاروا حامشن قزدة أنت5ونوا كونيا أمرا افه أمرهم 
اشُررياتل لإنا: لنا قال ولهذا اه، محارم عل محاثلوا لأتبمم تثزا؛ بالأمس 
ثاعوةم اذابو0-، -أي: أحملوة قحوثها علتهم حئ؛ لثا وجل عر افه إو اليهود، 
الأئمة؛بعضى صححه بامناد المسند ق أحمد رواه فيإ وقال ا، ر ا، ثمنه داآكلوا 

كتابت لم وع(، ٢٢٣٦)رقم والأصام، اليتة يع باب البيؤع، كتاب البخاري; أحرجه ؛١( 
(.١٥٨١)رقم والأصنام، والخنزير، وابنة، الخمر، بح تحريم باب الساقاة، 



٤٦٢الإق1ءاثذىهفر 

الخم«رُام ١^ محارم قضوا ١^ ص U ب)'ءئ\ 
واصحة،الئثا عل حيله فيها معامله أما شك لا — ذكرت —كإ العاملمه فهده 

لصه المي لأن اي؛ لهذا الأخذ وعل ي، المم الفاعل عل ا؛ >ض 
وكاتبمرُوشاهت:ه، وئوكله، الئ:ا، آكو 

ياعهاثم السيارة امرى لمن بالئتنه أما منهإ، كل اممه إل يتوب أن والخل 
أخذالذي اكاق دام وما هذا، من الزيادة ياحد ألا ثويه تمام من فان بزيادة، لهذا 

كلكان إذا أما الرجل، لهذا الأم اقن يله( أن إلا عليه فليس حاخ الئيتةَ 
محنلولكن أخذها، له محل لا الزيادة أخذ الذي البائع فإن حرام؛ أنه عالكا ميا 

بتنوفرق للئحريم، منتهك المقري لأن المثري؛ عن يوصع ولا المال يت بل 
يقولأن الأن فالطريق جاهلا، متهإ كل كاف فإذا الخاهل، وبين للتحريم المنتهلث، 

أريدولا مال، رأس يكفينير انا يقول• أن الحقيقة ق بربا أو بربح، باعها الذي 
غتره•

يافعاكيعله أن عغتثل اض وأسأل اللقاء، وهدا المجلس، هذا ينتهي هنا ؤإل 
وبنكائه.اممه ورحمه علمتكم واللام قادم، لقاء ؤإل 

•••هصؤ(• 

(■٤ ٦ / الختل)١ إطال، ل بملة ابن أحرجه )١، 
ا0 )٨٩ ريم وموكله، الربا آكل لعن باب الماتاة، كتاب ت لم مأخرجه ( ٢ ر 



صاءاساهتءح ٤٦٤

اشءاثلثهسو
 —0—6^

ؤإمامالميز حائم محثد ثبتنا عل وتلم اف وصل وب لله الحمد 
ثني:أما الدين، يوم إل بإحسان بعهم ومن وأصحايه آله وعل اأمم؛ر،، 

وهوه(، ١٤١٣)عام الأول خماذى شهر مى الرابع الخميس هويوم فهدا 
حمحع1ل1نا يديم أف اممه نسال خميس، كل ق الأمبوعل اللماء موعد 

صالحا،وعملا نافعا، علتا ينزدنا وأن وغيرها، الالماءاُت، ءراوْ يج وأن العمة، 
طتاواينا.ورزما 

النازعات،.محوؤة أول مسير هو اليوم هدا ل درستا 
اسيثحآثذلكئوزة:

ثلأوأكثطن، ه مها ؤناكز.ئتي اوحيم الرحمن اطب سم عغ؛لت افه قال 
لالازءاتا:ا-ه[.أناه سما?ه'ةتوكت »الشثت ؟ ميثا١٥أوالشأضت، 
صِ َم  اضولا ملها ام الثورة تجع لا مملة، افه كثاك، من آية البمله 

آيةهي ل الفامحة، من لن، البملة أن ١^١-^ القول كان ولهدا ثندثا، 
قالثايتر عته— تعال افه رصي — هزيزه أبى حدين، ذللث، ودليل منتقلمه، 

يصمين،عبدى وبيث بتنى الصلاة سمت، ١١قال: افه أن الصحيحي 
تعال:اممه مال، ه، آكلميرّى ني ِذ ؤآك1ث العتد: مال، هإدا سأل، ما ؤلنتدي 



٤٦٥اراق1ءاة1لثعثر 

الحديث•تمام ويكر ٠ عبدي'ار خمدف 
الصحفق نناهد٥ وما الأحرى، الثور من اية لسغ —أيصا— أتيا كإ 

ولكنبعض رأي عل هو إنا عترها، يوف المامحة و آيه جعلها من 
محورةق الإنسان ائتصز لو ولهذا منممله، آية أنيا وهو لكم، إؤ°ت ما الصواب 

صلأيهلكانت الثورة آخر إل ه آنتنفت رب ِس اؤآلعث1ث قوله; عل الفاتحة 
م

صحيحة.

البيعل ينزل، لم انه ذبك• وسبب براءْ، سورْ أول ل توجد لا أنيا إلا 
ثكنلم سملة، آية الثورJ^ن وصلم— آله وعل عثه افه —صل 

فإنهبالثنف، ثزلغ بناءه— محورة ~أى• بأما العلاع بعفى يعلل وأما موجودة، 
يصن.ولا فهوحى يحق كان إذا اليث لأن يصح؛ لا عليل ثغليل 

ثطاه;وأكنطت مها٥؛ يكزئت تعال: منله ثمير 
ثثوآشحت ج؛ ثثا وأفتق ه ^٥١ عغجل: ^ ١١يقول 

حثس،عف أوصاف س كل زه، أئٍغآ ننئا »ألشثت ئج؛
حا•عئهجل اش أمرهم اش أغابهم 

ينزعهاالخمار، أرواح بمبض الموكله ائلاذكه أي! مياه فقوله! 
ؤ>ظهأى!نزئاط.

نشطا،سثطها المزمتن، أرواح بمض الموكله اللاذكه أي! قطاه 
سموثهالذي \لئواط الأسوطه، مرفوف وأظنكم كالأنموطة، يرفق سلها ت أي 

الفاتحت،محن لم إذا ؤإنه ركعة، كل ل الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب 4سامت أحرجه ( ١ ) 
٣( ٩٥)رقم غيرها، من له نير ما قرأ تعلمها أمكنه ولا 



لق1ءاتاساساااسوح ٤٦٦

نلكإذا بحيث وبطا يكرف يعنى؛ ااكلإت، من ذلك أفته ما أو )اق5ه( عندنا 
أرواحبقبض الوكلمه ائلائكه فهدم وبنهولة، بثزعة العمدة اقكت الطنمن أحد 

يرفق٠تلها اى* نفطا تسهلها اجلومنن 

النوحذعت إذا الكمار أرواح بمضي الموكله الملائكه أف ذك ومحبب 
ائتهااحرجي الكافر؛ لريح ائلايكه تقول الأوصاف، بائح كادبما للنووء 

ذلكأشه وما ، اف١١٠عف إل اقترحي الخبيث، ابمد ل كان اقة، القز 
—والعياذا-اثد ق ى وثم هدا، إل نحرغ أن تريد لا الروح نشر الكلام، مى 

شدةمن منها الخد يتمزق يكاد يزعا ؤينرعوها )شدة، يقبضوها حئ باطهّ 
اوع■

يزلتإدا الملأئ^كه فال متهم— وإياكم اا؛ه جعلني — الؤمن^ن أروغ أما 
اإمجيإلالق_،، س ق كانت، القه، المز ا>حيأجا لمضهامحئjثا؛ 

الديجندها مارؤ( أن عليها تآون الذي الكلام هذا أفته وما ، اش رصوان 
افأخب افث، لماء أحب "من سم^؛ البي قال لثا ولهذا بسهولؤ، فتخرج ألثئه 

يكزةكلنا اف، رمحوو يا عاتثة؛ قالت، لماءه«، اف ثره اف، لماء كرة ومن لماءه، 
ورضوانهافه برحمة بئر أجله جاء إدا الومذ ومحن 'كيلك، "يس فمال؛ الموت، 
منأحسن دار إل سبمقل أنه يرى اللحظة تللت، ل لأنه افاارآُ؛ لماء أحب وجسه، 

(.٤٢٦٢)رنم له، والأ>سعاواد الوت ذكر باب الزهد، كتاب ماجه! ابن أحرجه ( ١ ) 
)آ(اكخرجالئ1بق.

اممهأحب اش لقاء أحب من باب• الرناق، كتاب غكلفيتن! الصامت ين مائة عن البخاري أحرجه )٣( 
افلقاء أحب من باب والاستغفار، والتوبة والدياء الذكر كتاب لم: وم(، ٦٠ ٠٧)رنم لقاء0، 
٢(. ٦٨٣رنم)لقاءه، اطه كرْ اه لقاء كره ومن لقاءه اش أحِح 



٤٦٧الق1ءاثلهءقر 

إلاش بت من احرج له؛ قتل إذا أحدنا بمرخ كا محح نارمها، الى الداو 
والكافراش، لقاء فيجب الموس فنفرح الطيتا، المشيد والمضر المنلح، البيت 

اضفيكنه اف، لقاء يكرم فانه والعذاا--ا، بالعضمح بئز إذا بالعكس بائن— —والعياذ 
لماءه.

بشدة.الكمار أرواح ثتنع الي الملائكة هي' ميابأ ؤوأل؛وعب إذن 
ويسر.بسهولة الؤمن١ر٠ أرواح ثمبص النجر اللائكه نطاه فتشن 

فيهسئ أي: ، ٠٧٥١بأمر سح ا1لأئكه أبما سثاه تعال؛ قال 
والئهار:واللل والقص التمس ض تنال قال وكإ الماء، ل الأخ يرغ كا 

حثت،عل ع،جل اممه بأمر سح أما فالمعنى• لالأساءتُا'اآ، ه سمن ءالى ؤ، جل 
نأناذاشممُوقاك

ي،»,. . ٠ . . َ مءثِ  ص-تال فوله إل انفلر البمر، س أقنى وابن اين، ِس أقنى والملائكة 
نىعميت أوأ»ال منلو،مت< يامف أن نز سنتمأ يأيى وئم ألملمحأ ؤثاليشلإأا • صليإف 

علا؛نعندث, أقي ل ١٠فين. همي عني ؤإل مثايك ين ئمم أن مز ه ءايك أثأ آبى 
نددتإذا ص: لاكل:ا/"ا-•؛[، إنك ئتد أن مذ ّيء ؛يك أثأ آلكنب 

سامال عث،, ثثثز نءاه ؤظ1ا به، آتيكر إليك يرثع أن فقبل أرجنثٌ ثم طرمك، 
ا-اثال.ق رآه ٤[، • ؛; ٠٣١]أكفره ءأئكرأم تلؤفآ لي( محل ين 

وّلياناليمن س مّلياف إل به جاءت حتى اللائكه خمقة العلياء! قال 
الخنوقوة الخن، ؤ1 من بكم ألإ الملائكة ي أن عل هذا فدل لحظة، j بالشام 



لق1ءاتاكاباإصرح ٤٦٨

ماملكة بعرش يأف أن آدم بتي مى أحد ينتطح لا لأنه آدم؛ بني ئوة من أكثر 
طويلة•مدة قل الشام إل الثمن مى 

به.بإ عغتجل اش بأمر سح اللائكه أن والحاصل 

باه:تعال: ينله ميّثر 

كانتولهدا عجل اف أمر إل سبى اللائكه هي: أبما باه 
النار:ملائكة وصف ق نعال اش قال آدم، بي من عجل اف أمر إل أمبق الملائكث 

]اكميم:آ■[،ه )ومث،ون ما وئسزن حرظز مآ أثث سو0 لا نداي غلاط حلجك' ٠^٠^١ 
بمبمندستحسرإي4 ؤلأ صادتبم عن لا عندم عَؤتجل• وقال 

-•٢ا.١٩ماثلأمممثهلاص:ةص 

ماؤيفعلون \مح؛م° ما ينموثه لا و\>/رهوز,> بإ عجل اض أمر إل نباقوف فهم 
عقوبمل•اش أوامر فعل عن، ومدرمحم لمنيم يومروف 

نث١ه:•أؤ»\إتوزتي ينلهتنال: ثستر 

واحلوهو الأمر يدبر للتلأتكة، وصف أيقا أناه تنال؛ قال 
نقول:أصنافهم إل وللغلمر ، La^jijملائكه لها عجل افه فأمور أمور، 

الرئل•ؤو به ؤيتزل اف ئ بملماْ موكل؛الوحمح، ^١؛؛]،• 
الصورق ينفح القيامة، يوم عنده يكون اليتم، الصور بنفخ موكل إمرافيل: 

الترش-حملة من أما فيبمثوذوهر احرى ب يممح الناسؤينورن،ثم تمغ 
يكايو:تنمامم.



٤٦٩اسءاثلثعفر 

ثلاكشت:ثنواض.
بالنار.س:ملك 

موكزباجك•رصوازت 
موكلبالأماو.لقتماا[ت نيآلإ،افيمده وعيرأشن 

•أمِ،اه وق؛ثلإوي به عغتثل اش أمرْ ما يدبر كل 
أءلهي.حسب عل للملائكة ثتحا الأوصاف نهدم إذن 
اللهيميم ولا الحلومات، ح؛و من لأمم بالملائكة؛ سبماتثؤاث\ك اطه أمم وقد 

ءَف؛جل•اش ايات من لكونه ؤإما دانه ق إما عقلتم، شأن وله إلا بشء سبماةئؤد١ق 
ه٥٥٥١I^١٢قعنا ١٥?محشأزاحمه و>نأ نتالت ينله مسير 

لالازءات:آ"-م\[.الثادعا؛ه ثعنا ُهُ محشأزاحعه ؤ>ئا تعالت قال ثم 
نبياالناس ويكر محمد، يا ادكر والتقدير! بمحدوف،، متعلمة رحم_اه 

الصور!ق اانمحثان وهما ثقتهاآلزادهده ٥؟ ألراحثه العفلماليوم 
شاءما إلا آحرهم ص يموتوف نم سزعون، الناس رجف الأول! النفخه 

اف.

واحدة.مووهم مى الناس يقوم نورهم، مذ يبمثوف ١^١^ والنفخه 
[.١٤لانزءات:ُآا-?واإداهمألثاهزْه وجدة نحرة همز ؤؤ1ا تعال! اف قال 
واحمةبوني ٠^٠^؛-، ة1مني! إل الناس امثم الؤاددة وبنتها رحمث، فإذا 

الكمار.قلوب وهدم ]الازءات:م-ه[، أبمدثهأ '؛جأ' 



٤٧٠

يكادلا دلله يعني؛ أىصدثها ؤ ثدييا، حويا حائمه 1^؛; ه ،ؤواحمة 
وهوامحم،لدلهم واش~ ~والعياذ ايصارهم غصستا قد ولكن بموْ ثئظر أو تحدق 

ثلنفثن ثمحينك آلدث  otكثعثذى عقها يتبجوف ؤوأر؛نهم تعال؛ افه قال 
حيهلالثورى:هأ[.

ثتجوفِممن تحنلنا وأن والاخرة، الدنيا ق ؤاثاكز أن:ولأنا تنال اض أل ن
إنهاأماحير؛ا، وحربه التق؟؛(، أوليائه مذ تحتلنا وأن الله، علادت، من اليوم دا هق 

كريم.جواد 



٤٧١الإق1ءالث1اثءشر 

الآساع

بيعانواسيثلآمئقَاء:١- 
المصارف،أحد إل فدمتا يشرثؤا، أن أراد مزرعة بجواره رجل النوال؛ 

سيعهاثم يثيرها، مندوبا معلن، نرمل له؛ فقالوا له، يشروها أن منهم وءلاوِتا 
iJiP ،،هدا؟كون كيم، ؛

إلدفي نم الئلنه، يئ الإنسان كون ض: محترم، صل هدا الحزاي،: 
مثثطأي• موجل بثمن علميه يمثبيعها الئإجر مسرتنا افرهال، ؤيقول؛ التاجر 

اممه؛بايات، ومكر عغتجل طه حدخ فيه ربا ولكنه ربا؛ فهدا الحاصر، ثمنها من أكثر 
وعلمريىمئه سنة يعد وأعطى ألم، متة الأن قيمتها حد يقول! أن من بدل لأنه 
اخلحاهاما إطلائا، أزادها ما التاجر فهدا مزاد، غ؛ن شراء يئرتيا دهيؤ فقد ألما، 

أجلمن إلا يثرها ولم إليلث،، إحايا يشرها لم فهو منلئ،، ينبح أن أجل من إلا 
يزدادلا الخديغ وريا حدلع، ربا لكنه ريا فهكب متلث،، أخدها التي الرياذة هي>ْ 

مفسدلإنتتضمن لأنه الصرح؛ الربا من أمد الخدلع الربا ؤإتما، قيحا إلا 
الزيادة.وهي الربا، مفندة الأول• المفسدة 
العلوين،،ماِفي يع1لم الذي العالمقن- -رب، ممه محادعه فيه أنه الثانية: الفساوة 

امرئلئل وإيإ بالئثات، الأءةال، ارإتما قال؛ حيث المس ج مد اممه. وزنول، 
الدراهمهذه حد لقال؛ إليلث، الإحاف يريد التاجر هذا كان فلو ٠، ثوىٌر ما 

(.٦٤)١(سقنحربجه)صت



لق1ءاتالابالسوح ٤٧٢

وحنثالأصل، مى التاجر عند لعه الكاست، إذا لكن نيادة، بدون عليك قرصا 
به،بأس لا فهدا وما_j،، بألف أو ومئة، بألف الما يناوي ما وامريثv إليه اث 

نحل.ولا حرام —واض— فإما الثائل، يكرها اش الصوؤة هذْ ق أما 
الذيناليهود حياله أو اوام، إل أئزن الحياله س هل الأن: أسام وض 

يأقمالئ، القمار اف، اسلأهلم م السستج، يوم ق الئملثح يصيدوا لا لهم• قيل 
حيلهلنا دبروا فقالوات الأمد عليهم فطال الثنت،، يوم غثر ويغميح الهت،، يوم 

قؤيع ست،، اليوم الثمالئ، ويأق اُإقمعة، يوم شبكا يضعويا وصاروا فاحتالوا، 
يومصدثا مجا ثحن وئالوات الئملثه أحدوا الأحي. يوم كان فإذا الشنالث،، هدا 

قردةفأصبحوا [، ٦٥]اليقر٠تحنسأثإانه مده قال• الله؟ عاقبهم فبادا الهت، 
واحدة.هدم باطه— والعياذ — يتعاوول 

ودكا،وجعلوها هادابوها يأكلها، لا فقالوات الشحوم، عليهم اممه حرم ثانيا؛ 
علنهماممه حئ؛ ي النهود، اممه راقاثل ه؛ الحم، قال لمتها، وائوا باعوها ثم 

جطعوهامحأئوالهءا((را*.
أناكائل، ذكزها اش الحيلة حدْ اليهودلإ الحيله هدْ قنت لو 

افهرسول ضدي ولكن اللهوي، حيلة مذ الحرام إل أقربح النائل ذوثا ام الحيله 
٠٠قتل،كلم«ر ك\و من تثن ررلرلإن قال؛ ن م. 

محاب،وسالم: (، ٢٢٣٦)رقم والأصام، التة بح باب، ايوع، كاب، الخاوي: أخرجه )١( 
(.١٥٨١رنم)والأصنام، والخنزير، واليتا، الخمر، بح تحريم باب اتاْ، ال

•التتعنالمي قول ؛اب، ة، والالاعتمؤام؛الكتاب، كاب، البخاري: أخرجه )٢( 
والنصارى،اليهود سن ات؛اع باب العلم، محاب لم: وم(، ٧٣٢رقم)٠ ، ١٠قبلكم كان من سنن 

أ(.11رقم)ا،



٤٧٣اده1ءاثدقءقر 

منأحدنا إذا يل كإ نكمز أن الم من اللازم من وليس 
أحلاقمن —مثلا— فالخند الثيء، هدا ق طريمهم ازJتكثا فقد شيئا أحلا٥؛^ 

اليهود،أحلاق من الحي وكتإن الحسد، ق اليهود من سبه عنده والحامي اليهود، 
اف.انزل، ما يكتموؤ، الدين نهم 

اضأراد ما بعثر القرآن مسبمر أتم،• مواضعه عن الكلم ، كئريفوكذلك 
تفقوله اليهود أحلأؤ، من هدا اش، رسول، أراد ما بغثر التق أو عِؤجل 

مثيء كل بن س يانا مرا، ^/١ ارادك يى دبميىإ<، ثان ئن نتن 
فيهاووجد الختل، فيها ووجد الحسد، الأمة هذه 3، فوجد ينصيسا، أحلاقهم 

الحق.كتناو فيها ووجد مواضعه، عن الكلم محرف فيها ووجد الغس، 

منوغرهم والنصارى اليهود أحلأ3، من مثلث، تنقذ أن أحي، يا فحليلث، 
ء حقاض مسال، وتكون لم تحتى الكفار، 

فيهيمي اوبا لأن الأخذ؛ وعل المغطي، عل حرام انناماه هذه أن والهم 
الرباآكل ه افه رسول، رالعن ههه.' اش عبد بن جابر هال، والموكل، الأكل 

ٌ.نواء<ار ؛رهم ونال،! وثاهديه، وكاته وموكله 
••هصى••

صءقراءةالإuمضرةأمىث

آنالعادة من الفاثثة، قزاءة من وائتهى المامحة، الإمام قرأ إذا الئوال،؛ 
تليها؟التي ١^ ولو;LمالإUم ١^، ئليلأ، ؤزص، 

٥I  ٩٨رقم)وموكله، الربا آكل لعن باب الساقاة، كتاب مسالم؛ أخرجه 



لق1ءاءاكابالسوح ٤٧٤

قال:تن النل،اء من لكن قليلا، نكث الفائ ي1 اذآ الأئ؛ الحراب: 
هووالثازا يمرا، ثم قليلا بمئت قال: من ومنهم الفاثئة، المأموم غتإً حش 

يالمأموم نزغ فاذا قلة، ثطث، لكن طوغ، ئغو;ا لاثنئث، بمي: ١^، 
ررَلأضلأةكنولملقول الفامحةانثنئءٍهاوأئقاولوكانالإuممزأ، 

>روعأآكملأصحابه: فقال المجر، صلاة من يوما وايصزف ٠، الكتانىجاار بمانحة مزأ 
صلاةلا ئإيه ^^، ١١بام إلا مثلوا ررلأ قال: 5*^؛، قالوا: إمامئم،ا. حلص مرؤو0 

وضولم:ثنأ.بم.>".
••)محسك(••

هم ُ َْ  أجواءائنملصامص.٢- 

١^^٤؟تنتقل أن الأدصل أم الوضوء، عن الثنل عئزئ هل القوال: 
جثثاءاؤوإنَثثم تعال؛ اممه لمول الوضوء؛ عن محزئ الخنل الحراب: 

يعجلنم أولا يتوصأ أن الأمحصل لكن ١^^، يدكر وئأ لالامم0:ا■[، عاْلهثإوأه 
حندْعسل ؤإن الأئصل، هو هذا حسد؛ بقيه ينيل نم يرؤيه حتى ثلائا، رأنه 

والاستنشاق.المصمصه من بد لا لكن بأس، فلا تربب، بدون كله 

قكلها، الصلوات ق واLلآموم للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
وجوبباب الصلاة، كتاب ت لم (.وم٧٥٦)رقم يناغن،، وما نيها يبهر وما والفر، الحضر 

غيرها،من له سر ما نرأ تعلمها أمكنه ولا الفاتحة، محن لر إذا وأنه ركعة، كل ق الفاتحة نراءة 
دنم)إأ،"ا(.

الكتاب،بفاتحة صلاته ل القراءة ترك من باب الصلاة، استفتاح تفرع أبواب داويت أبو أحرجه )٢( 
٣(.١ ١ ر رنم الإمام، حلف، القراءة ق جاء ما باب الصلاة، أبواب والارمالىت (، ٨٢٣)رنم 



٤٧٥الهاءاثلثءق> 

الصلاة:ي الراءتراءءالإمام سؤس حكم - ٤

\ذؤا0,أقراءة ق الإمام أحطا يم الرجاو، ■حالث امرأْ صلت لو الثوال; 
محزن،ولي 

أحللو لأته له؛ تحوبج أن نجب فانه المامحة، ذ هذا كان إذا الخواب; 
مذالرحاو وكان الماقئة، غثر ق كان إذا أما صحيحة، غر فصلاته بالفاتحة، 
صوت،لأن حرج؛ ولا عليه ثفح فإما عندهم، سكللم أن و1تثنب، ولا معارفها، 

الهؤومحلنن ^٥١؛ تعال؛ نوله بعورة ليس أنه عل والدليل بعورة، ليس المرأة 
علدليل بالقول امحؤع عن فالنهي لالأحزاب:آُا[، ه ممض ثنهء ف، آئك، مظح 
القول.جواز 

••ؤصق(••

مشددطءاساسيى:٥- 
الئالخين،؟بدغ؛  ٣١تحكي U الثزال; 
:\/ضوالناز كان ه الض فإف حائز؛ ١^٠١^٠ بدغ؛  ٣١الحزاب: 

هوالبل الحمعة يوم رحل ذحل فقد الدعاء، ل عِقجل الله إل به ينتشفعوف 
ميعانمثا اممه فايغ الثنل واشلخت، الأموال هذكت اممه! رّوو يا فقال: لإئأ، 
أُْرا(

•رءم 

يدحلموذألما نبعيذ أمته من بان ه أنوانيئ، لثا محصن؛ بن عكائه وقال 

رقمالماة، مستشل غهر الخمعة حطبت ل الاستسقاء باب الاستسقاء، أبواب اوخ1ريت حرجه أ ا
^^ابانمعاءلالأتقاء،رءم)لإوخ(.)؛ا،ا(،وسلم:ئاب 



لتاءاتاسالفتوح ٤٧٦

»أنتقال: بجي، عبمش أذ اضَ اذغ ئاثأ: محال ثدف ولا حناكه، شر اة 
مموة.هذا عل والشواهد قلماار١'. 
قسه،يعر أن ١^١^ اوجل هذا مذ خيم، إدا ما ذللثج من يحذو أنه إلا 

يثغيلا ذللث، وْع الدعاء، منه يطلب لا فإنه والعجن،؛ العرور يلحمة وأن 
^٥١ائغ ١^^^، ١^ من مغ هدا لأن يدعوله؛ أن عإرْ من يطلب، أن للإنسان 

دئث1اررلأ لعمر: دال أنه ادك،. عن يذكر وما ؛^^،، ١١ايغ فلأن، يا مل• لا أئث، 
له.صحه لا فهذا آ، دعاتلثج«ر مذ أخي يا 

••هيء(••

يَِ 

محليفراساصو:٦- 

الإماموقرأ ركعه، الإمام صل ومحي النجد، ئحص يحل إذا الئوال: 
يفعل؟فإذا التشهد، محل عم ق والمأموم التشهد، 

محلعتر ق كاذ ؤإن للتشهي.، معه مجلل إمامه، يتح المأموم الخوامحخ: 
فيكمل.يقوم ثم يسلمإمامه، حتى التثهن.كله، ؤيمرا التشهد، 

لصلاةُالشنتة لكن المأموم، لصلاة بالئننه محله عم ق التشهد محزاته وتكون 
إمامه.يتاح بأن مأمور والمأموم محله، 3، الإمام 

(،٦٥٤١)رنم حاب، بغثر ألفا محسعون الحنة يدخل باب ارقاق، كتاب اليحاري: أحرجه )١( 
عذاب،ولا حاب بغ؛ر الحنة السلمين من ٍلوائما دخول عل الدليل باب الإبجان' ياب لم• وم

(.٢١٨رنم)
الدعوايته،أبواب والرمذي؛ ١(،  ٤٩٨رقم)الدعاع، باب الوتر، أبواب تفرح أبوداود• أحرجه  ٢٢أ

(.٢٨٩٤رقم)الحج، دعاء فضل باب الناصك، كتاب ماجه: وابن (، ٣٥٦٢رقم)



٤٧٧الأقاءاثو؛اءقر 

بالصحفاذلزاد ما لالأءل:؟ا[، ومّئه إبدهم ؤ'محاف ^١^،^ قال السهمالت 
هلهيالتنزاْ؟

التززاة،عبث أما ثنى وثنصهم التززاة، أما ثنى النناء بعص ١^^ 
ألأَواخص -نال: اض قال الزاخا، نحال اش نثاثا التوراة لأن أعلم؛ قاف 
•أعلم واف [، ١٥•]الأعراف: إلتده بجرءآ محي ,؛L"؟، وتد 

*ءؤجمى••

ءم.٠٠ؤبف i الأنٍ ته ثئ وللدم تاياش؟ قوله بق جء اد 
»اءاولواسيىاب،اوةأ(«:

حظمثل الدكز يعطي فهل مالأ، أولاده بئذ يمسم أن رجل أراد السؤال،ت 
ثمسلمأم [، ١ ١ ]الئا»: ه ًًْفم آدلي ؤآ أثب محمسؤ؛ ؤ الأية: ق ضال لقوله 

قالأول ئعل ؤإذا آ، أننائئلم«ر ثئ »اغولوا ه: ١^، لمزو باشاوي طأ 
الإناث؟ويعطى الدكور، أحده ما ينرد فهل ثوئا، يم حياته، 

ممهكان إن زائد؟ تمغ أو نفقه، أعطاة الذي هدا هل ناو أولا؛ الحراب: 
اخثاجالأولاد ألحد أن ميز فإذا أوممزا، كان قللا عقاية U إنسان كل بمطي فإنه 
البناتإحدى أف يزصنا ولو مثله، الأحرين يعطي ولا يروجه فإثه زواج، إل 

ثترعاكان إذا أما الأحرين، يعطى لا فإنه باهطه، ثمقات دوائها عل وانفي مرصت، 
فإذاعغقل اف قنمة مذ أغدو فننه لا لأنه الأنيين؛ حظ مثو الدكز يخطي فإنه 

٢(. ٥٨٧رنم)الهبة، ق الإشهاد باب والتحريض وفضلها الهبة كتاب البخاري: أحرجه 



آقاءاتااواو،الفتءح ٤٧٨

لأنالدكور؛ أعطن ما موته يعد سرد ولا خمسين، الأش يعطي مئه الدكر أعش 
الأنثتتن•حظ مثل للذكر أن وهو وعدل، حق هدا 

الثنة،به جاءت ما بينهم والعدل آينائكم،ا، تين رراعدلوا قال! والخديث 
هوالعدل.هذا المع، عليه دل وما 

يقول!الناس مى ممر فالأن والمناواة، العدل ب؛ن المرق يعرف أن وينبغي 
الناسأن أو قناواة كلمه القرآن ل ليس عالط، وهذا المثاواة، دين الإسلام 

ثىمنإِ ننوى ^لأ اأثاواة! ثقي متجد القرآن ل ما أكثر ثأملث، لو بل سواء، 
]ائاء:هأ'[،4 أمحة يى ألننحئو0 مئوي ه ١[، • لالخاو؛د: ومتنزه آلثثج ئتل ين أص 

أشبهوما لالرءد:1ا[، 4 نألور ترى هز آم وآيط الاص مزى هز 
اختلاف.بينهإ فيا اواة للمنفي القرآن ق ما فأكثر ذلك،، 

هثلالحل:.ا،[،ؤاغدلوأ ه ئأثز أق ون النيل: لئزآن اق 
كلمةبظاهر أحذثا لو والمساواة، العدل، ؛؛ن ومرق، [، A:،JijU]؛•ه للتثوئ أنرب 

طنبماإذا م، ١^;^، الآن به ينادى ^١ ّواء والأش ١^ س اكازاة 
والأشط؛شئ؛الأو>شئ، ١^١ ^ف، 

النقهلة؛هذه إل ينتبهوا أن الكتاب، وغم الكتامح—، إخواننا من نرجو ولهن.ا 
يكونقد أدحلوها، كيفل أعلم واف العاصرين، بعض أيحلها المساواة كلمة لأن 
العدأل،دين الدين إنا الكفار، وأدباء للكفار يصنعا يكون وقد مهم، محوء عن 

ينتحي.ما أحد كل إعطاء والعدل، 



٤٧٩

حكأ؛(اصدقسئواءنث٩- 

عندهاالرأْ وهدم ؛ثاتإا، إحدى عند سكن الئى ق كبثره امرأه الثواوت 
أفالشكل ؟يدا عملها يكون أن قبل ومعتاده العمل، جيده لسغ هي والأن مال، 

تقوموالأن رمضان، ق يطعم وكدللئ، العيد، ق أو رمضان، ل بناتنا أطمال، ثنطي 
أنكور ما قالوا! عليها أدsكئوا والناس \ذث\وق، ق الأم به تقوم كاست، بإ البنث، 
العمل؟ض عمل للوئ مح( وهل ساحتكم؟ رأى فا الثيء، هدا معل 

ثيءق يتضزف أن الست، عل ينكر أنه الإنكار، الصحيح نعم، اُبمواب• 
مممحااخل فلمإ نيئا، الأم كاذ عاقلمة كات ل،ا ي لأن الأن، أئها مال مذ 

أحدبعد إلا مالتا، مذ ثيء ز لا نقول! ولهدا ول، من لها بد لا صار 
المانحيوتبلغ المحكمة، إل ثدهنا أن الأن عليها فالواحمب، ائحكمة، مذ ولاية 

أبجا.عل الولاية وطلن، ؛الواس؛، 
فلااوغ، أثا لازم، ئز فيا إلا ق لأتفزف فانه زلأ، محا صان ؤإذا 

بمي؛■فته يصرف 

••هصى•'

ههمئزن4;- ١٠

لالالاروات;م\أ[،ه يسمي( نإة يلد بمتثها ^^١٠ ؤ تعال! موله الراد ما النوال؛ 
المهمراتا؟بعض ق موجود هو كا لا أو الأن ثثوثع الثاء هل 

قالكا قوة— —أي! بائد الثاء بتى أنه مسه عذ عِوْل اممه يقول الحواب،! 
لمومعوفأي! لمؤبجمذه مويه، أي* تال~أ-أا-ا، نداداه سبعا مرعأ وبقنا ؤ تعال؛ 



رق1ءاتاكابالفش ٤٨٠

لعظتتإ ثنيا بينهإ وجدت الأرض وب؛ن بيتها ماريث إذا السإء لأن وذلك فيها؛ 
الأرضوبئن وبنتها جانب، كل مذ بما محنطه المك بثل الأرض عل فالسإء الثعة، 

لتوسموزه.ءؤوإنا قوله! مض هذا البعيدة، ايافايتخ الله لا ما 

يعلمه،لا ثيء فهذا قيع، مدى كل وأبما الثمل ق ُؤمحبج*و0ه مول،ت أن أما 
أعلم.فاض زمن، كأ،امفى وأماأماتتسع أوننهاالأن، اممه أن ظاهراللمظ بل 

أذتنتطح لا فهومما الأن يتوثع أما من ا.كثراتا بعض ل الأن والموجود 
هدا.عل ثدو لا فالأية به، جزم 

*•ؤصي••

سوأوأرادان اض إلى  ٧٥ثم قسالإيفرصاحبان، وجدسث خ حكم - ١١
القيء؟ ١٠١٠ذثثذمن 

البنزين،محطات احدى ق ثمينه ناعت فوجد من.افنا كاي، رجل السؤال،؛ 
ةإُةمن يثحلص أف وأراد اممه، إل تاب، درْ وبعد صاحبها، يننم ولا فأحدها 
الأمر؟وئ أوثنطيها بما، يتصدق فهل الساعة، 

قيمتهايثير أن للتوبة وويقه عليه، اف ثابج أن بعد علميه الواجب الجواب' 
اليومقيمتها فيندر فيه، دعيَت رمن عليها مر يكوف أن يمكن لأنه وجدها؛ حيى 

أويبيعها،لصاحبها بها سصدق يم علبها، وحدها الش الصمة عل لوكالتؤ تساوى با 
لمتهاُع به ؤيتصدق الأن قيمتها وب؛ذ وحدها، ح؛ن قيمتها بتن المركا ؛زج ثم 

به.ياعها الذي 

••)3^0••



٤٨١اله1ءاثلهءقر 

>طاإضاءمابانىض:-  ١٢
ثأحد،بأن آحن لحن الأخز بملي أو يتمغ، أن للص محور هل القوال: 

لة؟الأجز أن ينوي لكن علمه، تدون لأخر وواحدة له واحدة أيتام كفالة نثلأ 

يديأن للص محور هل العلم: أهل فيها اخلف اذالأ هذْ الخراب: 
لله\لإ يدي أن كبوز هل أيقا: اخلفوا كا لا؟ أم للص الننل ثوت 
لا؟أم الئنة به جاءت ما غر ق النمل ثواب 

ئالالدعاء، وهو ه، البي إليه وجهه ما بمثل أن ان للأنوالاحتياط 
صلأؤ لخارة، ضدمة ثلاث: مذ إلا صلث امطغ الإنثان  oUارإذا الشي 
أنمع له، يعمل صالح ولد أو يقل: ولم ، له® يدعو طي ولد أو بؤ، بممع 
لكثالطلوثة الأئور من للوالدين الني كاف فلو انمل، ل الخدث بياق 

منامحا.بض فكيف ٠، وهما هدا الدهاء، إل هه هولمبمل اونول 
أنأراد إذا هم، لأنفالصالخة الأعإل يبعلوا أن إحواتا نمث، نحن لدللث، 

الصلاة،ق ثاء مش لوالديه ولييغ لقسه، فاكجعله لأمه أو لأبيه بدرهم يتصدى 
وهذاالأفضل، هو هذا ذلاJثج، غر ق أو الليل، صلاة ول والإقامة، الأذان وب؛ن 

يأو بصدقة، والديه عن يصدق لو ذللئ، مع لكن اللمي.، إليه أوشي الذي هو 
بأس.فلا عنهإ، أواعتمر 

١(. ٦٣رنم)١ وفاته، بعد الثواب، من الإنسان يلحق  ١٥باب الوصية، كتاب ت لم محرجه أ( 



^^luUlluUL^ ٤٨٢

اثس:سسؤنص الأموسم - ١٣

ا1ائاصىعند الاس من ينتحفوف الأيذ دم الكريم القرآن ق وزد الثوال؛ 
الأمالئق ز وزري ١[، ]افء:يى ه آف محن ئ1تاحمن ولا اكر مى -ثحعول مؤ 

بينها؟الحمع فإ وعدم الانتثار 

ماقوا حمنا كانوا إذا فاiثامموJ اiناشن، و الأثه أف محنها الحْع الخداب: 
سالمون.كانواتخاضمحواضضوم لأئنضىالهظ، 

وألاحا محاهن ألا الأكل فان باثنمنة ا;تي إذا فإنه العامحى، اجلزمن أما 
معالأمي 'ركل ه" البي قال اش، إل ؤيوب افُ، بمتر يني وأن أحدا، ببما عير 
يثحديوليصسحوو ثم الثسات، يعملوو الد؛ى هم الجاهئون ٠، ادحاهئونى،<ر إلا 

ولسبافه، سر فالننلإ الثاذورات هالْ من شيئا أصاب فمذ صنعوا، يا للثاس 
^١.ما عم ولا عئهيثل اض إل 

••ؤصت(•*

الأءاشابية:خيرخهم " ١٤
الدولة،مى البناء يرض بأوراق الئحص لها يقدم النوك بعص الثوال؛ 

خمسيؤة عل ألف ثلاثمثة قيمتها سندات لهم ينديه أن عل مرصا منهم فياحد 
لنئكدينه هي آلاف وعنرة مشن التنمك لبثلئ، عنه ينددون وهم سنة، وبئرين 

المزضهدا من يثمكى أنه ينمي فهو كاملة، ألما يمنيئ منه بحون وير التئمتة، 

كتابت لم وم٦(، ٠  ٦٩)رقم ه، نفعل االوٌن مر ثاب الأدب، كتاب البخاري• حرجه أ ا
(.٢٩٩رمم)•ه، نفصر الإنسان هتلث، عن النهى باب والرقاس، الزهد 



٤٨٣!لهاء 

وهمسريعا، البناء من فثمكن سنوات، أوعشر أوثاف سبع البثاء ل يثاحر لا أنه 
ذلك؟حكم فإ ايالخر، يتقيدون 

امحوتةعند ام الدزم أزيري لض، محوز لا يجوز، لا هذا الخراب: 
صندوقالحكومةِفي عن اسم للامان يكوف أن المنألة: صوره حاصزة، راJراهلم 
هذايقول: للبنلئ، الإنسان يفا إهراصه يتأحر الأمم وهذا العمارية، التنمية 
الدواهممن وكذا كذا الأن فأعطني الإقراض، عل وامموا قد الحكومة عند اسمي 

البنلث،.فيفعل الحكومة، عل أحيلك وأنا الحتكومه يعطيه مما أقل 
يملك؛لا ما وبح الثقل، مع بدراهم دراهم بح لأنه يجوز؛ لا هذا فنقول،! 

يعطيه،لا وقد ثنطيه قد الحثكومه لأن الحكومة؛ عند الذي يمللئ، لا اف الإنلأن 
جهالة.أيصا وفيه 

وثرلللتنمج، 3دم إذا الإنسان عل والواجس، عوكه",{ معاملة المعاملة فهذه 
الأمر.اممه يير حتى ينتظز أن اسمه 

*•ؤصى•*

عيروضو؛:ض اعادئ م عك،! نسح بمدأن السراب غغ  'ص- ١٥

الحورب،لبنث، الصلاة وبعد الصنح، لصلاة أمس نوصات الئوال،: 
العصرصلاة وبعد العصز، به وصيتح الظهر، لصلاة علميه ومنحت، )الثراب،(، 

العرنم،صلاة من انثهنت فلمإ الغرنمج، وصقث، ثانية ولبنته ناعة، لمدة نزعته 
فإالنرُب، صلاة يعيد أن بد لا فقال؛ الإحوان يحصى وسألئ، ثلمثج، عندي صار 
ساحتكم؟رأي 



وقاءاتاساص ٤٨٤

منحأن بعد )الثزاب( الخورب حالإ إدا الإنسان صحح، هذا الخواب! 
ونتنشوضء ع؛و عل أعدئه واث وضوء، بعد إلا يعيدْ أن يمكن لا فإل علة، 

ظكاأوب.

فيهاعسك فد طهانم عل )الشراب( اليموزج الإنسان ينس أن بد لا 
الميم.

العشاءلصلاة أيصا قوصا ل؛ كنغ ؤإذا اآعررب، صلاة إعادْ الأن فعليلث، 
والعشاء.الغرب الصلأد؛نت تعيد أن فعليك رجليك، ويعمل 

الوض؛امفاءسب فهوومحايسممغ م ص ،؛ ٧١ثلاثؤ يذرصوم -  ١٦
لصوم أن اف ثناها إن فدزرت! سدياJا، زحنا مرصت امرأة النوالت 

فلممحنوات، بعدة بعدها مرصست ولكن صامت، ثننغ فلمإ أيام، ثلاثة شهر كل 
يوم؟كل عن لطعم أو أبنائها، أحد يصوم فهل يصوم، أن ثنتهئ 

يومكل عن محم فإنما وواله، يرجى لا هذا مرصها كان إذا ا"بمو.ابت 
يصامإنا عنه، يصام لا الخل لأف عنها؛ يصام ولا اين، مثلاثه يطعم منكيتا، 

٠•دإ؛هُ'ر عته صام صيام وعلة مامت، ررمن ه•' الّك، لقول اليجا؛ عن 

كتابت لم وم(، ١٩٥٢رنم)صوم، وعليه هايت، من باب الصوم، كتاب حرجه أا 
١(.١  ٤٧رقم)الست،، عن الصيام نقاء باب الصيام، 



٤٨٥مض  ٥٥اسء!

اوعمس1ياأتسع دؤى اض،؛إوةئثت بيع- ١٧

للبناتالهصتة الثياب ل يتيم الأو4~ —هداهم المحلات بعض التأوالت 
كإوالعدوان، الإثم عل ثعاوئا هدا ؟كون أفلا سنتن، وعشر تسع عمرهن اللاق 

ذكزافُفيالآة؟

حرمنق حرم م؛ ارإد البل لقوو حزام؛ المحرم بح بل، الجواب؛ 
ثخئ«م.

••محصى••

١٨-

كالمحدراتااكب^رة، وا/آثام العاصي يعص يزثكنر رجل عئد امرأْ السوالت 
لحسمهايابجاف، صلاح فيها امرأْ وهي الرجل، هدا من تحامحط وهي ونحوذلك، 

هدايرك لكي ممرا يصحته ومد المرأْ، هذ0 ثمنل فإذا حسيتها، واش كدللث،، 
إلئدهب هل رأيلث،؟ فإ جدوى، بدون ولكن سبماةثؤتاك اف إل ؤيعود المحرم 
يمهاولت،يصل الصلاة، مى يمنحهم أساوه وكدللث، ثيديه، النه لعل أوثصبر أهلها، 
هداحول يهلة بكلمة فتريد يتأحز، وأحيانا العمل، ق وأحيانا البيت،، ي أحثائا 

الموصؤع؟

ؤيفنخالمنخ طاو_، ق الخى فلمها ينتفد ولم ثصحته إذا أنبما أرى الجواب• 
معهاثتمآكن ما أشياء هناك يكون مد الأصر هذه مثل حال كل عل لكن الككاح، 

إلمعصئه مل لر فإذا المنح، ق مشاكل عئصل أولاد، معها لأما المنح مى 

٢(. ٦٧٨رنم ، ١  ٩٧أحمال)م أخرجه )١( 



وق1هاتا1بادااممترح ٤٨٦

حدإل وصلش إذا أما المنية، مى حوها معه ثمى أن عليها حرج فلا الآم، حد 
عم.»ؤ°خ' معه ثش لا فهدا يصل، لا كونه مثل النم 

••ؤصى••

ريمعدل نن خمر ءؤرآئ:بم ءجنعالي: - ١٩
همننتؤل تيم ءن-اب نن م ؤرآؤ?ن تعال• الله يمول الممصود ما الئوالات 

لسرج:بأ[؟

منوبالخوف يالإيإن، يامزين! هؤلاء وصف، بدلائ،ت اقصود الخوامحب،! 
كانوام عل دو مه قائوو وكويي الخزف،، بنش: الإشفاى اممه، ثداصه 

ثى؛من حاف من لأل الله؛ عدابخ من حاء1إ من عل اكناء هذا ممي به، يومنول 
العداُتج.أّساب، يممل أن بد فلا افه، عذ.اد_ج من حافتف فإذا اماه، 

••)محيء(••

صهلأخJالثبةضهiلش:- ٢٠
عليدو معم فغل عل الصحابة لأحي• ه البئ مريئ هل الئوال،؛ 

الأماص،،أوءللإيوك،؟
فهيهديه، من كائن، فإن عتاذة، فعل عل أحدا ه الش أم إذا الخواب،؛ 

إذاالذي الخاتن الغنم من فهي عليها، ام لكن هديه عي من كانن، ؤإن ئنتلخأ، 
اللأمحثءليه.هذلهُالإن

نحتمالشلأة، ل هزأ إذا فكان ثرثة، عل زيلا .بمش الئنوJ، أن مثاله: 
قاتمه، آرث،و آلثئ هن حتم؛^٥؛؛، قرأ كلمإ [، ١ لالإحلأءست ه أحد آثت هن   -<،<



٤٨٧عض  ٥٥١اسء 

لمعلهالثق من لولكن لأنه الثق؛ من ليس هذا ولكن ُ، دامهُ البي. بذبك 
الث<امول

••ؤصق(••

حكزاليإساتالاجتماعيةالإسلأ«يهوصورها:- ٢١

الإسلأِب،الامحأعة الث1م1ائ نمش مب1ت ئ3ما محن القوال؛ 
حمعواأمم ثدرثا فإذا الثرلكت، عند من ناميتان بجمع ثركة يقوم أن وصورتما 

بعضن■حساير ونمدد أدعاثيا، ١لشركة ثأخد ١^؛^، آخر ق مليون مثلا 
التأمينات؟هذه حكم فا منها، المال ثاحد التي الشركات عل المال ويويغ الشركات، 

فيهيكون فيا النامن يتهاول أن وأخشى حكم، هذا ق ل لا الخوان! 
يتهاون.فربا مضمون هذا أن عرف إذا بأن خناره، 

••محسمى•*

غنلؤ:يؤن اسبؤع لدة بملي وقلل وصاينرل أثن جانع  ٣٢٢
قالذلك وبعد أنسوع، لدة فصل ينزل، لر لكنه أهله جامع رجل الئوال؛ 

لا؟أم ذلك نجي، فهل الصلاة، وإعاد0 الغنل، عيك له! الشباك، أحد 
بالإُرالثلامحة! أمور من بواحد محب، الغنل أن ثنلم أن نجبؤ أولا! الخوامب،! 

والإنزال.أو؛الخاع إرال، بدون ولو باب،اع أو جاع، بدون ولو 

افتوحيد إل أمته ه الخم، دعاء ن، جاء ُّا باب التوحيد، كتاب الخارتم،• أحرجه )١( 
رنمأحد، هوافه قل نراءة ممل باب ونمرها، السافرين صلاة كتاب وملم: (، ٧٣٧٥)رقم 

(٨١٣.)



لق1ءاتاادادااإفتوح ٤٨٨

الحميمةق لأته يشل؛ أن مل صلاها اضر الصلاة يعيد أن الرجل ه-دا وعل 
الصلواتهذه ويعيد العالم، أهل ينال أن عليه والواجب الممريط، مى نؤغ عنده 

حميعا.يصليها بل ممرننا ح صلاة كل يصل لا أنه بنحش حميعا، 
••ؤصى••

^؟متمداىءيمنسة؟- ٢٣
بعيد؟من انوصأ أذهب، أم اتيمم هل منه، بعيده الياه منجد يوحد 

النافر،ان كالإنالإة، ي إذا إلا ؛ ugأن اف للأنلامحون لج\ب: 
الصرويامتعإلهحاءأإ من أو 

فانهالسجد، به الذي البلد ق قرب—، لكنه عنه، بعيدا الماء كاف إذا وأما 
بد•ولا بمل ثم يتوصأ، مم الماء، إل يدهب 

••ؤصي(•*

اسيءأ٠اممهئل حم - ٢٤
يصالحاف ودعوا الصحزة، عليهم ايهلمث، الذين عن تمعنا النؤال! 

ثظئاج ئتو uق يكوق فة يا؛و، الأمأل بمالح اوئل ه: 
يررتالزئا، عن يعممت، صلنت،، كذا، فعلتح إق اللهم ن وقال الإنسان 
فهذامرصى، أوفاشم، كربي فمرج أجلك، مذ ذللث، فعلت، كنت، إن اللهم والدي، 

الثلاثةأحد لأن ا،لعاصى؛ ترك ق حتى ائئزوعة، الأمور مذ وهو به، بأس لا جائز 
حثامحبها وكان عم، بئت له كانت، المخرم، ترك الصحرْ عليهم ايطنث، الذين 



٤٨٩اااق1ءاثىثاءقر 

وجاءتواحتاجث، الشن، من سئ -بما فألش فاث، نفسها عن راودها وقد ثدييا، 
افء،عد يا قالم،: امرأته، من الرجل محلس منها جلس ذر\ مجها، مذ ومآكتة إليه، 
عمهثركها إليه، الناس أحب دهم، وركها، فقام بمحمه، إلا الخاثم مص ولا اف؛، ام، 

الرجلمحبس منها جلس لأنه للمحرم؛ الرلؤ اف:أذا إل فتوثل •مقجل، ممب وموى 
بحقه،إلا ا-ئائم ولامص ا افه اس ت قالت، باممه ظإدكزئه محاح، ب إلاأنه انرأيؤ، ثن 
ه.تفريج ل مسا هدا فكان عئق؛جزا، افه إلا لاعناق عنها قام 

••©صى•*

اصوامام؛دئادنئوذئ' ٢٥
ايالإعنل و أخد انممثاة ؤإذا اشجي، ق داءأناة ثاب _u الئؤال: 

أنيريد لأ بأنه ويت١نثل وواحماته، ثننه يتئ ولا الجزئ، العسل له وصم، 
هدا؟لثل كلمة س فهل الناس، عل يئس 

ممنينتمث زيفه كاف ما إلا الئرايع مذ يم لا الدي الرجل هدا الجواب• 
يقولثم والثنة، المريقة نس أن العلم طالت، عل الواجنر لأن العلم؛ كتم 

زادبنغ اتى ومن أجراه، مريقة أش فمن متة، وهده زيفه هده للناس• 
مناوشأ ليس ~وارإه~ فهو الناس، عر يثى أن محافه الث1ة يكتم أن أما أجره، 

الئق.لهم وين الجزئ، للناس بس فاونول الرسول، مذ أرحم ولا اش، 
للناسويب؛ذ اممه يممل له! قل له؛وامهلتلث،، مر وصيه الأح هذا فأنصح 

العلمس أء0لاهم ما عل بناء ياثنتخئ( الناس عمل ؤإذا واثنتخب، الواحس( 
يقولتالواحس، عن الزائد اثنثخث، ويى الواحّث،، للناس فهويبن أجر، له كان 



رقاءاتاكابا1فتوح ٤٩٠

نهوأكلاكئث سقلم ؤإن ذئمح!، ؛نأت الزاجِ، \هنوإيل إن اس، جا 
ُأئثلأجديىا.

هوهل الستعان، قافه الناس، عل يشي أن من حوما الحي يكتم أن أما 
عنله،صح الجرئ معل الذي أوحم، هو ما لا ه؟ من يالومئتن أرحم 
منالغل ونومح نير، او بحر أو ملأ، بركه ق نفد ، عمانل لو ٠ نعتي 

أنالأمصل لكن الحنانة، عنلئ، ارمعت، وطلنتا وانثثمت، وتمضمضت، الحنابة، 
وأمهعل عئى ثم كاملا، وضوءا يتوصأ ثم الحنابة، أثر من أولا يعسل 

٠ِ

حسده.صائر يغسل ثم مرامت،، ثلايثا 

••ؤصء(••

^^انياس؛اامميسلضه:- ٢٦

هدهكاست، إذا ثم محرم، غر من بلدها من الحائمة إحضار حكم ما الثواوت 
فيهثعمل الذي البيت، ق ثبيتؤ أن يجوز فهل البلد، شن ل أصلا موجودة الخادمة 

عمجوهو غثْ، البيت ل يوجد ولا مدرته، روجته كانت، ؤإذا محرم؟ عثر مذ 
وذه؟ء محي بعد إلا الث ياق ولا العمل، إل 

الثئوللقوو حرام، فهو يرم، عثر من بلدها بن إحصارها أما اُبمواب،■ 
ر>لأنمافنالزأةإلألخذيمم«ُا'.ه: 

ثاقكانتؤ إن فهدم سه، ق ينتخديا -يا وآتى البلد، ل كاثت إذا وأما 

الخج،كتاب ومسلم؛ (،  ١٨٦٢رقم)اء، التحج باب الصيد، جزاء كتاب البخارتم،؛ حرجه أا 
رقم)اأماا(.وغ0َ، حج إل محرم مع المرأة صفر باب 



٤٩١هقر الثالث اللقاء 

وهوحائز.أيصا، إشكال فلا سها، إل وثذقب الخاجه ومفي 

ثبابعند كان إذا محميإ لا حطر عل فهذا عنده، ثست كانت، إذا أما 
عنديكن لر إذا أما الأحيان، بعض ل حرى كإ اشتدة مى نحشى فانه مراهقتن، 

وأنأول، عنها اشزة لكي باس، فيها يكول ألا اف~ شاء ~إن فزجو ساب، 
ورحع؟الصباح ل حاجته معي وتاق آحر، مكان ل ثش 

ثنيلرم بجور، لا فهذا غثرْ اليت ل يوجد ولا مدونه، روجته كانت ؤإذا 
هووالخادمة.إلا الين، ل ولاقى ثوغ، ززيئ لأن كنييا؛ أن هذا 

يكنفلم إذن زوجته محيء بعد إلا اليث، يأق ولا الغم، إل بجح فإن 
حلوء.هناك 

••ؤصى••

سوثفاساضوا:- ٢٧

هذائلوازم يأتي محلامت، يمح دائكأ مسة، مؤ عنده قحص يوجد الئrؤال؛ 
القسمهذا ل يعملوا أن عليكم فيقول؛ عنده يعملول بأشخاصي وياق المحل، 

ذللث،،عل وعئثرهم آلاف،، خمسة أو آلاف، أربعة منكم نهريا آخذ وأنا ثلا— م— 
هذا؟يجوز فهل 

بعاملويأفي محلا، يمح الإنسان فكون حرام، فيل—،~ اممه "بارك هذا ابجواب• 
هذاأكثر، أو أقل أو ألفان أو رال ألف -ه- شم كل _، رمول: فيه بمل 
كانؤإذا أجنيا، العامل كان إذا مذا، تننغ لا والدزلأ نفلماتا، وثيوغ شنقا، خزام 
يجور•فلا ام، جهة ثى حرام فهو أُليا 



٤٩٢

ب1دااعمل فلأن، يا له؛ وقال بإنسان حاء ثم المال، جهز أنه رص لو نعم 
لكالرح أربيع ثلاثة أو ل، الرج ونصم، لك، الرج نصف اشف، عل المال 

مقاربة.هذه لأن به، بأس لا فهذا ل، وربعه 

محصى•• ٠٠

.وراهني(:-٢٨

المنامق الرمول. رأى ■ءندما اJخاري عند ا-ةدث ق حاء \ذثؤ\ل,' 
افهننول ٠لومحمل قال! الحديث آحر ق وجاء مثلأ«، له رراصربوا مماثوا: اللائكه 

Jy  >؛اقرق؟الرئول. سمي محووأن فهل الناس®، ب؛و
الثاس،جع الرئول إف بل ذم، الإمحللاق عل الممريى لأن لا، الحوابت 

يعديه وثصز الدل، يعد به وأعر العداؤة، بعد به وألس القرمحة، بحد به الله وجع 
ءآللأووجدك ه يهدئ صالا ووثدلأ ه ئئاوئ دّئا بجدك ؤأل؛ا اةدلأن: 

صلألأ،بوم ررألم جعهم؛ حن للأنصار امحي. وقال تاكحيى؛آ-خآ، ه عأعى 
ا.بيأ؟«ر اش هجثعتكم اش؛ٍ(؟ هأءنامقم وعاله، اش؛٠٠؟ ههداثم 

والباطل،الحؤ( محذ قرى نقول؛ بل الإءللأقا، عل ننئلمه أن بي فلا 
والباطل.الحق لأنهيثري،؛؛ل( فندادا؛ القرآي( اطه نمى كإ 

٠٠ ••)5^0

الزكاة،كتاب لم؛ وم(، ٤٣٣٠)رقم _، jliijlغزوة باب النازي، كتاب اJخ١ريت حرجه أ( 
(.١ ٠ ٦ ز١ رنم إي،انه، توتم، ٌن وتصبر الإسلام عل، ُالو?1م الولمة إعطاء باب 



٤٩١٢اىقاءاثثءق> 

ئوجها:إذن وا؛سوذسي عندأميناتسم - ٢٩
سكرربأما عل، زوجها، من ستأذف ولم أحيها، مع اعتثزت امرأْ الثواوت 

الحكم؟فإ بينهإ خلاف لوجود أهلها •ع 
كانفإن زوجها، وبين سها خلاف، عل أهلها عند كاينر إذا المرأة الحواب! 

الخهاافمديكون فنظر اثمت،، فقد منها الخهلا كاف ؤإن عليها، له حى فلا منه الختلما 
لحوفلا حقوقها أصاغ الذي وهو عليها، اغتدى الذي وهو سر، الذي هو مئة 

هعوم أغثدئ ما يمثل عثه هووأ عوم آ.ءثوئ ؤئنأ تعالت لقوله عليها، له 
تالحل'-ا'آا[،بهءه عؤئنر ما بيثل فع-انوإ عائتر ؤوإ0 ولقوله! [، ١٩٤]اJنرةت

[.٢١٢٨]^:أصني(ه عثبن أدى مثل ؤولس ولقوله! 

روحها.بيت إل ورجع ثتوب، أن فعليها المحطئه هي كانت إذا وأما 
صحيحه.عنزتها ولكن منها، الخطأ كاف إذا ثشر ثبووأن فلا العنره، أما 

••همي••

عزنئعاثر«ذاسلأةانيالسودالأوتيء- ٣٠
الأدمةفبعص الأوJ، الصما الك؛ارعر ه افه رموو حث، اJثوال! 

فيقولالإمام حلم، الونط وحاصه الأول الصم، من ويننعوثم الصعار عل 
يسثتتتة،من إل الإمام احتاج ؤإذا يقدمؤذ، ما والكبار مكانكم، هذا ليس لهم؛ 
استعدادعل ليسوا وهم الصعار إلا وراءْ نجد ولم الصلاة، ل ثيء له ، ^J>1كأذ 

رأيكم؟ما لذك، 

وراءالصم، من أو الأول الصم، من الصعاز يذع للذي نقول الحوابح! 



لق1ءاتاابابالذترح ٤٩٤

به؛أحي فهو مكان إل تسيى من أنه الواجب دلل، عندْ ليس ذلللئح؟ أين الإمام 
لمما إل تي رامن وقال؛ مكانه فيجلس أحاْ، الرجل بجم أن ش ه اللمي لأن 

به«رُأخق قيو ثنيم إي بمي 
هذاق بل الأول، الصف عن الصعاو سعد الذي الرحل لهذا ذليل ولا 

كزاثةأيصا! وفيها النّجد، عن لهم يضر أيصات وفيها الصبيان، هؤلاء عل جثاية 
الرحل.لهذا الصعار 

أمزأنه فاأزاد '، والنهىاار أولوالأحلام منكم ارللش ه؛ الني هول، وأما 
لأ:ينيإلألأ:ديإلأألالأحلأم،ترقالث يمل: ولم طوْ اليانأن:قدثوا 

هزلأم.إلا يليه أن مى لأنه الصعار؛ ثوحئ لكنا أولوالأحلام 
أنيرض لو نعم التقدم، عل حثهم ت فالمش منئم<ا، ليليي  ١١فال؛ وفد أما 

بواسهلةإما نؤديه، فهنا ا،لصال؛ن، عل سويس أو للمجد، اد إفمنه محصل الصبي 
السجد.يحول مذ حتى منعناه يثأدب، لر فإن أومباشره، وث 

تقديمإل يئثاج الإمام أن يثديثج فمتى يخشه، من إل الإمام احتاج ؤإذا 
ط)حدث ما منة تلانبن من أكثر المجد ق وأنا مرة، الئك ل هذا قديقع أحل؟ 
ولوكانللقرآن ماريا كان إذا الصبي يقدم أن تأس لا والثانية؛ واحدة، هذْ أبدا، 
النثيأن البخاري صمحح ل يبث، لأنه بالحءاعة؛ يصّل ميمه تن عثر ينه 
وهووكآن ذك!ا، كان الخزض تشة بن ونرو ئزآا«رم''، رر:دؤثئلم قال: 

(.٢١٧٩)رنم به، نهوأحق عاد ثم محله، من قام إذا باب اللام، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ) 
(.٤٣٢رقم)،... الصفوفتوا باب الصلاة، كتاب لم: م)؟(أخرجه 

(.٠٤٣ رقم)٢ النازي، كتاب المخاري: أخرجه )٣( 



٤٩٥اله1ءاثوثءثر 

الرسولعن الخن حاء ^ ١^^، متهم وياخد الزكباف، يتلمى ثن سع ابن 
ةرآ؛االص هذا من أكنز نجدوا ملم القبيلة، ق ظروا ثز1ا« ر):ؤئفلم ه: 

إزارعليه وكان البخاري صحح ق هذا متن، مبع ابن وهو ببمم، يصل ممدمو0 
مأبن امرأة فخرجت عورته، يبدو حم جود، الْع ارتفع مجد إذا محمثر 
•دارئآكم انث عطوا لهم؛ فقالت بالخإعة يمحل الصبي وهذا يوم، ذات 

الاتكيلك، ليس وهو المرأة، مثل هو الات أن والعرفح الدبز، هي! والأت 
يميناله اقروا قارئكم، ات عنا غهلوا المرأة! هذه قالت فلمإ الدبز. هي• 

المميمر٠.-بذا قرحي الإسلام بعد قرحت فإ قال؛ حديدا، 
حمىوعمره الصبي يميز قد ولكن مثن، مع ل غالبا يكون والتمميز 

وأناوجهي ق الزئول بجا ج عملث قنهمحه: ١^ بن محمود قال مثن، 
يبلغوبعضهم صغن، وهو ينين، لكثا يكون المغار فعفي '، يتل(ر حمس ابن 

•يميز وما سغ، ن،اف 

••هصى•*

ئ1اووطلةها:- ٣١

فحينهاصدود و؛ير؛،إحداهن بينه وحديث، متزوج؛اس\ن، رحل هناك النوال؛ 
وفهابعض عن قثازل، أن شرط عل معه نمى أن وإما الميح، إما أمزين؛ ين 

ادثانية؟للزوجة 

(.٤٣• رقم)٢ الغازى، محاب الخاري: أحرجه )١( 
المساحيكتاب ت لم وم)٧٧(، رنم المغير، م،اع يمح ض باب العلم، كتاب البخاري; أحرجه ( ٢ر 

رنم)٣٣(.بعذر، الخ،اعة عن التخلف، ل الرحمة باب الصلاة، ومواضع 



لقاءاتالباو،اإفضح ٤٩٦

شتتفإن سكإ؛ العدل أنشلح لا أنا يقول! أن هذا ق حرج لا الخواب! 
زنعةث نند0 أن هذا ودليل ذلك، فاله أطلمك أو عاليه، أنا ما عل نم أن 

فقالت،!سثطلمها ءتئ'قنشؤغ البي أف فث-عنمت، المن، ل كبيرة كاثث، نجثبمها 
فكانُ، لعائشةر يومها ومت، يمحقممقبمتهأ، لمائشه يومي ومت، إق اف، رسول يا 

رْءهعتهاعته تنازلت، الذي سوذة ؤيوم يومها يومي لعائثه يمم ه الثمول 
به.بأس لا فهذا 

وعتمها،زوجها لخر الرأة هة باب، عليها، وضلها الهبة كتابإ الخاركات حرجه أا 
(.٢٥٩٣)رقم بجز، لم سفيهة كائنه فإذا صفيهة، تكن لم إذا جائز، فهو زوج لها كان إذا 



٤٩٧اىئء|ماوععم

عفوالثءالرائع 
——

وأصحاُه،أله وعل محمد سنا عل واللام والصلاة العاين، زب ض الحمد 
بمد:أما الدين، يوم إل بإحسان ثبمهم ومن 

ه(،١٤١٣سنة)الاحزْ حمادى شهر الشهر، هدا ق الثامح؛، اللقاء هو فهدا 
الشهر.هدا من التامع الخميس يوم 

:اثزئu سيرة •ن  ٧٧١وض؛إو 
النازعات،.محورة مسم من عليه وقمنا بإ اللماء هدا ق تدأ 

ثمإلثاهزآه:وجئ؟.^١ ثم؟ أو ملهتعال: مسثز 
ثمإدا وجد؟. ثم؟ ل الئاعة: قيام بيان ق ثا3قؤن\ق ^ ٥١قال 

فيموثوفببمم، ويصاح الله من نجزم ]الازءات:ما-أا[: ه الثامن؛، 
اضقال بطنها، و كانوا أن بعد الأرض ظهر عل واحد زجل قيام كورهم من 

هللماإثح هم ؤ، زجي؟ صيحة إلا تمحقام، إن ؤ تازلئوuئاك: 
ثمأتح؛اة، قوويز من محزحوف الواحدة الكلنة -أذ0 الحنق كل ]ص:مه[، 
همإذا وجد؟. هلت؛ عن ؤإأا قال: ولهدا لتجازثم، عئقجل اممه إل محزون 
لالأزءات:ما-1ا[بال1اهنأه 

أي:لاكمر:'ه[، ه ايثر 'هتج وجدة إلا مآ ؤواو\ تعال؛ كقوله وهدا 
عنهدا يتأحر ولا ركن( وهي فقط، واحده إلا يكون أن نيئا أزاد إدا اممب أمز ما 



رقاءاتالاو،السوح٤٩٨

لكنفإذا ثيء؛ ينجزه لا عغتجل وافه ؛،[، ]القمر:'ه أينر ءؤة؛جإ -لئظه اف، موو 
أنعل دليل أذل مهدا واجدة بكلمي ءَوْل طه منورهم من يقومون كلهم ا-ظى 

الأرض،ي ولا الموات ق ثيء ينجزه لا اطه وأن مديئ، ثيء كل عل تنال افه 
إدة>كااىآقئ 1، وؤ" ألثعرت ق تير ض ِشمءأ أس ؤوماَكارنت تعال؛ مال كإ 

]فاءلر:أ٤[.ه عيثا 

مّئه•حدث أتتك ت نعال منله مسير 

وطم-آو4 الهُءشوةل -صل محثد م للأنم خزي U ئتا تنال مال ثم 
وعمثممره، موائد له الثامة الأمم أحتار من علينا عَفةل افه قمص أف ؤلتنثم 

[.١١١]يوش:آلأكبه لأول عبرة ثءّصأم ق لملكاق• ؤ قالتعال! كإ عفليمة، 
اكزةالأذى من قومه ِمئ أ,نابم ء ه وئول تنلأ لك: ذض 

ننزنت أوذوا قد يك مئ إو نه: قوو الهَ فكأذ والفنل، 
من•ءآآئ وكد آؤ هثشت ولا صمأ ١^ ثئ ولإدوأ ماَكي.اوأ عق طنودإ لهث 

ى؛ا 

أصاب،ما ١صتهلم أل ه اف لزئول للمكدض مديدا فيها أن ةللث،ت ومن 
آمحيو<ف، ببجمحأ بحق تازقوةداق،؛ افه مال والككال، العدايت، من الثايقه الأمم 
[.١٠محمد:] ه أمثلها وإلك،نئن علمم أض نر د ملهتر من  Uy.j،l؟عتمة قآ كف يتفيإ 

كار0.الأيياء يصصو ق والعبمر 

٠^٥^٠٠يوله: ل والخطاب، ]الازءات:ها[، ،وّئه ني.;ن، أتتق، ^،^٠ تنال؛ هال 
علؤيكون إليه، الخطاُب وجيه ؤيصح حطابه هش من أولكل ه للئئ أتك4، 



٤٩٩اراق1ءاررابعءشر 

حديثالإنسائ محا أ-اك ض الثاف: انمى وعل محتد، :ا أثاك فل الأزو: الش 
أولأحد وهو إنزائل، ثنى أساء أصل جزلأ ابن وهو موسى 

يكنواوقد وئوح، وعيسى، وموتى، ؤإبراهيم، محمد.، ت هم الدين اُقمثة العرم 
موصعتزتل لقرآن ال 

مثثهمالسن يى تنحدئا ٠^^ تعال؛ قوله وهو الأحزاُب• مورة ل أحدمحا 
]الأحزاب:؟[.ءه اق نصش ومّئ و1مبجلم مج ومن ضنك 

ثا.ؤدء وش تا آلنيؤ تن ثمح؛ ونخ؟ تنال؛ قوله وهو الشورى؛ ل والثاف 
]النورى:ُاآاآ.ه ؤبمتى ومهمش ومامحصينايمء.أبرهم أمحينآ ^١^ 

موسىلأن عنيْ؛ من أكثر القرآن ل ذكر عفيهالألأْؤئم موسى وحديث، 
هالبي عهد ق وحولها المدينة ل كثتروف وهم اليهود، نبي هو ^١^٥٢١^' 

وأوسعها.وأفملها الأنبياء نبأ من عاتنا قص ما موسىأكؤ أحبار فكانت، 

لنتيعللمساك^، سمويق [، ١٥]النازعات: ه ُوّّنى بث حي أننك هل ؤ قوله. وق 
القمة.هذه ق حرى ما إل 

ته حلوى المثدثى بالؤإد رنم محادند ُؤإذ تنال؛ يؤله مسير 

يموتسمعه نداء عؤحل الله ناداه ه حلوى 'المموس ازاد ;؛هء محاديض أود ت تعال قال 

[.٥٢]مريم: محاه ورت، اموآمحن -جف ثن ؤؤوباِسم تعال؛ قال عَقجل، افُ 
إثهلمومه! يقول وكان مصر، ملك كان فرعون ه تيوف إك ^٧٥—، قوله! 

إكدتى ينظم عينت ما  SlJ\لآوكيئ؛أيه-ا محهال، ؤ غيره، إله لا ؤإنه الأعل، وبم 
عئؤجل.الله حى وأئكر له ليس ما فادعى لالنمص:م'آ[، ه عمى 



تق1ءاتاسبالثتيح

الماءمحرى هوت والوادي الطور، هو؛ ]الن1زءاتتا"ا[، ه اليقى ؤأ)واد وقوله؛ 
،^^٠٠وقوله؛ ءقيالصثآأؤئ؟ر، موصى إل الوحي فيه كاف لأنه افدس؛ اف ونثاْ 

•للوادي اسم 

ومحممي[، ١ —٨ لالازءات؛م\١ ه رق، أن إق ئك هل ثنن ?^^٢ فن إده> تي؟وذ إك 
الأسئلة.*ع موعديا والأن القصة، بقية اف~ ثاء ~إن ومتأق المدر، تندا 



الاقاءادرابعءسر

الآاسااالأ

َُْءَ 

:٢٧^٥٣صيوا4ع سو، ١- 

ناصنتاق إلٍقا نام ام \ظذأ عل مي وعندئ ئنام رجل ص: 
والعفنالظهر فقل المناجي، أحد إل فذهب الظهر، صلاة ونت، يحل مرينا، 

أذأو عئنع، أن الأمحصل وهل وصوله؟ عند العفر صلأْ يعيد فهل مديم، جع 
شممط،لأمضلولام؟

إلالئ:اعج الفلاة يفز له ثنن التام أن نم أن  ٠٧ولا: الخنا'ّح: 
وأمافيه، إمكال لا وهذا إليها، ■؟ع ين أن إل بليْ، من تئرج أن حع، من ركعى، 
لهدامون هذا عل وباة ابمع، إل الخاخة عذ إلا عبمع ألا فالأقل ابمع: 
ونشيدحل أن مل بلده إل سيصل أنه ظي عل يعلب أو يعلم الذي الرجل 

للنث أث حيثذ، ليبمع داعل لا لأنه مع، ألا الأصل له: نقول، الثانت 
إليه.حاجة 

لأنبلده؛ إل ئدم إذا الصلاة إعادة ثلزمه لا فاثه بع، لو ذللث، ع ولكن 
ملها.ما إل بنعها الش يالئلاة ثريت، ذمض 

مثلا،الثثاؤة ق كعطل له يتحشس، ب أمر عليه يطنا قد ايه فيل لو حتى 
علعالتا ولا مكمنا، ليس الوصول يمح ما وقؤغ لأن محغ، ألا أيصا فالأصل 
الئلأئ.الغالي الظن،بل 

••ؤصء(••



٥٠٢

ضم(ضسمممئ؛والوم٢- 

وبالئالحرما، طوي( )وادي ينتثر هل الثامة، الآيات من ائطلاها الئؤال! 
ه؟السى ومنجد الحرام، المتجد ضر ادممه الأماكن هي ما 

قوليس حزما، موسى فيه اض كلنأ ١^^٠ القدس الوادي ينتثر لا الحواب: 
فليسالأقصى المسجد وأما الدينه، وحرم نكه حرم فمط؛ موضعان إلا حرم الأرض 

فقعل،حزمان إلا حزم هناك فليس بحزم، ليس ؤج وادي وكيلك بحزم، 
حرممةهوخزما1دينه.

*•ؤصئ•*

أحييا سثا لأ لأحيه: اشغص قوو الدعاء مضيلمة من أن تمعنا ١^١^ 
هالرئول قول ذكر مع الأمر، هدا ي مصيل زكم هل دعائلث،، صارح من 

النه®تّول، يا منهم تبمش افه ®ايع ^ ١٥عندما لع\1اسه 
بأسفلا عامة لملحة كان إن صالح محص من الدعاء حللب الحواب; 

نموليا فقالت الناس بجلي، ^ والأى يحل الذي للأ'عتابم حصل ما مثل به، 
هداقال التالية الحمعة وق يغيثنا، ،< ١١فاتغ ١^!^؛، وامطعت الأموال، ارiا،، 

اشبمكقاُأ/ج اJنائ، وميم المال عزى أوضرْ: ١^ 

رذم)ا؛ها'(،بضرحاب، ألفاسعون الجة يدخل باب ،، الرiljكتاب اJخارىت أحرجه ( ١ت 
عداب،ولا حاب بضر الخنة الم_المين من طواتف، دخول، عل الدليل باب الإي،ان، كتاب وسالم; 

(.٢١٨رقم)
رنمالقبلة، مستقبل غثر الحمعة خطثة ل الاستقاء باب الاستسقاء، أبواب البخاري; أخرجه ( ٢ت 

(.٨٩٧رنم)الاستقاء، ق الدعاع باب الاستقاء، صلاة كتاب ومسالم; (، ١٠١٤)



٥٠٢اuقاءالوابععقر 

ئنافالداض اثس، من لير ئممدأ اشنلخة لأن يه؛ بأس لا هذا فان 
>ء؛ؤم'قوثؤاللمي من كان إن فهذا خاصة لصلحة كان إذا أما النابع، بمنزلة 

لمنm دُءاةَاش لأن M ائت ام تال أن لاثأز أي: ن، باز لا فانه 
■ي.كدعاء 

يدخلإثه ! يقول ؤمذآنئث تيمية ابن الإسلام سنح فإن غثرْ من كان إذا أما 
هو،ممنحته متنين إذا إلا ب،، افه ايغ لأحد: مل فلا الدمومة، لمنالة ال 

إنكأحن ممد لك دعا إذا لأنه له مصالحه يكوف له؟ مصلحه يكون وكتئن 
فتنشدد٠ثلهر٢'، وَلك آمن الللخ،: ماو لك، ذخا إذا ولأنه الفن، محئ واش 

ئةاةلك،بمهماياثذي مزهذاض 
أنهالإسلام سخ عن سبى فكإ الطالت،~ ~أي• نضمه مصلحة نمد إذا أما 

تدثوم.

هويدعو ولا الرجل، هذا دعاء عل يعتمد مد أنه وهو؛ آحر، محذور وفيه 
لنفسه.

يطلبصالح رجل أنه ويرى يعر ربا المسوول أل وهوت ثالث،، محذور وفيه 
بنفسه.ؤينلو ينفه فيزهو دعاؤ0، 

لمأو أجابك مواء ءباد0، اممه دعاءك لأن لنمسك؛ اض ايغ أخي، يا فأنت، 
لتحمىتقول أن بدل بالدعاء اممه عل فائ وبينه، ب؛ّل-ا صلة لربك، ودعاوك بجيكج، 

(.٦٩/YU)تيمية لأبن الفتاوى، رجمؤع الغثر س ال-'ءاء ؤللبا مسألة ل انظر )١( 
بظهرلالمّ،لمين الوعا، ضل باب والاستغفار، والتوبة والدءاء ااا-كر كتاب ت لم مأخرجه )٢( 

(.٢٧٣٢الخب،رفم)



دقاءاتاسالصوح

منأحي يا سنا ُلأ له؛ قاله الني. أن عمر وحديث الق، ايغ الناس! من 
،حديناصبف.دعائاك،ا 

••ؤصق(•*

حمئاآأنذاش،1شجدء:- ٤ 

مدموم،فهو أيه، غم إل اسمى من أن الدوومن بعض ق علثا مر الئوال؛ 
أباه؛ينثحقئ الناس بنص أن ومع أيه، تل من جدة إل يشي فيمن وأيك، فا 

أسه؟من أقهر جيم لأن 

بيانمع قويه ي وبّياديؤ لئهرته الأعل الجد إل الائتاء أما الخواب؛ 
الي؛ءآنا ءؤإستيوثؤأ الثى ئال، فقد به، بأس لا فهدا أحر، محل ق لة جد أنه 
اّئةكال قجمحصمُ أت1 أف ْع اأشي<ارأر، صد ١^٠ ك كدث، لأ 

ابنهو أنه العلم •ع ثومه، ؤ، ويسادته لشهرته جدة إل اسسب، لكن عيدافه، 
عدافه.

الأوقامت،،من وقت، أي ق إلته يتتسج، ولا اياه، متناسا جد0 إل اسس1، إذا أما 
قور،لأطاإنكانذك،ينمامل.

الدعوات،أبواب والر•LJىت (، ١٤٩٨)رنم الدعاع، باب الوتر، أبواب، تفرع داود• أبو أحرجه ا  ١١
(.٢٨٩رنم)٤ الخح، دظء قفل باب اياد، كتاب ماجه: وابن (، ٣٥ ٦٢رنم)

ومالم؛(، ٢٨٦٤)رقم الخرب، ق غيره دابة ناد من باب والمر، الخهاد كتاب ١^١^! أحرجه )٢( 
(. ١٧١)٦^رقم حت؛ن، غزوة ل بابذ والمر، الخهاد كتاب 



٥٠٥ا1لةاءا1رابعءاةر 

نوو،هياثاسم^٥؛٥- 
U :jljiji  نزلك،اف لغي الدط! لكف إذا خلاله مذ الئاط م

نمهاتهذا أنشودة ايتدائى الثانية الئك كتاب ق ووذ ونل 

١^١إلالثإء;اظمإل 

علاق بس علم يا صعود ل عش 
ائم1داظمد1

ناو:ثم 
أمحاذدالنا جدد و\ش ظ!؛\ رزق 

هتاهنافإف وقرف يالهنا علينا رقرق 
\م\ذتيظ\طوا 

ثبم\كوق\ك؟هلةدادعاألغتياف 

الجديعيد الإى هو ليس العلم وأن حتنأ، الكلام هدا أن شك لا الخواب; 
هوهذا فان ه، رسوله ونق اطه يكتاد_ا التمثاك يعيده الذي ؤإنا والترف، 

والعروالشنق.سنتا اممه جننلة الذي امحقث، الثثن، 
وقاللادافةوذات٨[، ه يحذتيخنك رلربمّوليء آلمره ُؤرش ثا3قؤداك• الثه قال 

محكماآلأتيي ق تستضثثهتز آاصنإ*ثثت وعثياؤأ يذلأ »اعزأ أنين آثه نعد ؤ ت تعال 
بمدئ رثتدنيم ثم أنبمى أم ييتم كز رؤتكش تلهم ين أنييى ينئآ 
]الور:ه0[.أقاه ؤمهم 



وقا«اتاسالسوح ٥٠٦

 Uأتهلا بث الند؛ أن رد إنإ الداعي بأن علئ1ا لولا ، ٧٢الذلم ئاءُ د
ا-إقاهلثة،ق ويدعوامحم يدعوالشجن، فهوكالدي ثرك، هدا إن لملثات موجد 

والجدبالعرة يلق الذي هو منه العلم أن يريد لا القائل هذا أن نعلم لكن 
أكتثنزك هذا بأن ئنمخا أن هئقاو لا ذللأ، أحل فمن بب؛ هو ؤإنإ والنزف، 

اممهعبملة لم ما جعل حيث الأصم، الثزك مى ثؤغ هو ذقوو،ت ذللث، ْع لكن 
•مثا محببا 

حتىأيصل؛ لكان موصوعه ق ئنظز أن أجل مذ هذا لي كسث، أنلث، ولو 
عئإإ؛ْل.اممه ؤينوا الأمور هذه بمثل المعار، سبا ولا الشباب،، يتعلى لا 

••)محسمق(••

٤ا*ط4ه اتفوآن فلبئسالأع4ىلشاء ٦- 
المدارسق يدرسورا النصر، فاقدي مشايخ هناك أن ق رايلث، ما النوال،! 

فاترتل، أن نجب القرآن، قراءْ المرأة تريد فعندما للثنايتج، المتوسهلة أو الثانوية، 
الرحل؟هذا أمام صؤخا تح-؛ن ل رأيلشر 

كاوإذا أن به، بأمن فلا نوثويا كاف إذا للمناء الأض تدمحيز ايزاب: 
حال،أي عل التوريى من ينع أن بجب بل يدرمحى، أن بجور لا فإنه فيه منيها 

كاذ.

أنثئظرإل؛ي؟للمرأة هور فهل يرم،، إذا الثوال، ويش 
شهوة؛عن ذللث، يكوف ألا يئزط إليه أن للمزأة يجوز نعم، والجواب• 

هالقي أن من فاطمه؛نت، حدين، ودليله بحرام، ليس للرجال المرأة نظر لأن 



٥٠٧اىقا،ا1رابعءسر 

ا.ءتد٥اار يائك يصع؛ن أعمى زجل قإيئ مكتوم، أم ابن ست، ق اراعتدى لها! قال 

قيلعثول اهتثة إل ثئظئ وهي عانثه ينم كان ه البي ولأن 
امبرُ
بدلك،ٍميا اوأة وين الأض، الرجل هدا عذ الئزآن يلأوة وأما 

الصويت؛نحسين بدون ثرسلا القرك ترمل أن وأوى فينة، فيه يكون أن فاحثي 
بازلئؤع\كاش قال فقد الشابة، مسإ ولا للمرأة، بالئبة حطثر الصوت، يان لأن 

هشبما ؤُ محبملن •/ض ينهء محا محْلح إلملؤ محثص ^٥؛^ ه؛ نبيه لنساء 
•لصويا رقيق ولا ينز، بدون عادى، بصوت، لكن ريل مهي ا-الأحزاب-أٌأ-ا، 

••©صء(••

هلسنوات، أرع ٌنفرة مدة وكاذحv مدينة، إل ثخص ماهر لو الن>ؤالت 
الصلاة؟مصز 

حايشئ محدوذه مده هناك هل العالإء! فيها ا-خثلم، أله مهدْ الخواي،! 
١^؛،ْلالت ولو ئنافت فهو بلدة، ثغائنا ئنافزا الإنمائ دام ما أو لم، ام 

أقامبل البلد، هذا ق المهللمة الإقامه ينو لم إذا اف الأنأن الصحيح؛ هو والثال 
وشغله،عنله سهي حتن يزحغ أن شه ول غثرهما، أو علاج، أو درانة ما لعرض 

مسافر.فانه 

(.١٤٨)•رقم لها، نفقة لا ثلاثا الطلمة باب الطلاق، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
وملم:(، ٤٥٤)رمم الجد، ق الخراب أصحاب باب الصلاة، محاب الخاري: أحرجه )٢( 

(.٨٩٢رنم)العيد، أيام ق فيه معصية لا الذي اللم، ق الرحمة باب العيل.ان، صلاة كتاب 



لق1ءاتاال،او،السوح ٥٠٨

انجدإل عم أن عليه نجل فإنه اس فته مام ه و لكف إذا ولكن 
عذيتأحر أن له تحل ولا ا-؛ثمعة، صلاة عليه محب وكذلك الناس، ْع ؤيصل 

أوالخمعة،الحاعة لثيود، ثنقطا ئدزا ليز الئي لأن أوابمة؛  ■٠صلاة 
■الصلاة همتم بمن اُتم إذا الصلاة همتم موف وحثي 

••هسؤ(••

-٨

الدف؟بلون اءونة ١^ أو الممنات، انتءو حكب ما ١^١^ 
إذاثيءٌ الدف هدا مذ تحثئ كان إن بالدف الطلمثه الأزق الخراب: 

لاجثتعالنار عل عرض لو الدف هدا الصائغ: قاو إذا يعني: النار، عل عرض 
لونوذ كان إذا ون حقيمه، لذف، اسعإل لأنه م؛ بما الطل فان منة 

لأنذللث،؛ ط الأقل لكن فيها، ؤيزث أن:اكذ بأس لا أي: به، بأس لا فإنه 
الدف،3،آية ياكل الرجل هذا وُقولات الظن همه سيء قد وهوياكل إله منثظن 

المنوعةال،كثيرة الأوال وق يه، فيمتد«ى خالصا ذما ذللن، يقلن فقد إليه، يظر ومن 
الأوان.هده مثل اسنمالط عن يكفي ما 

••محجمحى••

•ضصصمح؟صةمحًه؟٩- 
ةلمهمه]سرج:0أ[؟>لأثنز افب قوو نتش ما الثوال: 
هوآلثموم فثايل محني' مغنم -م أميم و تن)و■' اف قاله الجواب؛ 
حماأموالهب ق جعلوا الدين الثوم هولا؛ سبماةئؤماق اممه يمثدح ]العارج؛٤أ-ه٢[، 



٥٠٩اسءامابعءقر 

للسائلمعلوما 

أنههدي مى وكان كدا، أعطى I ويقول ينال الدي السائل 
الأخلاقمكاوم من فان وناله، عيا كان لو حى ازكزم، عايه وهذا سائلا،  Ijjلا 
الرحلفإن الناص، ئنأل لا أخي يا له؛ ومل فاشحه أعطته إذا لكن يعطنه، أن 
•لخم مرعه وجهه ل وما القيامة يوم يآق حتى الثاس أل، ييزال لا 

إدابعمل '،'؟ ٥١ومول يا فقال؛ ه البي أل ٌّرجلا إل له* وتقول 
افه،نحثلئ، الدئثا ق رراوهد اليثر له فقال، الناس، وأحقي اممه، أحبتي عملته 
الناز(ارى.مم، الناس عند فظ وازهد 

المخرومم* وليس الممة، وهو المال، ثى حرم الذي فهو المخروم، وأما 
إئالإعطاء، ق خق له ليس الحل لأو النالإ، من الكيث بمهئة كا انخل، 

وهوالمقثر.المال، حرم من بالملحروم الراد 

••هصى••

بننوة:تام م نيم) فايهاه مهل ي *زاقلب حكم -  ١٠
ساعاتذ،خلال النل فاش الطاتم،، إل بانتداك، كك، شخص الثزال: 

هذا؟له يصح فهل ذلالثبخ، عل العمل موافقة ْع عنزة يأخذ أذ وأراد 
بعمرةيقوم أن أراد ثم وأنباه، معم، لعمل ايتدبا إدا ان للأنيصح الحواب،! 

فلهالومت،، بعض وتبثي أكه مد أحله من ائتدب الذي العمل لأف ذللثح؛ يفعل أن 
كتابومسلم؛ (، ١٤٧٤)رقم تكثرا، الناس سأل من باب ازكاة، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 

١(.• ٤ )• رقم للتاس، ألة المكراهة باب الزكاة، 
(.٤١٠٢)رقم الدنيا، ق الزه،. باب الزهاJ، كتاب ماجه! ابن أحرجه )٢( 



لق1ءاتااربابامح ٥١٠

الأمرفإن له، وأذف منووله من انتأدف قد كان إذا سيإ لا ثاء، بإ فيه يممزف أن 
جائز.هذا بان واضح 

••هصى••

يوقع؟اويستوحثي  ٥٠٠فارليا،حل ساجدا٠ الإمام الدك - ١١
ثميمحر، أن ناجيا الإمام وجد م وكعة، فاته لمصل محوز هل الثوال(ت 

الإمام؟نوي حر أوينتظر، بمجد، 
الإماممع يدخل أن حال عل والإمام الإنسان جاء إدا الأفضل الخواي،ت 

الك،لمول يمجد ثم ؛لإكم ماجدا، ووجدْ جاء فإذا كاف، حال أي عل 
 u« ىّخدثا ١^^ \ص■ هدْ ولأن هافيا«را؛، وثا،٣ محأوا أذم

معيقوم ثم يمجد، أن فعليه لوللئج مسه؛ عل يقونها فلا ذنوبه، لمنفرة نثا تكون 
اوكوع.بإذزاك إلا ٧ لا اوئ لأن زكعة، -ها محب لا لكن إنامه، 

••ؤصى••

*سنماهمابالأمواق؟-  ١١٢

يمكثولوالنار ابؤ بين محور ؤ الأعرافإف يقول! ثخمى من سمعت السوالت 
الئنتن؟من عددا فيه 

أقنام:تلاثة إل انسوا ايمانة يوم كاف إذا الناز الحراب: 

(،٦٣٦رنم)والوقار، بالكٍنة ولا>ّت، الصلاة، إل يعي لا ياب الأذان، كتاب، البخاري؛ أخرجه )١( 
والنهىوسكيتة، بوقار الصلاة إتيان استحياب باب الصلاة، ومواصع الساجد كتاب وم—لمت 

٦(.٠ )٢ رقم سعيا، إتياما عن 



٥١١الاق1ءا1رابعءقر 

ا-إمحته.ؤيدحئول يعدبوو لا فهؤلاء نيئام، عل حننام رجح تنم 
يقدرلالعاوام_، منتحئوو فهؤلاء حثنام، عل نيئاي رجح آحزت وثم 

اخ.إل ينجوذ ثم نمئاتبمم 
بموالَالأعراف أفل م فهزلأء مواء، وخثنام تعام نالث: ومم 

الناز>ؤيتزوق °ؤعال وغ °غمكان و هم ل النار، أهل من ولا اجك، أهل ؛_ 
ا-يقثة.يدحثول النهاية وق اش— ثاء ~ما فيه يمول ا-لآة، ويروق 

فمنينتحي، ما ان إنكل أععر أن نبممحؤد\ق اف عدل ممام من وهدا 
إلالنار ق عيب نمئاته رجحت ومن انق، أهل من فهو حنثاته، رجحمت، 

لكنهاالأعناق أهل من فهو اويه، متونئاته حنناته كانت ومن الله، ثاء ما 
النار،إل وإما ١-؛^، إل إثا اشقث وإنا ذاء، ئنقثا لبمئ، الأعراف- -أي: 

الحنة.أهل من ؤإياكم اممه جعلني 

ء٠َ ة ْ َم 
ط■ حكمصيقالعزانمرالتمائم(ؤييانممةالإستقظءبالقرآن؟- ١٣

اياتعل محتوى )تمائم( عراثم لعمل يدهبوف الدين ل رأيلث، ما القوال: 
ماءها؟وائزب أوبثها محدة، عن صنها قم: ؤيقال قرآنية، 

قصةق الّمح، عنا ينش فقد ّْئردع، فإنه بالقرائن الامنثفاء أما الحواب• 
بميوهم،لم القوم هولا؛ ولكن صوما، موم عل ثرلوا نم بعثهم، الدين ظو، 
ععزب،؛LJj_ ١^٠٢ ند عل تبماةةؤت\ك اش قدر ثم ناحيه، الصحاثه فتنحل 

فانا/نلممنزلواهآ، الدين ام اذمواكقولا؛ فقالوا: واشثدالأمء، 



ه«ااتاسبائصوح ٥١٢

ثدثبنعم، يالوات راق؟ مذ فيكم هل وقالوات الصحابة إل فجاووا رايا فيهم 
طوالهمءسبميل، وةاللهم:لأم:شلكمإلأ أمإلثالقوم، 

مام.لحظة ق صال، مذ تشط كاثإ فقام الفامحة ثورة اللدخ عل الرجل ممرا العثم، 
ظكمحا^٠ فقالوا: أخدوثا، الى ١^٠٢ م عيهم أشكو الضا:ه  Jiثم 

لداصربدا حددا ٠٠فقال؛ الخم وأحموْ الني. إل فجاووا المدية، ثاف حتى 
امح،فالأسثفاةتامئ؟«؛هأى:

به؟ئنتشفي صفة أي عن، مضللحه، وفيه تطنب أم 
المارئبقراءة وذلك، هب البت، م، الوارذؤ القمة عل ته ئسثئفي نقول؛ 

Jp  ،وارد.ط،ا المريض

الثالم،،يعص أجازم فهدا المزآن، مذ ثيء فيه ما يلبيه عل بملمؤ، أن أما 
العلمأهل يعص واجازه ذؤغقنك عود من ين اض عبد منعه فممن آحرون، ومنعه 

أفتهما أو الخيار عل أوتعليمة الوسادة، نحث، وضحه وأما والخلم،، اJثلم^ مذ 
إثهرسبنا عتلا ثنمو أن سعي ولا الثلمv، عن ثري لم صفات فهدم ذلك، 
الثلم،.مذ أحو 

ثمزعفران، فيه ماء ق يقرأ الناس، يعص يئعله ما أول باب من وكدللث، 
مايقرأ لا حطوطا غط الزعمران، هدا من فقهل خهلوطا فيها وقطط ياق؛أورا3ا 

مخ.ولا ولأنني، البدع، مذ أيثا فهدا فيها، 

رقمالكتاب، مانحة الرب أحياء عل الرمة ق سلى ما باب الإجارة، كتاب اJخارىت حرجه أ( 
رقموالأذكار، بالقرآن الرمة عل الأجرة أخذ جواز باب اللام، محاب يسالم: (، ٢٢٧٦)
(٢٢٠١.)



٥١٣الأق1ءامابعءقر 

١٤-

الذيمثل أجزه يكون المنعي حلفن التي الثاحة ق صل من هل ،! ^^٠١١١١
المنعي؟حلفن التي الساحة، ق ينتظر أن له هل واننتكس الكعته، يجوار صل 

المنجد،امتلأ بأن الصفوف ايصلت فإذا الئاحة، ق الصلاة أما الخواب! 
قيغونوا أن لهم يزجى فهؤلاء الثاحة، إل الصفوف وصلت، حتى 

هذهق الصلاة فإن مكان، وفيه حاليا المنجد كان إذا وأما الأحر، ق المجد 
صلاة؛ألم، مئة فيها صل لن يكون فلا الحرام، النجد ق كالصلاة ليت، الساحة 

يعرفول.كإ وامع، شائع المجد وبتن بينها المجد، عن مئئصله لأنبما 
لأماايكامحئ؛ فيها;Lj وخلل إليها خزخ فض الأمحكاف_،: ألة موأئ 

أبواب،،له حا حاصى بحائط محوء1ة المنجد عن حارحة هي بل المنجد، من لست، 
منه.تعتبمر فلا الجي.، حارج يكون الذي كالحوش فهي 

••هصى••

ح؛ةا؛اسلأةاثدزنة:-  ١٥
ذك؟و ززذ الذي الدليل صئه وما الأز:ة، صلاة حكأ ما اائؤال: 
أصلاله أن عل تدل نواهد له لكن صعيفج، حل.يثها الثوبة صلاة الحوابج؛ 

الشيإن وقال: الني. ثزصأكتزصوع حنإ خثمحنبمثه عماف بن عثإو حديث، مثل 
صلم هدا، وصؤق نحو توصا ررض قال: ثم هذا، وصوتي فل وصأ ت. 

نجصهممزاسقمامد.مذدني«ُا'.

الطهارة،كتاب ومسلم؛ (، ١٥٩)رقم ثلاثا، ثلاثا الوصوء باب الوصرء، كتاب اJخارىت أخرجه ( ١ ) 
٢(.٢ )٦ رقم وكإله، الوضوء صنة باب 



لق1ءاوااك1باهمح ٥١٤

ُئِص  ثمالوصوء، فاسخ ثوصأ إذا الإنسان، أن عل يدل شاهد ا-اثديث فهدا 
سنةولكنها التوتة، صلاه سمى ولا دسه، من مدم ما له ينثر فانه وكعتي؛ صل 

التوتة.-يا محمل ولكن الوصوء، 

*•ؤصى••

إيداعحكم - ١٦

ابيةلإبه؟ب؟ومااولث،
مثل؛للحاجة، إلا توصع أف أرى فلا الثتوك، ق الدراه٠٢ وصع أما الخواي،! 

ذللث،.إل للحاجة البنوك هده ق فتصعها سته، ق الدواهم عل اف الإنعناق أن 
Ijjليستر القوك لأن للحاجة؛ البنوك ق وصثها قور إنه وأقووت 

معاملتهاكانت( لو ؤإلأ حزاما، لستر طتبه ممره معاملاتر لها إن إذ ./( ١ ٠ ٠ )

١٠رنا) مشاركاتكون لأنلفر عندهم؛ فلا يلوسك احرقش لو لقلنا; /'( ٠ 
لهمفيالث:ا•
كانتفإن البنوك ق دراهمك وصع إل الحاجة يعتر إذ نقول،; هدا وعل 

محفزأو الفلوس، احترفت، ولو أبدا، فيها تفنها فلا بالزنا، إلا تتعامل لا البنوك 
متاحء بثي ثعمل كانت، إذا وأما البنوك، ق ثمنها فلا فيها محعلها حفرة لها 

للحاجة.عندها الفلوس أنثضع بأس فلا حرام، وثيء 
يقال;لكن معاملة، أحن البنوك أي أعرف، لا فأنا أحن، البنوك أي وأما 

•بالربا التعامل ل غثرها من أملم هي الراججي ثرئ إن 



٥١٥مقر الائءاضابع 

الدير؟بإذى انيلف سب 4ع الراتب يقاض حكم ' ١٧
ثحو)٥٧^٠٢(،عن ثبمد الش القرى إحدى إمانم ق موظئا كث 1 القوال 

الطمة؛لأمثر محملث مشمة، لحمقي آتردد كنت، وعندما وعر، صحراوى محلريق 
ي1دنلا وبعصها الأيام بعض ق ل يأذن فكان الأسبؤع، ق يوئين أداوم أذ ل ائدف 

منإذن عز من فيها اتعس-ا كنت، التي الأيام حكم فا عامان، ذللث، عل ومضى ل، 
خصاالنؤولفياها؟اكلقة؟ أمير 

هلأمحللالث،أذ إذن بدون صيك ض فيها نس، اق الأرام ١^١^،: 
 Uاشسث،، الننو أممثث، فإذا صل، مقابمة ل اوابم، لأن اوي؛ من الها مب

الثاJن،أحديث، الأن كنت، ؤإذا كاملا، ستحمه لم مصت، ؤإن كاملا، الثاسثإ 
كنت،ؤإن أمكن، إن منه أحدثه من إل ثرده أن ءليائإ فالواجس، حمم بدون كاملا 
قمنمي، عارة ق أيحله أو منه ئصا به فتصدى والتعس( النوولثة مى كمحشى 

•إلمه مى لثنلم ؤلريق إصلاح 
إلهثاج العمل أن ثعلم وأست، عندك المباشر المنوول مى انتأدو£، وإذا 
كانإذا وأما للثح؛التياص،، أذن ولو نحز، أن فجي الإذن، منه ثمل فلا وجودك، 

بأس.ذلك، ق يكون فارحوألا التاثز، صاحبه للث، وأذف بمتاج، لا الصل 
••هجمى•♦

١٨-

يأذنوفلا كملأءهم إن العاو<ت بعض ل وقال منحد، حهليي، أئ القوال؛ 
قأتحدث، أن ل قالوا وقد اورعة، ق حراس بحجةَأم-م ا-لدمعة، صلاة بأداء لهم 

رأيكم؟فإ الصلاة، ق لهم يأذنوا بأن العملاء آمز وأن هدا، عل ا-اتمعة 



لق1ءاتااك1واالذمح ٥١٦

النواءل يسمم لا يحيث ائنجد عن المال هؤلاء لكن إذا الخواب! 
باتهالمال ويطمئن لاثولجأ، ا-إثمعه فإن البلد، حارج دهم الصوت، لولامكم 

لهم؛يأذل أن كفيلهم عو ؤيثار ظهرا، ؤيصلوف المزرعة j القا؛ j عليهم لاإثم 
قسببا ذلك يكون ورب،ا لقلو7إم، ويظتيبا لهم، وجمرا له جمرا ذلل—، ل لأن 

عليهم.صغهل إذا ما بخلاف بالعمل، قاموا إذا شنمب 
بآصحاجميلمموا أن أجل من الحمعة صلأْ يطلبوف المال من وكث؛ر 
أنإل بمحدئوف الثوق ق وعئلوو ا-محمنة إل ياتون تجدهم ولهدا ومعارفهم، 

نحلب،والإمام يتحدثون وحلموا اثنجد لحلوا الإمام حصر فإذا الإمام، محضر 
قشعلم إيا ابمة، صلاة يرد لا ٍئاحبم أن عل دل العمل هدا ومثل 

باليات.أعلم واف، فمهل، ومعارف، بأصحا؛ا، 

ِفيوهم الصوُتا، م،ىر بدون المداء نمحوا إذا سق؛ ما عل هو والدار 
ثيء.عليهم فليس البلد، حارغ لكيوا ؤإذا فليخصروا، البلد 

••هصى••

حك1إانيأرادامحجوسدئ:-  ١٩

أفل يمح فهل دين، عل لكن أحج أن وأييد مثزوج، اف إنأنا الئوال؛ 
لا؟أ-محلج،أم 

اهإلانجيلأف أزلا، الدثن ضي أن الدثن ء لمن الأفضل الخراب: 
ينتطيعمال يج0 ق كان ؤإن دين ، cJlpالذي الإنسان يعني: دين؛ وعليه الإنسان عل 

ا،نمينعل والخح واحب، دصاؤْ والدين مال، عنده ليس الذي ان لكلإن؛١٠ أن 



٥١٧اده1هالوابءءقر 

واجبا.كان ما عل بواجب ليس ما بميم أن ان للأنينبغي فلا بواجب،، ليس 
عليكدين و تضرمة ويوهم عليك، الذي الدين مضي حر محج، لا فقول: 

عليك.تحب لا حج ل م3ث درهم من حتئ 
*•هسمى••

٢٠"

أتمهيكونول ئد البلاد هدْ ق نتحاةمحوةاث\ق افه إل الدعاة أكثر القوال: 
المجاورة،أوالبلاد المجاورة القرى من كثثرة دعوات إليهم توجه وقد موذنتن أو 

الدعوةإل ؤيدثب منجده الإنسان يرك أن محوز لا تقول: لك فتوى تمعن وقد 
الدعاةلهؤلاء خاصة فتوى إل فنحتاج أممل، ا1نجي. ق ماءه لأن عئؤجل اش إل 

الوقت؟بعض النجي. رك إل ذلك ادى ؤإن للدعوة، الدهاي، بجواز 

منمنجده بمغ أف ان للأتمحوز لا انه قلت~ —كإ أرى الذ>ى الخواب: 
خاقام يكوف وق، كماية، فرض اش إل الدعوة لأف وذلك الناس، ياو.ءو أن أجل 

الدعوةإل مم.هن، أن محور فلا عم، قرض الوظيثة والقيام؛واجس، يكفي، من 
المجد.وتيع 

الحيوأئل الأرياف مناورة يعد أويومم الأسمع، ل يوما لودمث، نعم 
أنعل ملمحا كنث، ؤإذا محوز، لا فهلءا وقت،، كل ثبمى أن أما ،، ٧٠١۶حرج فلا 

للدعوة.ومئ الإمامه، فارك اف، إل تدعو 



دةاءاتااد،اوااممنوح ٥١٨

XL،Ujبشيطض حكم-  ٢١

٣(سعرها)* يماوب والسيارة سيارة، لديه 3ملأني أحد وجدت الئوال،؛ 
أذقغألا عل ألفا د)هآ•( واسلمتها ؛؛ ١^١٠يخالبجا بلتها فأظ حائقا، ق ألفا 

فهلربا، هدا <; من؛13فهناك سهرية، أئثاط عل ١،^^ أنيئ ولكن مثدما، ثقا 
حا؟وذمت، بحالتها السيارة استلمت اثني العلم مع ربا؟ هذا 

بدراهم،دراهم سر ولم الجارم، افم/ث لأيلث، ربا؛ ليس هدا اُبمواب• 
عندالراهنة فثتقا أف تطأ مم، ائواثا، بكأ تدري لا كث ؤإن حض 

نهري،قمل كل ذئغ أن عل ألفا ٦( د)ه قباثها وأنم، ألفا، ٣( محا)٠ اسلاطح 
ربا•فيه وليس ثيء، فته لتس فهدا 

صحيحا،فليس ثمنها، من أكثر علبم، زاد لأنه ربا؛ فيها إن قالوات والذين 
ينايته.الذي هدا لأذ المعاملة هذه ق بأس ولا 

رأىإذا للإنسان يثعي لكن إطلائا، ربا فيها ليس المسالة هذه أن فالهم 
الأنلأنه الفاحشة؛ الزيادة هازه الثمن ل عليه يزيد ألا ثيء إل مصهلثا أحاه 
ورصين،أث، ماو.تا إذا لكن (، ٦٥جعلها)٣( كدللث،،)٠ أليس مستن المئة جعل 

حزج.فلا الثيء، -اذ\ 

••©صى••

محاضابمطسةاسل:- ٢٢
قالحإعة ق بالصلاة والمخايز الطاعم أصحام_إ بعفن يطالت، إننا الثوال،ت 

يراعلكي المخز، محا أو المْلعم، ل منهم واحد يمي بان يطالبوتا ولكنهم المسجد، 



٥١٩اسءاضابعهض 

تركتإن أفراق فيها يكون والمجلات المطاعء وأن لأسا المخز آلات 
بامحورالخمح ثلزمول لا لماذا لنا! يقولون الأئمة من وممر حريق، حدث قنبا 
أنفاحببنا واحد، ينمى أن محوو فقالوا; العلم، طلبة بعص فسألتا أحد، يبقى ولا 

برأك؟اخذ 

بأشياءالناس يلزم أن من أومع ذللمثؤ، من أوسع الأم أن أرام الذي الخواب؛ 
كذلك،الأم كاف فإذا صززا، علهم ئت، الألأت إغلأى يكون ربا تْزهلم، 

الاثنانيصل زملائهم دم4 حاء إذا أجل من المكان، ل يبقيان اثتاف منهم يترك 
الخاعة.الناس صلاة حال الباب يعلى لكن هذا، 3، حرج ولا حماعه، 

ََمحُ مء َْ  اهضاءالوسوء؟ائشل،u؛iاف1ضهسمذايء،هلن1رنمuii^jإذا- ٢٣
الوضوء؟أعضاء مهد يلرمه هل الماء، أفاض ثم المشل، ثوصا إذا القوال; 
الماءإعادة يلمرمه لا فانه الغنل، عن هذا أن بنت المنتسل محوصا إذا الخواب; 

يتنمرأن مثل بدنه حح وعسل اعتسل انه لو وكذلك، الأعضاء، س عسله ما عل 
ويتتشى.يثمضممحى أن بد لا لكن الوضوء، عن يكفيه فإنه ركة، بل 

ثال;الوصسوء يكر أن بعد تعال قوله هو الأ؛ءترة الصمة هذه وذليل 
قاله الني لأف ذللمتح؛ موى يذكر ولم ]الاندْ:ا'[، ثآهلهروأه حسا ؤوِإذ،َق-تم 

مسلئ،«.عل أهرعه هدا ررحد قال; به لشل الماء أعطاه الذي للرجل 
إعوازفئة 3، نِكممفقنق حصين بن عمراف عن البخاري 3، طويل والحديث 

يصليأ منترلأ رجلا ورأى بأصحايه صل مد البي. وكال النليمح،، عل الماة 



لق1ءاتاك1و،السيح

ارعلتكفقال! ماء، ولا حنائه، أصابتني قال! منعكا؟اا ررما فقال! القوم مع 
هذافأعطاه بقية منه وبقي الناس، وثوصأ باتاء جيء ثم يكفيالث،؛؛، مإيه بالصعيد 

رجزفهJا الوصوء، له وتير؛ا ٠، مسالئاا،ر عق هآزعه هدا ®حد وقال! الرجل 
هِزلا لأنه له، لدي الوصوءَ :ازثهُ كان فلو يشة، كان ه والني جاهل 
الحاجة.وقت عى البيان ثأحثر 

*•هصى•*

٢٤-

هلالدم؛ وحرج بمليها، ل ما ونمط أشهر، ثلاثه حملن امرأة النوال! 
مدةأمل هي يوما ٨( ١ ) أن العلمم؛ أهل بعض كتب ل وجذئا ولد لا؟ أم نحل 
الحنن؟فيها يتكول أن يمكن 

الدمفإن حلى ومد الحثئن نمط إدا إيه خدهإقة! العلياء يقول الحراب! 
الصلاة،اجله مى ثرك لا مناد، دم فالدم ئق ولم تمط ؤإن نفاس، دم الخارج 
أنيمكن ولا يوما، ( )١٨فيه ئق أن ينكى ما وأدثى الدم، فيها ولوكان ثمل 
حلى،قد كان إن القمل هدا فثئظئ احتيال، فيها أشهر وثلاثة الثءان؛ن، قبل ئي، 

فساد.دم مهو قلق ب ؤإن نفاس، دم فالدم 
الحنل،ايداة طوا قد كانوا إذا ئثا قطا يكوف الغالب ل أشهر وإلأث4 

مضبوطا.الهاب يكون ولا المرأة ثئسنا أحيائا، لكن 

(،٣٤)٤ ريم الماء، من يكفيه الملم، وضوء الطس_، المعيد باب التيمم، كتاب الخارىت حرجه أ١ 
كانها،تعجيل وامتحباب الفاثتة، الصلاة ضاء باب الصلاة، ومواضع اجال المكتاب لم؛ وم

ر؛م)أ،ما■(.



٥٢١الأق1ءالرابعءث> 

همح،ضءامميوضتاسولأ؛- ٢٥
شخصىإل الهاش ينحل أن ؤيريد السفر، يريد الإخوة بعض هناك النوال؛ 

الهاتفية،الخدمة مثادل الدولة وصعته الدي المباع عن يزيد معم مباي مقابل آحر، 
انملّخائز؟هذا فهل 

كردأن أنا قال: إذا بذلك، ١^ ه أن حائز الُنل هذا الخراب،: 
بجون•لا فإنه هذا، من مثعوا إدا أما باس، فلا بأس، لا وقالوا: بربح، ثخمى عل 

••هصق(••

ضأتجىضبإأس،اض- ٢٦

أذلخمه ق الأكل هل أوقصزلم،، إقاتته ئدة طالث، مواءٌ الناي القوال: 
١^؟نق باّحاء الثنن ؛>؛؛، 

النوافل،بجمع سمل أن مته مطلموبج المنافن أ0 يعلم أن بجب أولا• ابجواب• 
قال:فإن التطؤع. مى ثيء كل ؤمعل والعشاء، والمغرب الظهر واتبه عدا ما 
ماغ،لا قلتا: العشاء؛ ويحد المغرب، وبعد الفلهر، وثبل بعد أتطؤع أن أحب أنا 

الطلق.الفل بمنة بل اص، سة تكزي طؤع 
••هيى••

اثمؤفه؟تجئائاءه إذاثاو اصم حكم - ٢٧
١٠)كل بنذ ثنى كإ الرياض لهلريق بالشبة القوال:  أماكنيوجد كم( ٠ 

١)بحد غالبأ أنه رغم نتمم، الوين، يحل إن الإنسان لكن للمياه،  ٠ يوحدكم( ٠ 
تيممه؟قبزئه فهل مياه، فيها امأراحايت، 



لق1ءاتاواباممتوح ٥٢٢

أنحرج فاد ماء عنده وليس منافئ، وهو الومت يحل إذا نعم• الخراب• 
أنفالأمحل الزفت، م و اجناء زيري ثزيو لكن إذا قولون: الُالاء ص ضم 
الصلاة.يوخز 

الواقعق بمره لا والأن يصزه، لر إذا الماء حل يلمرمه ءالا؛ من العلمإء ومن 
الصغثرة،السيارة ل حالوئم( أو جالون، ق ياخذه أن يمكسر لأنه الماء؛ حل 

فالأخننلأنمحلسهالماء.

*•ؤصى•*

I ٥^؛^ ي الصم سى -  ٢٨ _Uu  ه;آكتت ة أمثر ؤ؟
بميعةبالصحى فأفثسلم ^؛j؛، مواطن ل أفم عغتجل اه إن الئوال؛ 

ميعة]اشامت:؛ا، ؛^ ٥١ءؤ/؟ قال(؛ القيامة، محورة ق وأمسلم الإيايتج، 
القسمثن؟؛_ هوالفرق( فإ القي، 

وأقمبالشمس، وأقم بالصحى، أفم ممي• تعاف، اش ام إقأما الحراب: 
المخلوقات.مى شره وأم باللململ، 

هذابل بم،، ليس فهذا لالقيأمت:١[، ة أمثر اؤ/؟ تعاف،: قوله وأما 
الأيةهذه j، نهول،: ولهن.ا للممر، ولين، للتنبيه ه أنم ؤ؛؟ قوله: 3، و)لأ( إثبات 
يمم.لم إنه نقول، ولا القيامة، بيوم اطة أفم 



٥٢٣الاق1ءا1وابععسر 

^مثراءةئمىو؛فاسابميضم:- ٢٩
التيوالمتن الصحابة مممن من مسه عل خاف من أن ^٠٢ نمغنا الثوال! 

رمح.عئن،ا-قنين مع جرى ما ا،لرات من مثْ وقرأت منوها، لا أنه بينهم جرت 
حطئه؟فيه عل هل هذا، ل ترى فإذا لنمزيه، حمزثه لوكنن، أف وأسنت، 

اليارك،من الصحابة ب؛ن جزي ما أف نمنش— —كإ أرى أنا الخراب! 
وذلكالصحابة؛ أحد عل الحيف من مسه عل يامى رجل إلا بمرؤوْ لا وارؤذاوأ 

الحقيقةل فإنبمم ١^١^<، يل مى اق ما بيأ لا الواؤع، ل ثريير فته التاريخ لأن 
.بافه— —والعياذ فاحشا كذبا أمه ني عل وكذبوا عفنإ، محرما الئاريح حرفوا 

الإنسانينسى قد كشر لابن والأهاية كالبداية العتدل، المثوئط والتاريخ 
محنىلكن به، بأس لا منهم لأحد فالمثل منهم، واحد إل النل ثى لا ينته، عل 
هووهذا وعداوتللم، وكراهتهم، وثئطكهم، الأحرين، يقيل مى محت—ه عل 

ايحفلور.

مافترك الفتنه، مسه عل حثي إدا نمه، حييب ان إنكل حاب، ثل وعف 
محشىساكمث.

••هصى••

ونعوذلك:ألي ض اواثغاو السم فنبيؤ حكا؛اإطلأة - ٢٠
وكذلكمحالا، أو ئ الززلخة م تننة عن إل؛ىا ^ مزال هاك الثؤال،: 

الئقق ورد وقد الشزعثة، ؛أن،ئهلم هزلا؛ يسمى أن ينعي إنه فقلت،ت الزوجة أم 
الئنكبتر رجلا وكان عليه لحل لرجل، الّك،ه قال، العلم، أهل صححه حديث 



٥٢٤

قوووكيلك إلا إلأ لا ئز خاوا ررظ المي له فقال عقضز، وكان 
للتيحالا ليس أنه العلوم ومن حافيا<رُ راهدا وءاءست أي بن لعد ه الني 
ذلك؟ق قولكم فا لأمه، أحا يعني 

بالئسةأحوالة يهأر مند، ثني ق منرصما كاو الثسول. لكن الخوابت 
ئْءممنبمئ.وعاص بن؛ي عد ل

ياأو تفضل، تأ يا ومول؛ حصر محصا نحاطب أن ؛؛ن قرئاهناك إن ثم 
أفبأس لا يعني• دانا، الشخص لهدا التنمثه هدْ تضع أن وي؛ن تفضل، حال 
لكنبأس، فيه ليس فهذا مصل، حال يا أو مصل، عم يا للرجل نقول، 

إنهمول: هوالذي فهذا الزوجة، أي عل مثلا كالخال منتقزا وصما يطلى كونلئ، 
بأئالني.سأنضلذلك مأاكرعية،سها

البناء،ضلائم انم عل ١^^ ررلأ.عم ونال: النتنه، العشاء صلاة 
الفلاةإنا الإبل«رآا، ص بمتئون لأم الشه؛ يثونما ثإتا العشاءُ، هل قاتا 
عجل•افّ كتاب ل كا العشاء صلاه هي 

مصل،طأ يا تقول؛ أن يحل إذا باس لا لكن فلأن، صهرى تقول؛ هذا وعف 
حسنا،فليس الدوام، عل ذلك أصبه أوما فلأن، عمي قوللئ،؛ ولكن ذللثح، ونحو 

أعلم.وافه 

الرالة.ط. ( ١٢٥٤٢،رم Y١٨/)٠ )ا(احر-بمأحد 
(.٣٧٥٢رقم)الناف، أبواب الترذي: أخرجه )٢( 
(.٦٤٤رنم)وتأخ؛رمحا، العشاء ونت باب الصلاة، ومواصع الساجد كتاب ت لم مأخرجه )٣( 



٥٢٥الأق1ءاووابءءقر 

ُءُ.ءُ 

اوتبلسضي،ابمدالإثواق، سةاضر، ف1ص - ٣١

تبلأو الإشراق، بعد مقتها أن الأول هل المجر، ثنة ئاسة من الثؤالا: 
١^١!،؟

ننهم،صلت يصلول، والناس اتسق يعني المجر، مئة محالن، إذا الخوايه؛ 
اف،ثدكز بعدما الدكر، بحد حرج ولا الصلاة، بحد ممبملها اواته، محل لم وأنث، 

قيدالشمس ثرثئ أن بعد الثهار إل أحرها ثشت< ؤإن عاليالثج، حرج ولا تحليها، 
محصلهاالننياف، حشيث، فإن النيان، نحشى ألا بشرط! الأحم هدا ولكن رتح، 

احن،^^^٥ ١١بعد 

•♦هصى••

^ةاثثيسزرةسماضني:- ٣٢
لا؟أم عائم، هي هل أومحومين، يوم، الدورْ نل تأق التي الكدرْ الئؤال،ت 

لحديببعادة، ليست، أو^_، يوم الحيض نبل اشثأق الأكدرْ ابواب،■ 
ثثا«رُوالئدزة الذ1ن0ً نظ لا »ثئا غو: أم 

••هيق(•*

واحدأسلام ايث الغموامات،ب سؤ صلاة حفم - ٣٣
واحد؟بسلام ركعات، أرخ الظهر تق وصل محور هل الس<ؤال،؛ 
والأفضلمش، مش تكوف أن النهار وصلاة الثل صلاة ق الئنة لا، الحوامح-جت 

(.٣٢)٦ رقم الحيض، أيام غم ق وااكأ.ره الصفرة ;اب، الهيض، كتائب، لم؛ محرجه أا 



لقاءاتاسالفمح ٥٢٦

علوتع ومع، وخمي، ثلاث، فسمتش! الوئر أما ركعثي، كل من سئم أن 
طنأوي.الممصيل 

اسلأة؟J_^وهف اثهزرآم إذاطنوذعلى اننأه فشل هل ' ٣٤
وقتتكو أم ياثزة، \لألج\ذ علها نجي هل ؛، ٧١طهزت إذا الثوال: 

متزوجة؟امرأة أما العلم ْع الصلاة، 
لئلايشل أن عليها وجب الصلاة، وقت ق المرأة طهزت إذا الخواب; 

طهزتلو كإ الصلاة ونت، عتر ق كان ؤإن يصل، أن نل الصلاة ونت، محئج 
الظهر.أدان إل العنل يوحر أن فلمها الشمس، طلمؤع بعد 

••هصى•*

القي؟أوقات الوضوءي سؤ سلى هو - ٢٥
الوضوءمنة امرأة— أو رحلا —مواء يصل أن ان للأتبجون هل السوالت 

العصر؟مثل الم وونم، 
أن١^١■^ القول لأن جاتزة؛ الثهي وقب ل الوضوء تث صلاة الخوامح-،! 

محثةالوضوء، ثق مثل الئهي ونت، ق جاتره الأمبايت، ذوامت، المحلوايتج حح 
ونحوخماعة، يصلون والنامن جئت إذا الحاعة إعادة الطواف، مئة المنجد، 

وقتق جائرة فإما صبم،، ذامتؤ صلاة كل أن العامة! الماعدة فالصحح ذللث،، 
الم-

••©ض®•*



٥٢٧ااالق1ءاررابععقر 

٢٦-

شخصمن شحص نحلب أن أراد إذا اثس بعض قول ل رأيك ما القوال؛ 
وستك؟اطه طابثثب فلائا إن الرأة؛ لوئ يقول آحر، 

واحدقافه لة، سب لا عئقجل اطه لأف منكرْ؛ الكلمة هذه أن رأيي الحراب! 
قزدظأخد 

همالتنك اللعة ل النثب لأن عذببث؟ لخه هده سمك قول حتى وأيما 
ؤصهئإهثثأ يجعلا, ئثتو آلثآع من حو ؛^^١^ سبماة،ؤئ\ق1 اطه قال ١^١^، 

الزوجة.أهارب هم والصهئ المزابه، هتر فاقت ]امقان:ةه[، 
••©صى••

٣٧-

ثتئإع1دما الأحر، مم اشحص مء أن مثْ أهل عند ءادة يوحد الثوال؛ 
يجوز؟عمح،فهلهذا 

ؤيكونالرأس، عل ؤإما الح؛هة، عل إما الشمى ل يكوف التمبتل اُبمواب• 
دأس.هدا ق أرى فلا هذا، تقول كإ الأمين بين 

••هصى••

٢٨-

عنه؟يص هل ولادته، بعد الطمل توق إذا القوال؛ 

وذللئ،السابع، اليوم ق عنه يص فإنه ولادته، ماعه الطفل يوق إذا اُبمواب• 



)ق1ءاتااكابالفتوح ٥٢٨

ألالعقيمة فوائد ؤمذ القيامة، يوم يبعث فانه الروح، فيه نفحت إذا الهلمل لأل 
.القز؛٣٠

العقيمهلأن العقيمة؛ سمطت السابع، اليوم قبل مات، إذا العلياءا بعص وقال 
قمنسقط، فإمتا الثاح، محتل مايت، إف وأما حيا، كان لمن السابع، يوم نس إنإ 

كذللث،،يكس لم ومن يدبحها، أن فالأهصل له، وتيثزُت اش، أعنا0 محي كان 
له.داعي فلا 

سصدىأن يبح إذا الحقيقة ق والأول فته، الروح ُإح بط جنخ إذا ؤيثش 
ْنهاويممشا•

••هسمى•*

سساقاطلأسؤ؛- ٣٩
لأبأنيرللأسظإذاكانضjخائ؟

اقصوصن،سبيل عل ميت، عن الإنسان يفحي أن التسة من ليس الجواُب* 
الييأنل عن أما ثوى ؤإذا محته، أخل وعن عنه، الإناف بمحل أن الثنة بل 

يوفببما الأموات تخص أن أما باس، ولا واسع، اطه فثقل والأموات، الأحياء 
منأحد عن صش أنه الؤي. عن ولم الثق، مى ليس هذا فإن الأحياء؛ 
الانفلال.نبيل عل أبدا الأموات 

*♦)5^0••



٥٢٩عض الرابع 

يجبيعاسامميهماسماالأاشا:- ٤٠
انمه،ظهر ثم ينمل، أن يريد لا وهو عماوي، بنلث، ل قدم شحص الثواوت 

هلباسمه، مارة بنقل البنك سمح حش يح بأمر اسمه فباعه آحر شخص وحاء 
^؛اومح،إلأبم1مضوات؟محوزهدا 

بعدإلا ينتح لا كاذ إذا لكن بأس، فلا للجديد، البنلث، نتح إذا الخواب،! 
اثلمام.حب سنوات حمى بعد إلا منه يبينها لا إذف سنوات حمى 

••هيى••

الإضمب1نضئب1«:- ٤١
اضوو رم أن منلم، صحيح ق الذي هزيزه، أبٍا حديث ق رأيك ما اد؛ؤ\د.' 

قال،أوك،ا ٠، لئمJاءاار قطويى بدأ، ثها عريبا وتيمود عريبا اربدأالإنلأم ال؛ قه 
ونفؤا؟أمئأالدينفيووا،^١الئنولهقدأنزا ١^٣ ممحباءُ 

الأن؟حتى يأتوا لر أنبمم أم والمتن؟ العربؤ، ذْ ءل 

يكونفمد الرس، بمدي لم عريا" ؛اونيعود الرمول تول اُبمواب• 
يكونوقد ذلك؛، بعد عريب غتر يعود ثم الأوقاُيؤ، من وقت، ق عريبا الإنسان 

مايميحوو الدين لنرباء، ارطوتى لكن؛ أحرى، أماكن دون أماكن ل عريا 
الأاز«رممند أور)الدين:طغونإذا الناز«رأا أئند 

بينارن وأنه عريا، وصعود غريبا بدأ الإسلام أن بيان باب الإيان، كتاب ملم؛ أحرجه )١( 
السجدين،رةم)ه؛ا(.

(.٢٦٣رثم)٠ غريبا، وسيعود غريبا بدأ الإسلام أن جاء ما باب الإيان، أبواب الترُدي• أحرجه )٢( 
الرسالأ.(ط.١٦٦٩٠،ردم٢٣٧/٢٧^^^هأخمال)



1ق1ءاتاالاباالصوح ٥٢٠

~وشفالدين لنا وياشة معينا، مكائا ولا معثنا وهتا حدد أن يمكن ولا 
المسوقإعلان ق العاصي كثزت أنه صحح نفلن، فيإ لثلادثا، عريبا ليس الحمد" 

 jالخإهةفقلأة أيا، عزة، ِفي ١^'^ إننا نقوَل: أن بمكن لا لكن الأش؛اء، عض ب
البلاد،هده ق للإسلام غربة هناك ليس كدللثإ، والح^ عنه، ينلن ورمضان تقام، 

لأو4.والحمد 

*•هصى••

٤٢ -

ماالنار، يحل ايام ثلاثه النلم هجزأحاْ من ت يقول حدث هناك الثوال! 
الخدين،؟هدا صحة 

قال:لكنفيث،صاتيهأنه ١^، لا القظ بمدا الحديث الحزاب: 
وينرصهدا يرص ينمميان ثاو، ثلاث قوى أحاه بمم أذ بمؤمن تحل "لا 

مولا أمئهُ فلا الدي القظ أم؛ الثلأما(را؛، يدأ ١^^، زلحتزمحا ^١، 
كانإذا إلا ٣^٥، لا عاصنإ فاسما كان لو حتى حرام، المؤمن هجز فإن عو، 

منتيجرْ أن باس فلا محئتوب، فتخجل الهجر، مى بمتفيد العاصي أو الماس 
مهللموبا.حينتد الهجن يكون وربإ أجلإصلاحه، 

والرالصلة كتاب ت لم وم(، ٦٠٧٧)رقم الهجرة، باب الأدب، كتاب اJخ١رىت أحرجه ١( ^
(.٢٥٦٠رقم)شرعي، ءن-ر بلا ثلايث، نوق، الهجر تحريم باب والأداب، 



٥٣١ائظءاضابععض 

حى؛(اي،ساكرمح!- ٤٢
يوصعذلك ومع للثز، ؤإي للويؤ•، سحي لر إذا الرقع حكم ما القوال؛ 

غطاآ؟

لأنهبه؛ باس لا وجهها، به المرأْ سر وأيقا للزينة، الذي الرقع الجواب■ 
بجوازه،مى لا بمر ولا يظهر الذي الآرع لكن فوقه، ء بثي متئئه يثاهد، لا 

فتحةعل ثمثصؤ النناء كانت، ولو هذا، عل يمتصزل لا النساء ولأن فتنة، لأته 
ثقلكن به، بأس ولا ه الرسول عهد ق وهومعروف القاب، هذا إن لقلنا؛ الع؛ن 

أنهيمنها النهاب وراء س وتفلر لتينها، يبت أن للمناة محوز إنه قلت،ت إذا أنلئ، 
يزاللا ثم الخد، ؤإل الخبهة، إل شع مشعا، النقاب هذا سيكون قليلة مدة بعد 

عادةس المعروف هو هذا الوجه، كل يكنذ حتى الوجه، من انمر يتضاءل 
للصوامب.اقرب، البامحب فد النساء، 

••هصى••

٤٤-

عمدها،يئمؤ حورية يأتيه المإر، اااؤمن لحل إذا صحح هل القوال؛ 
الساعة؟تقوم حتى العمد، هذا فبملم 

وسألهدإرْ، ق لحل إذا الإنسال أن الصحح يصحح، ليس هذا الجواب؛ 
ا-اثنةووح من وآتاه الثصر، نني مأرْ ق له فسح بالصواب، وأجاب اأاثكان، 

عندهؤيبقى صورة، أحن ل الصالح عمله ؤيأتيه ود*يمها، 

الرّالأ.ط ( ١  ٤٨٥٣ رم ، ٤  ٩٩م )• أحد أحرجه ( ١ ) 

(١١



٥٢٢

٤٥  - Uباسمهيو؛:حصؤ4و° ممذ4 حكمفنجيلالوابع
عندهؤيكون له، المحدد عن زائد قح لديه يكون المزاوع؛؟!( بعمى ت النوال 

باسميدحلمها الزيادة الخمئول وهده شل، مئة له والمحيل محلنا، وخمسون مئة 
قيمته؟صاحبه المباعينالمله استلأم فبعد نخمنآخر، 

آخر،مزايع محص باسم يجعلها الزائدْ الخمسى أن منتاه يعص الجواب• 
المبلغصاحّت، الميتثلم استلأم وبعد زرعه، إل ا-قمسين تشف الأخر الزائ 
باطلعل المبى لأن بامحللأ؛ علته العوص فيكون كدبا، سقمى لأنه قوز؛ لا حقه، 

موجلأ•شئت، ؤإن نقدا، ثئت، إن الرجل هدا عل بعه يقالت لكن باطل، 
••هصق(•*

حطباضاخايوسمطام٤- ٤٦
ذللث،وبعد لولده، فطللمها أيي وجاء للرواج' بابعة بنت عندي الث>والت 

وقاطعي،أشهر، ثلاثة قرابة أخي مني فعضت، فزمحستح قضية، ل أخي ابن ئجن 
شء؟نل عل ق ولا 

يهىللث،، مملوكه ليث، بنتلئ، أن فيلث،— افه —بارك يغلم أن يجب الجواب• 
ثضيإ،ل نجن الذي و'ُد-ا صالحأ غثر فتزوجها 7اا، نحاطر أن محور ولا حرْ، 
وهيزمحذست،، الص هي اجعلها زيقست،، قد البنت، إن له; قل أخوك، لوغضت، حتى 
أوالدين،بالأخلاق معلى القضيه هده كانت، إذا خصوصا رقص، أن ثبب أيصا 

أكرهها.أن يمكى ولا ريصث،، البنت، إن لأخLائإت وقل منه، روجها فلا 



٥٢٢مقر الرابع اللتاء 

•*ص(:) ^٥١^- ٤٧

سياتتهيمثى ينني ٠مأكم؟(، )٠ مناحتها مروعة ل ينمل رجل الثواوت 
بمصرأف بأس هناك فهل المزرعة، ل يتجول حتى والثاعتي، بالساعة، فيها 

مزرعته؟ل يع أد الصلاة، 
محوز،فلا الزرعة ق سكناه وكانت البلد، عن بيئية المزرعة هذْ كانت لو 

الزرعةيمصز، أن يمكن لا المزرعة ق هو دام ما أزبما، يمر وئتها، و يصلا بل 
ابد.مثل هذه 

••وصء(••



٥٢٤

اضءاأئ4،سعسو
محى—ه— 

ومنأمسنا، شرور من باض ونعوذ وستعفره، وسمنه نحمده ض، الخند 
أنوأشهد له، هادي فلا يفلل، ومن له، ثقل فلا اف ثنيه من أمالنا، نيئان، 

تعالاش أرنلة ورسوله، عبده محمدا أن وأنهي له، شريلئ، لا وحده اف، إلا إله لا 
ونصحالأمانة، وأذى الرسالة، فبلغ كله، الدين عل لظهزة الحق ودين بالهدى 
ءَبجل•افّ ثوياْ حتى جهاده حق اض ق وجاهد الأمة، 

يومإل بإحسان يعهم ومن وأصحايه آله وعل عليه، وسلامه اف فصالوامت، 
أثابمد:١^، 

ثلمميالاحرة، خمادى شهر من عثر ادس الالخميس، اليوم هدا ق فإننا 
بجعلهأن تبمائةوث\ك اف ونال ه(، ١ ٤  ١٣)عام النهر لهدا الثالث، اللقاة ؤإثاكب 

نافعا.مباركا لقاء 

٠اثى،وى صلاة سه 

نوا١^، م إل الئأ سوية ١^ مذ الكريم القرآن فر ل ظأ كنا 
ولكنناالصاوا'ت،، ق قراءتنا ل،كثزة كثثرا، التنور هدم إل تمعون يالمسلمس لكون 

الممر.كئوف، وهي! ألا التارحة، حصاوت< مناتيه عن سوفت،ئكلم اليوم هدا 
فرغالضى.ساضد:

وقئويماللعباد إنذارا عَةتجل اش يثيره عادي، ع؛ر أمر ثعلم كنا والكسوف، 
َم



٥١٢٥ا)اقاءاأغط*،سعقر 

والعفرنالتاسع ز واحده، منة الثمى كوق ه اللمي قهي ل وخ وقد 
ح؛ررالنهاو أول الكوف هدا ومع وقد الهجرة، من عشر سنة شوال، ثهر من 

حتىللشس، كاائا ظقا قوما وكان ثءأن، أو ثنح ميز ١^٠ ازJس، 
منهاامحق. وخرج عفمحا، وها لدلك الناز مخ نحاس، قطغئ لكبجا صارت 

الئلأةمحا: ت1دى أن وأتن. الثاةة، محوي أذ محض ١^١^: قال ١^، ^% 
لهدافأقام ائنّجد، ق ه افب رسول إل ؤنساء رجالا الناس فاجتمع جامعة، 

محاكان لأما وذللئ، المالوايتج، مة ق محا ثقلن لا صلاة عرف، صلاة اطنوف، 
عندوا،لغرب معتاد، وهو السنس زوال عند مل فالفمحر محا، دظ؛؛ت لا مثانبة 
•معاده غر فصلأما معاد عر الكوف لكن وهومعاد، مس العروب، 

حع،صلاه الصلاة لأن بالقزاءة؛ فيها وجهر باصحابه، ه البي صلاها 
ابامذ،الناجي ق افثون، صلاة ل الناز محتْع أن ضي العلماء: قال ولهدا 

لأنالخامعة؛ اجد المق الناس عشع أن الئنة بل منجد، كل ق تقام وألا 
انمنحخ كثز كلما فانه واوحمق، الإجابة إل وأهزب، -ثديا، أكثز امحابغ المجد 

قالقالت،: خنهبمها عائثة عن ا-محسثا ي جاء كا افه، زحمة إل أقربج كانوا 
يوممذ النار، مذ عبادا محه اممه بمنى أ0 مذ أكثر يوم مذ راما ه' النه رسول 
يرجوفواحد، موؤفج، ق الملميرأ، من جع أكثر يقم يوم لأنه وذللث، ٠، عزدها،ر 
فم١١٠معقورا ررامرفوا لهم: فيقال اممهتعالومحشوفعدابه، ثواب، 

(.١٣٤٨رقم)عرفة، ليوم والعمرة، الخج قفل ل ؛ابح الحج، كتاب لم؛ مأحرجه ١( ت
ًلكإمحهبجالني أن ( ٣٠ ١٣)رقم بعرفة، الدعاء باب ايامك، محاب جع: ما ابن أحرج :٢( 

ليغللومأحد فإل الفلالم، حلا ما لهم، غفريثه قد إق فآحيِا! عرفة؛اينمرة، عشية لأمته دعا 
منه.



٥٢٦

طويله،طويلة قراءه ج الثم«ول منجد ق الناس اجتمع 
أفغرابه فلا ه الشي أما التانسا، شدة من قيامه من ينقط بعضهم كان حتى 
بلعدماه، سورم حتى القيام، يطيل كاف أنه عادته مذ لأنه. الوقوف، هدا يقف 
تأخر؟وما دثبلث، مذ مدم ما لك عفن ئد أما ذلالئ،ت ق له فقيل قدماه، قثطز حتى 

ررأهلأأ'كونئوائوتاا(ره.فقال.: 

قن!زئغ ثم طوطة، إطالة ١^^٤ فأطاو ركع نم طو_ئئ، إطالة القيام أطال 
لكنهطويلا ركوعا ركع ثم الأول، دول أما إلا طويله طويله قراءة مرأ ثم الفاتحة، 

حمدلكن قراءة، بدون الركؤع مذ الويع بعد رمع ثم الأول، الركؤع دول 
هوىتم ١^^٤، إطالة بقدر القيام هدا وأطال 'ءغ؛جل، ف وينيم بح ون

فمعدالأول الجود مذ رغ نم ركوعه، من نحوا الئجود وأطال ماحيا.، 
كالسجودوأطال الثانية الثجده مجد ثم الثجود، إطالة بمقدار المعوذ وأطال 
يإطالة وأقل ؛ ^١٤أقل لكبجا كالأول، وصلأنا الثانية اومحنة إل قام ثم الأم، 
ام<زء1ا.ثم والئجود الؤكوع 

والممزالشص ارإو فيهات قال بليع؟ حطبه وحطب ه حطتبا الناس ق فقام 
الخواذُث،لأن آ، أحد«ر لحياة ولأ أحد، لموت يتحسمان لأ الله آيات مذ آيثان 

تحدتبا محا علاقة ولا اف، بأنر ي فالأئلأك الف^اك، أوق محا ليس الأزصثة 
عظيم•لوجود ولا عملتم، لممدان لا عَقجل، اممه بأمر ثتعئ فهي لأرض، ال 

(،١١٣٠رنم)قدماْ، ترم حتى الليل الني. قيام باب التهجد، كتاب اJخارىت أ-محرجه )١( 
(.٢٨١٩رنم)واكار، والخة القيامت صفة كتاب لم: وم

كتابومسالم: (، ١٠٤٤رقم)الكسوفح، ق الصدقة باب الكسوف، أبواب البخاري: أحرجه )٢( 
(.١٩٠ ر رنم الكسسوفا، صألأه بابا الكسموفا، 



٥٣٧ا1لق1ءا1غا«،سعقو 

عرصنوالناو، ا-إلثئه عليه عرصث أنه يكن البليعة اخلته هذه ل و. دامحي 
عنب،من قطما منها لياحد قليلا وميم اشيم، مى فيها ما وزاي الخنه عليه 

ينهحال نبماةئؤئ\ك افه ولكي '، الدئياا،ر ميت ما لكم نبقي أحدته ُرنوآي وقال؛ 
القيامة.يوم إلا الناس به يسئم لا ا"اق ثمحم إذإف بعد، ياييخ ب الوقث لأن وبينه؛ 

منفيها ورأى شحها، مى وحاف مهمز. حتى النار، عليه عرصث نم 
والعياذ ٥٤أمما-يعني النار و نمه قث ا-قراعئ خمأ بى عمرو فيها رأى يعيب،، 

وثالأصنام أذحو من فهوأول العرب،، عل الثزك ألحل من أول، لأنه ؛الأإه~ 
هالشي فرآه والفسوق، الشرك مى أئواعا العرب، عل وأدحل '، الثوايب،ر 

أرسلتهاهي فلا حبمتها، هث؛ ق ثعدب امرأة فيها ورأى جهنم، نار ل يعيي، 
الهثْماتت حتى ومأكول، يثرب أطعمتها هي ولا الأرض، حشاش من تأكل 

فئاو:ث،يبهاُأا.

كانرجل الخجن وصاحب، فيها، يعدب، ايحجن صاحب ه ورأى 
محطنبالحاج فيمث منحن رأس لها عصا والملحجن لئجاج.بخي١ اُينرى 
وأحان0به سار له يممطن ل؛ ؤإن ايحجن، جدبه الذي هدا قال: له يطن فان متاعة، 

جهم.ثار ل يعذب فرآه باممه—، —والعياذ 

(،١٢ ١٢)رقم الصلاة، ل الدابة انفكت إذا باب، الصلاة، j العمل أبواب الخاوي: أحرجه )١( 
(.٩٠١رنم)الك،وفح، صلاة باب الكسوف، كتاب لم: وم

الشائق.)'ا(نفسا-كدن، 
اللام،كتاب ومسالم؛ (، ٢٣٦٥رقم)الماء، سقي فضل باب اناة، المكتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 

الهرة،رنم)آ؛؟آ(.ذل تحريم باب 
الختهأمر س الكسوف صلاة ق ه الك، عل عرض ما باب الكسوف، كتاب لم؛ مأحرجه )٤( 

رنم)؛«بم(.والار، 



لق1ءاتاسالفتوح ٥٢٨

يرفأ0 الني من أعيث أحد من ما والني محمد أمه رابا ت الخطبة هذه ق ه وقال 
ح-إلل١^ ويا إذا عظينه، عيْ له ئبماةؤداك اف أي؛ ٠،  ١١٤٧١رن أو ءبمْ 

ثطن.وما  ٠١٠^ظهر ما الفواحش سبماة،ؤئ\ق حرم ولهذا المرأه، الأمة أو 
أرمززأمأ م آلثنمشتب تيؤف محادمن ُؤ • تعال قوله وهي الأية ءذْ يولغ ول،ا 

قال]النور:٤[، ألئستؤةه هم ؤأمحقيك أبدأ ثجدء ثرأ ئممأ وي ■٠^٠ ثنس ة-بمإدوءتِ ثمدآء 
كانعينه من إنه حتى ر?ءؤئنبمنن غيورا وكان الخزرج، سيد وكان عباده، بن نعد 

إنأرأيث اممه! رسول يا ت فقال لها، فراقه بعد امراته يتزوج أن أحد يتجانر لا 
شهداء،بأربعة آق حتى أدهب امرأق عل دم~ وصف ~وهذا لكع بى محع رأيت 

فأقتله—وأتني لا الثف حد أقربه —؛عتي1 مصفح عتر بالثف لأصربنه واش 
أعم^ ٥١ؤإن منه، أعم لآنا ٥^١٥٧٥ نعد عم؛ من يتجوو لُألأ ه• النثي فقال 

مر«رآر
اوأة،زثا أو الرجل زيا من يعار اف أف الخدين، هدا ق فبن 

أمهررتا العظيمةت الخطبة هذ0 ق وقال وعقابه، اف محط أسباب، من ذللئ، وأن 
كاأيفتتم لو أتموت ، ٠٠١٥وثكيتم  ٠٨^؛أصحكم أعيم، ما يعلمون لو محمد، 
اشرسول عند ما ال؛مين مى عندنا ليس ولكنه ممرا، ولتكثم قليلا، لضحكتم أؤقن 

كتابلم: وم(، ١٠٤٤)رثم الكوف، ي الصدقة باب الكرف، أبواب الخاوي: أ-محه )١( 
(.٩٠١رقم)الكسوف، صلاة باب الكسوف، 

لم:وم(، ٦٨٤٦رنم)فقتله، رجلا امرأته رأى«ع من باب الخدود، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
(.١٤٩٩عدة١لرؤاعنهازوجها،وغترهابوصعالخمل،رقم)انقضاء كتابالطلاق،باب، 



٥٢٩ا)هءال،ط،سعض 

الأف4ا؛ضاضود:
ثاء،ما أمر؛ من نحدث تعال اش أف اخلته ق ه البي الغثوف؛^1، هدا 

قيل!وربإ للثنى، والكسوف للممر فا■محوف الكنوف، أو امحوف ومنه 
حميعا.لهإ الكسوف. 

اض،من إنان.ات فالغثوف عاذة، ^، Juئبم\ثئوث\ك ذلك نحد.ث 
قالكإ إندائ، لكة نحينا ذك وليس أفايا، امحمدت لنموت 

ثدريولا ■عوف.أ هو بل عباذ0، -يإ اممه يعاف، يقل• ولم عبادْار، تإإ،ا اف ررنحوف 
الأئفس،ق احلة أو عاحلة عقوبات هناك تكون ف اشحويف، هل.ا وراء ما 
قالولهدا ندرى، ما خاصة أو عامه عقوبات الأهل، أو الأولاد أو الأموال أو 

نحلوا..قال: وئ ئوئوا، قال: U اف«را؛، ذكر إل يافزعوا ذِلك وم° »إذا 
وصدقوا،وكموا واصتغماره، اممه ذكر إل افزعوا اقزعوا، قال: ولكن اطة، اذكروا 
١وأعتقوا وصلوا 

قالقالويت، مويتؤ سب، أنه مع الكسوف، هل.ا عظم عل يدل، أشياء هده كل 
فنقومموثيا، الشمس كسوف كأن طبيعئر، أم وكأنه يم صار هن.ا قصرJا 
حوف،ولا وجل، غثر من التكنوف صلاه صل مقوم ثكنث اآمب، صل 

لذكره.قلوبنا يلقن أن اف أل ن

وكأنالثّهولإ، حذه ؤيمفى ياق، الكسوف وكون حطيمث، الأم أن الخقيقه 
علرإو< بنر بلاء• حا القلوب أف عل واصحه دلاله ( J،Ajهدا يكن، لم شيئا 

كتابت لم وما، ١ ٠ ٥ رنم)٩ الكسوف، ق الذكر باب الكسوف، أبواب اإبخارىت أخرجه )١( 
(.٩١٢رقم)جامعقا الصلاة الكسوف بصلاة الاد.اء ذكر باب الكوف، 



اق1ءاتانماو،اإفتوح ٥٤٠

۶أمح؛ا. إثازا إم ئم لح«مكث. ^٠؟،؛; ومم عن  ٢٣ملأ!ه .شت0 هئدمم 
[. ١٧-١ ٤ ]الطفف؛ن: دء3كذبوله \ؤىكز نذا ثثأل 

ويشثوق باكنيؤ اثس اتنام 
يمم:إل س هذا 

وقاففبمدئ ذوكلنمفس؛ ■ملم.>مند،اقاو 
المتم.هذا من ء>علنا أف اش سأل ءغ؛جل، افه ؤمنع 

نثن١^٥!، بو أو، محا ليس فة ١^ ثذْ يقول: م منأ ؤ■ 
الأرض،هوظل المتر من اiظللم ايزة فهذا والثني، الممر ص الأرض حطولأ 

بينحال إذا الأرض عل الثحاب ظل يكون كا الثنس، وبتن سه حالث، حيث 
ؤيستدل،للئحويم،، هو وليس حليعل، أمر هذا فيقول الأرمحن، وبين المس 

يالساعقومحددوثه يي، أف قبل يا-محوف، ين^ل٠وJ٠ الناص إف ت يقوله ذلك، عل 
يحافث،أذ حاجه ولا ، ٤٣أل حاجه لا إذن وانتهاء، وتوسطا ايتداء والل.ةيةة 
أنيممطتوا وللم للوحي، يممكوا فلم يافه، والعياد قلوجم، عل افه طح وهؤلاء 

الثمنبين تحول، الأرض تحعل أن سسطح من عِقجل هوافه البث، هذا محير الذتم، 
الشمسيئن محول المنن تحعل أن الشمس كسوف ق يسشلح من والممر؟! 

وهيلحكمة، يثيره فانإ قدره فإذا أ عَقجل؟ اممه إلا هذا بمتطح ض إ والأرض؟ 
العباد.نحويم، 

الكنئ،والببخ الئرعي، الم، بتذ تحمع أن ستطيع العاقر والوس 
سببان:له الكسوف أن وذلالثح 



٥٤١الاقاءا1غ1*ا،وءفو 

العاصيوناب الدنوب، كوت إذا العباد قيويف اشمحويف! الأول! السب 
العافية.اض أل نالملومتج، عل 

الكسوفصبب أن من الناس يذكره ما وهو مدوي• ؤتا الثاف• والسبب 
الممىبن الأرصن حلوله ا*فوف وميب والارصر، المى بن الممر حلوله 

أوايمالعياد، لنزيضه طييعثه أنسابا ءَ؛ول افر عئعل أن ينثغ ولا والقمر، 
أسبانيا نمم، اواب: قدؤة؟ كننة أساب يا هل والفيضاuت؟ الصواعق 

ماهوف حلقها عغيل اممه إنه الأسباب؟ هذه حلق الدي من لكن مدؤيه كن,يه 
.اآلثماثر ألتاءاثث> ؤينثئ وءثما -مثا آمحرث> يمهطم ١^ العباد! 

يثاءمن ا بهفيبيّب آلمقعق ويرمل حيفته:. ين ؤألملقكذ يمدهء آلنتممد ريمغ 
[.١ —٣ ١ تالرءد؛مآ ه ممحال مديد ؤهو آش ؤ، محندلوات\ وهم 

والستبالمدري، وهو ١^^٤، الئبب سع واسعة قلويثا ُكول أن علينا إذن 
العباد.كوف—٠ أن أجل من الأسباب هده تعال اش يثير ونقول! الئرعي، 

••0صى••



هءاتاسالسؤح ٥٤٢

٠اضنوق ملأة ش سائل 

الأحنى:الصلوات مثل لبمغ الخثوف صلاة كون ق الننئج 
مساول*عدة الكوف لاة صق 

الأحنى؟كالصلوات يآكذ ولم الوصف، هذا عل الصلاة نيلت، لماذا أولا: 
واحدة؟ركعة ل ركوعان فيها كان لماذا 

فموبالمنثادة، كالصلاة تت5ول حتى معتادا، أمنا ليس نسها لأن اُبمواب• 
معتاد،ءيُ سس، هذا لكن عادتلئ، عل المغرب تصل ا1ئرب، لصلاة سب الثمى 

آيةأيقا لتكوف العتاد الوجه غثر عل الصلاة تكون أن ذناس_، اممه، آيات من آية 
ثزعثه.كونثه آيه والكئوف ثزعثه، الصلأةآيه لتكن ١^٧،، مذأيارت، 

هبمارا:الغثوفغ صلاة ل الخهر 
يازا؟زيت إذا الئثوف صلاة ل بجن لماذا ءاثا: 

النهاريها-؛قامعه الصالوايت، أن نرى ويحن جامعة، صلأ0 لأما الخواب؛ 
جامعة،لأما بالقراءة فيها يخر مارية صلاه فا-إثمعه جهرية، قزاءما تكون 

لهذاكذلالئ،، والاستياء جامعه، لأما بالقراءة فيها يخر ماريه صلاه والعيد 
جامعة.صلاة لأما جهريه، صلاما صارت نقول،: 

الsكنوذف;صلاة أداء مكاو 

منجد؟كل ق هي هل الصلاة هذ،ه ستغ أين ئالئا: 
الناسأن فرض لو لكن الأفضل، هو هذا الجامعة، المناجي ق الخواب: 

الخامعق و\كول أن الأممبمل لكن بأس، فلا منجد0، ق إنان كل وصل ثكانلوا 



٥٤٣اثاظءاتئ|صعض 

محا:ودي أن M الئئ أم ط الثنة، ظاهن ص وكا العلم، أهل ذلك ذكر ك،ا 
الناس.فاجتمع جامعة، الصلاة 

ادكثوف;صلاة ق القراءة إطالؤ أمباب 

والثجود؟والقيام ١^^٤، وق الهناءة ق الصلاة هده طال لماذا رابعا؛ 
مقيئاف إل الزيوع إل فيها الأنائ عقاج زمة ٍتلأة لأما الخراب: 

وادعواهؤ•' الثى قال وقد مدته، يطول قد الكسوف فإن وأيقا والتنJة، 
تحلتحش بقي الكسوف صلاة ق اض ورسول ٠، دكم،ار ما ينكشم حص 

أ0كلأمنا أول ق ذكنJا وقد تحلمن، وقد إلأ صلأJه من ارصزف فإ الثأمس، 
تغرقيالعادة ق وهذا للمي، كلتا كسوفا كان عهده ق وق^ الذي الكوف 

طولس والإرهاق اشس، مى وح الصحابة بعص أن ذكر١ت، وقد طويلا، وقتا 
القراءة.

ملم أنا ثمين فإذا طول، الئئوف زنن أن الغاللخ، لأف نمال إذن 
فهلتريعا، ينحل أحيائا بالتجل بدأ إذا وهو بالتجل، حنن؛،وأ إلا ؛الكنوف-ج، 

بعايتها،العاية بعاية، قيدمت، سمب ذات صلاة لأما نصل؛ الحواب؛ 
الصلاةهذه لأن مضيها؛ فلا متائتا، تحلن، أذ بحد إلا بالكوف لعلم لم فإن 

بكم٠٠٠ما يثكسص حس وادعوا ررصلوا يقول؛ والرسول رال،، قد والئتك، كن، 
الكسوف:صلاة ق الأئُل اوهمغ قا;ث ثن 

كلj ثكومح فها أن الكئوف، ضلأة عل ترذ التي النائل ومن حامتا: 
C.١ * ٤ * ر رقم الشمر، كوف ل أنملاة باب الكسوف، أبواب الخاريت أحرجه )١( 



٥٤٤

يكوفهل الأول الركؤع بعد الإمام ْع ولحل منبوى، رجل جاء إذا فهل ركعة، 
ثدرى

جئتفلو الأول، ١^ بإذزاك :رزك!لا لا اوئ لأو لا، الخزاب: 
الأول،الركعه فاسك ممد الأول، ١^^٤ مى زخ وقد الأول، ١^^ ق والإمام 

إدراكلأن ومجوذين؛ يئكوعني كامله ركعه ومفي ثقوم أن فعليك، سلم فإذا 
قفيألة موهدم الأول، ١^ بإذزاك إلا يكوذ لا امحوف، صلاة j الركعة 

الركعه،أذنك أنه فلن اكاف الركوع أذنك إذا الئاس من فكلإ الئاص، من كم عل 
قدوأست، للركعة، مدركا تكون كيف، الركعة، ق ركؤغ عليه مل لأنه كدللث،؛ وليس 

ركؤع؟فاتلث، 
اوايه:ائن، من الئئوذ، خثه 

الواييا-فلت، من الكثوف، صلاة ق ا-ئثه هل عنه; يسأل ومما سادنا! 
العارصة؟الخيإ من أو 

إحدىق فحطب، أو^jI، مرئي ه الثسول عهد ق وغ الكسوف، أن لو 
ورك،ئعل لأنه العارصة، اخلسر من هذه لملنا: المناتا، إحدى ل ورك المرات، 

منهل هل العل،اء احتلن، ولهذا و-حطسإ، واحدة مث0 إلا ي لم لكنه 
هيأم حال، كل عل الناس ق ءدهل_ا أن للأمام يئلغ نقول؛ الراسه؛مث ا-فل_إ 

مب؟لي ثاء ؤإن ها قام ثاء امإن العارضة، اض، من 
أنقدره عنده إمام لكل يس وأنه ا-فلم، من أما ل يتب؛ن والذي 

يتصرف،لا حتى الخاديثخ، هدا عظم وبيان السعور، مىإدارْ ذلك ل ل،ا الثامن، تجلب، 
ذزعظة.يدون ال\كان هدا عن الناص 



٥٤٥عفو اتتءالغامس 

صلاةطت فمحا حال، بكل نس اض الئات؛ه اخف من أنما أناة قاليي 
وكانبمدر لر فإن ؤيعظهم، الناس ق ذكك1م لدوه ءئد0 الإمام وكان الئنوف، 

الناسفثحدث فحدثتا، ئإ فلأن يا ت ولمل منه فليطيل قادر هو من لقوم ال 
الّكابه حدثهم ما بمثل 

اضوف،:لصلاة امخ 

يكنهل لها أدف إدا أنه! اتكنوف صلاة عل ثرد التي ا،كائل ومن اءعات >،
ؤيتشهد؟

ولكنأوخمثا، أوأربنا ثلائا تكئرها حامنة، الصلاة يقول! بل لا، الخواب؛ 
قالكسوف وي إذا فمثلا ا-اثاجة، حس_، ويكئرها وثر، عل أن،زض الأفضل 

منتمفلولالناس لأن طويل، محرار إل بمتاج لا فهنا والباههم الئاس بمظة وف، 
فإنه^، ٧١المص كرف ل ك،ا الليل أناء ل وقع إذا لكن وئنيئون، 

نائمول.الناس لأن ألإ؛ قد أنه ظنه عل يعف، حتى 
يسمعون،فلا عليهم اكلمة الحجر ق يكونون الشتاء أيام ق أنمم الغالس، وق 

منل،الكثم الككزار إل احتاجوا إن الحاجة، بحسن، الكسوف لصلاة النداء فكقزار 
ؤإلأفلأ.

نجيناوأن ببما، وينتؤع اش، بايامتج يثعظ ممن ؤإياكم عبملنا أن تنال اممه نسأل 
ذللث،وئ إنه الحلمقن، عبادء مذ ومحعثا الإي،ان عل ويتوماثا ط~ة، حياه ؤإياكم 

آلهوعل محمد، ثبتا عل وملمم الله وصل العالمين، رب، لله والحمد علميه، والفائر 
أحمعذن.وصحبه 



٥٤٦

الأسإة

نوءاضضاسؤذ؛ئواثو؛١' 

مدة*،بلا أقام ثلاثة ١!^ أن ه ١^، عن الثق س الخراب: 
ممدهوأما الأول، الصحيح لكي ا، ثاءا ما ينتح أنه ه اومحول عن ووود 
قلوكاف كإ صزووْ، هناك يكوو أن إلا للمقيم، وليلة ويوم للمساني، ايام بثلاثة 

الفهذا وثتالم، أصابعه يتهور أن ا-لآم\ن أو الخوارب حلإ إذ ويئسي باودة، بلأؤ 
يتمث.أن بأس 

•♦محمى••

حةأراسفنخإطةاضود؟- ٢ 
اهثوف،صلاة ق الليل يقرأق الإمام محمحيع فنمن فضيلتكم رأي ما الثوال: 

ذلك؟ق إم يلحمة فهل الئثوف، لصلاة حرج وما يومه، أكنل ولكثئ 
لهالأمحصل فإن فزاشه، عل وهو الكسوف صلاه الرجل محجع إذا الخواب؛ 

ممرا،نحرا مسه حرم ففد معل لر فإن المثن، المْع ويصل فزاثه، من يقوم أن 
أماوالصحيح عم، فرص الكسوذإ صلاة أف العلم أهل مذ يرى من عند أنم وثل 
لم؛وم(، ٢٧٦)رنم الخفن، عل السح ق التونيت باب الطهارة، كتاب البخاري! أحرحه )١( 

(.٢٧٦)رنم الخفين، عل المسح ل التونست، باب المنهارة، كتاب 
كتابعاجه؛ وابن (، ١٥٨)رقم المسح، ل التونست، باب الخلهارة، كتاب داود؛ أبو أحرجه )٢( 

٥(. OU)رقم توقيت،، بغم المح ل جاء ما باب وسننها، العلمهارة 



٥٤٧ارق1ءا1غا«،سءث> 

تق،الآ■حرين حق ل وكانت، الثاهئن، عن نمطن يكفي من -jL قام إذا كماية، فرض 
بواحةوليت 

••)محصم(••

iifiSvاوعو1وأوتبو'يؤإ\١*حفز٢- 
الاحتيارات،أيام وق لأكم(، يوميا)٠ سافر أنحاص ثلاثه نحن الئوال؛ 

لا؟أم المفر، لتا يجوز فهل البلد، إل الوصول، قبل الغلهر صلاه وتدوكنا رحع 
اكافزلأن سافرين؛ فز فإهر يومئا)،ماكم( تسافرون كتم إذا الخراب: 

قصيرةمسافة ق اكصينة اطلدة هد0 ومثل للسفر، ويثأهيه الراد نحمل الذي هو 
علكمبل ءي لننأ فإنكم العناء، أكي لخددئ الى اشاة تبلغ لا أيضا 

قبمعوا.ولا الصلاة، تتئوا أن 

*•ؤصى••

سثسوانيملأةاصود؟٤- 
الكنوف؟لصلاة القرآن مى يئتغ الذي ما الئوال: 
فيهاالئزؤع بل معية، محوزة قزاءه فيها يئنغ لا الكسوف صلاة الخراب: 

بعصوكان منا;ست،، فالوقت، كثيرة، مواعظ بثووفيها مثلا لواتى زكن الإطاله، 
تعال:قوله منها مناسه، اياُت، فيها لأن الأمراء؛ محورة يمرأ أن سشصث، منشانحنا 

مصرهألثامه ثوي وءاتا ألأوئ، ها يكدب آن إلأ رسن ان متنآ ؤوتا 
ولكنتيثر، ما بمرأ أن الهم تالإماء؛هه[، عضئاه ألأينتإلا رسل وما ثنا مثللعإ 
النيمعل كا القراءْ، يطيل 



اق1ءاءاساهترح ٥٤٨

صاد1دءءئتا:- ٥ 

لسبم١ثثؤئاك افن إذاذعاالإناف إن فولأ الدعاة بعمى سمعت القوال؛ 
هالْإف قولهم؛ وكيلك احرى، بلاد ي الهدايه سج«ْانثرةماك اف ينزل قد بلائه 

قولهم؛وكيلك هوالحنكة، الدين يعني؛ ١^^٤، وليست الدين، ألمافل هي الخب 
ليسالأن العرب إف يقولون؛ فهم سبماةئوةنال اطه إل الدعوة هي الأن الغربه إن 
هوالأن الغريب ؤإنا عرابه، ذلك ل وليس ومحح، ؤبموم يصل، الذي هو 

اللميبإل يعضهم ؤيتدل الأقوال؟ هذه صحة فإ سأْاىئؤوال اطة إل الداعي 
الغرباءإف يقول؛ فيمن رأيكم وما المدينة؟ ق الأمار اهتدى ثم ؛ ٤٠أهل دعا 

يصوموالدي عريبا، ليس والحاج المصل لأن الدعاْ؛ أو الدعوة أهل هم الأن 
قالأنظار إليه تتوجه الذي هو الداعل ولكن الناس، الأن؛؛ن غرابة علميه ليس 

عراة؟

اهداللهم تقول؛ محددا افتدءاء إذا لأنك لذللثه؛ صحه لا الخراب؛ 
هؤلاء،وثيتدي دعاءك افه سثصن، أن قاما البلدة، هذه أهو اهد اللهم هؤلاء، 

لك،يدحر أن ؤإما عظيم، هو ما الثوء من البلد أهل وعن عنك يصرف أن ؤإما 
ذعاأكفإن لهم، اممه تدغ لر آحر محل ي قوم بجدي أو أما القيامة، يوم إل أجرها 

•لهدايهم سمبا ليس 

لهم،الدعاء وليمل افه، إل وذغومم بيؤنيم ل ئياوتمم مصي كنث، إن لكن 
ليسفهذا ثدعهم، ب قوم بجدي أن معثه، بلمي أهل، دعوت إذا كم، 

المدسة،ق الأنماؤ اهتدى تم ذكه أهل دعا و. اللمل بأف الاستدلال أما بصحيح، 
لأهلالرثول. دعوق عثر تجب، لها الأنصار هدايه لأن بمحح؛ ليس فأيصا 



٥٤٩اتااتاءاس|ا،سءقر 

عالموعندهم 'كتاب، عندهم واليهود اليهود، من اناتا عندهم أن فالسبب م\كه، 
ينريووكإ ذلك يعرفون للثدث، وسهام مت5ة، ق سيبمث اوسول. او 

قالتهود احتلاط لهم والخزرج- -الأوس والأنصار القرآن، ل ك،ا أبناءهم، 
تشوبايعوه إليه مافروا . الئئوJ بث فلعا هزا، ينمحوو وكانوا الدية، 
أفيعلمون كانوا أنبمم نببها الأنصار مهدايه مشهور، هذا ل والأمر العمت، 

وبايعوه.إليه فذهبوا حان فد وئته وأن سبعمث، الرمحول 
 Uالكتت، هدْ إن قولهم الثانية: لمألة ا j هوالخركهوالدين الدين، ألفاط
الناسؤيدكز الخامعة، من يأنٍ، ربا الأن الناس من يعني؛ اف، إل والدعوة 

به،وساهن٠ت، الإنسال احذمحت، إذا ولكن الدين، ألفاط قاله ما لأن يستفيدون؛ فلا 
المهللوبة.الفانية الحركة ُذه ق يكون فربا يه وتحركتتخ 

كتاباتعال افه نثإْ الآكتسر، أشرف عَقجل الله فكتاب، منه، جهل أيصا وهذا 
•دين به والعمل دين، معناْ وتأمل دين، تلاوثه الدهى، أنه ثلث، ولا 

وفراءتكدين، للقرآن ونراءتلث، الدين، الثامن ل؛نليم وبيلة الكتب، ضذْ 
اممهكلام م،نابي عل يدللث، الش للوماثمل ونراءتلث، دين، قائده فيها التي للكسب، 
•دين كلها ه رنوله وكلام مهثجل 

قالالدين، من أنه ثالث، لا الصالح فالعمل الدين، من هل فنعم الحركة أما 
اممب،رسول محمدا وأن اممه إلا إله لا أن نهاية حمى، عل الإسلام را؛ى ه؛ النبي 
افأن مع ؛، الحرام"راف بيت، وبخ ان، رمص وصوم الركاة، ؤإيثاء الصلاة، ياقام 

وسالم:رنم)٨(، حس،، عل الإسلام •ابي هت: الني نول باب الإيان، كتاب الخاري: أحر-بم )١( 
١(.رقم)٦ خس"، عل الإسلام رربي ه: النم نول باب الإمحان، كتاب 



اق1ءاتااسبائذترح

إطلاقلكن هوالإ<سلأم، ^١ ١[، ءمران:\< ]lJ ه آلإتثث هندأقي ١^^ ااؤإ0 قال؛ 
الدين•عل يدل لأما دين مي بل ومصوو، حهلآ هذا الدين من ليت المحب أن 

فوالحمد الأن ءأمل: ١^^©، أهل هم الأن الثزياء إف يقول: لن وباشة 
بجندمحا،والمتصدق يصل، والمصل يدعو، فالداعي بلادنا، ق لذلك عزابه لا 

السلم؛نبلاد بعض ق يوحد قد ولكن عرابة، ذللئ، ل وليس اممه، يعبد والعابد 
•الأن يتصدق من ؤيستغرب الحإعة، مع يصل من أكنز ينتعرب من 

يخبرالوطن أهل من ليس الذي كالرجل العريب، الئيء معناها؛ فالعرابه 
قولا الدعوة، ق لا موجودة، لست ش والحمد بلادنا، ق عندنا والغنية عريتا، 

الصلاة.

والذيممزا، المتصدق إل ينظرول فالناس إليه، الناس يفلزة اله موأما 
وهكذا.وعمحرموثه، كثثرا، إليه يئظرول يصل 

*•همي••

إشالأخ4>:حكمسإوماماةض١^٥ ٦- 
بصبعة؟مثلا الأحمر إل الأموي، من المرأة ثعر محورثنير هل القوال؛ 
قاعدةعل ينسي الأسود بغير الأموي فعزها المرأة صغ عل الحوابؤ ابواب• 

الأنافوأن الأصل، هو هذا والإباحة الحل الأشياء ق الأصل أف وهي؛ مهمة، 
ممنؤغبالأسود مثلا فالصع الشرع، ق منحه يرد لم ما ثاء بإ ؤيتجمل ثاء، ما يلبس 

قدالأسود وغبر الثوادا' وجتبوه الشنق، هدا ررعووا ج^؛ الض لقول فرعا منه 
عنه.منكوثا يكون وقد والكثم، يالحثاء الئن.تا يهكثعيير مأمورا يكون 



٥٥١الأىءاس،،،سءئم 

الشإس،.لتنير لكلخناء به؛ مأمور قم 
التنب*لتعر وهوالتواد *صه! مبي وئم 
•حلال فهو الحل، فيه الأصل تما عنه اض مكثا وما عته؛ مكويث، وثم 
يصخ'لا كاف إذا إلا حلال، النساء صبغه الذي المع هذا فتقول؛ هذا وعل 

بالئاروالشق بالكفار، الشق باب ص يكوذ لأنه يجوز، فلا اتكافزائ اشائ إلا به 
الإلانة،من نؤغ -م التئثت ولأن '، قهومتهمءُبمرم ئقثت ،امن ه؛ التي لقوو محرم 

و;نواهرما؛.
ثيميشبهون الثامحى رأوا إذا أئبمم الولأيه، من ثوعا 7آم الئنبه كون ووجه 

منويتتل.لول عل تيئهلول لنا، تع الناس وقالوا! ق هووا 
عإر0،من بذلك أدئى نفته يزى بأنه ثثبهه يوحي ؛غثرْ الشبة لأن حم؛ تثبه 

الولايةمن نؤع اليوم بالكمار المنلمين بعفس ثثته نقول؛ ثم ومن اتبعه، ولذللث، 
فإذا،  ٠٠مهومنهم بقوم يثبه ررمن ه•' الّكا لقول ازكمر من نؤع أيما وهو والدل، 

هذاصار الكافرات، بشعور ثمحتص تما النساء اكئدما التي الألوان هذه كانت، 

الشق.أجل من حراما الفعل 
••ر£ه3<.'

،٤٠٣١)رقم الثهرة، لمس ق باب اللباس، كتاب داود؛ أبو حرجه أ ا



٥٥٢

١نخJشاصضضهامئ٠؟٧- 

لمقرة ، Jliiهذا وظل الحول، عليه لحل ولم مالأ ورك مات رجل الئوالت 
زكامه؟كترج عليه الحول حال إذا فهل الورثة، عل يونأ 

ظه؛زكاة فلا اول، يأ أن قل ْات الذي لض، بالية أما الحزاب: 
عنه.يقمى لا فإنه ُيومين، رمضان قيل مات لو كإ الوجودتا، قيل مات لأنه 

علالحزل م إذا الزكاة، عليه نصاما ثميثه سلع فالذي للورثة بالية أما 
فإنهمه، دكماله ما عنده وليس النصاب، يلغ لا ميل ماله والذي موييؤ، موتا 

عليه.زكاة لا 

••ؤصق(•*

-٨

بالصعودؤيقومون كث^رة، تحنعات ق للإ يذهثور٠ الشباب بعضى السوالت 
جائز،هذا طير فهل البارات، إتلاف يني مما المرتفعة ١^ المحان عل 

التدمحتذ؟بعض بوجود لحج وبمضهم يشاهدهم؟ من يأثم وهل 
لا؟أم هوجاتز هل الفنل، عل نيئ المشاهدة أولا: الحناب: 

مقاسينإل يفضى ربإ الوجه هذا عل ال؛ر إل الشيامتج حروج فتقول• 

في\صجص'ص.متها:رمحا 
-رذاسلم، السيارات لأن للمإل؛ إيلائا لليه~ أثرت ~كءا فيه هن>ا أن ومنها 
تقززتوإذا اومل، كثبان إل مصعد أن عل السيارات إحار وهو الامتعإل، 



٥٥٢الاق1ءارغ1«،سءقر 

محث؛؛ذثوية أو دينية مرعية مصلحة لعم ( JU.Iؤإتلأف للعال، إتلاف هذا ق لكن 
لآناتيهسسإذاقيالأو"ا.

منهايشكون السيارات، هذه من يسكوف الناس من كثيرا أسمع إق يم 
علالسيارات ردد كثر إذا أنه ومعلوم النات، وتفسد الأرصى تميد إنبما حيث 
الوابي•عل صرر حذا ويممل متتلف، فإنما بمحثها، أرض 

يكونوهد للمإل، ومصمة للويت، مصعة العمل هذا مثل أن تة؛، ؤإذا 
إئرارلأنه محرما؛ عليه للممثج والخروج سجيعه لكن محظورة لأمور مبا 

عقثتاوزأ وثُ وألنموئ أؤز عز ؤوث-اورأ ( Jlsوقد عليه، ومناعد0 
\لأوو\توة0هل\س:\[.

يقومواأن ينكى لا هولاع مثل أن نمه العمل هذا أن عل أيصا ويدلك 
الحكمةوق منه، ينقحون لأنمم ووجهائهم؛ الثاس ئرفاع أمام العمل حذا 

»إنء؛امحكالئازمذكلأماقئةالأولإذَالياليتال^ام.: القديمة 
٠•الإي،ازأرر ض والحياءثنته ماثئت،، ياصغ ئننم 

عليهمئى قد انديغن بعض فإل التدني بعض بوجود بمج الاحتجاج أما 
أشياء،الناس بحفي عل قض ربجا ثيء، عل ليسوا أنمم لعزيوا ولوثاثلوا الأمر، 

ماثج أما لهم ^سالأأضظ 

إصاعةعن ينهى ما باب والممليس، والحجر الديون وأداء الاستقراض ق كتاب اJخارىت أحرحه )١( 
والنهيحاجة، ضر س المسائل كثرة عن النهي باب الأنضية، مماب ومسلم! ٢(، ٤  ٠٨)رقم المال، 

(.٠٩٣)رقم مالايستحقه، أوطاو_، لنمه، أداءحق من وعوالأمظع وهات، مغ عن 
(.٦١٢٠)رقم شثت، ما فاصغ تستحي ل؛ إذا باب الأدب، كتاب البخاري• أحرجه  ٢٢)



رق1ءاتاوبابالفتوح ٥٥٤

بجءامدق؛٩- 

الثززق،ألة معن لكن الخاص القمم j )الياقة( كتاهر ق الئوال: 
بالخوانالقول ينبغي الممرصتن وقلة اليوم الناس لحاجة ثظرا ولكن جوابكم• وكان 

لأنوجازبما؛ مضقا بعد إلا اكدين بمبجا ألا الرابع: الشرط ولكن بئزوط، 
هنْقغ فإذا ر>لهلم، إل اشيات لخوزثا أن مل اض، ح ض الني 

مسقمحصل لا كي متوجه التورق منألة بجواز القول فإن الأربعة، الشروط 
ممابأقل الدائن عل المستدين يبيعها أن بجول لا أنه معلوما وليكن الناص، عل 

امراهابه.

اشتراهامما بأقل آخر، لشخص يبيعها أف أراد إذا ثيء عليه هل هوإ والنوال 
به؟

باهليبيعها فإنه آخر، شخص عل باعها إذا أنه هذا ق الغالث، اّبموابج: 
ليسالحاصر بح فإن الثمن، تأجيل بمناسبة برها رح قد الدائن لأن شك؛ لا 

أمايع الأسان؛ ربع ثب •ا محا ِس ام إلا ينيا لن مُ الدم، تغ 
قالسعر Jرثني يم ألعا، أربعون حاصرْ وقيمتها مؤجله، ألما ؛خمسين يشتريها

ليسفهذا ذللث،، لكن فإذا نقدا، ألما يئن لمعة الهذه ثبلمغ حتى أمل، أو يومثن 
إشكال.فيه 

تبينهاأن وله بامحل يبيعها أن فله منه، انتداما من عتر عل ثاعها إذا فتقول؛ 
الحال.حثب به انراها ما بمثل يبيعها أن وله بأكثر، 

••)محيق(••



٥٥٥او1قاءارمحأ4أسءقر 

لبحعقيصواكزمبهاه«الإسح،وممارا:- ١٠

وبينهمالعإل، فأكرمت دبحتها، عقيمة عندي ت يقول نخص الثوال! 
طمدلكهم،ةهلمحزفي!محان4لمأملأ؟

ميمهالإنسان -بما يدي أن محوز ولا عكتجل طه دبيحة العقيمة أولأت الحراب! 
أجلمن المال -بما أكرم مد كان ؛إذا مصلحه، ببما لثسه يجلب أن ولا نفه، عن 

يبور.لا فهدا له ويشحوا عملهم، ل يزيدوا أف 
منكانوا ّواأ به، باس لا فهن.ا ممراة، لأنبمم -بما الماَل أكرم إذا أما 
قالتعال افه لأن ؟كن؛ لر أم لم ممعهم كان وسواء غتر؛،_^(، أو المسلمين 

ؤنحمأن قهمةرنند,ءإ ١^ ن م،،}ؤ أك ي ه ءؤلأ_ءثو تابه؛ كل 
]العتحة;م[.ألثذسطيرآه محب آثت إف إق٠م وشهلوأ 

*•هسمى••

١١-

وقتذخول الفجر ومل الفم قبل اش اواتة للثق نشوط هل القوال: 
الفلاة؟

بعد-كوو أن د لا الفلاة، قبل ذكوف اض الملأ اواط الثثة الحزاب: 
أةقرصن فلو الوقت،، يحول بعد إلا يصح لا لصلاة راثة لأما الوفي؛ لحول 

يدخل،لم أنه ينأ ثم يحل، قد الوقت، أن ظايا الوقت دخول قبل صلاها الإنساوا 
راته.لا ممللما، نفلا ثافلمه الأول وتكون فلثعد.ها، 



لت1«اهاكاواالذمح ٥٥٦

الفيذب؛{،ايديذوافزضوالضإ:' ١٢
والم؟والمرض، الدنن، بتن الفزؤ U الثوال: 
أوثضو>و\، لكن مواء الدتة، ذ تت ما كل الفقهاء: محي الدين الخراب: 

فإنهالدمة، ق سش ما كل ذلك، ضر أو اأنتأج، سلمها لم أجزم لكن أو مبع، 
الدين•مى نومن والقلم ، ١^٥٢٠يكوف هدا وعل العلم، أهل عند دئ 

أكثرموجل فثن بلعه يبح أذ أي: هوالتووى، فالدين العامة أما 
محيالدين هو هدا سمنها، ؤينتح المقري، يبيعها أل أجل من حافرة، ثمنها من 

مبح،ثمن من الذمة ل بث ما كل فالدين• العلمإء ومحي المع، ق أما العامة، 
ذلك،.ضر أو نثم، أو y»؛_، أو 

••)محيى•*

١٢-

عئعأولالناس بعص نرى الصحراء، ل القبلة امحاْ لشحديد بالشبة القوال: 
صحيحةالوّيلة هذْ فهل ؤيصنوف، فيه يكونون مكان أي ق سارهم عن الثمس 

الصحراء؟ل القبلة اتحاْ لثحديد وسائل هناك أم 
يصيح؛لا الوسيلة هدْ فان العموم، حا اآمصود الصحراء لكنت، إذا الخواب: 

ضث1ارهلم؟الثنل محعلوف فكيف الئام ق أمم ئدزنا إذا لأننا 
علهلفهدا ؤيصلوف، فيه يكونون مكان أي ق سارهم عن عئعلوثها وكومم 

المنعن المن المسار، عل النمسى لت نإ^د ق هنا ملأ عندنا حتى كبر، 

تكونالصيم، ول يريبه، اليب؛ن عن تكون الشتاء ل لكنها العصي، صلاة ؤ، داثتا 
١٠رأتا)يمنلث، عن تكون تكاد بعيدة،  كيلك،؛تكون لا الشتاء ق لكن ./(، ٠



٥٥٧ااااقاءا)غاسىهسر 

النهاوطوو انتهاء عند الصيم، 3، فالظهئ الظهر، ل أما الخنوب، إل ثئصرف لأما 
ثجد،ق هذا يمينؤ، عن فتكون الثتاء ق أما الزوال، عند رأسه عل تكون 

منها.والوسهل والشإل، الخنوب أيصا ومحتلف 

اف،الإنثدل الحمد وفه آلات، الأف حديت، فقد القبلة لثحديد الوسائل أما 
ذللث،،وغير والعنض القلول حهلوؤل عل منكبه وآلات معتنه، بأرقام مزيته آلات 
وعلالصلاة، أوقات عل  ilsijjالعصر اعه ّسمى تاعه رأيت، ما أحس ومن 

الملة.عل ثدله كي معرض، إل ان الأنعقاج لهاثزئامج لكن القبلة، 
••محيى••

اا؛مرجهطوشنواسلأةي:- ١٤
أنلحور فهر اللإ، ل Jتثشوا تكنهم مثن مذ محموعة حرجت الثؤالت 

الصلاة؟يمصزوا 

العنزة،أو العلم ءلاو-ح أو للتجارة، بلده من ان الأنحرج إذا اُبمواب• 
الذيلكن فهومتافز، اأماصي٠ مذ ذللث، غير أو النزهة، أو الصيي،، أو الحج، أو 

افر•بمليس فهذا آحرْ، ل ؤثرجع النهار، أول ل بمشي محج 

ه ٠٠َ  م

اممائبهساهاهوحكمطتهلأدضوكيقيةذثك؟-  ١٥

الأهألولكذ بزيدة، ل أدرس ننواتر ثلايثر طه— —والحمد ل أنا \ذثؤ\د.' 
النم،محاؤئ عر ؤيقولون حم، الأJصال عدم عل يلوموثي والأقارب، والأصدقاء 

حميعا؟حم أيصل أن لاأمتهلح علتابأنني حذا، يزموثني الشباب وبعض 



٥٥٨

أنيسغي فلا والأخ، والأب كالأم الأهرُير؛(، أهله ص الغائب أما الخواب! 
لتصلأن وتتهلح الثعيد، يثرب الحمد~ ~وش فالهاتف أحثازه، عنهم بمبع 

ولايتصل كنت فإن وكافيه، طسة اتصال ومحميلة وهو منة، أّسوع كل بوالديكؤ 
يقلمن وين سف، موعد محييي ويمكنك، ييثروْ، أن منهم فاطلس، أحدهم تجد 

أولأنتم لهم: قل عليهم، حو فلق، عليلث،، حما لهم أن فكإ الأصدقاء، أما 
عليكم.يشي لا وأنتم عل، يشي، الاتصال لأن ؛، jjقصلوآ أف 

ماحسس، اثتن يوم أوكل حمعة، يوم كل تيم ثتصل أن بد فلا الأمبول، أما 
•، للير 

*•ؤصى•*

١٦-

أنعل تشجعنا وهل حقيقية، دعوة باكستان ق القلخ دعوة هل الثوال! 
وفيهاصحيحه، ليت، هده أن الناس بعمى يقوله ما رغم باكستان، إل ئذلجح 
الخير؟فيه ما عل تدلونا أن منكم ونريد شبهة، 

باكستانإل الدين;دهوف الك؛؛غ خائ أنفسهم يثوف الدين أولا: الخراب: 
يريدوللا وهم والقصد، التيه وء بثتهمهم لا نحن اممه، إل للدعوة وغيرها 

هذهق للمدح ووسيله تببا صار الذهاب هذا لكن شلئ،، لا الخثز إلا باللهادسإ 
قومعن والإيإن العلم لياحذوا هنالث إل يذهبوذ إمم يقولون• وصاروا الخإعة، 

إيإئا.أقوى هم ومن منهم، أعلم هم من دله~ ■والحمد "وعندناهناك، 



٥٥٩الثءال؛ظ|سءسر 

اشالأصوو غثر عل أصولهم ثنوا لأتم فبهه؛ فتهم القوم هولاع إن ثم 
منمتة، أمور عل أصولهم ثنوا فهم الدين، عليها افه رموو ثز 

ثيمحَث؟
اف.رسول محئدا وأن اش إلا إله لا تحميق ~ ١ 

والخضؤع.ا-محوع ذات الصلاة ٢— 

لإامح.العلم ٣- 
؛-إكراماسين.

ه~دصححاك.

سبيله•ق وا"قروج اش إل الدغوْ ٦- 
قاللهم، خرا للكن ه الثثول عليه ثناه ما عل الأمر هذا ثنزا أمم فلو 

افِ،زثول ^^١ زأن الهُ ي ٩ لأ أن شياذة حمى، عر ؛ ٩١ررثي ه ١^، 
٠■الحرام"' الأب محب رمصاف، وصوم الرثاة، ؤإيتاء الصلاة، ؤإمام 

يبشبإ ١"^، أعلم ه الرّول أن شك أش يلبه ق يكوف أحدا أظن ولا 
باق،يؤمن أ0 ررالإي،ان وقالت الخلق، أئمح وأنه الخلق، أئصح وأنه الإسلام، عليه 

ألراالإحسال ومالت وثز؛اا، حمم والمدر الأحر واليوم ورسله وؤئبه، وملاثكته، 
لجِيمئواةو:راكلأى.

(.٥٤٩ص;نحرمحه) سق )١( 
والإحسان،والإسلام، الإيإن، ص الضه جمل سؤالا بابه الإي،ان، كتاب، الخاري) أحرجه )٢( 

رقم)٩(.حماله، محاهووسان الإي،ان ؛اب، الإيإن، كتاب ومسلم; (، ٥٠رقم)الساعة، وعلم 



لق1«اتاكاو،السوح

يدهبواألا المصيحه عليهم وأكرر الكلح، أهل من إحوافي أصح أنا لهذا 
خماعةعل أثثنا إذا الإخوة من اوكثتر لأن أماصهلم؛ عن دفئا أزلا: باكستان، إل 

منفكم واصح، وتأثيرهم غيرهم، أحد به يقم لر تأثيرا لهم إن وقلنا؛ التبلغ، 
آسلكقر بذ وكم بل أيي"ت؟مإ عل أطاغ فابخم، بى وكم أيد:،-مإ عل اهتدى صال 
تمرهمللقدح مسا ءبموثه ما حملة ومن وفيهم، فيهم هؤلاء قالوا: أيد:أمإ عل 
باكستان.إل 

إليدهوا بالا ايريرة، ل يوحدون الدين لإحوانج، يصيءحنح؛ أكرر فانا 
قالعمرة، ل أو اخ^ ق معه ق ض والحمد بعض مع بعضهم وليجتمع باكستان، 
ومنعليه، هم ما حقيقة افتية بلاد إل يذهبوا أن أما رمضان، غير ق أو رمضان، 
ينغي.لا فهذا فيها، الأنر لثة يديزوف 

والتعلمالعلم، عل الحرص وهو: التبلغ حماعة إحواسا به أنصح آحر ثيء 
والاتصال؛الناس،اقب، إل الدموة ق عبتهدوف ما فبمدر يستهليعون، ما بقدر 

بدلا ذك بقدر نقول: حم، ونفع حيزا- اممه ~حزاهم الحق إل ودعنهم وزئارت»م، 
ولووثعلها علتا نبماةقوةئ\ل ، ٧٥١وهتهلم الذين العاناء محالل فتحصزوا يتعلموا، أف 
عليهمالناس ينقمه مما أيصا هذا لأن كثيرا؛ يبهلوثه ثما ثقا لتعرفوا مرة، لأسيؤع اق 

الحلمق المناقشة محتول لا إخم يقول: بعضهم كان ؤإن البلم، عن بعيدول باخم 
ثديي،يقصى أنه ثلث، لا وهذا عليه، هي ما عل الأمور قثي أن محبوف ل إمحللاها، 
حيرا.لكان العلم عل أيصا محرصون فلوأخم التبلخ، حماعة عل ومأحن. 

قوريد الإيعاف، تنئي العصائل كتب دمْل، العصائل كب ق ليس والحلم 
التيالزيائى نعرف كعا الأحكام محرهة من يد لا ١^٧!، هي ليسستا لكنها قوته، 



٠٦١ال،ق1ءاس||،سءقو 

عليهم.يشم مما أيما فهدا القلوب، ترقق 

شهرين،أو شهر، أو أيام، أربعة أو أيام، بثلاثة الخروج تحديد مسألة وأما 
واد_،من أي الوسائل، ؛اُب، من يكون قد هذا لأن البلح جاعة عل أيقمه لا فأنا 
والوسائلمعهم الخارج الرحل لأستصلاح وسيلة، المدة محييي أن يرون أمم 
عنهمنهيا يكن لم ما فهومقصود الممصود، إل أدى ما فكل ئرعي، حد لها ليس 

نقربه.فلا بعينه عنه منهيا كان فإن بعينه، 

لهايطنب لأنه والموسيقى؛ بالغناء شحمحا أدعو أذ أؤيد أنا ةائل1 قال فلو 
لهنبح هل والغناء بالموميقى فأدعوه له جدتا هدا يكون وربإ ما ؤيتانى 

ذلك؟

بأسلا فهدم أو، ولها عنها، نئ لم وسلة كانت، إذا لكن أيدا، محوز لا لا، 
بعينهاوسيلة كل عل الثنغ ينص أن اللازم من وليس اقاصد، غر فالوساتل ما، 

فكللها، حد ولا لها، حفز لا الوسائل لأن حائزة، غر وهدم حائزْ، هذه ت يقول 
حير.فهو لخير، وسيلة كان ما 

يتلقواأن عل الكليغ خماعة مذ إحوايى تحرص أن أحرى مرة أكرر أنا لدللث، 
-٦١.ينتفعوا حتى ودينه، علمه ق يثقول من كتله، ويقرووا العلم 

خزا،فيه أن ثلث، لا فهدا القلوب، تزنق اش الرقائق عل الائتمار ود وأئ 
المسلم.ثقافة ق يكفي، لا لكنه 



لةا«اتا1ب1وااإفتوح ٥٦٢

١^٠:سوئ لجإ - ١٧
صذامح،ضوُبيومم؛؟

الرغعند محبثر له وليس السجود، عند ةقسثر له ليس التلاؤم سجود الخواب! 
لكنفإن صلاة، ق الإنساف ت5ن لم ما . الحم، م، يرذ لم ذلك لأن الثجود؛ مى 
قام.إذا تكمت وأن نجد، إذا يكمن أن وجن، لاة، صق 

•♦صيى••

١٨-

دم؛عارت،فجمعوا نحري، القيام أزالوا الشبانم، بعض هناك الئؤال،ت 
منجزءا دمّني فقالوا! ثنتهي، لا اكرعات هذه أن نأوا القرعات حمعوا وبعدما 

نقيممال( رأس ثكوف حتى ثدحرْ، وجزءا له، حمعناْ فيإ ننفقه افرءادت، هده 
فهلالأصئ، الاJ له مع الذي الهدف، ص ل الثرؤع هذا ويحل مفزوعا، به 

عقملربإ الئزؤع عمل أن مع شرعا، جائز الإذن بدون ، JU؛لهذا ادفرهم 
الحول(؟عاليه لوحال انإل هدا عن وماذا الريح؟ محتمل وربإ الحارة، 

الثيءذللث، ق يمرقه أن فيجب معم، لثيء د؛رعا الإنسان جع إذا الحوابؤ؛ 
هلهذا رضنوت امتاذف، أو الأم إليه ئزش إذا إلا متفيضرْ ولا اتق، 

نصم،ثاحد أن المئكن ص ومالوا! كثبمرة، أموالا فجمعوا للصومال، بجمع لشخص 
هذافنقول! وتتمر، لهؤلاء علته لتكون دكاكى به أونشتري مائر به نعمر جعناه ما 
الأن.الموجودين حاجة دمع الال( بجمع المقصود لأن يجوز؛ لا 

إيصالويئن بيننا يمال( ربإ أنه كإ لهم، ثجئع ل؛ فإننا يوجدوا، لم الذين أما 
لا.أم المتقبل( j محقيئه يكن أم أهذا ندري ولا اكتمل، ق إليهم المال هذا 



٥٦٣الأقاءا1غاع،سءسر 

بدلا عاجله، \,ف°جوؤ1وآ حاجة فدئع للموجودين، ظتيا أيصا ذللث، ل أن ك،ا 
بأسلا فهدا أوانتآدئت،، إليلث،، الأم يوص إدا لكن لهم، جعنا ما يغطيهم أن 
له.

أصحابه،مللئج عن خارج لأنه فيه؛ زكاة لا الخول عليه حال لو المال وهدا 
ماأيصا ذلك، ومن ركاه، فيها ليس لغيرها أو للمصدئات، المجموعة الأموال كل 

فهذهثاعدوه، ثكثه لأحد حصل فإذا أموالا، ييمعوو إذ يعص محثعة 
أنان الأنأراد لو ولهذا ملاكها، عن حرجت، لأما زكاه؛ فيها ليس أيصا 

عنه.توريث، ب ماُؤتج ولو ذللث،، أمكنه ما سردها 
••هصيء•

^^يومااصؤUلإمارة:- ١٩
ايدي؟عل إلزامه يماسممحعالخالمأما 

الثلأميقول،ت أن مثل به، باس لا والإثانة الموفي اللام بتن الجمع الجواب• 
إطلائا.أصل له ليس هذا بالرجل الصرب لكن علتكم، 

الأمور،هذه مثل إلغاء إل المنلمس ثيدي أن سبماةئوماك افه نرجو ولكن 
الأمممن عنهم ئم، من إل لا الأمة هذْ من لجمهم من إل بطروا أن محإل 

الخاصرة.

اللامفثمل! مئ إذا المنبيخن، مدي ثمثدي أن بنا والأول لموف منحن 
بينأيصا له ثئ أصم كان ؤإذا والقول، الإشانة ب؛ن بغ بعيدا كان ؤإذا علميكم، 

علط.فهذا فمقل الإثارة عل متصز أن مثل ذلك، بدون أما والإثارة، القول 



مءاتاساهمح ٥٦٤

عليده يعكما عريا دسلي،ا يسلموف صاروا ا-اءثود يعص رأيت إق ثم 
مؤإذا الصائح، الثاJم، هدى اتباع إل الم1ووور( تندي أن اض أل نصدرْ، 
أهلكاو ؤإذ ٣، هدا أخاة لأن علثكم؛ اللام مقول: محل؛ أن فعاليه الئابط 

وعتادهدعاء هدا كان هدا لوهعلوا واش اللام، وءليتكم يقول: والثاف ربه، منه 
وثنا:اوأ-ما.

اللاممول: أن فالأفضل بالثلأنة، لهم الدثاة ئمحادوف كلهم الحنش الأن 
لهذاالمنوولول يمطن أن تعال اض مرجو الثلامه، يريدوف كلهم لأمم عليكم؛ 
الؤئول.عليه كان الدي الشعار وهو حاص، شعار لهم يكون وأن الأمر، 

وأصحابه.

••رهصء(••



٥٦٥اىظءاسدسءم 

هفواثنيءاثدس 
—صى حم— 

وأصحايه،آله وعل محمد، ثبينا عل وملم اممه وصل ،، jAljJlرب فب الخمد 
أثابمد:الدين، يوم إل بإحسان بمأ ونن 

عاممن الاحرْ حماذى شهر الشهر، هدا مى الرابع اللقاء هو اللقاء هدا فإن 
عبملهأف افه سال الثز، هذا من والعشرين اكالث، الخميس يوم ق ه(،  ١٤١٣)

ناسا.ماركا لقاة 

:سورة ض  ٥٧١_،،؛) 

ؤأنهليإكؤآد0إنم.طىه:مس؛رٌسال: 
تعالقوله عند النازعات،، مونة من بقية عن عد ^ا كلامنا دأ مق 

أنموصى ثبيه افه فأمر [، ١٧]النازءاتتطزه إيه• تيأول إل س: موصى محاحلتا 
الرحلهذا طماذ وهو ذلك،، سبن، وبهز ١^^، هي وهدم إل؛و'فو'0و يذهب 
(JUمناماه ولا [، iV:*i]»ؤآذمآإكخميىإبج.شه طه: سورة ول 'دأ- مخ°ف~أعنح، 

أنربي ثى موّى. طلب يم أولأ، موتى أرتل تعال اه لأن وذللث، الأيتم؛ 
كلامحاوهارون موسى فصار موصى، ْع هاروف فأرمل هارون، بأخيه أررْ يشد 

فرعون.إل 

الزيادة،هو الطماو لأة خده، عل زاد أي: ]د:أأ[، ه ثق ؤانث. تعال: وقوله 
ؤمنةزاذ، أي: تالحاُ؛ن:ااآ، ز ظ آه ثلثا ن ؤ\ئا تنال: قوله ومنه 

ثزهؤإدع' عِي؛جلث يقول فهتا الخد، محاوره فيه لأن الطاغوت،؛ 



لق1»اتاسابالسرح ٥٦٦

•ه رة عللأثاقأ0 جؤ تنال؛ منله ثمم 
دئو_يواهنا الأنتمهام ]اوازءات:حا[، رقأه أن إق ك ئل ؤء 
والزياد١،٥^^ الزكاة؛ وأصل والصاد، الثز من عليه هو مما يتزكى أن 

الآقذ '؛٠ ؤوءيلبمنتى؛ث تنال؛ قوله ومنه والتوحيد، الإسلام بممنى وJطليى 
^ئدتنال؛ قوله ومنه لساتتآ"-ب[، ه همَكغثإث ألاحتؤ ؤهم ألر»ءقوه يؤيؤن 

١[.]الشمس;؟-٠ ه دسها من >-، ١٠•وثد ائجأ ركننا عن أقبح 
ثٌشهة اك وآسك أوأ رةأ آن إقi لاث ،jJ تبمائهوةن\ك؛ ؛iLj ثم 

أي؛اممه إل الوصل عغجل افه دين إل أذلك، أي؛ لاوازعات:ما-؟ا[، 
علميوجد لر فإن بالعلم، اأمئون ا-قوف هي ا-قشته لأن منك،؛ علم عل اش عاف 

والخوف،.الخشنة بين هو١^^ وهذا محرد، ، حو؛فهو 
بمائهين آفث بمش ويما تنال؛ اش قال، بلم، ص الخئيه أن محنها فالفرق، 

استؤآهلئ>:هآ[.•:ءآَ 

بضرولو للأنان عئصل ذعر عن وهوعبارة جرد، مهوحوفإ الخوف وأما 
شنحاالفللإ:ء الليلة و يزى قد يتوجمة، ثيء من اذ الإننحاي، قد ولهدا علم، 

علم.عن تكون الخئته لكن وهم، عل مبى دعر فهذا منه، فيخافج له حقيقة لا 
تثثمح،ه؛رش اك ؤنآني•ش تنال؛ مله منير 

موتىفدمت، ت أي ٢[، ]النازعات:• 'آ"لآيع تنال؛ قال، 
رشإك وأسش رؤ أن إئ ق يه! ١!^ أمنه ما لفنءول وهال، 

رسول،أنه ثخصن دعوى يملون ولا يومتون لا النفر كان ول،ا [، ١٩]الازءات:خ١-
تبماةئونح\قاش جعل إلابج، ألخد_ من لاتمل الإنسان، هوحال كإ إلابآية 



٥٦٧اثمثاءاسدسءقر 

مونىأرى أي؛ آتمكاه ؛؛ ١٢٦،! Jliوهنا صدقه، عل تدل آيه رسول كل ،ع 
الأيه

صارتالأرض ل وصنها إذا كان الشجر، فرؤع مذ حشب، عصا هي الأية 
وصبمعإذا ^lSi شيئا أن ،، ٧٥١ارات٠ من وهذه عصا، فتعود ءدماJها ثم سعى، حثه 
الأول،حاله إل الحال 3، عاد الأرض مذ حمل يإذا سعى، حة صار الأرض عل 

انمي.حملة مذ عصا وهي 
غرمن بيضاء شحرج جسه ل يده يدخل وبكونه الأية ءهدْ اممه بعثه ؤإنإ 

بياضولكنه الإص بماض ليس بياصا بيضاء أي؛ عيب، غثر مذ أي؛ موء، 
موسىرمن ل كان السحر لأن واليد~ —بالعصا بدللئ، اف، بعثه إثإ آية، اممه جعله 

منحقيقة، سحر ليس ولكنه السحر يثسه يثيء عِؤتجل اش، فأرسله سائعا، منتثرا 
ءكج\كةخؤئم/لموسى دصدوا الدين الثأمة يعلب، أن أجل 

عيسىفجاء عظي،ا انتثارا الطث، ائتثز عيي. عهد وق العلم! أهل قال 
إلهجي،ءَ إذا إلا؛رأ، ثائة ذي عل بمح لا كال أنه وهو الأياءَ، ثنجز بأنر 

زئفكان اممه، بإذن مرأ بيده مسحه كانت— عاهة ~أي عاهة فيه بشحص 
النهبإذن الأبرض يثرئ كان لكثه له، دواء لا الإض أف مع والأبرص، الأكمة 
عيون-بلا حلق الذي الأكمة ؤزئ عَهقل، 

بالميتإليه يرثى كان اممه، باذن الموش نجي كان أنه وأعظم هذا من وأشل 
الموريخرج كان أنه وأعظم دلك مذ وأسد الماء، إليه يعود نم منة متكلم 
مذفيحرج الهز صاحب ؤينادي الشر عل يقف كان إووخإ.< مذ افه- -بإذن 



صاتاسباهش ٥٦٨

هذاق عسى آيه كانت ولهذا سلعة، أن طس، لأي يمكن لا ثيء وهذا حيا، القبر 
الناس.عليه كان ب تماما ماسية الونت، 

يتثاحزولوهم العرب إل آش فقد . اش رسول، أما العلم• أهل قال، 
القرآن-هذا هؤ محمد فجاء ان، للأنتنمة أعظم الفصاحه أن ؤيرول بالمصاحة 

تعال:افه فال بمثله، يأثوا أن عن فعجروا القناحة أمراء أغجر الذي العيم، 
ولو'يءىسلهوء لابأنوف ألثن»اير م؛ ببقي، يأمأ أي؛ ء محالجف آلإذس اجتمعت نيث ش ؤ 

لنفإمم بعصا، يعاول بعضهم كان ولو أي؛ لالإسراء:س[، ه نيثمحل لعمق بمممم 
؛مثله.يأدوا

-نا،يتتبع ل؛ ولكنه المحذى الأيه أرى ه موسى إل فنقول• نعود 
آقعمن ئذ-ر ؤ,إثما [، ١ • ١ ]يونس: ه يوينوو، لا ق ءن نألئدر آ'لأثئا ثي ءؤوما 

لص:اا[•ألم4 آلقيف ومح( آوحقن 
آيةكل جاء-بمم ولو تيثدون لا للهداية امتعل*اد ئلوجم 3، لثس فالذين 

]الازء1ت:':ا-اآ[،ونهاه ظت ه آو ^٠١;^ ولهلاتال؛ ~والماذ؛اف~ 
يبموئأون قال: بل رنولأ، ث، لإنلث، لموتي: وقال الأمن، وعصى امت، كدب، 

يقدولم موتى، أمر ينسل فلم الأمر، وعمى [، ٢٧لالنعراءتيجتمحنه إوؤ ؤتحتل ١^٥ 

يرصمالتَ َ؛' 
حشثا،ينعى ^١ ؤج أي: ؤأذ؛ر4 [، ٢٢تالازءاتت؟دتتمحا4 ٠^۶ تعال؛ قال 

مني،بصومحت، فيهم ونادي جمهم أي• الئاس، حثر لادازءاتت'آأآ، تادكاه 
عقيأدثلأْؤصأ.موسى عثايريدمتهم وصدهم لميهم، 3، أبلع ذلك لتكون 



٥٦٩الأق1ءاسدسخو 

قال- باض أآ[-وانماذ ]الازءات:ماآ-أ ألاوه ظ آنأ ممال ?0آ _
الئلو،من مضل اسم الأعل لأف تي•'' °ؤأحد لا بمي■ الأهل، ومحإ أنا لقومه؛ 
ألأءه،ظ ه قوله: ل له لمز ما شه وائم الرجل هذا انتم كيف قانه 
يفرممض ل آثس وكض لهم' قال ومما الواّع، والملك بالأمار يفثخر وكان 
هنه؛ن هو أدى ٠^١ نن أنأ-هئ آتِ .  ٤٤٧؛؛! ٥١هتيآ من ٤^؛، آلأيهؤ ء رهني 

كاناثدي عئقحل اض قه أم أن عانته فكانث لالزتمف:اه-آآه[، ه ِيق ذقاد 
كازينشمهم•الذين إمرائتل، بثي مصر ملك اف وأورث به، بمخر 

عزيزأحد اف أخده ]الازءات:0آ[، تالأثقب< ١^٥١٧[؛^; ؤ»كوث تتال: اض قال 
إلرميه بند فيإ وعره زمنه، ل عإرْ فكان الأول، وق الأخر٥ ق به فذكل مقثدر، 

ذلكيتخذ فانه اه صع ما وقرأ اض كتاب قرأ من ئكل القيامة، يوم 
وهذاا-اث؛روت، وهذا العفليم، الملك هذا مع اف أهذكه كيف ينظر به، يشر عإرْ 

هي.كل من تعال اف عل أهوف صار حتى الطمان، 

~ئثئه؛ينتن لمتره ذلك ؤا ؤءث تمال؛ يؤله يقبر 

أي؛ه د'إف، ث، ؤءة [، ٢٦لالازءاتتإس دئْ دلك ذ ُؤإث عغبجل؛ يقول 
بهفزعزن وانتهتاو إثا0 ومحاوتته فرتمن إل موتى إزنال مى جزي فيا 

"همهجل•اله ؤئثى أي؛ تن؛ئه ؤلش عري، له الأمياد عن وانتكتار0 

والسيجهفزعول مع لومي حصل ما ويدبر الله مى حئثة عنده كان فمن 
موسىقصة ق والعمت عإرْ، ذللث، من ويأخذ يعتثر فإنه ولهذا، لهذا كانت، الش 

قحصل مما ينتثتج م سورة كل من الآيادت، جع العلم طلمبة أحد ولوأن كشره، 
جثيا.لكان العر من القصة هذه 



٥٧٠

له،دعوته لكJتا وقف إل رسوله سبمامحؤت\ك اطه أرمل كيف 
كااشجه؟ لكب وكيف ثمر، مذ حرج كف ثم فرعوف، قوم مذ ش وماذا 

محنمكاباطسمهم.،موض
قأما بأيد-إ-لم، \نو\ةهز اش أدب وأصحايه، ه بفعله العاته كاثت الرسول. 

أهلأقوال عل الاعفناذ اختن ومن عغجل، اش بيد العاقثه فكانت موسى قصة 
العلمفيذلك.

نئهيهنا [. YU;_3Ui]\لثآآ؛^١^ و ق آثد تنال: قوله عل ونمقن 
حمينا.لنا وناقعه له حالصه ؤبنلها أن عغ؛حل افه أسأل الى الكلمة هذه 



٥٧١اا،ةاءاسد،سءض 

الأسإة

فغييؤم:إشدثه آذاصتماشسفاثدثيلض ١- 
تعالاش توحيد إل فرعوف يدعوة ءفيوأكلأْلآئيم موسى اف كلم، اللموال; 

أفعل ذليل ذلك ق مهل طاغية، كاف وف'عودأ* مسا، يملك، لا صعيما كاف انه مع 
وؤمحهم؟لمحه الدعاْإل عئمظ تعال اف 

وموسىذنعول، إل موسى أرتل لثا سبماةئوةت\ك اش أف شك لا الخواب٠ت 
أنعل يدل هدا أف شك، لا جنوده؛ كل معه وفرعون هارون، احوه إلا معه ليس 

افهقال وقد وهارون لمومحمى القنز يكون لا وكيف، اش، دصرْ من المحور 
^١٥٤ي ه1ل ا!ور طس عث-نآأوبي يمط أن محاق رئنا'إنتا ثالا ؤ قالت ^١ له سبماثئؤد\ك 

إتجثهكعاضوأىنهلد:هأ-أ1ا.

بكرأبو قال ب واازلكا منصورا، يكوف أن بد لا قاف،، لا اه معه قاليي 
لابمزثا،ميمه إل أحدهم لوثظز افه رسول يا العارت ل وهما للبي 
فلأ;فزمحاه2،هافُممحا«ر^. لأمنإناضَسارا*، »يا قال: 
أbJا.أحد 

لم؛وم(، ٣٦١٥رنم)الإسلام، ق النرة علاماُت، باب، النافح، كتاب، البخاري؛ أحرجه )١( 
٢٠)رقم يالخاء، الرحل حديث له ؤيقال الهجرة حديث ل باب والرقائق، الزهد كتاب  ٠٩.)

رقموصالهم، المهاحرين مناقب باب صإإثئيوغ، الض أصحاب كتاب البخاريت أحرجه )٢( 
رنملجتهنبمن، الصديق يكر أي فضائل من باب الصحاثة، غضائل كتاب وسطلم: (، ٣٦٥٣)
(٢٣٨١.)
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العنكبوتأن الكب بعفس ق يوجد أنه إل انية أن أود الناسه وبيده 
له،صحه لا فهذا خمامه، عس العار عند كان كإ سسجا، العار باُب عل صرت 
العار،باب عل ثجزة عل حمامه هناك وليس العنكثوت،، مى سج هناك وليس 

لابصزثا،هدمه إل يوشأ لوثظز تيهبمثئ! بكر أبو هال ولهذا اش، حمايه هي إنإ 
بكر،وأبا ه البي لأبمر قدمه إل أحدهم ولوثظر العار بات عل واقفوف فهم 

عنه.وانصرفوا الغار، هذا ق أحدا يزوا فلم أبصارهلم، أعنى افه ولكن 
••هصى••

ضةاتجمح1سضئي:٢- 
كوقد الثتق، هدين عن قوى لير كان الاصى مل الأمبؤع ل الثوال: 

فيهإتتوقف لكم وكان السؤال، صاحسا بامتئذان 

ويتتيئمظلوم صزحة بجس—V معتيم ايدل، مدا بمد ا لنا أهس

الغجثر١؛امادنا عف وهدص الدينبجتا م بمد ث! لك 
البيتان؛هذان نحم، الخراب! 

ويتتصئمظلوم صزحة تجيب معتصم  jli]\ يحدإوو ^١ \ \»و 
دعالأنه أكز؛ ثرك فهذا العتصم، وهو بشخص، الاعتصام يريد كان إذا 

دونمن يذعيأ مثن لنل ومذ ءؤ با;لئؤةن\كث اممه هال ثرك، الأموات، ودعاء ميتا 
ثم،عثزاتاشَكاما ؤإدا ٢٥دعآدهنِشوق هئزعن ثزمآلةبمة إك ى لاتنين، من ائو 

التوكبري.لأخمد الحق( أمة ريا قصيدة من ( ١ ) 
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تعال!وقال عباذه، دعاءهم اممه نجعل ]الأحماف:ه-آ[، ستادتإم،إنه جامأ لتاء 
قنئثُ إئهُ رمأ عث جمام» ؛ه دء ثن هتتن لا ءا-ر نلها أش غ يغ ش وؤ 

دلكاش فجعل ١[، تالومون:يا آوكغثؤي<ه 

بطلاعفلع قائدا لنا افه نيئ أن أراد إنإ مثه، النتصم يريد لا كان إذا أما 
الوجه؛هدا عل اللمظ هدا إمحللاق عن ينهى ولكن به، باس لا هدا فان كالغممم، 

التحثرمنه.يتبعي فإنه الباطل، أوهم وما مسه، أنناثدعوالنتمحم يوهم لأنه 
الثاف:واف قوله وأما 

العجئاسنتاديا عل ثكالب ومحي ينصحنا الدين صلاح يند لنا أما 

أيصافهدا منه، الدين صلاح يريد كاف إذا كالأول، فيه يمال أيصا هذا 
أرادؤإن لايعصمأحدا، ميق الدين فصلاح لايعصم، الدين صلاح لأن كمر؛ 

لأنهالدين، كصلاح برجل لنا يأق أن يدللئ، يريد أن يصح~ أنه أظن ~ولأ بدللثج 
يعصمتا،،.الدين صلاح بعد لنا ررأما قال! 

الركاكة.ص ثيء فيه واليث، 
يقول!كانه لأنه أهون، محتلمة الذ.ى لليت، بالنسبة الين،، هدا حال كل وعل 

لأنثقلت؛ فيه الاطلأى هذا إن له! فنقول ينصمنا، الدين صلاح يعد أحد لنا ليس 
تعال.اممه هو الدين صلاح قبل الئؤ مى يعصملث، الذي 

ققائد فأعفلم الإمحلامثة، الأمة ق ثائد أعفلمم ليس الدين صلاح إن ثم 
السالمين،والقواد الخلمماء مّرز دلأْ من يم .i اممه رسول هو الإسلامثة الأمة 

وغره.الولي. بن كخالد 
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وألامنها، أن الإنسان عل نحب الأبيات، هذه مثل حال فل وعل 
نحون.لا إطلائها وأن بثيء، ليت أنبما سيان مقرونه إلا يذكرها 

••©صء(•*

-٣

ولابه، أناثأ فاراذ زيلينل، هاك وكان اشجي ذثل ثائ القوال: 
قمعهم الدخول وأراد ثاك حاء ثم يساره، عن فوص الآموم موشح أين يعرفح 

امحأ؟فا الفلاة اقهت، أن إل الإظ؛ وأم إuتا، الآموم مدثغ الفلاة 

جهل،عن صدر أنه شك لا منهم حصل الذي هذا حال كل عل الحواب: 
لكنصححه، ا-اثم؛ع صلاه ثآكول وبذلالث، عنه، ينمى الأمور هذه ق وايهل 

؛^،٠٠١١عل والإمام اليسار عل الآموم هكذا وظلا ثالث،، يأتم لر أنه فرض لو 
إمامكان إذا فيا الئنة لأف جهل؛ ص صادره أيصا لأتبما صحيحه؛ فالصلاة 
الئنة،هي هذه الإمام، يمجن عى والآموم الآموم يسار عن الإمام يكون أن ومأموم 

لكنصحيحة، مصلاته الإمام يسار عن وصل ذلك، عكس عل أحدمحا كان فإذا 
الإمام.يمجن عل ١،^^ يكوف أن الثنة أن بعد فيا تلغ 

ا،لاموم؛عل مقدما الإمام يكون ولا متساؤيا، وقوفها يكون الخال ط.ه وق 
اؤيا.متيكون الواحد والئم، واحدا، صما يكوثان الحال هذه ق لأما 

ؤيوحرالإمام، يدلإ هل عؤه: يشكل تن الناس ئمى ثالث، جاء 
أومول.'أنث،، كثر نم م^كاjه، ق انتؤ إذا نم ا،لاموم، أخر مقول؛ أوياكزأولا المأموم 

أنهلالإمام مديم يكون أحيايا لأنه مكن؛ المأموم مع انثويث، فإذا الإمام، مدم 



٥٧٥ائظءاسدسءةم 

لوكإ أنهل اثأموم تامحر يكون وأحياثا واسعا، أمامه الذي الكان كان لو كإ 
بميمأن بين فرق لا المهم واسعا، حلمهم والذي صيما، أمامهم الذي المكان كان 

لحركة ذللث، من يلزم لئلا ذلك،، نل يكو لا لكن المأموم، يوحر أو الإمام، 
إليها.حاجة لا الصلاة 

وأماماموما، صار أنه مع الإمامة نية عل ينثمز ربإ الإمام أن هنا والحدور 
منرْغجبمن بكر أبو تحوو ممد به، باس لا فهذا الأمام، إل الإمامة من التحولا 

أساءممي ه الحم، فجاء بالناس، يصل كان عندما مأموما كننه إل إماما كونه 
ا.إمامار ه وصارمأموماوالي ياحرأبوبكر، الصلاة 

••)محيق(•*

هرميذ:عنى موسى فرعؤذوغئفؤ ؤخ لموسى امواس بي الجنع ٤- 
يثدمثلأ. يا لم>ملإ ت تبم\ةئؤواق اف لقوو بالئسه الئؤال،ت 

شدةفيه كلام فرعول وبين سنه حصل موسى أل الإسراء محورة ل يجد [، ٤٤_■' 
فكيث١[، لالإ.ّراء:أ• ه نجؤيإ ثغنمث لظغت ؤدإؤ، مومى• قول، ومنه وغلظه 

بجع؛؛^١^؟
كانوارمع وثتح طثى فلثإ أولا، ياللئن حاطتة أنه بيثهنا الخهع اُبمواب،• 

اولأالمدعو ْع ثكلم بالحكمة، افه إل الدعوة ق المدرج من وهذا تياف، أن لحمه 
علميه.يغلظ أذ إلا جراؤه فليس وعائد اصر فإذا والسهولة، باللتن 

أوالأول غتآحر الأول، الإمام فجاء الناس، ليوم دخل من باب الأذان، كتاب الخارى؛ أخرجه )١( 
بملمن الخ،اعة تقل.؛م باب الصلاة، كتاب ت لم وم(،  ٦٨٤)رقم صلاته، حازت يتأخر، لر 

(.٤٢١رنم)ية؛التقديم، منغافوا ولر الإمام تأخر إذا مم 



٥٧٦

ضىمازةمم،اسم:- ٥

تغونهل والسنن، لم ومالبخاري الئتة المحن، لدرامة بالئسة الئؤال،ت 
الكتب،ومرأ الثزح، مع ~مثلأ"" كتانا أويمزأ الشرح، ح أويمزأها ممط، قراءْ 

يفعل؟كيف، أم شل، الأحرى 
قسإن!فياائهس اض ~وارك الخديثه كتب قراءْ ابواب• 

وهذ0صحته، وعدم ا-قدسثخ صحة معرهة إل الإنسان بيا يتوصل قراءْ 
ومنالموو، هو من ينرف أن لأجل ويرحماتم الرواة أحوال معرية عل يعتمد 

~مقطع، غير أو مشئ الثني هل ليعرف ثارنحهم ومعرئة يمل، لا الدي هو 
مويهبعد ؤلد عنه روى الدى أف علمنا وقد فلأن، عن ثخصر قال إذا فمثلأ~ 

معريةمن — —أيصا بد ولا الئواة، تاؤخ معرهة من بد فلا منمتئ، الثني أن عزهنا 
ينمعهلر ما عاصزه عمن يدلس قد لأنه عنه؛ روى من مع لمائه بون 

الستهالع1< ا6و°\ أو بد لا المحو ^،١ عل الخديث علم يطلب ذالي"ى منه، 
رجالها.عن ؤلممحث، بامانيدها، 

اكدث،هدا شجي اوخال، ل ينا اختلاقا قيفوذ النلماة أف ٣ وتحن 
منكرإيه مع؛نت بن تجئ عنه ويقول ثمة، إنه أحمدت الإمام عنه يقول ~مثلأ~ 
مثروك.إنه ثالث، ويقول ~مثلأ~، الحديث، 

كلئواالأئثة افاظ نأى ئزةفئإذا فا العلم، طاللمؤ محي قد المالة وُذْ 
ففن.الحدين،، متن إل ثنظئ الحالة هده مفى متباينا؟ كلاما الرجل دا هل 

يكلمواالدين أن ، فننرفالصحيحة، للأحاديث، محالما مادا الحديث، متن يكون 
حديثهلأن بالتعديل؛ عنه يهلموا الدين من أصوب، بالمدح الرجل هذا عن 



٥٧٧اولةاءاوطدسعقر 

اتصاوحيث ومن رجاله، حيث من الثني صحح الحديث ياق ربإ بل متكئ، 
للأحاديثلنالثته ثادا يكون قد ثادا، أو مكزا ا.كرا يكون ولكن الئند، 

فيَد.الصحيحة 

أفنج4 الحديث إثات أجل من الحديث عن( يطلب ١^•^، أن فالحاصل 
الناسض-وكلام خياثنا، وتواينخ ينشبالرجال، 

مثليلزمه لا آحئ طريق له فهدا يمهه، أجل بن الحديث، يطلن، الذي أما 
أوصحيحالتحاري صحيح ق كاف فإذا متنا، بالحديث يكممي ربا بل الأول،، يلرم ما 

صححه—مثلا—أ يقول أف فتكفيه غرمما ل كان ؤإذا إليه، مطثئنة فالممس منلم، 
الثني.يزاجمر لم ؤإن المنتميين، الحماظ مى فلأن صححه أو فلأن 

ستيئوما ومعرهته اانص فمه السوية والسق الكريم، المرآن ق وأه»أثيء 
خايلورب، ، ٠١نابع يى أوعى مبلغ "رب، ى؛الش لقول عليه يرين، وما منه 
ا•سيرؤاشلألحثرابمههؤا'الأينُُرر ا، فميه عم فمه 

المصطلحكت_، Jالراسة يتدأ ما أول الحديث، علم طالنؤ يبدأ أن بد لا إذن 
الأول.الوجه عل يريده كان إذا بالمصطلح، علم عنده يكوف أن يد فلا والرجال، 

امنالثكتاب و«سالمت (، ١٧٤١رقم)منى، أيام الخطة باب الخج، كتاب اJخارىت أخرجه )١( 
١(. ٦٧٩رقم)والأموال،، والأعراض الدLء نحريم تغليظ باب والديايتؤ، والقهاص والحارب؛ن 

العالم،أبواب والرمازىت (، ٣٦٦)٠ رنم العالم، نثر قفل باب العلم، كتاب داويت أبو )٢(أخرجه 
باعمن باب الكتاب، افتتاح ماجه! وابن (، ٦١٢ ٥ )٦ رقم السءإع، تبلغ عل الحث، ل جاء ما باب 

ءلءا،رنم)-ممآ(.
تلم وم٧(، ١ ) رنم الدين، ق يفقهه خثرا به اف يرد من باب العلم، كتاب الخارىت أخرجه )٣( 

١(.٠ رقم)٧٣ الآلة، عن الهي باب الزكاة، كتاب 
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حجر،ابن الحافظ صححه إذا — —مثلا يكممي لأنه بلازم، ليس الثانجا والوجه 
يدمجفلا كاف، فهذا الموثون؛ن، الحدث؛ذ العلمإء الأئمة مى فلأن صححه أو 

ذللئؤ.ق العلم أهل بمصهللحات، له دراية لا لأنه الثني؛ ل —مثلا— ليئفلر 
الأنتياطاتق الإنسان يكون فقد والموائد الخدين، من الأنتثاطات، أما 

الأحكاماّنبمانيم ل الفقهاء بتن منيا تجد ولهدا ١^٠^^، ل محوته ْغ صعيما 
•المحدي،ن امناحنا'ٍ، وبار، الحدلما، من 

حفا؛اوأسمالأذاناضذا:٦- 
إلدمحتمة مذ الأذاف يزحروف أمم الموديتذ، بعض عل يلاحظ الئوال؛ 

يممثدوللا لمادا سألتهم ؤإذا وا،لخرُت،، المجر ق وخاصة الأوقات، أغاو_، ق دقيقتي 
هداعملهم يهل التأكيد، ل زيادة ذللثج معل نحن يقولون! ١^^(، ام بتقويم 

ضجح؟

فممويمالمجر، خصوصا دفيمتم أو بدقيقة الأحتياط من ماج لا الحوابح؛ 
الإنسانمتتظر المسالة، هانْ ل التحرز مح—، ولهذا ذثائق، خمن مديم فيه القزى أم 

بمل.أن قبل دقائق خمل 

منومنهم العرى، أم توقيت عل يولف من منهم ثغرموف محكنا الموذنوف أما 
ممزارا؛.ظة يتاحز من ومنهم عليه، يقدم 

ساة.مئ سه ( ٢٧٤نظر)ص؛ ا ا



٥٧٩الأقاءاسسءسر 

^ئؤوذئةي،هااا:٧- 
صحيحةي أي الخ،ذة ؤقئه الثمموت، صأ ذ/ت هلل ثني الئوال: 

منوعتره هدا محتب الموة كتب ولكن بكر، زف وصاحبه \لئسوو( اية محق 
ولإوما الخلناء، عهد ق أو الثراسول عهد ق مواء اققذوبة المجتمة القصمي 

مفيان.أبير بن ومعاؤية ثمحقممنبمته عيآ بتن 
ولكن\ذرأ\زا.أ طريق عن الإسلام ق التئكيلث، محاولوف الإسلام وأعداء 

الصيب،من الشمحح شر يقوم من اطه جعل وقد الئئ، طريق وعن اش، حفظت 
•الهنحاية عن تكلمت هد كتبمب بعفن ولكن 

^١١٠التكتسا بعفن ويوجد الشزة؟ ^١٥ نجب الذي ما هو؛ والئوال 
قيالعباء وصمته وقد الأشعري، موتى أي كأمثال الصحابة، بعضن عن يكلم 
لمسلم،هده التحكيم ؤقصة التحكيم، قصة ل العاص بن عمرو مع قصته 

دزاننىَ؟أناء ق ابامنة j نمنت، كا ستة، 
لأنشلث،؛ بلا تنقيح إل تحتاج اطتلقاع من وعإرْ . الحم، ترْ ٌّالجوايخ• 

مثلالكم نضرب، ونحن هضم، علب ومن رؤع علب ثمن الهوى، يدحلمه الئاوح 
وطويمح،، منهم الإنسان هاللتج إذا العزبثة الدول عل هبوا 5*1 الدين بالرؤساء 

هذاويكثلم، أحد، هوهة ليس الذي الأعل الرئيس جعل موجودا كان ؤإذا هيدْ، 
يموت•

ا-لئلفاءهؤلاء يمدحوف أميه بنير حالفاء ق هوى لهم الإين ~مثلأ~ فتجد 
أنمالئ، لا ولهذا عظتتأ، دما يذموثم ذللئج صد عل هم والذين عظي،، مدحا 

الثوي•من منها الصعيم، لسم، ومحرير، محقيق إل محتاج الشره 



مءاتاك1بائسرح

منهناك أن عئ عقمي ريإ لكن ذلك، فعل أحدا وحدت ما الأن إل وأنا 
وصححالحاوي صحح ق ثايت هو ما يتة الق لكذ أدري، فلا هدا، فعل 

يعتمد.وهدا لم م

ونسيءالعاصن بن وعمرو الأشعري موسى ابا تتناول الر الكتب، أما 
موتىأنجا من أمحل هو بمن موسى ر عثر ص ؟كلموف أيصا فهم وصمهم، 

إليمش لو الأل، مشكله السيامة مناله ولهدا ائل، المهدم ل الأئعري، 
وجئتالتيب آل إل يميلوف الدين اطلورحوف كتها الش الئاؤخ، كتب بمحن 
كإم •عجتا، لوحدت أمه ثني إل مميل الي التاريخ كشت، ل يزأخ، ولو عجتا، 

صحيحا.الثني يكوف أن بد لا ت للت، قلت، 

••ؤصق(•*

 -A:حكأءالثتراد1ح

وئل.ئواجب، لدر فهناك للندو، أئناعا ٠ناك أن ذزنت، مما ١^١^ 
نحوربل فيه، العصاء نجبا لا المتاح النير أن وسمعتا معمحيه، وينءر مباح، ويذر 

ذلك؟فكيفت، يمضته، أو ونحور الكمارة، 

أبعأف ثدر عئ ف ^ ١٥فإذا الث٠ان، حكم حكمه المتاح النير الحراب! 
أنالأنبالخيارإذثنتله: عودتأنأشرياليفالفلأئ^١ ^j،،أوقه 

متاح.نال>ر هذا لأن يم؛ن؛ وكمركمارة يمعل، فلا شئت، ؤإن فايعل، 

الاشن.يوم يعني! عدا أصوم أن دلر عل يقول: أن الطاعة ودلر 
الهجر•يتنحى لا وهو فلائا أهجر أل عل لفث يقوو<• أن المعصيه ر وثل 



٥٨١اسدسهض الهاء 

ثدوأنولغ مذ مهدا وكدا، كدا ~مثلأ~ لوالدته يشري أن ئدو وجل أما 
وبئالإ، ل يدخل حشد لأنه الأم؛ محاجة أو الأم بمل مما هذا كان إذا الطاعة 

فإذاأريده، لا مالت،: إذا إلا لها، ذلك يشري أن فطزمه الطاعة مذ الوالدين 
كمانهتكمن أن ضي الخالة هده وق لها، أن يلرمه لا فإنه أريده، لا هالت،: 
يمئن•

••هسمى••

٩-

وماذلك، من يحل وما الجلود، انتحدام ق الصابط هو ما الثوال،: 
َُْ>م
يحرم؛

والجلودمدبوعة، جلود هي الثوق ل الجلود أف المعلوم من الجواب؛ 
أتياوالصحيح لجس حيوان من كانتتا ؤإن طاهره، العلماع مذ كثثر عند المدبوعه 

باءلوعتل يطهر لا العم يجس لأل يجس؛ ح؛وان مذ كانت إذا بطاهرة لبمث 
البمر.

جلودهي ثل أنت تذرى لا ولكن الأكل، باخ ص محِمما كانت إذا أما 
حيوانجلود' أو ميتة، جلود كائن، لو حش لأنه •(ثثغذلأ فلأ ميتة، أو مدبوحة 
بنفسمثل ؤثاهزه ثكون دنت، إذا فإنها الإسلامية، الطريقة غير عل مذبوح 
الصعار.الصان جلود مذ بجلد مبقه محون الفرا؛، 

أباأورصن مج، مذ أمحا لورض حتى عليك، حرج ولا البمها، ذقول،؛ 
دعإهامب، ررأبما اي.؛ لقوو يطهر فإنه دبغ إذا لأنه ثزعثة؛ عير دكاه دكي مما 



OAY

مالوا!إهاتها(( أحدم ررقلأ فقال؛ ثموثه، نس4 ثبزوتيتا ثاة وص ٠، طهزا<ر ممد 
٠.طهز<ار ممد الإهاب دخ >رإدا مال؛ نته، إما افه وئول، يا 

••)هصى••

اتثناسؤ:حيف  'ضyيؤمد،ئ«ه1 التي حكا؛ااسوانات - ١٠
جى؟محة لاثوكز حتوان كل هل الئؤالت 
يميهالحياة ق أما مات، إذا يجس فهو لحمة يوكل لا ما كل تحم، ا"بمواب'■ 

الىاوث1اغ وأما ودمها، وعدرما بولها إلا ءلاهرْ، سامها وما فالهرْ مميل، 
يجثة.فهي علينا الريي ؤيكثر علينا، يطو؛، مما لسن، 

١١-

ؤيشزعولالحمعة، يوم المنجد إل يدحلول الخطاء يعفى هناك الثوال؛ 
صحةمإ الزوال، ومت، تحن ولم الصلاة اهيمت، وربا الومتر، قبل لخثة اق 

ذللث،؟

مبلالحمعة يوم والصلاة الخطة، ق الشزؤع —أي؛ المسألة هدم الخواب،؛ 
الشمز،ثزول حش تحوز لا إما مال؛ من فمنهم الثناء، ب؛ر، خلاف فيها الروال" 

تحور•إنما قالت من ومنهم 
ذللث،،ماربج ما أو ساعة نصم، أو بساعة الروال مبل تجوز أنما والصحح؛ 

(.٣٦٦رقم)بالاوبأغ، البة •جلود طهارة باب ملم؛ أحرجه )١( 
بابلم؛ وم(، ٢٢٢رنم)١ ندخ، أن قبل الميتة جلود باب ال?توع، كتاب الخاري• أحرجه )٢( 

(.٣٦٣رقم)بالدباغ، البتة جلود طهارة 



٥٨٣اسءاسدسءقو 

ونحوها؛ناعة ثممدم أن محوز بأنه المائل؛ر( عند حش الزوال، بعد الأهفل ولكي 
فملوفيتعجلون، ربإ فامم الثثوت، ق من وسمعه أدف إذا الودق لأن وذلك 
لإقامةشرط بالاتفاق الشمس زوال، إف ثم للناس، عرر ؛دللث، فيحصل الظهر، 
الأفضلية.وجه عل الحمعة صلاة 

ولكنهممحرم، لم من ومنهم الروال عل القديم أجاز من العناء مى ولكن 
الرأيعل الزوال قبل ولوصل أفضل، الشمس يزول، حتى ثأمحرها أف عل مممقوو 

لربت،•بزمن لكن بأس، فلا الزوال، قل بجوازها يقول الذي 
أحوامحلبكنا،وحملأنمدأن محي لا ١؟^ ألة؛[ي موهنآ 

الماص.عند عادة 

اللأق ش م اللهأ سناة: فإن محمد(( عل ضل ررالليأ القال: قال إدا فائدة: 
صلاراللهم قول: مثل معه، غثرْ عل أو ه المل عل إلا تكوو لا والصلاه الأعل، 

جوازها.ل العناء احتلم، فقل. المل غر عل الصلاة أما محمد((، آل وعل محمد عل 
قلهرهمصدمه أمؤلم ثذ وتعال؛ تارك اف لقول جاتزْ إما قال؛ من منهم 

إذامْللعا محوز منقال: ومحمهادبمل،ءه<لة
آلعل صل اءاللهم قال؛ بصدقتهم موم آتاه إذا التل. وكان شعارا، سحل. لم 

~مثلأ~اشتن وجه عل سحي لر إذا وكدللث، باس، فلا شعارا سحي لم فإذا ٠ هلأنا،ُ 
دللئ،،أشتة وما الوهاب،، عبد علآل صل اللهم علآلنيته، صل الثهلم يقول: بأن 

محوز،لا ثذا وسالم، ض اف صل قل: ذكر كلما شناتا اقاذئا تكن به، بأس لا فهذا 
الأنبياء.من نبي هن.ا بأن واهم يتوهم قد لأنه 

(،١٤ ٩٧)رقم الميتة، لماح_، ويعانه الإمام صلاة J،'-؛، الزكاة، كتاب البخاري; أحرحه ( ١ر 
١(؟٠ رقم)٨٧ أتىبصا.قه، لن الدعا، باب الزكاة، كتاب ومسالم؛ 



صااتاسالذمح ٥٨٤

الوتبمرانيل:4دىسهةتس؛يؤج - ١٢

وقدالوت، وملك ؤإمرافيل، •>زيل، مثل اللائكة، أمإء وودت الئوال! 
لا؟أم صحح، هدا فهل عزرايل، اسمه الموت مللئ، إن محيل؛ 

مثل;أمإء وزدت واللام- الصلاة عليهم - الملاذكه الخواب: 
بالقز\ؤو ومكاتيل الئزر، بقح المنكل ؤانزافيل بالوخي، حمجيل 

وائ.دوم كان الثلاثه وهزلأء الأزض، وثان بالأمْلار ض واليات 
جبرائيل،رب اراللهم الليل• صلاة اسفح إذا فيقول الليل، صلاة استفتاح 

اثوالشهادة، النسب، عالم والأرض، الماوامحت، ئاطز ؤإنرايل، ثمكامحل، 
إثكبإدبلق، الحمح، بن محي احتلم محا ^"^، ٥١تقبموف، محي كالئا محا بتن ثقإ 
مستقيمارصراط إل منثثاء تبمدي 

ئزكلهي واحد كل الثلاثة هزلأء لأف الثلاثة، حزلاع كان:واٍنل ؤإيا 
حاْمحي يا موكل ؤمكامحل الخلوص، حياه محه يا موكل ذج؛رائتل حثاْ، محي يا 

موكلهو لأنه الصور؛ ق ثح إذا الأبدان، حياه فيه بكا موكل ؤإبرامحل الأرض، 
الصور.ق بالنفخ 

مللثجفيه! يقال ؤإنعا بعزرائيل سميته يصح لا فإنه الموت، ململمثج وأما 
مم:إأ؟4تاس-:اا[،مح:ثئمةقصافي ظ: افه قال يا الموت، 

عزرابل•اسمه أن البي. عن يصح ولم 
هزه عقنأ شى ؤو،دوآ؛٠٠^٠ القرآن! و حاء فقد النار، حانق مالك وأما 

]\رخوق:\لأآ.

(.٧٧رقم)٠ وثيامه، الأيل صلاة ل اس، باب وممرها، السائرين صلاة مماب ملم؛ حرجه أا 



٥٨٥ا1إق1ءاسدسءشر 

١٣-

ا-قلوينعيد أبى عى قال؛ حديثا الحمعة يوم كتاب ق ابحاوي يكر الثوالت 
علذلك يدو فهل ُ، -^^١ ونحن ا-بمئعة يوم نحلب كان . اف رسول أن 

الئف؟وف j ولوكان حتى الإمام، إل الألفات أو ١^، نئزوعج 
منه،مريبئذ نكوف أن يحرص إثنا أي؛ حوله؛؛ ررونحن مش لا، الجواب؛ 

هالثئوJ أو فيه ؤإنإ عليه، أو عليه، يتحوطوف أمم المش وليس 
وهمالناس نحلن، قهو ؤإلأ، منه، قرييتن يكونوا أن عئرصوف وكانوا نحلن،، كان 
منذللئج ل ٧ ٠، الخمعةُ يوم اشحلمق عن ينهى حديث، ورد بل صفوفهم، عل 

يتحوطولأم المراد أن من مؤمنته ما أمصا وفيه المنجد، ق الصلمن عل التفسيق 
ويتحثمول.حوله 

اقف_إإل الإناذ ينظز أن يش به، بأس فلا بالرأس الالتفات كان ولو 
وقدأكثر، الإسان اسا٥ يشد لأنه طيب، هذا بل به، بأس لا هذا انحك، حال 
مم،إذا كان ه الض الئخاثة ض ثوى 

كاباخرجه وجلنظ الأؤ عل ذامحث،ثوم جلس ص البل رأف ا-قدثت ض ٢ ١ ١ 
لم:وم(، ٩٢)١ رنم حطب،، إذا الإمام الناس واستمال القوم، الإمام يستقل باب الحمعة، 

(.١٠٥٢رقم)الدنيا، زهرة من نحرج ما نحون، باب الزكاة، كتاب 
١(، ٠٧٩)رنم الصلاة، نل الخمعة يوم التحالق باب الخمعة، أبواب تفريع داولت أبو أحرجه ( ٢١

لوالثعر الصالة ؤإنثاد والشراء اليع كراهية ل جاء ما باب الصلاة، أبواب والرمدى؛ 
وعنالمجد ق والثراء البيع ص الهي باب الماجد، كتاب واكاتي؛ (، ٣٢٢رنم)المسجد، 
ماباب فيها، والسنة الصلاة إقامة كتاب ماجه! وابن ٧(، ١  ٤١رقم الحمعة، صلاة قز الحلق 

١(. ١٣٣رقم)عنملبح، والإمام والاحتباء الصلاة قز الخمعة يوم الخلق ل جاء 
(.٥٠رنم)٩ حهلب،، إذا الإمام اصتقيال ل باب الخمعة، أبواب الرمحدي• أحرجه ، ٣١



٥٨٦

خدامحم؛>4اللينطتْ،رورة:' ١٤
بالصزورة؟الدين مى للمعلوم حدا ريي الئواوت 

النمحثيف لأحب بجت لا ما هو: بالصزوزة الدين من المعلوم ايواب•' 
ائنلوممى هدا ذلك، أشبه وما والزثا الخمر ومحريم -مثلا— الصلاة كوحويت، جهلة، 

وافبَ،اليمث بمد زلا بالصزونة، ثم لا اثدي الثيءُ قاما بالئئونة، الدين من 
بالضرورة•الدين مى يم لتس قهذا 

••)محصى••

ذدأجباعواةندحش،ثهسفاحا:" ١٥

صحيح،العقد فهل بماحا، منه خملتا وقد امرأة، من يروج رجل الئؤال؛ 
إليه؟الطفزبم، وهل 

يمع، ٢٧أووي هدا هل ؤيظر خاصة، إجابة إل محاج المنأله هده الخواب: 
ذلك.أشبه وما الئجهاصؤ، من به محيط ما أيثا وينظر 

وكدللئخاتي:ة، بعد إلا ةاخ4ا محل لا الزاتة اوأة قاف ممدير كل وعل 
إلاتئ ،لا ^١١٥تا3قوبماكث الله لقول، التوبة، إلا؛عل• قزوجة أن يمح لا الرابي، 
عندلش نثنم أوثنكلد دان إلا ثكثثا لا نإلنإتئ ثئعم آو يلبمه 

خاصة.ئتوى إل فتحتاج القضية هذه أما 
••G_£)••



٥٨٧الااقاءاسدسءقر 

ضنيفاص؛نطةالإضق1ء؛-  ١٦

صقتوقد نحلب، والإمام خماعه لحل الأينماءإدا لصلاة ياشه الئوال! 
لا؟أم ص وهل اظة؟ لامتاع كبلتوو أم طويا هل اومحثان، 

حاوواإذا ولكنهم يايت، ممد الاستسقاء صلاة يدوكوا لم إذا الخواب! 
والتاميناشلبة لامتعلع عغلنوو ثم النجد، نحثه وكعتمر يصثوو نحلت، والإمام 

فاتت.لأما خماعة؛ بمارقيا ولا الإمام، دعاء عل 

*•هصى••

ماءةسضواذئرضةئضإ- ١٧

بالهالومحت،،والأذكار الفاتحه، يفرووف الصلاة ق الناس يعص الئوال،؛ 
مهل؛بزئهم؟باللسان، يقروونما ولا 

فهدايله، عل ها أنث إدا فأما بنطق، إلا فلأن هزأ بمال أن ملإ لا الخوا'--،ت 
وتركاشبخ، وثنك الحقيقة، ز الفاقئه ثرك لأنه الصلاة؛ ز عئزئه ولا مرأ، لم 

افقيثر.

لحزكاتيكوف أن يمعنى ثمنه؟ ينمع أن يشرط هل العلمإء احتلم، لكن 
ينيعأن يشرط لا أنه ت والصحيح يشرط؟ لا أو ينمعه، صوت، وشفتيه لسانه 

■رسطق ان رط يلكن ه، نف



اقا«اتاسالفتوح ٥٨٨

ا1دةاث،نيصاٌااساس:- ١٨

وتركثلاثة، أو شهرين مفى يعد الحن؛ن تسقط من النساء مى إف النوال! 
أوأقلسنة، مريباثلاثين مفي بعد ذللث، حكم فإ ماتا، وثعثره وغيرها، الصلاة 
الةناس؟نحدد ١^؟، اندء هي وما بقليل، أوأكثر بقليل، 

منالخنين يسقءل هل ا-محن، منقط فكلمه! إبيام، فته أوله القوال الخواب،! 
عغيثلاف بقضاء مسه مى تمط أنه القصد كان فان إنماطة؟ تحاول( أما أو ه، نف

إنسان،حالق الخنع، ل تيرأ( إذا إلا يشت لا النفاس إن يقولون• يجهإنثئ الحلكاء فإن 

معهالخارج الدم فان أنقط إذا فإنه ورأته، ورحلة يده متميزا كان إذا بمي، 
محماس•ءلثس، ، ٨٣١ؤة وأما يثاّرا، 

خ.؛ءننعود مابن لحديث، يوما، ثانثن قبل التحليى يمكن لا أنه ومعلوم 
حلقهنحئغ أحياكم ررإو فقال! الصدوى الصادي( وهو س اض رصول حدسا قال! 

يوما~أربع؛ت، ~بمي، دلك، خز علمث دلك ذ يفوق م يذما، أزمحى أي بملت( ي، 
دلالث،اارمثل مضعه دللث، ق ي،5ورا ثم 

كفلهوغيي ؤئقث؛ اامنآن! j( ءغ؛ْل اطه ئال، كإ المصعه أن ومعلوم 
لالحح:ْ[.

الرأةكانت، فإذا يوتا، ثانتن تام بعد إلا إليها الحين ور :اِز، لا والصغه 
بثا_(•ذلتس، يوما، ثامح، من أم، إلا عليه يمض، لم وأنه الحم)(، مكط لملم 

القدر،كتاب، الم! وم(، ٠٣٢ )٨ رنم اللأتكث، ذكر باب، الخالق، بدء كتاب، البخاري! أحرجه ( ١ ) 
رنمومعادنه، وشقاوته وعمله وأجله رزقه وكتابة أعه بطن 3، الآد٠ي حلق كثمة باب 

(٢٦٤٣.)



٥٨٩ارااتاءاسدسهقر 

فينتثرهذا وعل يوما، سون والشهران شهران، نقى يقول• الأن والنوال 
لكنتؤإذا الصلاة، قفاء إلا يلزمها ولا نثاس، دم ليس حصل الذي الدم هذا 

غ؛ره.ولا قضاء لا ثيء، عليها فليس يدري، لا جامله 
••ؤضق(••

الساجد٤سزراش على سؤي ام افثب ادخاو حكم . ١٩
الذينالشباب وكثر الأ٠تحان، ائوب قد الأن أنه قوكب عش لا ث الثؤال: 

وبعضوالمتومهل والثانوي الأيتداتي، ق خاصة ائموف ؤمى المناحي، ق يدرثوف 
هذهإدخال حكم فا الصور، عئؤِى الي الكتسا بعفى عندهم يكون أنه الخامعارت،، 

للدزانة؟الق،إلا1نم 

فإنه—مثلا— العلاف عل تكون لكلتى الباوزْ، الذلاهاتة الصور أما الخوابت 
لكJتاوإذا ؛، صورْرفيه ُيت1 ثذئز لا الملأئكه لأن المسجاو؛ بيا يدحل أن قبور لا 

امالصورة هذه من تأذى فإما ا، وال٤ئاث١٢البمل ريح مذ تأذى ١^ 
المجد—.دخول من اثلأتكه ء!غ أي؛ — ممثمها 

بأس؛بذلك يكون فأرجوألا بياتنا، ممصودة ولننث، حقيه لكنت، إذا أما 
مامعل أن ان الأنرأى ؤإن تمصودة، غثئ هي وأيصا الكتاب، داحل خفيه لأما 

٩•ما زال وجهها عل طمس فإذا وجهها، عل ثليطمس والأفضل هوالأكمل 

ومسلم؛(، ٥٩٥٨)رقم الصورة، عل القعود كره من باب اللباس، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
(.٢١٠٦فهىولأصورة،رنم)يبتا ^^ذكة ئابالبسوش0،بابلأ-دحل 

نحوها،أو كراثا أو يصلا أو ثوما أكل من تى باب الصلاة، ومواصع الساجد كتاب لم؛ مأحرجه ( ٢ ) 
(.٥٦٤رتم>



لقا«اتالبابااسوح ٥٩٠

فيهاميكون الكشره أن إلا أوكثيرة، هليالة الصور هده تكرف أن يئن فرق ولا 
لطمسها.مثمه 

••)محسمق(••

ضابطالثسثعباثممار:-  ٢٠
لملابسمحلفة، بطرق يئصل )الخينز( ينمى الماس ثى نؤغ يوجد الأحذق•' 

الكمار،يلبمها الخانة هذه أن والأشكال بالتاثة، يمتاز ويناُتج بن؛ر( الأطفال 
هذاامتعإل هل والنوال؛ معروف، وهومشهور الصيق، البنطلون بهلريقة وغيرهم 
وجوديه—لمتاثته استماله —بمعتى الصى عيرالتنطلون المختلفة بأئكاله الماس 

حيزا؟افه وجزاكم بالكفار، التثغ ل يدخل هل 
استعملفإذا 7بمم، بالمثثك يئممس ء بثي الأسان يقوم أن منثاْ التشبه الخواب،؛ 

أنمحرد أما التثغ، ل لحل فقد الئار لباس يشبه وجه عل أوغيرها الماثة هدْ 
للناسمغاير آخر وجه عل مصل ولكن الماس، هدا س الكفار لاس يكوف 

بهيااشتهروا لو حى الآكمار، ذ0رأؤة محالما دام ما به باس لا ذلك فإن الكفار، 
بأس.فلا الكفار، يلبمه ما هيئة عل لست، الهسه أن دام ما القاش 

••ؤضى••

حيراسلأةخملساسصسوداتبلإثاماأهسالأول:-  ٢١

ركؤع،حاله ق الصالير؛، فوجد الغرين،، لصلاة منجل. ق لحل رجل السؤال؛ 
ولمالثاف، الصقن ق فصل يكتمل، لم الأنوى الخهة من الصقن جانن، وكان 

فلعابحاله، جهلا الرجل بجالجا محصل آخر بعده فيحل الصمؤ، ل ينتصف 



٥٩١ااااق1ءاسدسثو 

الصلاة؛إعادة عثه وقال! الأوو، عن وسأل إليها، الإمام أش الصلاة اسهت 
اف؟أفادكم هذا، ق رأيكم فا الصم،، حلم، لمنفرد صلاة لا لأنه 

معالصم،، حلم، وخدم صم الذي الرجل أن هذا ل رأمح، الجواب• 
منزي إذا ّميإ لا باطلة، صلاثه أن أمامه، الذي الصم، ل له مكان وجود 

فمدالركؤع، مى يرمع أن مبل أحد معه لحل مإن أحد، معه يدحل أن نل الركؤع 
ْعالصلاة حميع أدرك الرجل هذا إن ومال• صلاثه، العلم أهل بعص صحح 
صلاةررلأ حديث،; إل ثظز من لكن صلاثه، فتصح معه، صم، الذي الأحر الرجل 
فصلائهعدر بدون وحده كبت من أف منه يظهئ فإنه ٠، الصما<ار حلم لنممرد 
الصلاة.أركان من ركن الإحرام يكبثرْ لأن باطلة؛ 

وحدهيصم ألا عليه فالواجب، يكتمل لم الصم، أف يدري لا كاف ؤإذا 
بدلا يدري، ولا ويمبمم يأق كيف، كمل، قد أمامة الذي الصم، أن يتيمن حتى 

با-لءكم.جاهل لأنه الصلاة؛ إعادة عاليه فليس فعل إن لكنه يدري، أن 
••هيى•*

:اثغاد«اتاثسلناتسواءبمرماستقدام - ٢٢
بعضحصل وقد المسالااتح، الخادماُتؤ استقدام عن أنأل أف أريد الئوالت 

ليسأو محرم معها كان سواء انتمداضئ؛ يريد الشباب، بحقن وبتن بيّي، القاش 
أحدممااحوان وفيه عائله، ببت، ل هذا لوكان وماذا خثرا؟ اف حزاكم قرم، معها 

(،٦٨٢رقم)الصف، •حلف، وحده يصلب الرجل يابج الصلاة، أبواب، تفريع أبوداولت أحرجه )١( 
ماجه؛وابن (، ٢٣رنم)٠ وحده، الصفح حلف، الصلاة نر حاء ما ؛اب، الصلاة، أبواب، واارمذ.ىت 

١(.• ٠ رقم)٤ وحده، الصفح حلف، الرحل صلاة ياب، مها، والسنة الصلاة، إقامة كتاب، 



وق1ءاتاكابالسوح ٥٩٢

حائمةإدخال محفلوزات من حوما يريد لا والآخر لزوجته، حائمة انتقدام يريد 
لزوجته!حادمه يريد الذي الأخ ليقول الأحوين، ب؛ن يرخ يتحل قد فإنه للبنت، 

وشماكنزغ نجثل ثم يتيمحي،، ولا بمدرنط ولا مح، لا ان إنٌع البقاء أؤيد لا أنا 
الرجم؟مبع إل بمل قد محنهم 

ضىلا وهوأنه عمونا، إحواننا إل يصيحه موجة أن بد لا أولا؛ الخواب،! 
هؤلاءلأن وذللث، الصزورة؛ أو ا-قاجة عند إلا حدتا أو حادماُتج ينمدموا أن 

إمابجاإل له حاخه لا نفقات الإنساف تئئول موف قاتم جازوا إذا الخدم 
٠.الالُ إصاعة عن مف أنه ه البل عن بث وقد ضرورة، ولا 

ئنا.ثثق التي الأناثة تللث، مؤممثادت، غير بعضهن أن ثانيا! 
بشروط!إلا حائمات ولا حدتا سممدم أن سعي لا أقول! لهذا 

و\لو1سنأ0:

تبورلا فإنه محرم، معها ؟كن لم فإن محرم، معها يكوف أن بد لا الأول! الشرط 
انممدتلهافإذا ءمم«ر٢آ، ذي ثع إلا ١^١؛ نمافث »لأ ه! الني لقول انممداثها 

ص;اأثثيظ•الرسول لئهي محالثه لهذه يرم، معها وليس 

عنينهى ما باب والتفليس، والحجر الديون وأداء الاستقراض ل كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
لحرمن ائل المكثرة عن اض باب الامحب، كتاب لم: وم(، ٢٤٠٨)رقم المال، اصاعان 
رنمستحقه، يلا ما ؤللمب أو لزمه، حق أداء من ومحوالأمظع ومحايت،، مغ عن والهي حاجة، 

(٥٩٣.)

أوحاجة، امرأته فخرجت، جيش ل اكتتب، من باب والمر، الحهاد كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 
إلمحرم ُع المرأة مفر باب الحج، كتاب ومسالم؛ ٣(، ٠ ٠ )٦ رقم له، يؤذن محل عير، له كان 
رقم)ا؛م\(.وغرم، حج 



٥٩٢اىةاءاسمسعقر 

مصيؤإيإ إليها، محاجا لم؛كى فإن إليها، محاجا يكوف أن الثاز؛(ت الشرط 
نفلت.ذلك جواز ففي أهله، عن يستره ولوكان—، الكلمة وسقوط الرقية ذلك 

منأحد أوعل الفتة، مسه عل حثي فإل الفتنة، يمشى ألا الثالث: الشرط 
فإنهلأةوزأنيئضٍفهلخلك.أنلأدْإنكان 

وجههاسر بحينا الحجايتإ من عليها نجب ما يلمزم أن الراع• الشرط 
منتضمس لتتقثت ؤؤئل تعال: اف بقول( يثتدل أن يمح ولا يكشمه، ولا 

محينوبمق ينهآ ص ما إلا زبتنن ثدمك< ٥" مثجثئ وبجمْلن، أمحمح، 
ثمإهىأو»ابني ءا؟ي4مح آز ,بمكهرك إلا تيقهن جمعس ءل، 

آزأحئهن آوُتي إنوهك< آوبؤآ أوءمحية دمكهى اومحنيه>كاأرأ؛ثآء 
[.٣١]الور:ه أيمنهن نذكئ م، ة—ادهيىأؤ 

هيوجهها،لن د\5شم( أن للحادمة ثبوز أنه عل ؛ذللث، الاستدلال( يمح لا 
قكالأجنية والأجرة عنده، أجثره هي ؤإتما يملمحا، ب اأنتحد.م لأن عنده؛ 
الحجالت،.مسألة 

محرزلا فإنه الست،، ل ألحد عئدة ليس كان فإن ؟1، كفر ألا الحامي: الشرط 
البنت،عن يذهبوف اليمت، وأهل اليج، ل أحد عنده كان ؤإن طلما، ينقدسما أل( 

نحلونرالأ الشي لقول، نجوو؛ لا ذللثج فإن الخادمة، هده مع وحده ؤيبقى 
ءرم"رُرجلبام.أقإلألخذتم، 

■محلوةهناك يكون بألا ^^، ٥١١^١ تحمى ؤإذا مها، نجلو لا أيما البنت، ون( 

الثابق.التخريج ( ١ ) 



لق1ءاتاارهاواالفتوح ٥٩٤

والعشاءوالغداء والشاي المهوه يعطيه إليه جاءت إذا هل الشرومحل، بقية لض 
لا؟أم كاشفة وهي 

لأحدهما وهمة أحل من نزلإ من بينهإ محدث وما الأحوثن ماله أما 
البيتعن ان الأنءمج فمد بلازم، ليس الرحم قطع هدا قاف حائمة، استقدام 
لتكون أن أوصى لا واممه وقال! يرصى لا أحدهما كان فإذا موحودء، والصله 

أنفله مكشمه، وهي البيت ل تكوف أن أرضى لا لها، بحاجة نا لونحن بني، 
داشتاما وآخر، حم ويزورهب؛؛ن نحرج بل الرحم، بقطع ئثتثا بمد ولا يمج 
ثتحجمب،،ولا الحجابح ثنتهلث، ربإ وأما محرم، بلا جاءت المرأة أن ذللث، ق العلة 

علميه.ثيء فلا 

••هيى••

٢٢-

الرورؤول يدغ لم ررمن بقوله بمتنهد العلم أهو بحصى الئؤال<: 
منالرور قول أن ،عل وثرابه" طعامه ييغ أ0 ل حاجة فه محليس به، والعمل 

محله؟ق هدا فهل الصيام، متطلاتر 
ُ'إففوله مثل الحدأسثا وثوجيه صحيح، غمز هدا الخواب؛ 

أثمه^بجاإلأزبخفاإلأمحها<<ُىوط 
ذلك.

رنمالصوم، ل به والعمل الزور، نول، ييع لم من باب الصوم، كتاب اJخاري: أحرحه )١( 
)ما-ا،\(.

ارسالةاأحمال)اماماا،رفمهبسا(ط.)آ(أحرحه 



٥٩٥اثثءاسدسعض 

والعملالروو هوو عذ او الإنفه يصوم الذي هو الكامل الصوم أف فالراذ 
يتفتبما محأثغوأ ثنئوئن ؤةل؛ن تعال؛ قال كإ نماروف المنام أما وااثهد، به 

أيَء ثتة ثق هلدأ;١^١ P آضُ 
وماالأشياء هذه عى يصوم أن وهو الصيام، هو فهذا لاوقرة:ماخا[، ه أثز ^١٢^ ٥١١

ثابجا•

وأئصل،أكمل انه ثق، فلا اiحثم، والعمل اءلخرم القول عن الصوم وأما 
فيه*شرطا ليس ولكثه الصوم، من الحكمة هي وهذه 

مىيسلم من صيام، ث كان ما مطر الغيبة كانت، لو أحمدت الإمام قال 
٠١٧١•

صومة،بطل قال: وما ده«، والعمل الرور مول ينغ ذب رامن و. قال ولذلك 
مىالحكمه هذه ليست يعني! حاجه®، فه "ليس قالت ل يمل، لا صيامه أوت 

افه.ته حث عنا يصوم أن الصوم مى الحكنه الصوم، 
••)قصق(•'

■ءكا؛(إمامجالأصأ:-  ٢٤
جهارايلبس وهو أعرج، إنسان وهو للقرآن، حافظ إنسان يوجد الثوال; 

الحاجة؟عند إمامته نحور هل طيا، 

والسجود؛والركؤع القيام عن عاجرا يكول أل للأمام نحور تحم، الجواب■ 
فاثارفقاموا ثاعدا، صق .أنه ١^٠؛ عن ست وقد ثصح، صلاثه لأف 

قيامةلأبن )ا(ادض 



1ق1ءااتاك1بالهمح ٥٩٦

قاعداصل ررمحإدا وقاوت به، يوثإ الإمام بأن انحرب تلمم فلنا اجلتوا، أن إليهم 
إضو\سوئا«را<.
إمامته.صحن الإنسان، صلاة صحت، تش أنه فالصواب 

••هصى••

مت1ذا؛رأةواجباونندوب؟هل - ٢٠
علأو الوجوب، تبتل عل هو هل ت المرأة لخثان بالئسة الثوالت 

اقب؟

الوسط،الموJ الختان مسألة ق العلم أهل أقواو مذ الصحيح الخواب1 
لوبقيتالرجل منمه لأن ظاهر؛ والمرن، النساء، ذوق الدكور عل واجب أنه وهو 
يعني؛ثزيث، أيما ذلك ق وكان البول، حيث، من عاليه صرر ذللث، ز لكاذ 
المرأة•بخلافيا والخثمه القنمة، ي؛ذ عئتقن البول 

الدكور،حق ق واحب انه المسألة هاو0 ق العلم أهل أقوال من فالصواب 
النساء.حق ل ومحسة 

واجباليس يمول؛ وبعضهم الخميع، عل واجب إنه يمول؛ العلعاء ويحض 
النثاءوعل واجب،، الئجال عل أنه والصواب هوئتة، بل الخميع، عل 
ئة.

'صصث(>

)١وفم بالإمام، ا،لأموم امام باب الصلاة، كتامج ت ملم أحرجه '( 



٥٩٧ال،ظهاسدسءض 

٢٦ -

مثلالقرآن من بأمإء ونا؛نملم، الناس بعمى يسميه عن القوال كثن القوال! 
صحيح،غر كان ؤإذا لا؟ أم صحيح هدا فهل )إيان( ينموف وبعضهم )بيال( 

كاس،إلأئدلالأظضوضت،الخزاب: 
يعني!عنه، ينهى هدا كل )إي،ان(، وامحم رأبرار(، واسم ربرْآ اسم ~ذمثلأ~ أوبمثله 

دبك،ينبه لا ما وأما جويريه، ؤإل ئبب.( إل بث، اسم عين البي. لأن يلإ؛ 
فيهما )جش( بأس، فيه ما رأعصان( باس، فيه مجا )أمحنان( —فمثلا— به باس فلا 

اوكنة،س شيئا فيه لأن )إيإن( وكيلك، يه، ينمى أن أرى فلا )بيان( أما بأس، 
كدك.و)أ;زار( 

حكا؛(اصؤيواضخمءواش:- ٢٧
-.dyujنجزا، إفكالأ التضر أم ظه أثكو الئباب، أخد توخي القوال! 

الصزورة،حال ق جائز ؤإنه بتحريمها، الثسول عن صرثثة أحاديث، هناك 
بنطها؟نريد كثثرة إشكالات، وعنده 

عهدق كان الذي التنوين لأن إشكال، هناك ليس أنه الواقع الخوابج! 
عهدق المحورة، ينكس آلات، عندهم ليس اممه؛ -اقلق مصاها٥ فيه الثمول.ؤ 
طئهدا لأن افه، ض مضاه باليد واواسأ بالي، ثزئنوف كانوا اوئول. 

مصاهيافيكون ذلك،، أشبه وما قدرالثنتمر، محيرالأم—،، قدرالعير؛ا، هوالذي بيدْ، 
-ئقاممه.



لق1ءااتادهاوااإصوح ٥٩٨

ذلكؤإيإ يد0، يصوو ولا هذا، معل لا انتإو فإن الحاصر، وقتنا ق وأما 
ثيء،أي أو ثجنا، أو حيواثا، أو رجلا كان مواء أمامها ما عل ثئعكز بآلة 

وممثها،عنيها، وثكسم، كهطيطها، ق عمل له ليس الإنسان لكن فيها، فيطح 
•وأمها 

لكنبالله، اصتعن ابدا، عليلث، إصكال فلا ٌّيع، ق الئتنوير من هذا فليس 
أنعليها يتويف، ولكن ذللئح، أثمه ما أو الدكزى أو العتمثح وجه عل Jنمنها لا 

أنأو -يا، السلمجن يتثع وفليفة ق يتوظمح أو ِمثلأ—، اآلرنه الإنسان يدحل 
فيها.إشكال فلا لخالحة يافن 

أنإنسان أي أمكن ؤإلأ بالصورة، إلا ج الناس نحدد ممن لا فالأن 
هوكالللثا.وليمن الفلأل، فلأن أنا ؤيقول؛ عيدعلثح 

يصاهولبامم وصمهم حبنا مقيدا، جاء الأحاديث، ل التصؤير ومحريم 
إطلائا.وليمن ثمني وهذا الله، بخلق 

٠)محيى•  ٠٠

٢٨-

قرأثم معالة، بأمر مها إمام، أنه وثنى المنربح، لصلاة كر إمام السؤالت 
فلوالفاتحة، قراءة قاعاي ثدكر ثم مرا، المانحة بعل التي الئونة ل ومنع الفاتحة، 

لموهم المامومتذ عل فاذا جهرا، الفاتحة مورم يمرأ ولم إمام، وص كر أنه يدز 
حتىيمزأها، أف الإمام من ينتظرون وهم يترذوها، ولم الفاتحة، قراءة يسمعوا 
بعده؟يقرؤوا 



٥٩٩ال1قإءاسدسءقو 

والجهئبالقراءْ، كبهن لم أنه ئنالكر ما غاية ثيء، عليهم ليس الخراب؛ 
عليه.ثيء فلا عمدا، الإنسان ركه ولو واجبا، ليس ستة، بالقراءة 

قوله.؛لعموم الخهرية؛ الصلاة ق حش الما٤ثة، ^١ أن بد لا والأْوم 
الكثاك،«رأآ.»لأضلأةِملإ:خأبمامحة 

فكيفمنهم، غريب فهذا بندم يقرؤوا حتى يمزأثا أف الما انتذلار أما 
علالنسيان، أبما عثتهم أنه فالفلاهر ينيهوا، ولم الطويلة، الميم هدم ينطروؤر 

ستن،بعد ولو صلاته، إعادة عليه محس، المامحه يقرأ ولم صل من حال؛ كل 
الإءادة.من بد فلأ أنهر، أو 

ودثاسضاصلإيوماصة:- ٢٩
الصلاةمل به يفصد هل الخمعة، يوم التحئق عن للئهي بالئبة الئوال! 

الفجر؟صلاة بعد أو مباشرة، 

به،باس لا الممجد إل الناس عفر أن قبل المحلى أن الظاهر الخراب! 
بعدوغالتا الصلاة، ياتوف الذين الماس عل يقيموا لئلا الؤ>أ،ول ثش ؤإنإ 

أناس.يوجد لا المجر 

لكلها، الصلوات ل والمأموم للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب البخاري! حرجه أ ا
وجوبباب، الصلاة، كتاب ومسالم! (. ٧٥٦)رقم ، sliنحاوعا فيها نحهر وما مر، والالخضر 

غبرها،من له تٍر ما قرأ تعلمها أمكه ولا الفانحة، نحن لر إذا وأنه ركعة، كل ل المانحة قراءة 
رقم)لا،'آ(.



لقاءاتاو،اسا1سوح

حىا('،موامادتمبدلننغرم؛' ٢٠
هليرم، 'دون ومط ~مثلأ~ عائلة ءح جاءت الخادمة كانت إذا الثوال! 

بحوزذلك؟

بمخرم■إلا يأفا أن يمح، لا الرأْ ءرم، بى بد ولا بحور، لا هدا الجواب• 
••©مى••



اا1ةاءاسبععض

هاضءاثدعءسر 
ئ_وصج_ 

ؤإمامالسين، حاتم محمد ينا عل وأسلم وأصل العالن، رب ف الحمد 
مد:أما الدين، يوم إل بإحسان ثبعهم ومن وأصحايه آله وعل اأمم؛ر،، 

وهوه(، ١ ٤  ١٣)عام الاحرة، خمادى شهر من الثلأيوف الخميس يوم فهدا 
يومكل ل ممرر هو كا الشهر، هذا ل بإحوايثا فته يلممي الذي الخاص الخميس 

مباركة.لقاءات عبملمها أن تبماةئؤت\ك اممه أو نخميس، 
ص؛إوصرةالظزطتا

الئأسورة من بدأنا ومد عغئجل النه كتاب بن ايايت، بمير اللقاء هذا ونبدأ 
متيدخَ . بث4ا ألّه ر ثلثا ص ؤءآم ت قوله عند ووهمنا المرآن، آخر إل 

السورة.آخر إل [، YA-YU:_jUi]ه ذإو0 

ه!يه أشماُ \ئ آني.ءام1 ءأنم ؤ تعال! مله مسير 

:،ذاوأراد بمياه آل-ة ر -نلتا ص ؤءآم يقول•' عبادة اممه كاطب 
بالبمب،إحباوأ ل النيل كدبوا المسرين لأف البمب؛ إمكان مرير الاستفهام 

آنيءغنْلت اممه فيقول [؟ UA]_:ه رميق نفإ 'الثلم يز جا وقالوا• 
حلما،أسد ياء الوهوأف أحي.، زكل معلوم والحراب لالازءات:بآ!ا، ااتءاث؟اا ر نقا 
أيتكررقكن النابين -ثني ي أد==قلمر ؤألارم، آلثثؤت ثكلى ؤ تعال؛ قال ك،ا 

]غام;ماه[.ه لابملمثؤن ألثاين 



لماءاواا1ي1بالفتوح

أنهزأ إذا للمارئ ينبغي ولهدا هبلها، بائي دٌّلر< لا اِبماه هده ؤبم-هاه 
لبيانانقاية فابمJئ >ثناه، فيقوو: بمثأنف ثم ، ٠٠٥١و ه: لنعند ثقف 

لأحرى آية ل تبماذةوماق اش ^1( وهد افث، تاها أي؛ ؤبكها4 الماء، عظنة 
مئ؛أي; لالذاريات:يأ[، يآتده ثتنها نألم ؤ فقاوت تاها، أنه الداريات سونه 

لالذاريات:لأ؛[.لش-مقه 

ؤ'رخَءاثنقآه:مال: تيه سر 
ونهنهاالأرض، عن أي: ؤرخَه ؤنغَ-٧^١ تنال: قال 

٠روما ألّثنذ،قض نج ألءا ^ ١٢٠تنال؛ قال، لها بثترعمد، عئقجل 
خلقق تنال قال ك،ا كاملة يامه وجنلها >نتؤيه، حقلها أي: 

هتيلليهعتجلن ثقك أرى ه ايطو'ي ره ج ما ألأنس ؤثلإ١ الإنسان: 
مؤهل.اض تت\غ\ كيلك هالماة الخلثة، تام نوثا بملث، أي: لالأنفطار;ا--ي[، 
منضاه:S^؛ ؟؛^١ تنال: شه سد 

أطلثه،أي: أعطشه، لالازءات:\"أ[، صتهاه ولثنغ قلها ؤولإأ1ز تقال: هال 
;١^ثثئآ أكن، تمئا؛اث وأمار أين تعال: نال مظلم، فاللتل 

مذمطلعها،يوم كل فالثنزءرج صتبماه، ؤول>رج لالإمراء;أا[، مجنإه الغأافي 
ومحبِفيخمآا•
دحلهآه:يتلك بمد ؤوآ؛درما تنال: سندشه 

وتَ(عغا.وأيبادماءها منا أمج و' دنثهآ دله بمد ؤوآ'أدرم، تنال: قال 
[.TT-T• ولأسؤهئإؤ أربملها.ثا 



مقواسابع اولق1ء 

هذاوبئ والأرض الثموات حلق بمن أي• ه نلك بمن ؤرآ؛دثم( 
أوسهاه.اؤأؤآلماد ومنع>؛ه1 تي، م، ت بقوله \ذوحو 

ثقمحن1دم ه تنال: ، ٥١قال ء ؛ ٢١مز محلوقه الأرص كانت وقد 
روميذ؛ا أجآنجعل ^٨٤ ٥١ؤت نلك آدادأ ش ؤبمتلنن توم؛ن مح، حلى 

إئ ٥٣١م اه هثبتيتت تؤآء وب أيبمق ؤ، أمئ؛،؛ا ميآ ومدر فبما ويرق موفهأ بن 
شنهنأؤ؟ شن أئنا هاوآ أؤَلإها طوعا أقتنا زللاؤض ث( ساد دثاق ؤإمحآ ؛ ١٧٣١١
يحوهادكي الثناء، قل نحلويه فالأزص ه ء 4 سننك سخ 

السموات.حلق بمد كان والمرعى منها الماء ؤإحراج 
شلربلئلا الأزض، فك الأرض ق زامف طها أي: ص ؤن^ثاد 

بالخلق•

نأكلمءا به نتثئع لما متاءا دلك تنال ، ٥١حنق أي: وؤ ^؛؛^١ 
وغرها.والثثم، والبقر الإل مى مواشينا أي: ولأممامنا، وثئزب، 

ه:١عونب حآ»تآقامة ؤ؛ئ؛ تنال: مله يفتر 
امحئبمآلهم ذكزهم مدنته، ك،اوا عل الدالة الننم -واو0 عثاذة اش، يكز ولعا 

قيامودلك، لاكازعات:أ"آ[، \ذؤنتاه ج»تآةامع ^^١ عئؤجل: فقال منه، بد لا الدي 
أي:ؤآلمح£اه نتقها، ثيء كل ثطم عظيمه دامه لأما ءلامه؛ ونثاها الساعة، 

\3و/ص'ؤ؛ط\ج
فيهوكوئ الد.ي اليوم ^١ بيان ]الازنت:0م[، آلإقئ توو ولإ 

مكتوباوتحده بمدكزه نني، ما الإنسان فيه يتدكر الن>ي اليوم وهو الكإرى، الطامة 



لتاءاتاساب،اهتوح

او\امنشا كثق ءكثٍا القيمة بجم ك> ونؤي تعال• افص قال بثسه، بمرأْ عنده 
نعى،ما تدكر مأْ إدا [، ١ ]الإ.راء;'\ا-أ خه عثك آمحم تسك أهمأ 
عمل.ما أي! 

ومهاالئالغ، منها ممرة أعإلأ عه عه، ما سينا ثل- فإى الثوم أما 
لهدا علنا يرض القيانة يوم ول سى، هدا كل لكن الئئ، ومنها اللغو، 
حسيباه،ءقك آتنم ثمساّ، ُؤكى بنذسائ،ت أنت، ؛كسشه آهمإ ؤ ؤيقال• كتاي—،، 
.[ ٤ • ; ]IJLه ربأ هثفيَقن» آلكاز ؤويذون نعى ٠^١ ١لإنسان يتدكر فحيتثد 

آمحثمحرى4تمادت مله سد 

منها،ؤإياكم اف، أعاذنا لالازءات:أ"ا[، ^ CSjلش آ-ثبمر وبيذت ؤ قال؛ ثم 
ألم،معوز معه زمام كل زمام، ألم، بعئن بوماد ييء أظهرت، ه تين وؤ 

صوق، مكان.نحه ي القالوذ فيها الص إذا نلك:مودومارا؛، 
فتنحلعؤمحر يرى لمذ راض~ وبدو"والعتاد جهم ويأمحٍ، تالفرنانت'ااء، ثبودله 

^٤١.٧ؤسسثؤ الهالودته، 

^٠^٧٢ذ آثنجم و 0 آلية آمحآ ؤءار ®ر طن س ؤ»أثا قال؛ ولهذا 
محاورةوهو الطمان النار، لأنل وصمان جنا الوصمان هدان لالازءاتتي"آ-هّآ[، 

الإنسان.نأ أكر ^^١ ١^٠ عل بممدسقا ١^٥، عل الدبا ئذاث الخد، 
هوالتليان؟ما قائل؛ قال فإذا 

تأخذوما يعرها ربعي جهنم نار حر ثلوة ق باب والنار، والجة المنامة صفة محاب ملم؛ أحرجه ا ١ • 
(.٢٨٤رقم)٢ العدُين، محن 



٦٠٥الأقاءاسبعهض 

قولهق مذكور الإنسان وحد آنما، دكنئاْ كإ الخد محاورة الطثتأن محلنأ! 
ولمحدة جاوز فنن لالناريات:ا"ه[، ِتونيه إلا وآلإص آين .قثت زناؤ تعال؛ 
كإوسئم وسمثع لتأكل لا افب لباذة محلوق فأتت الطاغي؛ هو مهدا اف يند 

•أى الطعيان، هو وهدا طعيش، ممد معل ب فان عغجل افه فاعبد الأنعام، سمثع 
افث.بعبادة الإنسان يقوم ألا 

عنالطاغي فإن ئتلازمان، محا أدناه وقوله: 
ْلاءةض حا ؤقلمثى ائذ، طام ص ما قتلل لأنه الدثا؛ ليحياة ئؤ:تر اطه بمادة 

ذكرعل اش آؤ افَ، اذكر له: قل إذا الفلاة، ي الرم ١^٩> أذو إذا افه، 
والماوىمأواه، هي أي: لالنازءات؛ه'آ[، هم؛ أ•إدنم ؤءث وقوله• وهكذا، الله 

منها.وإياكم ^ ٥١أعاذنا حهثم، نمؤ ١^ وشو واكر، ئوالمرجع 
آلؤئه:عن ألنمس وئهى، ردء ممام خاف عن ُؤوأاا تعال: مؤله مسير 

ب؛راالقيام حاف أي: لالازءات:'أ[، ه ري، مثام حاف عن تعال: قال 
كذاعمأت< ؤيقول: بذنوبه، عغقل الله يثررْ موف القيامة يوم اف الإنلأن يديه؛ 

،^؛ilسرما رامي له: اممه قال أقن فإذا الفحيح، ا-لتد.سثا ق حاء كإ كذا، وعملته 
 jلدْسا، اulj  اليم«را؛.نكه آعفزى

والتمسهواها، عن أي: آلوكاه، عن، آلشى اقام هذا حاف الذي هذا 
المح؛وهي ممامحا أ>ى ص هاك ولكن بالم، إلأ إئز لا يالئوء، أثانة 

\ينو\0.ق وكلها ^١^، وأمازْ، مطمئنة، أمس: ثلاثه للأنسان لأن اأطمسة؛ 

ه،ألهليأث عل ائو ثظ ^ألأ اف قول باب والغصب، الظالم كتاب أحرجه )١( 
(.٢٧٦٨رنم)قتله، كثر ؤإن القاتل توبة مول باب التوبة، كتاب ومماJمت ٢(،  ٤٤١)رنم 



دق1ءاءاكابالصوح

;إمهرك إك أنيؤح ؤأ ألثشنث أفش ت تعال قوله ففي ا،طةثثةت أما 
تالفجر:؟آل--م[.وآئلإ،-جفيه بمدى. ل ةذ-ثفي مؤثث. 

انئقي*؛>و' ألثس إة ثنى لترءأ< ^j؟ تعال؛ قوله قفي دالثوءت واتا 
إلأطرحسرطآهلمث!مه[.

الشنأمثر ولا حه أكتت مم أمثر ؛ؤ/؟ تتعال قوله قفي ال1وامه! وأم! 
]اشا.ة:ا-أا[.

محبحم ثزعه أحثائا مسه ق يرى الخالات، تبمذْ سنسه محس والإنسان 
فثمله،ثز ثزعه يقسه ق أحتايا ؤيزى اكلتسة، القس هي فهده ومعله، الختز 
علوالوْه التي اللواته التمس ذلك، بعد و5اتي بالسوء، الأمارة النفس هي وهذه 

فعلما عل ثلومه أحنى لوائه أو المنصت، مى ئعل ما عل يندم فتجده فعل، ما 
الخم،فعل عل مسه يلوم مد من الثاس من هناك فإن —والعياذ؛اهإه~ الخم من 

عنبمدويى الدين هؤلاء أصحب كتم، ؤيقول؛ الخم، أهل مصاحبه وعل 
ذلك،.أشبه وما الهوى وعن شهواق وعن حياق 

قفهي أحرى، تارة اiطنئنة وتلوم بالئوء، الأمارة يلوم ص فاللوامة 
وتندمالئوء، قعلت، إذا بالثوء الأمارة النص ثلوم __^،، ُان نفس الحقيقة 

العافية.اف نسال الخش، فعلت إذا الكنه النص وقدتترم الإنماف، 
آثةؤأ أوُ ألؤنح، عن أقس ودهي ردء نعام حان، ُن عَهقل* الله يقول 

لأؤتائه،عغجل افه أعدها اش القيم دار هي الحنة [، ؛-١٤آثأومح(ه أوا 
تعال!افه قال بثر، منب، عل حطر ولا نممؤ، أدن ولا رأيت،، عين لا ما ئفيها 



٦٠٧الاقاءاسبعءشر 

وحاءالمران ل حاء هكذا لالجدة;با[، أغ\نه مؤ تن لم قيئ ٥ ثص تام ثلأ ؤ
تمت،1دو ولا ز1ت، عين لا ما الصالحين لعبادى >رأعددت محي: القال لألJث اق 

ثلأخطزءليهم«رُ
ودعتالأجل حصر فإذا يموت، أف مل ان الإنالحنة هذْ 

اممه،رصوان إل ا،لطمئنة النمس ائتها اخرجي وقالت! للخروج الممل الملائكة 
سلمنريقولورنث> شن آلماسكمح نؤيتهم أكن ؤ تعالت اف قال -^، Ijالمم1و ونبئن 
هنمملؤن كنتر بما ألجثة ؤآدخلوإ الوياة، حين يقولونه تالحلت'آّآ[، ه هؤكآ 

نهله.متيئزه راصه روحه فثخرج يالحك، مثز ]الحل:آم[، 
افأحث، اف، لماء أحث، ررنن فقال؛ البي حديثخ لءأ ولهذا 

يكن٥كلمنا اممه، رسول يا عائشة! قالت لماءه(ا، اش كرة اف، لماء كرة ومن لماءْ، 
المؤمنولكن طييعه، وهذه ١^١,؛،، يكنه فكلنا كيلك٠١، الأم ارل؛س قال! الموت، 

وأنعلميه، ونهل ١^٠-؛،، أحث، اممه، لقاء أحث، المن'-؛، عند به تئر بإ بئر إذا 
وهزثث،٠، اممب لقاء كره الن'>تج عند باف~ ~والعياذ ينوءه بإ ينز إذا الكافر 

المبلول،السعر من النقود همنأ كإ منه ينتزعها حز حده، ل وتمرمت، ه، نف
يثزمهيكاد الغزالين— عند معروف وهو — ' الثمودر علميه جؤ إذا اثلمول والشم 

عاليه.تحبه شدة من 

(،٤٣٢ )٤ رقم محلونة، وأنبما الحنة صفة ل جاء ما باب الخالق، بدء كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
(.٢٨٢)٤ رنم وأهلها، نعيمها وصفة الحنة كتاب لم! وم

أحباش لقاء أحب »من باب: الرقاق، كتاب ننحهبمد: الصامت، بن صالة عن البخاري أحرجه )٢( 
أح—،من باب والاستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب لم؛ وم(، ٦٥ ٠٧)رنم لقاءها<، اف 

٢(. ٦٨٣رقم)لقاءو، اف كرم الله لقاء كرم ومن لقاءه اض أحب، اش لقاء 
الة.الرًّل. ١(  ٨٥٣٤رقم ، ٤  ٩٩م أخمد)٠ أحرجه )٣( 



لق1ءااتاسبالسوح

والعدارساتبثر لأما جنده؛ ق ثميى باض— والعياذ — الكافر روح هكن«ا 
الحياةق ولونه وجهه يسود — باق —والعياذ الناس بعص يوجد ولهدا فتحاف، 

أم.

شوناشرون ممى وهو مرة~ مى أكثر ي -وأنمم به أق من وحدمحي 
زمن،بينه، اثن؛ن عثلئ أبدا، أسامحا لا حالتان عئ مرت وافه يقول• الموش، 

بإيبئر لأنه طبيهمر؛ والبدن باطه— —والعياذ المحم مثل أموي الوجه ت يقول 
تعتر.وءه يبإ بنر إذا والإسان يوءه، 

أئنولا رألم،، عة؛، لا ما فيها أهلها- من ثكوف أن أللث، ن-اللهم فالحنة 
يموتأن قبل يدركها يل الإنسان إن وءاJتا! بثر، قلب عل حطر ولا نمعت، 

بايخربه•
قال!;ْتءممنبمنق الضر بى أنس أن الشتة ق جاء ما علينأ ثلمي ولا 

هوإنإ الدوفل، الوجدان معنا0 ليس وهذا ٠، أحد،ار دول الحة ييح لأجد ارإل 
ياو.ركقد الناس يعص أف من ن؛مئمحث القيم ابن إليه أمار ~كءا حقيض وجدان 
ختعبمه.وقتل مماثل آنس انهللق ثم الدنيا، ق وهو الأحره 

علحطز ولا نمنث،، أدف ولا رألم،، عير؛ا لا ما فيها ا-لحنة أن ت فالحاصل 
Iيسر يلّنا 

عزثهاه:\إلِ م تنال؛ ينله ميّثر 

]ال1زءات:آأ[،سثماه  oQ'آثاعن ءي اؤثثلرُق تنال؛ افه قال ثم 

ارّالأ.أحمد)اأ/'ا؛'آ،رثمدها"ّآا(ط.'(أ-؛محه 



٦٠٩اسءاسبعءم 

إثماش ألناعة عن _ Uifجتفق أحرى؛ آية ذ تعال قال كا الناس، بمألك ت أي 
قنّثني:إل الئاعةشّلم عن الناص وموال ه عثأش ءاثها 

الثاعة،عن ه الس اكركوو مال ك،ا كمئ، وهدا ؤإئكار: امتبعاد موال 
بمابفينرن لا أؤ؛ك بما ننشل ؤ هؤلاء؛ عذ اممه قال وقد وانتنجلوها، 

أأقهتالشورى:حا[.أ>ها وسلئون تنا منفقون ءاموأ دال!رنتت> 
للنئرجل مال ومد به، باس لا وهذا لها؛ للأمتنداد الثاعة عن وموال 

افهحئ قال؛ لها؟<ا أعددت ررمادا له؛ مال الثاعه؟ متى اض زئول يا ه؛ 
٠.أحب١٠ُ من ْغ ^٤ ١٠٠قال؛ ووموله، 

نياولكن !>^، ١١اتيهولكنيقامJطا مامحبمأ/ن 
منآنت قال؛ ولهدا افه، عند الئاعة فعلم أنئلتهم، كائن، ومهإ نياتيم، كاثن 

،١^١٧كأ ثدكز أن يمكن لأ ١^ أي؛ لاكازءات:م1-؛أ[، تيغآه 
ءثر\شهعلثها إثا ؤؤأ أحرى؛ آية ل تعال اف قال كا الله، عند علمها لأن لماذا؟ 

]الأحزاب:'اآ■[.

أعلموهو ه اللمذ الملائكة- مى الرئل أعلم ~وهو جزيل تال، ومد 
علهااتزول »u الشي فقال الثاهة؟ ض الإو فقال؛ انم، من اش 
وخافأ أ:فا س -^١٥٤ كات إذا أي؛ الثائل،،رم''، من لأم 

العدوىالمرثي حمص أب، الخطاب بن عمر مناقب باب اياقب، كتاب اJخارىت أخرحه )١( 
رمحمأحب، من «ع ا،لرء باب والاداب، والصلاة الم كتاب ت لم وم(، ٣٦٨٨)رنم رمئؤء1ئ، 

(٢٦٣٩.)

والإحسان،والإصلأم، الإيإن، عن ه الحم، جمّل ّرال، باب الإبجان، كتاب الخارمح،• أحرج )٢، 
)٩(.رنم حماله، ماهووبيان الإي،ان باب الإي،ان، كتاب لم؛ وم(، ٥٠)رنم الساعة، وعلم 
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بمنبالك يا اس، نش لا;ءن الم وأم اثلائكة أج كان ؤإذا 
كدا،يوم ق تكون الئاعه أن من الناس بعص يشيعه ما أن مرق وبهذا دوبجء1؟ 

نشين1مول لأ لأنهم ذلك؛ ق كدبه أنهم ثم كذب، كلت معم، ومن ق أو 
الئاغث،ولأبمقاإلأافس

0كمئشءثشماه;مال: مله تنجر 

ممحيك لنز أي: ]الازس;ه؛[، محئمأه ش نذز أن وتآ تنال: قال 
وهماiومنون،أماتنأيكنها،وانتعدهاقامحها بهاولكثكمئذربتامحئهاهأي؛ 

يؤيز0هلا مإم ءن ؤألأدر آلإبث قش يجو، يثعه: لا الإئدار فإن 7اا وكدب 
ويرس■'

ولأأينتموت؟لأنهذاأ>لأئاغأنتلأ-اوقرقوث؟ مون: ولهذا 
فكاناالدنيا ُك طالت وقها يكون، أن بد ولا منه، أمر هذا سؤال، إل 

آومح،4إلاعنته ؤثوأ روغ؛ا ؤ؛ هأ هنات تعال مال كنأ ل واحدا، يوما منت، 
لالازعات;ا-أ[.

جوابلديلث، يكوف أن ومحب، الممى، عل يرذ أن نجب، الذي القوال ولكن 
أوفقة؟عنئ أنت، ئل تأل: أن ذللث، ولارد قوئ؟ا حآل عفلإ هو: عليه 
العمل؟حيمثؤ من ممون حال أي عل بل عقيم؟ أو عيال ذو صعيمإ؟ أو موي 

نرثدري لا لأنلث، ستعد؛ أن بد فلا الثوال هذا ثمنك سأل كشت، فإذا 
الموت.يماجثك 

الأكتاف،!عل محمولا به ورج نثاوثه، يقود حتج إنسان من كم 



٦١١اوسابعءشر الهاء 

ثمالعشاء، أو الغداء، محلمام ل هنئوا يقول• أهله من حرج إنسان من وكم 
ثر:أكلة!

الغامزبمط!آلا مهها ولم وررأررته، ستا لبز إنسان من وكم 
يأقبمته.ءا،لوتا أحد، لنكل مشاهد أمر وهدا 
اغنسال ممون،؟ حال أي عل ومغزت الأن، ثئظز أن منبعي حال، أي عل 
والإي.وإاكماكوبة أن:ززدا 

منالأستغفاوفيه فإن انتطمث،، الأنتعماوما من مح5ثز أن لك، ينبغي ولهذا 
انتقثاكإذا يقول: الطإء بعمى إن حش ءيج، صيق كل ومن مج، هأ كل 

اقدى،وب؛ن الإنسان ين تحول، ١^^١-؛!، لأن مسه؛ أن فثل اممه فانتعفر شخص 
ثققم الو ؛^، ٠١ِاتق، ون ج ١^٠ قوي من ذuث، واتط 

َةاُاأقة إ،ى (قت ذتغبب 'توأ خم-—يما لآحادن؛را عث ولا آئي ار>وك، بما ألناين 
[.١٠٦اءته*ا—النل اه نحيغفويإ 

تعال:قوله من ستثط أن أيمّا يمكن جيد اسئن؛اط وهدا 
اقدى.والأنتعماؤين لمحد:يا[، منير4 رءائيم هدى رادمن 

القي،ومحاسبه الاستغفار، وكثرة باأزاثه، ؤإياكم ممى أوصى لدللث، 
أناف نسأل الوتؤ، يثاحئثا أن وهو ثحشى، ل،ا الأ>>ستعاواد اهبه عل ثكوذ حتى 

الخائ.تجنّولمحإ
ؤ؟؛وأه•,وذو يم واجم تنال؛ ينله ثنيسمد 

Li  يتص١^٠ زأمأ ج؛^١  'متاناَلى: اض ف\[
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ريالها،إل اشس طلؤع مى والفض؛ الشمس، عروُب إل الروال من العنيث؛ 
هو١^١^.وهذا يوم، نصف إلا يلبثوا لم كأمم أي* 

1ءا١^ نشم هو ^؟١؟ الموات من نض مآ كيف ١^: الت فلو 
شك.لا واحد يوم كأنها واحد؟ يوم أوكأنيا صنوان، 

منتملؤيوم فات، ئد مهدا محي يوم أشياء؛ ثلاثة يئن الأن والإنسان 
ممدمحي ما أما عنه، النوول وهو حاصر ووقت يدركه، لا أم آيدركة يذري لا 

أئث،الذي هو والخاصر لا، أم أتد.ركه تدرى لا والمستقبل عنك، وهلك فات 
عنه.متؤول 

وحاممثناحميدة، قانتا تختل وأن الخاته، ومحأ ي علمن أن تنال افه أمأو 
محمدنبينا عل وٌنئم الثه وصل المالمتن، رب لثب والحمد 'كريم، جواد إنه تمعيدة، 

الدين.يوم إل بإحسان يعهم ومن وأصحابه، آله وعل 
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 ١-

مدربيورعتش لورعبك حبيا ؤيا ائرثت، قد الربح إجارْ أن ينلم الثوالت 
وقدللتعلم، الناس حاحه عليكم محمى ولا اش، إل الدعوة ق وطلأ-تا الحامعة 

معي،وركت، المنى إحدى ق رجلا قاينت، أف وهي• أيام، منذ حادثه ي مرت 
يزاءتكج،لضبمل محاغ إنلئ، له: قالت، فلما قناةلإا، فاماة الفاتحة قزاةةَ ه مئ 

^I_l ، فل؛تالث،المنية، إمام هو إنه ل: فقال القراءه، للث، يصحح أن المرية إمام مى
التنزهاُتؤق الأجازة قضاء أن شلث، ولا الدعوة، ق الناص ثرغس، كلمة لنا تقول 

الدعوةق وهته العالم ءاحس، يمفي أن الأفضل أليس ولكن به، بأس لا المباحة 
إلافوتحيمالأاس؟

الربح1جارة أيام ل الثاص لأن وذلك مهم، ثوجيه هذا أن شك لا ابوابج• 
الأمويمى وذا ئحوانه، بأصحابه والأنس للمنزهة الم إل تنرج متهم كثثر 

أمنام:ثلاثة إل الخروج هذا ق الناس ينقم لكي المباحة، 
والأغافاللهووالويميهى الامتج من عندهم فتجد إيإ، به يكتسبوذ م نا 

عليهم.وبالا هدا ؤيكون الإثم، فيه ما 

دزحةإل يصل لر ؤإن واشت،، اللهو ق الوقث، هذا يمضوف آحئ نسم و■ 
الئجربم•

محمهبةيِفي إذا فتكوف اممه، إل الدعوة ل ينتغله الذي وهو ثالث،، قم و■ 
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للدعوةالمخيإت ذ ويممل الحديث، وكب الممسم، 'كتس، من يمرأ القّ، كتاب يئلو 
كثيرا.يثرا يديه عل الله فيهدي والرمب، عَيثلوالرغيب النه إل 

يازعمو شه ذان ثن >رالك4ش قال هويا الناقل والحازم 
اهن«را؛.افب زممرعل هزاها شه أثح زالناجزثن الزن، بمد 

••هصى••

-٢

حتىايوو.ي عل المسح الحنابة عئفيب وصوء ل محرئ هل الثواوت 
القدمين؟عسل من بد لا أته أم اثنح، مدة بقاء مع المجد ق ينكث، 

إذايتزئ هل ا"إسادة ّئؤيب وضوء يقول! جيد، موال هدا نعم• اُبمواب• 
مدننه؟وينسل لإ[لنها، أن بد أولا المح مدة بقاء مع ا-لحوارُت،، عل منح 

فإذاله، الصلاة يبح وضوء لأنه ا-لحواردت<؛ عل منح إذا يكفي والخراب! 
اص،أثا اه، ل ئف فكدلك، خثالإ، عي عل كان إذا له الءتلأة يخ كان 

توضأ.إذا إلا قور فلا لمنجد ال 

الخوزبخ،بمغ أن د لا أو ؟كفي، هل شه وتنخ لخزت:ا لأبنا كان إذا فانه 
قدمه؟ويغسل 

الصلاة،يبح الذي الئرعي الوضوء كمية هدْ لأن يكفي؛ أنه فالخزاب! 
ءامتحواقال! ه النمول أن علمال بن صمواذ تحدشأ؛حديث، امتدل، فإذا 

(،٢٤٥٩)رنم ه، اف رسول عن والوؤع والرقائق القيامة صفة أبواب، ١^٠^٠^،؛ أخرجه )١( 
(.٤٢٦٠رنم)له، والاسعداد الومتج ذكر ياب، الزهد، كتاب، ماجه: 



٦١٥اثم،قاءاس،بعءقر 

بدفلا يشل، أن أراد فإذا ، الاعتنماو ق هذا له: تقول جناثة«ُاآ، من إلا علبجإ 
ابقواوب•أذ 

••)يجمى••

أجرهم؟سل لن فهل ٠ ممه اثنانم أنيهقدي ينوي ٣- 
اممهإل الدعوة بفكر مشى إذا الإنساف أن الئايح بعض من يمعنا الثوالت 

والهمبالؤكر وبمثي الدين، ل ويدحل العالم كؤ :أتدي أن شه ول سثائةوماك 
فهداالأحر، ق نصيب له يكون الدين هدا j ذحل من يؤل الأنة، لهده 

أنينته ولكي البلاد، خمح إل يدم، لم ولكن اممه، إل للدعوة حرج الشخص 
وثواب؟أجئ بدحوله له يكون الدين ل يحل من كل فهل كله، العالم ;آتد-ي 
برتمما بالمب'بمه لوما رُإ0 ه• الّك، فه يقول الدي ؛ا"ائد"يث يسثئهدول وهم 

افهإن أي: الأحث«رماا، ارلهم رواية: وي ضا«، وهب إلا وادثا ممنم ولا سرا، 
العزوة؟هده ل الرنول مع يكويوا أن شهم عل الأجر لهم كب 

^ئفيبملنيْفيديناففاوسلهأخت،اضاب:لأ، 
ثك--لا فاله او نزى نن U م، وأعاف نحر عل دل لمن إنا:فوف الأحث 

آمن.من كل أجئ له يكب لا ولكنه الخاإى، ثنيي اش أف تحب بأنه الية أجر 
الجاهدين،0ع لرجوا - العير لولا فهم العير، حبمهر أنه ه الزنول يير؛ر وقد 

اني؛والن(، ٩٦)رنم واشم، انر للمالخفن عل المسح باب الطهارة، أبواب الترمذي؛ أحرجه ( ١ ر 
كتابت ماجه وابن (، ١  ٢٧)رنم للمسام، الخفن عل السح ل التوتيت باب الطهارة، كتاب 

(.٧٧٨)رقم النوم، من الوصوء باب وسنها، الطهارة 
(.١٩١١)رقم آخر، عذر أو الغزومرض عن حبسه من ثواب باب الإمارة، كتاب ت ملم أخرجه ( ٢ ) 



لق1ءاتاك1واائفمح ٦١٦

يدوكوْ.لر ولكنهم العمل، هدا أجئ لهم فيكتب 

استطاعته،3در ويعمل الدعوة، ق طاقته ، _iJJالرجل هدا ولكن قتل• فإن 
لالدءوة.ثئتاج من لكل الوصول امتْلاغ ما لكنه 

أمامعينه، مضيه هنا فالعزو صحيح، العزوعتئ مسالة عل هدا قياس قلنا! 
كونلأإمللأمحابملِسمحود•

هيئ•• ٠٠

طااسمصلأيياسم- ٤ 
للفدية؟أن ءاليه فهل ثفمته، صاعمتح حاج اوسؤالت 
ولكنللفدية، يستدين أن عليه ليس فانه الحاج، ممة صاعن، إذا الحواب؛ 

والمارن،المع عل يكون إنإ وهدا ر-ح؛ إذا وسبعه الخ^ ق أيام ثلاثه يصوم 
خاصةنفقة إل ومحتاج مقته صاعتج إذا أما صنم، ولا فديه عاليه فليس اكري أما 

ثيء،لديه يآكى لم إذا ينتدين أن بد لا فهذا ذلالئ^، أسبه وما والشزيح، الأكل مثل 
طئب.فهدا يطؤع، أوصدقة الركاة من وأعطاه بحاله، علم من إلا 

*•هيج••

أعنه يضر ض ب م؛ خم( سم أن للسذم هل ٥- 

اكوارت،؟ق نمته يشرك أن له مهو مثن،، عن يعتمن أن يريد منثمت ١^١^ 
ذلك،؟يكون فهل للميت،، أجرهم يكوف أن هو وثوى صغار، لصية اعتمز ؤإذا 

سؤال.ل موالان هدان الحواب' 



٦١٧المءاسبءءقر 

اشكلأن ١^٠؛ عن واحاJا ^٤! أزدي مخ لا فإنة المألأ!لأول; أما 
فإنهميت، وعن ثمك عن قفاء يصوم أن اودت لو كإ واحد، ض إلا نحزئ لا 

لامخ.

يكبيلغ ب الذي الئبئ لأن م؛ الأولاد ثواب فإن الثانة: المألة وأما 
JJSjم، أخنث أخت لك لخن الشاب، عيه بخب ولا الثواب،، له 

قال:لجإ؟ أقوا وقالت: الص إي نس التي التأة j قال ه الني أو هدا 
U أحن، للثج وأت _ aiJ\جأ أي: أخت«راا، زلك »ننلم،   U العاثةمحي اشتهز

لة.أصل لا فهدا به، حج أو،لن لأمه أو لأييه يكون ألجرم أف مذ 
••ؤصء(••

ايجعطتيديؤاسءوؤاسليإ٦- 
وثئثىالخ^، ق المملؤع عن يثعلوثه أولادا له إف يقول: نخص الئوال: 

أمذلك ل عذرا لة رى فهل التطؤع، لجج أداء أثناء ق الأحلاق مص مذ عليهم 
لا؟

وكدكبواجس،، ليس اشثؤع ولجج واجه، أولأؤ؛ ريه أن شك، لا الجواب• 
لاشزة لأداء ذهب إذا القناع من أولاده عل نحض كان فإذا اشوع، صزة 

أهلهعذ مؤول لأنه للحج؛ يدهب أن محوز لا فإنه الخ^، أو ~مثلأ~ رمقاذ 
التطئع.حج عنه أعلم الذي والخ^ مباشرا، موالا 

(.١٣٣٦رقم)يه، حج من وأجر المسي حج صحة باب الحج، كتاب لم: مأ-حرجه 



لقاءاتاك1بائفمح ٦١٨

سإقثاض؛رافيالئض؛٧- 

يذهبإنه فقال! الإحوان، أحد محاو لأض قبل الأمحبؤع ي السؤالت 
أنهبسب هصئ، عليه ليس بأنه فأفتيتم لا؟ أم قصر عليه فهل وير■جع، ماكم( )٠ 
الرياضإل يذهب أن الإنسان يتهلح اليوم رأيكم• ما وطعام، مثونة إل بماج لا 
أرجوأو بالسيارة سواء مئوثة إل يثاج ولا يوم، ل ؤيرُثع اليمام أو 

^١؟اف وجزاكم الالياس، لدمع التفصيل 
ماكم(٠ ) مسافة محافر من أف العادة بالفعل، وليس بالعادة العتره الخواب! 

مكهأوإل الرياض إل ذم، ئنن لكن الثمر، استعداد له ينتعد لا يومه ق ور-ح 
بالأروادؤيأتوف اوحال يثدول العادة، هي هذْ له، ينتعد أنه فالعادة المصيم، من 

؛،االعبرة فليس؛حبرة، الإن؛الaلادرارت، يكون السفر كون لكن وبالقرب، وبالياْ 
له.يتعدون الثمر هذا مثل وهوأن ه الشي عهد عل عليه الناس كان 

معهليس بعيدة أماكن إل الرياصن من أبعد إل الإنسان يذم، ر؛ءا فالأن 
ولكيعئمله، ولا وغبرها الفنادق ق أمامه هناك العلعام نجئ فقعل، الدراهم إلا 

-ه-كم( )٠٧ قرب مكان إل ذهبوا إذا الناص كان قد;ا ؛الأئJ، الع؛ذة 
إذاولكن مسافر، فلائا إن يقال! ولا اذوة، لهذه يتعدون لا أمم يوم ل ورجعوا 

ينتعدهذا فإن أوثلاثة، يومض ويبقى كم( )٠٧ أوإل آخر محل إل ينافز أن أراد 
له.

فبعفسالعلياء، بعفى قول هذا بر، الأن تمعث، كيا الحقيقة ق فالمسألة 
أكثرأو كم( )١٨ بلغ فإذا ، للعرف، رجع لا محدودْ المصر افة ميقول• الحل،اء 
هذاولكن هصر، مثاهه فلست، ذللث، دون كان ؤإذا هصر، مسافة فهذْ قليلا، 



٦١٩ال،قاءاسوععفر 

بإارالعإر0 وقال! سبيه ابن الإسلام سيخ أتكرْ ولهذا دليل، عليه ليس 
يشنثزا«رُ

العصر،ونت، ور-ءع صباحا الرياض إل الإنسان دهن، إذا —مثلا— الأن 
يقللم يومه ل ورجع عسره من الرس إل لوذهب ولكنه منافر، إنه الئاس• قال 

افر.مهذا الناس! 

*•ؤصى•*

-A

الJ■ءنةث العاصي أصحا>-_، من ١!^^( بعص هناك الئوال،! 
مقجل،الله عن وهمبتيدوف الدكر، محابس يئصروف لا هؤلاء لكن عجل الله إل 

آعابير ١٧٥أحديمح بأن ءضودا أن يريدون واحتايا اثكرات، يعص عندهم ويجد 
أنونحاول بيوتهم، إل يأتيهم بل الناس، أمام يدعوهم لا ونحن جوديا، ول 

إذااننا التجاريّ، ص، ووجدثا الرياراُت،، بمقرار البداية ل ملوبهم ركب 
يصبرعجل الله بمقل ولكن محايسوسا، ولا مثا، يبرون اثكي بإنكار بدأناهم 

الإحوةبعض ولكن النكرات،، بعص أحياثا سمحنا ؤإن مضفس، عل ذللئ، عل 
سةثصحر أو مبا|ثره، المنكر سكر فهل المنكر، دنكزوا أن بد لا يقولونت ينكزوو 
عجل؟الله إل الدعوة 

جرحعل أتى العلمييب أف لو ١^؟-^،، مئل مداو هو المنكر منكر الخوابج! 
يسيراشمه أنه لو ولكن امحر، صرر سولي مربا فيه ما بينّأمج مباسره وسمه 

(.٠٣٤ نمت)Y/ لأبن الكرى الخاوي )١( 



لق1ءاتاساواائةمح ٦٢٠

معجلنتم ما فانتم اكود، لحصل منتنه رائحة من منه يشم ما عل وصبن سرا 
اش.إل الدم؛ أجل مذ ظئلإ ؤإنإ اقي، من ه هم فيا زب ^ ١م 

فانهح؛و، صاحب حانه إل جلسل عقل؛وإذا عندة ان إنكل أة خلي وق 
كإأويزيدها فيميها، أويعاند يكابر وربإ هوعليها، التي المعصته عن يملع صوف 
ونجبمعه، كبلز لا فحنثي رجاء، فيه ليس أنه عرفتر فإذا اصز، ولكن قلش، 
ماريه.أن حيتئد 

••©صى••

حيأاه؛2بياوأةوم:٩- 
رأيلئ،فإ الكبثر، الثيل حريق ل تقث وهوداحل لمطه، وجد اف إنالثؤار،ت 

مثلا؟المصيم إل وتزحع معه يأحدها أم مكاننا، ق يدعها هل 

الثمطات،من غرها مثل فهدم الحزم يحوله مل وجدها كاو إن الحراب؛ 
ذلكلأن فئهأخدها؛ يعريها، نوف أنه وعلم عاليها، منه أمذ إن أحدها شاء إن 

يأخذهالا فانه علميها، منة يأمن لا أو مها يم ألا نجشى كان إذا وأما نحر، 
ؤيتركها•

الناسعزف، حب ييالأ ( ٥٠)(، ٢٠)(، ١٠)مثل الصغثرة الأشياء لكن 
يرجعصاحبة أن يظن ولا به، بمم لا الذي والثيء :بما، تأتم لا أنه فالغلاهر 

هزئي.إل يئتاج ولا الالتقاط، ينلتكها فانه عنه، يحث، 



٦٢١ااات1ءاسابعءئم 

اوالأهش؟الأ،،فل هلي ينسج جودبيذمل إذاثبس - ١٠

مثغأن وبعد )ا-ثووب(، الشراب لبس ثم الإنسان توصأ إذا ! ١٠١١^^
وكذلكاكاؤ،، الشزارسا عل يمنح فهل يلبمة، آخر شرايت، إل احتاج عليه 

أحدثا،مع إل ناحتاغ يعفبمها، عل بعضها عدة جوارب عليه كان إذا العكس 
انح؟عل الماء يكون يكيف 

س،عل الزادة وبز زادة أزيز احتاج إذا الأيل: المألة U الخراب: 
يوم-مثلا— فلومفى ، الأوو منح مذ ا1له يلإ ولكن عليها، مننح بأس، فلا 

بقيهإلا اكاي يمح لا فإنه ؤلهارة، عل الأوو فوق فبز المقيم، عل ليلة وبقين، 
فقط.القلة 

بمعفانه وممه، قنئف أن أزاذ نأ الأغل، تنخ إذا الثانية: المآلة أما 
المموجحلع ؤإذا الننوح، حنع لأنه الرجثم(؛ وينتل يتوصأ أف أراد إذا الئاي 

 Lj;.المح

وبززيادة، إل احثاج ثم الخورمت، عل ومنح الإنسان توصأ إذا فإنه 
الثاف،عل يمنح فإنه طاهت، وهو الأول نننح أن ثني ءلهارة عل الثال الخورب 

حدين..من يبدأ لا المدة بقيه عليه يمنح لكن بأس، فيه وليس 
الظهرهنتها ومنح المجر ل جوارب بز -مثلا— اف إنقلت: كإ والمثال 

وليلةيوما ييثدئ لا فإنه الثاف، ابورب وبز علة منح ثم والغرب، والعصر 
المدةمذ يبق لم ولو تمنح الأن أما الاض.ته، والقله اليوم يكمل بل ديد، جس 

إلأزتئ،واحد.



لق1ءاتاكاسائصوح ٦٢٢

لكنالذي حإلإ يوم نصف نقى ولما ادث؛ن، لبس لكن لو ك،ا العكس أما 
الخورب.عننير أي؛ حف، بدون للصلاة يتوصأ أن بجب فهنا يمحه، 

التح.بطل الممسوح حلع إذا أنه بينها والمرق 
*•ؤصى••

١١'

وكيفالخنة،؛؟ يحل الحسز افب أنماء أخصى رامن حديث،ت صحة ما الئوال! 
الحة؟بيا وكيف;دخل محصيها؟ 

٠.الحنةا،ر يحل أحصاها من اتما، نتعه ف *إن و:. الحم، قال الجواب• 
لمظايعرثها أن إحصائها! ومعنى وغيرْ، البحاري صحح ق ثايت، حدينا وهذا 

محمظهاأن بد لا بل شل، ألماظها عشل أن إحصاؤها ليس ما، ف ويثنبد ومعز، 
اشأن علمث، إذا فمثلا الأسماء، هذ0 ثقتضه بعا أي -٦١، فب ويتعبد معناها وثمفا 
لغمرانتسبا تكون الي العبادايتج وممل فثنتئفر، سمض فإثلئ، )غفور( 

لأنهيغضة؛ ثنئا معل لا فانلث، )عليم( اممه أن علمت، ؤإذا اللدوُ-ا، 
Jعملفلا يزاك افه بأف الإي،ان هذا ئمتقى فإن يراك أمحه علمث، ؤإذا ؛لث،، عليم 
فإنلث،)سمع( اف أن قلمنت وإذا ظ،، أمحي ق ولوكنت، ثزاك لأنه نكا؛ صلا 

•َ ء ٠ كإ ممالآسئامحته.لأو.

ممفتهاإحصاءها لكي سهل هذا لأن محمنلها؛ أن بمجثد ليس فإحصارها 
أحصاهاهدا معل إذا فالإنسان بجا، فه والتمد معناها، ومعرفه حمظها، أي؛ لفظا، 

محابوملم: (، ٧٣٩٢)رقم واحدا، إلا اسم ث ف إن باب التوحد، ئ1ب الخاوي: أخرحه )١( 
٢(. ٦٧٧رقم)أحماها، من وقفل مال اش أصاء ل باب، والاصتغفار، والتؤبة والدياء الذكر 



٦٢٣اسأءاسابعءا!م 

اللهأذحلمه >رالا فئ دال ومن ^^؛، ١١هو فهذا تما، اطه وثئثد مش، وفهمها لفظا، 
افة.

١٢ -

للعزاء،ياتوف الذين بتظرول اليت ق عشعوف الئاس بعص الئواوت 
ثيء؟فيه أم صحح، هذا فهل أيام، ثلاثة مده هذا ؤكررول 

يكونوالر الصالح الثلم، فال السنع، مى وهو صجح، غثر هذا الجواب• 
عزاه.الئوق و أخد ووجدة حزغ ؤإذا وش، س الشخص بل هذا، مظوف 

اللثلوينهروف إليها، وثدهبوف الثاص، إليها نجاذر منثه ليس-، والميه 
أو_، ، j^-uاكان، رأيث، ؤإذا والقوثة، الئتلأ هي الم:دئ بل ِسأخلها، 

وثلأعطى، ما وله أغد ما فه اءإل واحتسن( اصلإ وقل! الئوفي، ق وأنث، كلمة 
فقط.يهلمئن اجعله '، مثمىاار بأجل عئن•® ثيء 

العملهذا ترهة، ل كأنلث، ويوننه يعلله ييء أنلث، القصود؛التعزية ليس 
•الأجر محمحى الثواب، ؤينتي الأجرْ، بمجي الحقيقة 3، 

للمعزى،Jنك^تا منهم ثمن• ولا فقتل، للأيناس ياتول يعروف النءين تجد ولذللئ، 
صاحبهمإيناس أجل من بجئوف إما ذلك، أنبئ وما المز، عل يؤخر ال الأنبان 

فقط..

كانإذا  ١٠عليه أهله بكاء ببعضن اليت رلJعاJب هؤ.' الهم، قرل بابح الجّاتز، كتاب البخارك،• حرجه أا 
(.٩٢٣رنم)اليت،، عل البكاء باب الخنائز، كتاب ومسلم; رنم)إحأا(، منته، من النوح 



_|UIJ|U_ ٦٢٤

ضاه،ثامساكفي.- ١٢

فإالتعثر، يدح ما مدر سمى يقول! حديث هناك اليت دمن بعت الثؤال؛ 
ذلك؟مض 

ؤمثمابزور ينم ما مدر هكمحقمحم العاص بى عمرو به أوصى هذا الجواب؛ 
مظونم \لأه وشذ لإ . ١^، لأف عيه، يوامق لا لكة لنئهاره، 
دفنمن مغ إذا كان ه الس إن بل هدا، ل وحالمو0 ذعلم~ ~ذيا الصحاغ 

اليث،«رُل4 ؤانألوا لرانثئفئوا ومال: عليه، وقف اثت 
سه،الثهم سه، اللهم سه، ١^٣ ؤيقول! المتر، عل فكف الفرؤغ، هو هدا 

بمشرؤع.فليس عندْ المتكث، أما ينصرف، ثم له، اعقر اللهم له، اعقر اللهم 
••محصى••

«نياحئمامجم4؟-  ١٤

شروهل ووهنها، سمتها، العقيمةت أحكام ببعص لوأمحمتنا حمدا الثأؤال؛ 
وليمة؟أوعمل تونيعها الأفضل وهل منها، الكافر محورإءهلاء وهل منها، الأعناء 

قندح ثاة، ا-لأارية وعن شاتان الغلام عن مؤكدة، منة العقيمة الجواي،! 
صدمه.الفقراء وعل هدثه الأغنياء عل ؤلأثأ منها، ؤيوكل السابع، اليوم 

منولا مه لا صزث، 1ْه الملهتن لاثنال كان إذا عليه منها محيى الكافن أما 

(.١٢١)رنم والج، الهجرة وكذا نله ما -!دم الإمحلأم كون اب الإي،ان، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ) 
رقمالانصراف، ونت ز للمسن المر عد الاستغفار باب الخناتز، كتاب داود: أبو أحرجه )٢( 

(١٠٢٢١.)



٦٢٥اوثءاسبعءهم 

أندنئ؛ وزِءلمتمئِتي يؤي تئنوم أم ؤآٌ ظ•' لقوله يومه، 
دصدماأي; فم؛وهلم يرهم، ص ينهاكم لا أي؛ ]اامتحة:خ[، إمه وسعو ثروم 

توالمط إحسان، فالرت إليهم، وتمسهلوا ئتروهم، أن ماغ هناك ليس عاليهم، 
]ادتحة:خ[.ألثذوط\نه محب الدذ ؤإن عدو: 

■ءكأ(اسلأةإشالاومإة:-  ١٥

صحح؟هدا فهل المدهأة، أمام يصلا أف الناس بعصي القوال: 
العلم،أهل من كرهه أحدا أل علمنا وما بذلك، باس لا أنه الصحح الخراب: 

كزاهثهموعالالوا لهيب، ولها قوهج التي الثاو اسممبال، العلياء بعض كرة ؤإثإ 
قاماالنار، يعبدون الدين الجوس وقوف يسبه النار يدي الوقوف؛_ بان لدلك 

المجوس.كثار فلست، الدفايات هده 

أنمحن الخدران عل المناحي و تكوف ام العنادل إن لقيا: حدا قالما ؤإذا 
يأتونكانوا أخم ءالادا عن ظ زلنا وما نار، لأخا اؤلة، j كانت إذا تزال 

الصفوف.يدي الناس؛_ أمام ؤيمعوما بالمثاحر 
والديالإمام، يدي لا؛؛ن، الماٌوميرن( يدي( بير1، تكون إنإ المدمحاْ هذه إن ثم 

لإمامهم،نح المامومين لأن مكروه؛ إنه قلنا: لو الإمام، يدي بين يكون ما هو يوثر 
ليسأنه ١^٢ حلمه، لمن نرم الإمام مره لأن الثرة؛ اكداد لهم يئنغ لأ ولهدا 

ب•بأس ولا القسّمح،ء، 3، 
••هصء(••



هاءاتاسالصوح ٦٢٦

اونسبل؛مراب إمام غص الصلاة ض - ١٦

ومسل؟مراُبا إمام حلمح الصلاة حكم ما اذثؤ\ل(.' 
لكتيئر إن لكن صحيحه، والنجل المرانج( الإمام حنث الصلاة الخوابت 

فالصحا؟عاص، إمام حالف مصل ؤإلأ فافعل، دين صاص، متق يوملئ، أن 
يوسفبن والحجاج الثقفي، يوسم، بن الحجاج حلم، يصلوذ كانوا 

عمر،ابن وكان حلمه، صنوا هذا ومع لاإنفوس، ءت1وا ظالم، أنه معروف الثقفي 
خلمه.يصل الناس وأورع الناس، أزهد وهومن 

••)محسمى•*

ك(تراءةصةرص(ضالإنى؟- ١١٢

وهل، موياكمء عل يس ®اقرؤوا يقولات الذي الحديث، صحة ما الثوال،! 
نصخقاةماعلاني؟

النت،،عند الحديث، صح إذا القزاءة ومحل صعيف—،، الحديث، هدا الحوامح،! 
يس.محورة عليه يقرأ فانه المع، أخدم إدا 

قولهفيها لأن الروح؛ حروج سهيل وهو ثائدْ، ومها : ٠٠١٨١١أهل قال 
ثنوح*آءا رن، عمرل، تا و؟ يعامو0 مرمح، ؛؛،-؛، ، ١١٥لثنه آن-ْإ؛، من ؤ تعال: 

قراءماوأما الحديث،، صح إن هدا الحثصر، عند فتقزأ ]يستا'آ—٧٢[، ه أذئؤإخوأ 
ءلالقي،فلأأمجللئ.

محابماجه: وابن (، ٣١٢١)رقم المت، محي القراءة باب ابائز، محاب داود: أبو أحرجه )١( 
(.١٤٤٨رنم)حضر، إذا ا،لريض محي يهال، فيها جاء ما باب الخنائز، 



٦٢٧عقر التاءاسابع 

٤ياضن هيواينجل ئث الإأطأة وإ1ياث - ١٨
هذاولكن ممته، عل بإمام وأتى مجد، ببناء قام الخسغى أحد عندثا الثوال; 

اينعيهق ؤيعمل للقرآن، حانفل وهو رنمتا، إماما يكوف أن من سمعن لم الإمام 
الممائمومحم تعودي شحص باسم يأمحا أن وهو آحئ حل يوجد ولكن الخثوية، 

-جمرا؟اش وحزاك صحح، العمل هذا فهل السعودى، الشخس هذا وبين بينه 
للئ،ثالث، كانئ، إن المنووله والحهات حال، كل عل كذب هذا الخواب! 

أنالمنوول، عل الرا->ب لأف ١^^؛ وحادتا وظأنمتك ثمنها ظأشت، ممد دلك 
ينديأن ماع ولا ينجيه، لا كان ؤإن اش، قتغ ما حدود ق له ومم ما عل ينئي 

المحاصرق وي\5تنا ثثاؤغ كونه ولكن وأي، لديه كان إن المنوولة للجهاتج رأيه 
وكلءبللدولة، حياثة فيه هذا معودي غيرِ أنه والخقيمة سعودي، باسم العمل أن 

باسمالوظيمه ؤيكتب، يتنر، أن ان للإنأبدا محور فلا يالثاطل، للمإل وأكل 
عيه،لأحوأن:أئثهاص.

••هيؤ(••

ئأاثتاتالإضاناسل- ١٩

Jljiji : ١^^،وشركاث، ;^^ ١١بعض تفدئثا ١^٤ بائائ هنآك
يعصأو البنوك، حثانر ببما يندد للخارج الثمر عند مها ينتفاذ البطامه هذه 

أوالشركة،البنك ذ حابه من الموات؛رَمحصم فعندماثاق الأموان،، مى الثروات 
عليهايتحصل فالبنلث، للبنك، مثالع عليه فنمى يعش، لا رصيده يكون وأحيانا 

حكمها؟فإ الشخص، هدا من محصي عتر عن تكوف أحتانا معتة، ___، ربويه فوائد 
الئايق؟ق ذلك، له حدث؛ من يحمل وماذا 



اقاءاuاس٠أ،الفمح ٦٢٨

يدقعلكن وهوإن الربا، الترام عل معامله لأنبما حرام؛ العامله هدم الخراب؛ 
مهزثت وثن لخزام، ئهي الئثا، التزام عل يحل مد ممه اوثا، عثه تحل أن مل 

هولكن ؤإذا منه، التخانمى ئذه به يممدق هذا فالزائد المنتمي هو ولكن 
وليسمظلوم لأته محقي، فتوبته ظالم منه أحد والذي المظلوم، 

••هصى•*

٢٠-

فأحدمت،الدعرة، إل وذهب والتزم ممرا، المعاصي يعمل لكف ثاب السوالت 
الصحابهوأن حما، ليس الثأسول وأن حما، لنز  ٠٥١أن له تونؤس السياطتن 

المكر؟هدا عل يعام، فهل حزامه؛ فصص 

أهلهلومحت، ق الشيطان يلقيها فيلئ،— اممه بارك — وساوس هد0 الخواب! 
السلإل سمحوو، وحاووا لآهءن؛ق للمصحاه هدا حرى وقد الإيان، 
أنأوتحب به، ولابخئأ الئ،اء من تحر أف تحلما ما نمه ل نجد أحدJا إل وقالوا! 

رردللث،النبي فمال به، يكلم ولا — محرقه قحمه ~أي• حممه يكوف 
أ.صريحالإ؛ةان«ر

الإنسانمن نأى إذا الئيلمان لأن الخالص؛ الإيان عل قلاته قدا أي: 
انوةممي ممد لكو ؤإذا بملمع، ما بغل عنه صزئة الحق عل إمالأ 

مطيهالزناوزلأنيم.

رقموجدها، من يقوله وما الإيإن ق الوسوسة بيان باب الإيان، كتاب مسلمت أحرجه ، ١٠
(١٣٢.)



٦٢٩الا؛ق1ءاسبعءسو 

ئلضئلأفك لنذبذأحو:كب *إذا س: الشي ةاَل يا ذلك من وافغثص 
أي!رروليتته،، الث-حي،• الشيطان من باق أعود يقول؛ أي؛ باف'ا ارينثمذ ، ولينته،ا 
إمح3ا.مه ولابمكن سا، ض بمرض 

*•هيى•*

واث،؛:اتسذإيإاضق ص اثفواو ض الهث يننى؛yi ئ ' ٢١
آخرق أنه اله، ق نتنور محب ق أنه}V الإخوة أخد أ-لإنا الثؤال؛ 

منن،مرو:ا ٠Jاإل أو الشام إل يافز أن الإنسان عل وأنه ١^؛،، نكي الزنان 
الخديث؟هدا صحه قعا الفتن، 

كادتأو الأحاديث، به ثوارت ممد الزمان، آخر ل الفثن هوق أما الحواب• 
لأعلم  ٠٨٠اليمن، أوإل الشام، إل يا-ءتر كوذ وأءا ٥^١، ل الأحاديث نزو 

النبيلقول الدن؛ مى بالخروج يكون الفثن من والهروب صحيحا، حديثا هذا 
المطر،ومواى ايبال ثعف بما يتح عم، الرجل جمرمال أذيآكو0 يوشك ١٠ه؛ 

يؤريمحؤبذمح"رر
أوجبهدا كان الخم إل الناس ؤيدعو وينثر، يتمي أن أمكنة من ولكن 

وأقع.

كتابت لم وم(، ٣٢٧٦)رغم وجوده، إبليس صفة باب الخلق، بدء كتاب الخاري; أحرجه )١( 
(.١ ٣ ٤ ) رنم وجدها، من يقوله وما الإيإن ق الوسوسة بيان باب الإيإن، 

ابسسنمارساكن،ردم)؟ا(.الخن، محاب )مآ(أخرجهالمخارى: 



لق1ءاتاساإصوح ٦٢٠

٢٢ - ^Jأثننحدألأ ًةنن ي ه.تم' ما ؤ تاهالى؟ _؛

آلاه.٣ ٣ ه ؤ تبم\ص: م قول ئط  1SU}ص 
أولأن لدي الذي والإفكال ]لقإن:خآآ[، ه ببح مع آس إة نجدة ًًقهمن 

والتصر؟الش»ع الأية مائة وق الخنق، ق القدرة عل يدل الأية 
معآس إن ؤحدة >=كنني إلا ئعش؛لإ ه ■ئلئ؛كأ' ما ؤ زعالت قوله الجواب• 

آنثآإلأوطْكلج^٠^١ تعال• قال عغتجلكا اممه عل هدا نهولة ق أي؛ ه يصير 
فتهم،الأزص الهُ ياْر ام، لمح يثل فهو :اني:؛ أمر إدا لاكمر:'ْ؛ا، يأثصره 

واحدهكيثة اله، إلا عئصيها لا وأموالأ وبيوثا عالما الهرة حذْ ممن المر وبلمنح 
هدادات1ثا ما كلها الدنيا بمناثل أو الفعل، هدا فعلوا ما كلها الدئيا باقوياء آتيث، لو 

ُعش؛ةأؤلأ  ٢٤^؛ما ؤ فتقولت فيكون، )كذ( يقول واحدة كلمة ولكنها الفعل، 
لأقواممم،فهوتميع الثهديد، باب من هدا بٌ بصير سمح أس إة نجدة ^—من ءلأ 

هيهذه عغ؛ْل افه عفلمه رفول ٠Jوأنتم ثسا تمحروا أن فإياكم بأنعاممم، بصثر 
مد1لهم،ض؛محوالإاشظةاش.اثاط،لأنهدا 

••ؤصت(••

ظانيتيخضح1طضامح؟-  ٢٣
وعندماملك، ألذ سبعون جناريه حصر الذ'ي الصحاين حديث، القوال) 

بنتند ٠^١ لتلم أحد منها نلم لو صمه صم رالمد قال) ه الرنول ذثه 
لا؟أم خمنا، لنا حاصل هذا فهل ةناذ«را* 

الرّالأ.*آا/آإأ(ط.رقم أحمد)"أ/'اأم )ا(أحرحه 



٦٣١الاقاءاسوعءقر 

أماُه، أعلم لا فهذا ملك، ألم، سبعون جنازثه حصر كونه أما ابواب• 
بنيمع معرومه وقصته الأوس، وهوسيد نققهتئ معاذ بن سعد فهو صمته كوثه 

منأكنز وحاصزهلم معزاهم بالمي. عدووا حنن حلفاءْ كانوا الذين يريظه 
معاذ،بن سند محكم عل ينزلوا أن مالوا الحصار مى ثبموا فلنا ليله، عشرين 

أكخلهلأن النجد؛ ق له خيمة ل ههقف' سند وكان ذلك، ه اللمي فأءهلاُم 
النجدق خيمة— —أي قثه . الثسول عليه عز الأحزاب، يوم ق أصينن، 

)١(ي' َء 1ُِ 
•ريرورْعنهمب 

قال;العهد مضوا قد حلماؤْ وهم مزيظه، بني أن سجع لعا إقءممن<ءنه وكان 
العهد•مئوا بجا يوحدوا بان أي• مح،:تم• محر خ مح، لا اللهم 

علبزلوا أ0 أرادوا حلماءك ®إو ت له وقال، و. ائ إلئه أرمل ذللث، ويعد 
خمار،عل رامحا مريظه بى مكان إل ه البمح، منجد مذ دَكممفيتن مجاء حكملث،؛؛، 

اجتمعم وثزو إليه، فقاموا '، ميدثمءر إل ررموموا ه•' افه رسول، مال، أمبل ملنا 
اليهودوكان معاذ، بذ تند فيهم يدقم أن أجل بذ و. بامح، اليهوؤ رؤساء 

يزئلكن اشتر بني j( ابط بذ اممب عبد به حكم بجا فيهم سند لحكم أن يكظروف 
قال!حفزوا فلنإ ظغظنن معاذ بن سعد و؛ين المناشد رأس انج( بن اممه عبد ب؛ذ 

الثنعل يقل ولم هنا؟ من وعل قادت نعم• مالواث علبجم؟ نافد حكمي 
قال:هنا، من وعل قال: بل الزثول، عل نافذ حكؤي، قالت ما أذبه، مذ وهذا 

الرسالة.ط. ٢( ٥ ٠  ٩٧رقم آ-آ>، ؛/ )٢  J_Iأحرجه )١( 
'٣(، ٤٣رقم)رجل، حكم عل العدو نزل إذا باب والمر، الخهاد كتاب الخارىت أحرجه )٢( 

علالحمن أمحل إنزال وجواز العهل-، نقض من قتال جواز باب والمر، الخيال كتاب لم: وم
(.١٧٦٨رقم)للحكم، أمحل عدل حاكم حكم 



٦٣٢

ُكنه' الّكا فقال ودوارتبمم، يساوهم ونمى مثاتلتهم، مثل أف فيهم أحآكم 
المقاتلههمتل الحكنأ مد ثم ؛، س٠واتاار نع يوق مذ افي بحكم يهم حآكئت 

والدئغ.وّشاشا؛ 
قدولكن رْ؛ءممقبمه، ومات معاذ بن سعد جرح من الدم ائبآث ذلك وبعد 

سدْ،حكئهلم ر ص! حتى قزيظه ني عثة الن وأم ذعزتة، اض استجاب حش مي 
خ.بمئ.فإن الدم انبث ممنهم وانتهت، حكم ونإ 

بنشني يزن الرب عرش ررائثر قالت البي. أل الشحيح ق ورد وقد 
س«رى،

؛1ظ^بمتقريابب بن حسان يقول ذللث، ول 

عمروإلالنندأبي؛ نمنئابه هاللثا مويت، من افث عرش اهم وما 
الخدين،هدا أن أقلى فيإ ولكن لآ.بمئ صمه المإر أن ورذ فقد الصمه أما 

وأجابراi^كان ناله إذا الرجل أن عل ثدل الشحيحه الأحاديث، لأن صعق؛ فيه 
المترصمه يحل ما أول انه ت فالنش الحديث، صح فإن مترْ، لهِفي فح بالصوامتؤ 

أي:لزلدثا، اوحيتة الأم كضئة للزمن المتر محقه أن ذكز وفد لة، مخ ثم 
الثعداء.مى وإياكلم عئعلنا أف اض نسال أويؤذي، يولم صثا ليس 

اثبق.)\(ميث،
(،٣٨٠٣رنم)نبؤهقنف معاذ بن معد منام، باب، الأمار، منام، كتاب، اJخارىت أحرحه )٢( 

(.٢٤٦٦ظقبقندرقم)معاذ صعدبن فقاتل من باب، رْنهبمه، الصحابة فضاتل كتاب، ت وملم 
سرةاينضام)آ/آه؟(،واتكاملسرد)؛/آخ(.)٣( 



٦٣٣اا،ةاءاسبعءقر 

غنم:يوه الجدوي حكمدحوواثموجل - ٢٤

الحكم؟فإ عتم، زوث وجله وق النجد، يدحز وجز \ذث}ٌ: 
مزوثهلحمة، يوكل ثيء كل فيلثح—ت افه —بارك قاعدة ساعطيلث، أنا الحوامحيح! 

بعرهاوالإبل طاهر، والدجاج طاهر، والبقر طاهر، رويها العلم طاهر، وبوله 
اشضصةفيسالإلمحمِسمصصولم؟ ًلأيت، 

لهداعلفله، نيئه طثاعها الإبل لأن للثساتين؛ ناوي تكون عالما الإبل أعطاف لأف 
وزالحمائ ررالخثظه : الني قال، كا وظاظه غثظئ محدهم الإبل نخاة تجدوف 

الغثم«رى.ذ\إذُفيبى\لأ ررالممه وقال،أيضا: اكدادينأصالإل«رأ'، 
هصاحبالإمل، صاحّتإ ؛خلاف، ثان وعنده هادئ ساكن العلم فراعي 

اممهاحتار ولهدا مشاهد، ئيء هذا الناس، قوى كانه محالأ رأته نافثا يدم الإبل 
آ.العئم«ر رعى إلا ض مذ ررما و:. الني قالي العم، ينءوا أف للأنياء 

٠م مءم 

ضدانتظارالكاية:ثملقوآن( ثراءةتابئ صوت) وضع حكم - ٢٥

الهاتفنثاعة عند منجلا يوضع هلائا، أريد ققاد.' ايصل نحص السؤالت 
لا؟أم _؛؟، فيه هدا فهل الهرذف، بمزأ 
الإي،انأهل تفاصل باب الأمان، كاب لم: وم(، ٣٤٩٨رغم)اياقب، محاب المخاري: أحرجه )١( 

(.٥١رقم)فيه، اليمن أهل ورجحان فيه، 
لم:وم(، ٤٣٨٨رقم)اليمن، وأهل الأشعرقن قدوم باب الغازي، كتاب الخاري: أحرجه )٢( 

(.٥٢رقم)فيه، اليمن أهل ورجحان فيه، الإي،ان أهل تفاصل باب الإيان، كتاب 
(.٢٢٦٢رقم)فراربمل، عل الخم رعي باب الإجارة، كتاب الخاري: أخرجه )٣( 



^_luUJIuUL^ ٦٢٤

فلأثاأريد وقلت! عليه، ايهنلث إذا الإخوة بعض سثعؤله هذا الخوابت 
بدوعبمل أن أرى لكي المسوولة، الخهات بعض ل حش القرآن، من آية أنمعك 

يحل—ت مثلا — النزعك، الأحكام من حكم أو والأمثاو، الحكم مذ ء مي ذلك 
فقاوتمئم، حاء ثم طمأنينة، بلا محمل اثنجد ق والنبي رجل 

امزأذ حنت عثوأكلأنؤقلأإُت قوله ومثل '، تصل١٠ر لم محإثاك محصل ®ارّى 
٠.ماما،ر بالصلاة 

يكونربأ أولا! لأن أحنن؛ فهدا ١^٧، صلاة عل لحث، ما بمني• 
ولايكزلأ.اي، هدا علك؛كزة انحن الذي 

تحث،لا الثامن بعفن يكون مد لكن القرآف، يجب لأتح~ "والحمد وأنتم أنا 
هدايقول: أو يتثقله، لكنه ؟ Lii! ^^١٥يكزهة لا كان ؤإن يننحاله القرآو، 
طهوالحمد مضمن، عل أوينمى السثاعه، يعلى نم ثنتؤع، أن —مثلا— يلزمنا الرجل 

كانذلك، أشبه ما أو اطه( محاهة الحكمة مثل)رأس حكم أو أحكام، وصعت إدا 
حناء

(،٧٩٣رنم)الإعادة، ركوعه يم لا الذي ه الني أم باب الأذان، كتاب الخاري: أنم-0 ( ١> 
ولاالفاتحة، محن لر إذا ؤإنه ركعة، كل ل الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب لم؛ وم

(.٣٩٧رنم)ط جومن له ير ما قرأ أمكنه؛)عالمها 
بعدالسوُتج من والخموم افلعاصي أهل إحراج باب الخصوماينؤ، كتاب البخاري• أحرجه )٢( 

الخإعة،صلاة فضل باب الصلاة، ومواضع احي المكتاب وملم؛ (، ٢٤٢٠)رقم المعرفة، 
(.٦٥رقم)١ ■همتها، التخلف—، ل التشديد وبيان 



٦٣٥ا1اق1ءاسبعءسر 

هوهساسوثت:- ٢٦

قصمي،فيها ئتتثر الصغثننة الكتيبات بعص الأسواق ق الأن ثجد 
ؤإنصحيحه، القصص هذ0 فهل سيئا، فيها أجد ما ^١^،، ٥١ق مثثور0 وهذه 
حكمها؟ما بمبحة، ليست كانت 

هازهطتاعه اقدوا الأن بعضهم— —أو الطابع أهل الأمم، ْع الحواب،ت 
١^٥٧٤ويصحح بالكتاب،، الئسويق عل عئرصون نحيهم ولهدا محاره، الكتب، 

الآيبعل الرهابه أن ذللئ، ق والثبب وذب، هب بتا ؤياتوف ذلك، أشبه وما 
قمثصزه أو العلم، ق صعيفة إما صعيمة، ئتلع الى أو الأسواق، ل تنثر الى 

فيجبوالأحلأؤا، للدين مثايا شيئا رأى إذا الأناف ولكي والمسوولية، العمل 
الحكومة.إل الأم ممن خ، ؤاماك إلينا، إما أن 

••©صى•*

٢٧-

لا؟أم سه، لا هل يأ، أف قبل بمقط الذي الفلأ الولد ١^١^ 
سمى،ولا عقيثه، له لبس فهذا أشهر، أربتة تام نل نقط ما الجواب• 

أقهر،أربعة بعد نقط ما وأما الأرض، مى مكان أي ق ويد.هن عليه، يصل ولا 
ومحلءاوه،ةلإمعؤبجث، ؤبمل، فيس، \لأوي فيه ثبم، قن فهذا 

راه.ما عل عنه ؤيص النلميرن، 

الصحخلكن حيا، ايام سبعه يتم حش عته، يص لا يةولت الحلعاء يعص لكن 
لوالديه.سافعا ويكون القيامة، يوم يبعث، سوف، لأنه عنه؛ يعن أنه 



٦٣٦

-٢٨

ولبنثالشراب، حألنث، م )مرابا(، جووثا لابس وانا يوصأيت، الثؤال(ت 
ولبسث،حالعته ثم عاليه، ومثحمت، يوصات نم مرة، الشراب اسح آحر، شرابا 
همءأ،ءإام؟ولم آخر، 

طهاوثلئ،،ائممصست، إذا لكن شنتج، ما محصل L3^9^^، عل دنت، ما الجواب.' 
ئذجكذ.ويعسل الشرابر، هاغ أذ بد فلا 

حلعتهثم عليه، ومنحت، كاملا وضوءا حلن فثم اسح الثئاب كان فإن 
علثسح لا أي! يصالح، فلا كاملا، وضوءا يوصأت تتوصأ، ولم آخر، وبحن 

محمءابم،ممنلأضءلسا.
وأصحابهآله وعل محمد، سينا عل وملم افه وصل العالذ، وبإ طب والحمد 

أحمع؛ن.



٦٣٧الاق1ءااث1>،هثر 

Iمحمح،ني §
=،هصى— — ء

ؤإمامالبئئ، حائم محمد بتا عل وأتئم وأصل العالتن، وب ض الحمد 
سد:أما الدين، يوم إل باحان ئعهم ومن وأصحابه آله، وعل الممن، 

(٥١٤١٣)عام منه، الساع اليوم ولحس،، مهر من الأول، اللماء هو فهدا 
نافعا.لماء محتله أن تننال افه نأل، 

نىاثنىض؛اتيدأ
اليرثودة،يده مي. باوذة اياما ثلاثة أو يومي ملة وما اليوم هدا يصادف، 

الودإلا لأ:شل4 ما واوكروبات الأمراض من فائ وافاُت،، للإنسان خة وذللل، 
بمدئزةفيإ حكته له عغ؛ثل ذاطه الشديد، إلأ متله لا ما منها أن ك،ا الشب.يد، 

قحكيأ فهوكدللث، منعه، 3، عغتقلحكم أنه فكا لهم، ومحايئرعة حلقه، 3، 
الثنع،وبئ والمدر المضاء بئ ثعارص لا أنه سبماةئوةئ\ل اطه لهلم، ومن مدوْ، 
مىالثنعمايناس_ؤتلكالشدة.حم والمدر اقتدالمصاء هكلمأ 

فإنهبج_ز١^، تزذي ييح تغ ١^' ^١ أنه ذلك: عف الأْثلة ؤمن 
صححق سث، لها والعشاء، اأمد_.ا و؛ين والعصر، الظهر عئمع؛لأ، أف للإنسان 

حوبعؤ بن المدث 3، جع ه الؤي أف محقبمعأ عباس بن اطب عد عن لم م
ض:أثثث«را؛، محرج آلا رواد قال،: نا م: لابن ُالوا نطر، زلا 

ألأمحءافي>ج.
٧(.٠ رقم)٥ الخضر، ل الملأس ب؛ن ابمع باب ونمرها، السافرين صلاة كتاب لم. مأ-محرجه )١( 



ثق1«اتالاد،اهمح ٦٣٨

المسالم؛ن،عن اثثمة إزاله ا-إقتع مئزوعثة من الحكمة أف عل يدل وهدا 
باوذه،وريح هواء معه كان إذا يكون إيإ الياد ل والمئمه الحئع، محور لا قإيه ؤإلأ 
به.ولأتأدى ائلأبس، كثزْ الود مي ان الأنفإة هواة، نته يكن لر إذا وأما 

الود؟شدة بن،مد الحئع محور هل ت نائل لوتألنا ؤلهذا 
أوإذاالناس، تؤذي بارئة برح مصحوبا يكوف أن بثزط إلا ثبوز لا لقلتات 

فحينئدشك، بلا يودي فإيه ينزل، كان إذا اكلغ فإن الئلج، بنزول مصحوبا كان 
لعيرالصلأو؛ن ر؛ن بح فنن الحئع، يبيح بعدر فليس الود أما اجمع، قور 
منتيوغر صحيحة، عبث قبلها ما إل خمعها التي وصلأيه آثم فإنه ثزعي عذر 

وهتهاعز ل الأول صلائه كانت، ثاحم جع كان ؤإذا يعيدها، أن عليه بل نبا، 
بدللث،.آثم وهو 

قبلبئتوا أقم ي ذكثوا الأا٠ز بعض لأن ي محَ أن أختغ  hlA\هدْ 
لهم■يل لا وهذا الثاّن، يوض هواء ئثاك يكوف أن يدون البرؤ أجل مذ لبمتن 

ضوأن1تصسمرةضن:
تكوناأن احرتا اممه كتاك، من بايات اللقاء هدا ائتتاح من اعتدئا لنا نعود 

أميناوقد صلاتم، ق المسلمن عل ثزديده لمحرة القرآن، مى الأخير الحزء مى 
•الثالثة بالسورة يبدا والأن والنازعات،، عم سورق وثوفيقه اض يحمد 

دنلهمان(؛ؤتر،دوكهت

^■،؛٢،تعالت قوله لءس:ا-آ[، اإهن(ه ثدث آن ه ووق تعالن قال 
وجلا،3، كلح أي؛ ؤء؛سه ومنز؛ ه اض رسول، هو واقول العابس هدا 3إقه 



٦٣٩اللظءاه*سهشر 

أعرض•ه ومض؛وجهه، ل انتئكرالثيء أي؛ 
مكتومأم ابن عمرو ين اش عيد هو ه ا[مع|ئ  ٥٠١٣قوله. ق بالأعمى والمراد 

منقوم عئده ولكن مكة، ق وهو ايجرة مبل ه البن إل جاء فإنه هكيتهتئ، 
إذا، والأشرافالئظإء أف المعلوم ؤمى إسلامهم، ل ه المى يطئع مريش عظاع 

شديدا،فيهم البي. طْع ولكن محهم، من إسلام ل سببا ذلل-، لكن أسلموا 
افه،عثمك، مما ع1مني ت يقول لكن أنه وذكروا البذ. يسأل الأعمى هذا فجاء 

رجاءوجهه، ل وعبس عنه، ينرص ه الني فكان ه~، ~الثذ ؤينممرئ 
الثياطنالعظإء هؤلاء يزدريه أن خاف، وكأنه العظإء، هؤلاء إسلام ق وءلمعا 

١^؛،فلكن محهم، وأعرض عليه وأمل الأعنى الرجل هذا قل وجهة وجه إذا 
الأمرين:هذين يلاحفل وتوله عبوسه ل . 

الطاء.هزلأء الثجاةفيإسلأم الأمالأول:

١^>،^اتيهفيكننهمح،إلطا ألا:زدrوا الثان: والأم 
•محيهم.هومحم الذي 

مكتوم؛أم لابن احتقارا وليس ه اوسول مى اجتهاد هذا أن ثلث، ولا 
الناسوأن ،، ٧٥١محاد و؛و؛ الحي دعوة ئتتثر أن إلا تيمه لا ه البي أن ينلم لأنّا 
إليه.ثيوأخث، الإسلام عل إمالأ أشد لكن نن بل سواء، عندة 

افهرسول ل ثغتقدْ ما وهذا 

برق؛ه؛ثلث ُؤنمادرك تعال؛ منله ثستر 

هذاأركى أن ينلملث، ثيء أي أي؛ لءبس:م[، ه ثر>ق« اؤوما تعال؛ اممه مال 



لق1ءاتااكاو،الذمح ٦٤٠

أى:وطثئمنالأزبنكزم ابنأم لعل أي: ومنىإ:ةانا<، الرحل 
يلممتأن أحي فإنه منه \ؤ-جو هو هدا لكن فإذا بأمثاله، ثليق لا التي والأحلاق 

إَتي.
ؤمحئئبمئفإته اأز.ءظه، فتسة يتعظ أي: ]•مس:أ[، آلي،رةه تته دلإ ءؤ١و 

ويتدكر•يتعظ أن هؤلاء مذ أزجى 

يرملهسالتؤآقسأعهت
]ءبسته-لأ[.ألأ؛غوه سيئُأجأاو،هئ أمز فأنت ٠^١٤ضآمش^0؟ تعال: قال ثم 

تث.ؤ،أنت لموته، بماهه وانتمى لمحزته، بإله انتعز أي؛ سآتنئه وق 
أي:زؤه ألا عثك وما ؤ عليه، وتمبل عليلئ،، إقباله ويطلب يتعرض أي• شدئ؛ٌ 

فاضاتلاغ، إلا علك ليس لأنه ١^، هذا لم;ثزك إذا  tj.ظاف،لمز 
قالالعظإء، هؤلاء من التركي إل اهرب ;?؛هبمنه مكتوم أم ابذ أن بهز سبماةئؤو\ق 

عليهمه الؤسول إقبال مع يتزكوا إذا هؤلاء وأن جوه، أي عثك تعال: 
ثيء•فإنهلسّمذنملمح 

إنمةلأن ل؛:وك؛ إذا ثيءٌ علمك، ليس أي: ه أي طتك ؤننا فال: قال 
التلاغ.إلا  suJLpوليس عليه، 

[،١ لءس:هّ-• رلما4 ته روي هنفب وم ه تق ،•ك من وأخ ؤ نحال: قال ثم 
ثدئه.ثن أأتت آسعئ ض وآق هوله: مثايل هدا 

مزه؛آءك س وأق ؤ نظ•' منله يثر 
المنصةائتهاز أحل من بمعجل أي؛ لءس:اا[، تزه آ'ك س ^وأي نحال؛ قال 



٦٤١الأق1ءاث>،ءق>

تيمليه اممه حاف أي• ]■صسته[، ؛ذ-تىه وم ؤ ءثوألصلأ٥لأكلأأ الئي ءلإس حضور إل 
القومبروساع اسعل لأنه وسعامل، عنه سلهى أي• ١[، ' ]مس.' ه دلس عنه ؤءاس< 

هتدول.لعلهم 

ءؤٌينويج:تفئهنلهسال: 

هذا،مثل معل لا أي: )كلأ( فمعنى ١[، لعس:ا نجاه ؤهإما تعال؛ قال 
وثراهعنث،، مثلنا معل لا أي؛ وزجر، ويع حرف هنا ركلا( إن ت نقول ولهذا 
Ujjو. زئونه عف اش أنزلها ام الةر^سة اوا>ت، إن أي: ]ِ:\\ا، دوه 

ويتعظمنه وتحيره يضنه، ما له وثدكر عليه، وتحثه ينفعه، و،ا اف الإنتذكر أي: 
القلب.حا 

دفي>ه:ثأء ؤءى تعال؛ مله مسير 
الزعظهمى يزن، ما ذكز ثاء فمن أي: لءس:آا[، دئآ>ه زثاء ؤءى تعال؛ قال 

هوؤينثاء ئمن ؤأؤ ين ألص وهل ءؤ تعال؛ اممه لقول يئعفل■؛ لم ثاء ومن قايعظ، 
وأماقدرا، الخيار ان للأنجعل '٣^١^^١^ قافه لالكهف:؟'اآ[، ه وكأر ثاء محيت 

لعنادهيزصى لا فانه فلا؛ شرعا أما ويكمن، يومي أن الجاويئ له جعل فلا، ثرعا 

والإيافثالإمحان، مأمور هو بل والإمحان، القمر بنن قرعا ٤^١ الأسان وليس 
أنهالناس، بحض يزع؛ا ك،ا وليس محن، هو المدر حنن، من لكن علئه، مقروص 

وغيرهم،الخهمثة من الختريه ابتدعه مثيغ قول ٥^٠١ ل عمله، عل محي متؤ 
يكونأن مثل الأنان اختيار بغم الأم وقع إذا ولذللث، محو، الخقيمة ل اف فالإن

بفعله.عتره فلا مكرها، 



لقاءاتاسالسوح ٦٤٢

الوحيمى ثزو ما يكز أي: تمى:آا[، درأ.ه دن ؤءى يقووت الله أن والهم 
عَقجل•الله وممة من والمولث، يدكره، لم ثاء ومن ت يعني له، فايثظ 

غي!^^'٨ه مال؛ مله مسير 

تد؛هُ©؟قتم سثرم \يدى حهثإ. 'َ،مءهم •محو. ممحت، ق تمال•' قال 
م٤ثمة،صحف ق الآثات هذه ثضثنته الدي الذكر هذا إن أي• لءست'آل~ا"ل[، 

ماوهي• صحيثة، ■م والصحاتف صحائف، *م والصحف اف، عند معظمة 
اكؤJ.ب نكثن، 

لأنهمنقرة ومنوا الملائكة، هم والنمرة ثمرة، بأيلي ؤ الصحموهذه 
أسمارا4عنمز آلحتاي تعال؛لقوله وهوالكتام-،، الثمر مأحود؛من كمه، 

الوامطةوهو الثمبمر من حلقه، ويى اض بين الونهأاء ت الثمرة وقيل تا-يمعة؛ه[، 
أنقبل ميموثه ارثزوج البي. أن هكقبمه* راى أف حل•بث، ومنه الثاص، بان 

؟.\}j\.Lأي: الثمير;ءارة، زكنت، قالا: محرم«، 
ومنوايكتبول، كتبه لأنهم نمنه وسنوا الملأتكة؛ هم الثمنه أن الهم 

بينوامعله ^^٥^^٢ ١٥^،فجبمييل ا-لمتلق، وبين اممه بين ئمراء لأنبمم كل>لك نثره 
الإنسانيعتل ما يمحتبوف الذين والكتبة بالوحي، النول ل الخلق وبتن الألب 

وملكتابته.جئنكثايه عالمٌبه تعال والاله ءَة؛جل، اللب ومحلغويهإل 

محدمحماث،ت

حلمتهم؛ل )كرام( أحلاقهم، ل )كرام( لءس:ا"ل[، نرمه ق؛ تعال؛ قال 
٨(. ٤١رنم)الحرم، تزؤج كراهة ل حاء ما باب الحج، أبواب الترمل•تم،• أحرجه  ٢١١



٦٤٣الاقاءاث«نعقر 

:^٣٣اضُاللأئكة وصم، ولهدا حلق، أحن وعل حلمة، أحن عل لأتم 
والسلام—تالصلاة ~عاإيهم وأنم [، ١٢-١١]الانفطار:ثتؤد،ه ما بمأموث أوا ين 

هيئموة لا نآمار (كز ئثبمذ . متحسئوث ولأ بمائتي، ص ؤلأِمةلإوة 
]الأنياء:بما->آ[.

يكووألا للحلق، عئقثل اه من يأديسا فيها عبس ئووة من الأيايتج وهدم 
افهإل الدعوة ق مصلوا وألا معنويا، جما محهم يكون بل شخصيا، جما محهم 

سواءعندهم الناس يكون بل لمربه، يريبا ولا لعظمته، عفلع ولا لشرفه، ثريما 
والتعيد.المريب، والصغيث، الكبثر والعيي، المؤثر افُ، إل لدعوة ال 

قمحال حبنر اللمي بمحاطبة عَقجل اممه تلطس أيقا وفيها 
ثلايث،لءبيى؛ا-ٌا[، ه يرق؛ ثيث• يدرف، أه' آهن -؛،،0 أن أجا وملأ ؤء؛س أؤبجا• 
لارسولوبجث، فلو شديد، عتاب لأنما ه الئئ مها اف كاطب لم آيات 

الخالممتثى لكان ؤإلأ )عبس( بالعيبه حاءُت، ولكن فيه، ما فيه لكان بالخننايته، 
ولكنهيزكى® لعله ، LljjJbوما الأعمى، جاءك أن وتوليت،، ااءبستخ ت يقول أن 

cJLj-. السئ؛ أن كراهيه للعايج، ابماب فجٌل ه ومحك ؤء؛-يى مال* 
الأمة،هدم مى يمع من ذللت، مثل ق يقع ألا ولأجل الشديدة؛ الثليظة الكلإرت، 

بيانه.ْن وهدا مب؛ن، عرف بلنان بانه العزير كثابه وصف سح١ةنجؤتاق وافه 

الأءمىمثل: بنصفه، اJ الإنيلمن، أن جواز عل دليل أيقا الآيات٠ وق 
والأعمش.والأعرج 

هزيزء،ة عن الأغزج عليكم؛ يرد ما أكم فا هدا، بمنلون الحلكاء كان وقد 
مسعود•ان عن والأعمش 



رقاءات،اسالقمح ٦٤٤

بأسخلا الثحص ( JWOبه اقصري كان إذا بالعب واللمب اسم؛ أهل قال 
المقصودكان إذا الأول لأن حرام؛ فإئه الشخص ثعيثر به اقصري كاف إذا وأما به، 

التنير،به اقصود كان إذا والثاف إليه، الحاحه يدعو مما فإنه الشخص، سن به 
ئظهر*لا الأثرت ق حاء وقد الشتاية، به مصي ؤإنإ التين، به بمصي لا فإنه 

محُتهك«رن.

ينهيهنا ؤال والأخرة، الدنيا ل والسلامة الأنتثانه، ولكم لما اشُ أل ن
ننحاةئرةئ\لاش وثزحو الكريمة، وؤة الهدم اياُت، من افه يثر ما عل المول بنا 
ولكم.لما نافعا محعله أن 

اهصؤ(•"

٢(.٥ ٠ رقم)٦ اف.، رسول عن والويع والرنائق القيامة صفة أبواب الرمذىت أحرجه ( ١] 



٦٤٥اثا؛ة،ءاث|سءض 

الأس1لآ

احكامممىسجوداثتلأوة؟١- 

ا-ةهروة،عم الصلاة ق للأمام التلاؤة سجود ق يئرمحل الذي ما او؛ؤال.' 
يشرطالذي وما ا-اءهرية، الصلاة ق للمفرد التلاوة مجود ي يثرط الذي وما 

حرقه؟ق يمى او الهسارة، يركب للذي التلاوة جود مق 

ونجداتالقرآن، تلاوة مسه الل٠ي الجود هو التلاوة مجود الخوابه! 
فيهاباية الأناذ مث فإذا الصاحم،، ق إليها ومشار — طه —والحمد معلومة القرآن 

وقالئامدين، ولخلفائه اطه لرسول اتياعا يمجد أن له يس فانه سجدة، 
يومالناص نحلب كاف هؤيقنت الخطاُس، يى عتر الموميثن أبنت أف الشهمح• 

وسجدومجد منزل المحل، سورة ِفي الى الثجدة ياية ئتث المئم، عل الحئعة 
إفزمحاو: بملحي، ٣ الثخدة، سثث1ة مأثا ١^، ابمة وق ننئ، الناز 

ثشاءرُأذ الثلحوذإلا علتا يمرض U؛ ١^ 
أونأارلمل من وقمت، أى ق سجدة بائه الإنسان مر متى سثة، التلاؤة فسجود 

لم:رذذلك لأن ولائطأ؛ زثغ ولأتكتإذا تلحد، ولكu،تكوإذا فاِنثبملحي، 
نثلر.فيه مجد إذا التير حى ل الى. عن 

السجود،مى للرقع ولا للثلحود تكبث ررلأ ;َتهأثقت الإسلام سيخ قال ولهذا 

رنمالسجود، يوجب، لم عِيْل الله أن رأى من باب القرآن، سجود أبواب البخاري• أحرجه آ ١ ' 
(١٠٧٧.)



لق1ءاءاكابالسوح ٦٤٦

للجوديكر ٠، ذلكر ل وود لحديث للجود يكم أن ينبغي ولكن ، يتلمم® ولا 
مجدإذا ؛^٤^ صلاة، ق لكن فإذا صلاة، ق يكن لم ما الثجود مى للقيام لا 

ؤاذاي•
قالفقد الثنية، الصلاة ق الثجدة آيه الإمام قراءة ص الأخ ّّؤال أما 

أمرين!بين لأنه الثنية، الصلاة ل مجدة باية يقرا أذ للإمام ينتعي لا العال،اء! 
وامناالمجد لكن إذا محسا لا المأمومين، عل فيثومى ينجد أن إما الأول! 

وراءْ•من عل يشوش فإنه كثثرون، والمأمومون 
مننوئا.رك قد فيكون ينجد ألا الثانٍر! 

باس؛فلا لوهنأها، ولكن مزية، صلاة ق محجدة آية يمنا ألا للإمام فالأفضل 
بانبركؤع وليس مجود، هذا بأن المامومين، يتعز أن ينبغي الحالة هذه ق أنه إلا 

راي.لا محاجي أنه الناص يعرف حتى الجدة، باية صوثه يري 
مرية،صلاة ل مواء يجد فانه مثريا، يصل فالذي لها، المتمرد قراءة وأما 

جهرية•محلاه أو 
نائييكن لم ما بالإياء أيصا ينجد فإنه السيارة، ق يمزأها الذي وأما 

ملاحظةعن اسعل مجد إذا لأنه ينجد؛ فلا السيارة، محاني لكن فان السيارة، 
التهلكة.إل بقسه وألقى السير، 

(.١٦٥/٢٣)١(مح٠رعاكاوى)
رصالسجالة يسمع الرجل ل باب وترتيله، وتحنيه القرآن تراءة أبواب داود؛ أبو أحرجه )٢( 

(.١٤١٣رنم)الصلاة، غير وق راكب، 



٦٤٧الأقاءاث*ز،هقر 

جوازاثحنعواضاوشاسو:٢- 
أنمى يتطلب والعمل حائل، 3، وعمل الدوادمي أهل مذ أنا ااسؤالت 

وقت—مثلا— مشيت فإذا الثانر، العصر أذان عند وارحع العصر، أذان عند أذم، 
وقتعل يأق وكيلك، الصلأة؟ أممز أن محورل هل الدواد٠ى، من العصر أذان 

وقته؟ق قزض كز أوأصل العشاء، مع أحمئة أن محور فهل المغرب، 
أنوبجوي الأفضل، وهو مصر، أن محوي أض،• لك، يجور هذا كل الجواب- 

مسام.لأنك، محع؛ 
*•ؤصى•'

٤ u^،iس1ي)لإزاو  ٥٥١اثعقاءءلأو1 صلاة ي الإمام تايع ٣' 
وظنالإمام، مع الغرب أحدهم صل ليلة ذايث، الناس جع عندما الثوالت 

ثمفقط، زكعتم( إلا صل ما أنه يئلث، كان أنه مع ركعات ئلاث، ا،لخرب، صل أنه 
الناسأن ظذ يجمع وقام شاكا، كان لأنه معه فسئم الغرب، مذ الإمام تلمم 

هدافثن العناء مذ الأول للركعة الإمام وقام صعيمه، الإقامه كانتؤ ولعا ثيهوه؛ 
علحلفه قصل ثثهوه، الناس وأن المغرب، س الثالثة الركعة يركع قام انه المصل 

معهم؟فأكمل العناء، أنه له تبس الفامحة ثح ولعا اثنريته، مذ أما 
الإحرام،تكبثرة يكس لر لأنه حمه؛ ق صحيحة عس العشاء صلاة الخراب! 

العشاء،أما ؤ عرفيمرأ الإمام شيع نا ثم النرب، بخيل أن يريد قام ؤإنا 
العشاءلصلاة للإحرام كس ولو للإحرام، يكس ولم العشاء، أنبا عل وانثمز 
أنهثتس لأنه صحيحه؛ صلألمه فان المغرب، صلاة أما صححه، صلائه لكانث، 
العشاء.صلاه يعيد أن مرْ حال كل فعل تامة، الصلاة وأن واهم، 



٦٤٨

الإمام:تبل صلاة*زسئااأ حم - ٤
استغفر،يعدما ائتيه تإ ئيي الإمام، سلم أن قبل سلم شخص الئؤال،ت 

لا؟أم صحيحة، صلأو4 فهل الإمام، ْع ونئم فاكمل 
الئهو؛سجود عليه وكان ثيء، عاليه وليس صحيحة، صلاته الخواص،ت 

الإمام،هع الصلاة مى ثيء مته لم لأنه ^١ ولكن الصلاة، بم أن مل سلم لأنه 
منثيء يمه لر إذا الم، سجود الماموم عن يتحمل الإمام لأن ثيء؛ عليه ملس 

الئلأة.

••ؤصء(••

بمأمم4سبوئإ١^٠٥^ قاص ٥- 

لمنالإحرام، ق الإحرام نيه ينوي أف للماموم نرحل هل السؤالت 
اتىفمثلا! الإمام، مع الصلاة هايته لمن أي الإمام، مع الصلاة بدائه يدرك لم 

بالاموم؟ياتم أن وأراد سلم مد والإمام سحص، 
لأو الأول، اوكنة ل أذزكة سواء محل والإمام حاة إذا الماموم الخزاب: 

للإحرام.بخت أن فالراجي بعدمحنا، فيا أو الثاية، 
فنقول!منبوق، بمأموم ياتم أن وأراد الإمام، مع الصلاة ماثته ومن 
فتد«حلالصلأة، من ئاJه ما يقفى ادا إنوتجد تاق أنك مئروعا ليس أولا• 

منرؤع.عتز فهذا وهوإمام، مأموم أنلنا عل معه 
إنهمال! من ومنهم حائر، إنه قال! من فمنهم حوانه! ل العناء احتلم، وقد 

المأموم،هذا مع ذحل إذا لأنه ينبغي؛ لا ولكن حائز، أنه الصحيح ولكن حائز، عن 



٦٤٩اسءاث|زءسو 

يحلالذي وصلاه التسوق صلاة صلاته صحث له إمام أنه الآموم ثوى إن فإنه 
الداخلصلاة أن أحمد الإمام مدهّت، من فالتهور الإمام، أنه يز لم ؤإن أخثرا، 

هذاوعل صلاثه، فتبطل الإمامة، يئؤ لم بمن الاثتإم ثوى لأنه صحي،حة؛ مو 
الإعادة.ثالزمة 

علوبناء يلئ،، الإمامه ينؤ لم بمن الأنيام يمح أنه ايألأت ز الثارا والقول، 
مثرؤع،عتئ أم هذا أن الأصل مى يلاحفل لآكن الآموم، صلاه ثصح القول، هذا 
ادخلنقول،ت فهل يقضى، نشنا ووجد جاء فإذا معلمه، بأن اف الإنئأم ولا 

ه،وا.بمثل نقول( لا لا، معه؟ 

*•ؤصى••

أن«يؤصلأةاأبماعة:٦- 

متلر،ولا خوف، ولا نمر عثر من - ذكريت، "كإ جع ه الرسول، الئوال،ت 
الخإعة؟صلاة عظم عل يدل، هذا فهل 

صلاةاجمت عل يدل، نحوه أو المطر لعذر الملاثم( ب؛ن الجمع الخوادب،ت 
إدراكأجل من وقتها، عل الصلاة بميم أن ان للأنأجتر أنه ذللمثؤ؛ ووجه اُبماعة، 
الخ،اعة.

*•ؤمى•*

 ~v;لباسالواةا(امضن\وؤني

آحارمهاث،5شم، أن بمولاأ ٥^١ل، عل جوابا ؛خثكم درأُت، الثؤال،ت 
سوىما وسر والساقن، والقلمين والذارصن وال٤متي والرقبة والرأس الوجه عن 



اقاءات(الابالفتوح

القصيةاطللأس من أن ممونا إطلاقه، عل الكلام هدا فهل ذلك، 
؟١^^٠٧صوتا والئاء بافللأص 

أنمعناه فليس وكذا، كذا يكشم، أن ولتن\0 محور نلنات إذا نحن الخواب،! 
ثمالكمر، إل ثوب عليها امرأة أن لنمرص لكن الحد، هذا عل الشاب تكون 

المحارم،إلا عندها يكن لم إن بذا داُم لا فإنما ئغل، أولخر لشغل، ماقها ايكشم، 
اشاء.إلا عندها يكن لم أو 

كان—ؤإن ؛lxj jلأننا منه؛ ويحذؤ عنه ينهى فإننا المصيرة افايسر اتحاد أما 
أنهذا غم ق العادة هو كإ ذللنر، من أكثر إل الوضع يتدهور موف أنه حائزا— 
حتىالوضع، يتدهور ثم مباح، وجه عل الأمر أول ل الثيء بمتثوف الثاس 

محريمه.ق إشكال لا محرم، أمر إل به يحدروا 
اوأةأن ذنناْ ليس ، ٠١الأةاارغنن0' إل الزاْ »لأتنؤ . الئنوJ قول ن أي 

لكيحذا، يقول أحد ولا فقهل، وركثها سس؛؛ا ثئ ما ير ما ثنسس أن لها محوز 
فإنوافيا، الثوُس، كون مع الساى وكذللئ، الصدر، المرأة مى لوايكشم، أنه العنىث 

المرأة.مع لالمرأة دالئسبة وظئْ ؤئرم لا ذللئ، 
الولد،إرضلع أحل من ثدحا فائمخشم، ولدها، رضع بامرأة مثلا ولنفرب 

النورة،من ليس هذا لأن حزام؛ الثدي لهذا ثظزك إن الأحرى؛ للمرأة نقول لا 
والركية،الثرة بيرأ، ما يسر منوالا إلا ألس ما أنا وتقول؛ امرأة ثائ أن أما 
محوز.ولا هذا يقول أحد فلا 

(.٣٣٨رنم)العورات، الطرإل تحريم باب الحيض، كاب لم: مخرجه أا 



٦٥١اىق1ءاث«ذءقر 

منلكف الصحالأ اء نلباس أن )؟ذءوس'•' تنمية ابن الإسلام سخ ذكر وقد 
السوق،إل حرجن إذا أما بتؤمحن، ق كن إذا هذا الرجو، كغب إل الإي ^٠—، 

يريبُأن ه الض رحص فقد دوُيا، رحى المزأْ أف تلمة أم حديث فمعروف 
مشت.إذا قدص تكشف ألا أجل من ذزاعُُ إل 

••محيى••

بملأداثوداصصاماسوث٨- 
الكفيلالرجل فهدا ١^■^،، ق عندْ ليصل عاملا انممدم رجل الئواوت 

أشغاوي ينمل فجعله هلتل، العابل بيذا الموط الصل أن رأى أي• الصل، اّقل 
الاستراحات،لهم يثظث الاستراحات أهل بعض مع يمماوو أنه منهات كثثرة، 

هذاانممرم ما اول فهو راتب، بمقابل وثنظيفها مها من يقوم الساجد بعض أو 
هزابمل الشهر مائة وق مثلا، ريال( متمئة مقابل الراتب ل منة ماوو العامل 
الشهرمائة ق فكو0 طارئا، عنلأ الاستراحات بعض ول المساحي، ل العامل 
متمثةالعامل لهدا ويعطي بأحدها، ازكفيل فيقوم ينال، ألف يقارب ما محصل 
عندهيعمل العامل هذا أن ْع جيه، ل ويضعها ريال، أربعمئة يأحد أنه مع ريال، 
ذلك؟حكم فإ راض، إنه ؤيقول؛ ما الكلف، الأعال عل زيادة 

قاللو حتى •حرج، فلا إكراة غثر من ؛ن>الثا راضياالعامل دام ما الجواب• 
انبإكرام كان إذا لكن -مج، فلا إكرام، عؤ س محانا عندك أعمل أنا العامل: 

فهذاسمرتلن،؛ ؤإما الطي ق ما عل الزائد الشغل هذا ثثتغل أن إما له: يقول 

بابالزية، كتاب ار! والن(، ٤١١٧رثم)١^^٠،، قدر ق باب اللباس، كتاب أبوداود! أخرجه )١( 
؟(.٠ToA ) رقم يكون، الر١٥^؛ ذيل باب اللباس، كتاب ماجه! وابن (، ٥٣٣٧)رقم النساء، ذيول 



لتاءااتااسو،السوح ٦٥٢

تتعال لقوله مل؛ من عليه امقوا ما عل يمتصز أن عاليه الواجب بل ثبوز، لا 
لالانالة:اا.ألمقوده آونوأ ءامغوأ 

أنالمهم للكميل، تكون الرياذْ بأن ماغ هناك فليس الثانس، عل الزيادْ أمحا 
العاْلراضحذا•

••©صى•*

حوحااقاثمناسنياذجواضة:- ٩ 
والعمرة؟ابج ق ا-ظق ق الصنخ،ثدحل ق التي العظث1 هل الثوال: 
هداالأدن، صإخ ١^١^ عر ١^ \س \ذطإ هو ١!^ لا، ١^: 

عئلمة.أن عليه محن، ولا هوالحد، 

••ؤصى•'

سجدننذ٠^٧؟ادركالإ،ام- ١٠
والإماميحنث، إذا إنلث، ؤيقول! يهنجر الئلماز ل مفتيا تمم، الثؤالت 

معه،وتجد ساجد وهو الإمام تدرك يم ركوعك، وتتم ي ؤ، ^jUساجد، 
الركعة؟أدركت، مد بدللث، فتكون 

ثجنثم»إذا مال: ه الض لأة اليث. لأنر نحالثة الفئزى هدْ الخراب: 
ذم°ققا نازعوا ولا jالزقاث، الثك؛ثه وعاتئم الفلاة إل ئانئوا الإماتة 
وئماتئلمءآيا«را؛.دق1وا 

رنموالوقار، يالكية ولياتر الصلاة، إل يعي لا باب الأذان، كتاب البخاري; أخرجه )١( 
وسكينة،بوقار الصلاة إتيان استحباب باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب ومسالم; (، ٦٣٦)

ءنإت؛انماس؛ا،رنم)أ«آ(.والهي 



٦٥٢اىقاءا)ثا4ذ،ءقو 

تحلولا الإمام، مع يجد أن عليه فالواجب ماحيا، الإمام أدوك إذا فهذا 
أدركتمررد،ا 3الت ه الث>سوو( لأن الإمام؛ لإ يجد أن قبل يقخي أن له 

فاثةوهد يركع فكيف الركؤغ، فاثة قد ١^^ وهدا ، ^١٠١هاثآكم وما محلوا 
شلئج.لا غلط الفتوى فهدم الإمام؟ مع الركؤغ 

—تعال اش شاء ~إن به لنتصل باسمه أمحرثا المجلس يتتهئ أن يعد ولكن 
الفتوى.هده جهلآ له ونبين 

*•هيج•*

ارثنح؛د:يندسواعلى أهل بان يقوو  jitحكم - ١١

التوحيد؟عل ليسوا ثجد أهل بأف يقول من جمكم ما السؤالت 

ثعرفانت، هل وب؛ن هوالمنحيد، ما لنا ب؛ر، له! مول، أن هذا حكم ابواب• 
أسمعلم أنا نجد؟ أهل عن ينفيه أن يريد اليتم، التوحيد هو فإ يجد؟ أهل علميه ما 

هوما أحإرفي أحم،، يا تعال ٣،• هذا يقول من سمعث إذا ذللمثج ْع ولكن 7اذا، 
أمهدا عل لجد أهل أن الأن تعلم هل، فقل،' هوالتوحيد ما أ-محرك فإذا التوحيد؟ 

قدلأنه توحيد؛ غيث أم توحيد هدا هل فينظر؛ بالتوحيد أحيتك إذا ونقول! لا؟ 
أهلأن تحلي هل له؛ هنثا الشح بالش ن هيوة فإذا اوحيد، نش ي نحطئ 
هل.ا؟عل أوليسوا هذا، عل نجد 



٦٥٤

٤بدؤثوضوءناث ذزاثجلوروش أم ' ١٢
وصقتونسيت أكيه، بعد أثوصأ ولم مرات، جزووعده -يم أكنغ او؛ؤ\و(.' 

الحال،هذا عل صقتها الي والصلوات للوصوع، الحزووثاقص لحم أن أعرف وأنا 
عددها؟أعلم لا 

ببولأحدث اف الأنأن لو عامة، مناله من جزء المسالة هده الحواب! 
ه*النبي لقول صحيحة، غز صلألمه فإن وصل، يتوصأ أن وسي غائط أو 

صلاهمل رالأ ولقوله: يتوصأ«راا، حى ألحدث إذا ألحدآكم صلاة اف صل ررلأ 
صلاةما قضاء عليه تجب صحيحة، غو محصلاثه هدا، وعل '، طهورارُ مم 
اللحم.أكل بعد وضوء بغر 

أuلأأذرى.تال: فإذا 

١^؛،بثله أحد صالوات، أوت حس، أما ظنه عل علب، نإذا لبمحر؛ ملنا• 
متيئن،لأنه هدا؛ بمثل حمس أما يعني؛ بالأمل؛ فليأحد ثيء، ظنه عل يعل—إ لر ؤإذا 
عليه.عمل ولا فيه، مشكوك زاد وما 

همي•• ٠٠

طاضايمإذاأماوشبن1ثا- ١٣
أنوهوناس أوينربه، يأكل أن يريد صاما رأيت، إذا الأفضل هل الئوال؛ 

^تركه؛لأناههوالديسو:ض؟

بابالطهارة، كتاب ت الم وع(، ٦٩٥رنم)٤ الصلاة، ز باب الخيل، كتاب الخارى• أحرجه آ ١ ١ 
(.٢٢٥رقم)للصلاة، الطهارة وجوب 

(.٢٢٤رقم)للصلاة، الطهارة وجوب باب الطهارة، كتاب ت لم مأحرجه )٢( 



٦٥٥الاقاءاث|سءقو 

أحاكرأيت إذا أنك وهي عامة، قاعدة نحث يندرج أيصأ هدا الخواب! 
أويئزبيأكل صاما رأيث إذا وكذلك تدكزْ، أن ثعليك وهوناس حطأ بمعل 

وأنتالغلهر ل ة خامإل قام شخصا رأيت ؤإذا صائم، إنك قل! فيكره ماسيا، 
قال."ه الّك، لأن فوجيه؛ امحلة لغم يصن، مصليا رأيث ؤإذا فنهه، متاكد 

وفال٠ آنصا<اُ مضه يشد 'كاوسان للمؤمن ررالمومى وهال؛ '، أحوالسلماار ررائنلم 
زأينافاذا لالأتدة;أ[، ه وآيتدون ألأي ؤ ثاوزأ ولا دأذنموئ أبن عل ؤوثماومأ ت تعال( 

قالالقمة لوكانت، حتى نذكزه، أن علينا وجب، عنايته يه ثقي ما يفعل ثختس أي 
ليلففلها.نذكره فمه 

ونماه؟افه أطعمه فقد ويثرب،، ياكل يزكه ألا قيل! فان 

هنفباعتيار ونماه، أطعمه اممه لأل جاهل؛ الكلام هذا يقول الذي قلنا. 
رأيثإذا يقول• الذي مثل هذا منبهه، أن بد فلا عالم، فأث أنت، أما ناس، لأنه هو 

صحح؛غر هذا فان المهل. رز3( هذا لأن منه؛ تنقذها فلا شخصي خمامه يآحذ القط 
مواءتذكزه أن فعليك عيادته به مسد شيئا يفعل أحاك رأيث، مش ت نقول ولهذا 

فالأمالعوام، أقوال عل الأمور هذه مثل ؤ، متمي ولا صيام، غر أو صياما كان 
العوامهوام.ك،ايقولون؛ 

<)ةسمى••

(،٢٤٤٢رقم)يسلمه، ولا السالم المسلم يظلم لا باب والغم،، الظال؛ كتاب اJخاريت أحرجه )١( 
٢(. ٥٨رنم)٠ الظلم، تحريم باب والاداب، والصالة البر كتاب ت لم وم

تلم وم٦(، ٠  ٢٦رنم)بعضا، بعضهم ١^٠^٧ تعاون باب الأدب، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
٢(. ٥٨٥رنم)وتعاضدهم، وتعاؤلمهم الومين تراحم باب والأداب، والصلة الر كتاب 



رق1ءااتاوب1بالذتوح ٦٥٦

ماطهاب|شبلأدامسخة|شاض؛- ١٤
منالشباب يعص ذهاب وهي المرى، ل اقشزت ظاهزة هناك الثوال: 

والانحزائاثالبدع فيها تكؤ ام اليلاد بعض إل القرى -طك بعوام الدئاة 
يدهمونإتم بل الرانئل، إل الأن مدوا إنبمم بل وغثرها، وبنجلادص كباكتان 

والعمائد،بالتوحد تيتموذ لا أتم الإخوان هؤلاء وظاهر ثابت، وهذا بالناء 
قالواتسألتهم ؤإذا إليهم، يذهبون الذين القوم هؤلاء لغة يعرفوف لا أمم كإ 

الذهابمن نحذر أم سكت،، هل عليتا، الواجب ما أدرى فا قلوبنا، صقل نذم_، 
ؤإنإالشرك من محذروذ ولا ذللث، ق للتوحيد يدعون لا فهم البلدان، تللث، إل 

ندريولا ما، للايإن الناس يدعون صفامحت، هناك وكذللثؤ قلوبنا، صقل يقولون! 

منالأّبايح إحراج معناها! اش( إلا إله )لا ق! مثلا فيقولون -با، جاووا أين مجن 
ذللث،؟وغير لالقاو_إ، الأسباب رب ؤإدحال الملتؤ 

ثالث،لا ظ اض إل للدعوة الكافرة البلاد إل الذuب أن الواقع الخراب! 
ظاف إل ليدعوا ازكفر بلاد إل الدط؛ ئزمل كان س الني لأن ختن؛ أنه 

وهدا

؛،نثردعاإذا الداعل لأن عنإ؛ الدايه يكوزلدى بأن العلي، الأول،! الأمر 
لمفإذا أنتسأل، لأي الداعل ولأن حرام؛ وهو لابملي U اف عل قال فقد علم، 
وفتتة،ثز بذلك فيحصل بالخطأ، محيب أو حران، يتوقف فإنه علم، عنده يكن 

ؤيوصلالقوم، -يا عناطب، لعه أي! لسان، عنده يكوف أن بد لا ^٠٠! ١٧١الأمر 
ممهءداثاتي إلا رسولؤ ين وبمتالنا وما ؤ تعال؛ اممه لقول إليهم؛ المملومات، 

وهمإليه يدعوهم وما دعوية لهم تئ كيف ؤإلأ ]!برامم:؛[، ه خم لت؛غى 



٦٥٧اامءاثاسعثر 

نمهم؟لابمرى وص الإشكالات عل يكز وكتف كُ؟! م3وو لا 
واللتان.العالم منهإت بد لا أمران فهذان 

١^-^؛إل بالدعوة أولا فاليبدأ فالأهم، بالأهم سدأ أن للداعية ؤينبض 
أىنهاية إلته Jالعوهلم ما أوو المزن إل معادا بعث، حئن ه الض لقول 

نثوُلالهِ«را؛.لأإل؛تإلأافُزأنمحثدا 
صيكون أن بد فلا الشرائع، عليه نيتي الذي الأصل ص التوحيد ولأن 

ثمالصوم، ثم الزكاة، ثم الصلاة، ذللث، بعد ثم ثيء، كل قبل والأول الأساس 
الدعوة.ترسب، هكذا الحج، 

الناسويعفى ممى، أنه شك لا فهذا التوحيد، إل الدعوة ممل أن وأما 
ااقا:ست،لثن س أولا الأعإل ومحاسن الأخلاق ^كارم إل دثا إذا أنه له ةاءى 

هذالكن الإسلام، لمول ادعى هذا أن يقلن ذللثج؛ أشبه وما والإحسان والعتق 
ثيء،كل فل مذا دم إذا لأنالث، الئة؛ عليه دل ع ممه م، ويهه كان ؤإن 

الصلاة،أوق التوحي،و ق ينقصوا أن ثئمهم لا وصاروا الأساس ص هذا أن ظنوا 
والآداد_،.والأعال الأخلاق بتحامن قاموا إذا ذلك أشبه وما 

ماإل رشدني أن معهم صققا ذكزخ،، الذ؛ن القوم هزلأء حاو كل فمل 
بالحق،الناس دعوة إل الذهاب عل شجعهم وأن الدعوة، عليه تكون أن ينبغي 

الشامي،؛موقف أو نلئ، موقف، لأنه التثئج؛ موقم، معهم موقئنا يكوف وألا 
إصلاحق عي والالختث، شهي س لما ؤيظهر إخواننا فهم عداتئ، موقفث لأنه 
الثهتوحيد إل أمته المي دعاء ق جاء ما باب الوحيد، كتاب الخاريت أخرجه )١( 

١(.رقم)٩ الإسلام، وشراتع الشهادت^ن إل الدعاء باب الإيعاز، كتاب و«ساإمت (، ٧٣٧رقم)١ 



لق1ءاتاسسالسوح ٦٥٨

الأصل،من والعمل للمنية فسادا ذك نجعل الهريق مدت إذا ليس لكن الخلق، 
الثلينة.الطئق إل ؤيوجة الخم عل يشجع الناصح الرس بل 

علفتح اض وأن كبير، إليهم تثير الذين الإحوة هؤلاء تأثير أن شلث، ولا 
باللتنالناص بمابلوف لأنمم آحرين؛ دعاة عل بمخة ب ما الخم مى أيي;؛-م 

الواقع،ق تنديل إل تحتاج ًويظز لكن والخدمة، والمروءة والإحسان والثهأف_< 
قصدمنهم لنا يفلهر ممن وغيرهم هولاع من نحن موقئنا يكون أن أرى لذك 

علمناما لأننا ا،شح؛ المموم ١،^^ موقم، منهم موقفنا يكون أن الإصلاح، 
قريبةبلاد إل الفر عل صبرهم ولا لهم، الناس إيذاء عل صيرهم يصبر أحدا 

أحد«من يملموف لا أتيم نسمع ولهذا النفقات(، تحتل عل صبرهم ولا بعيدة، أو 
ذعنيم•أجل من لهم به يتمع نيئا 

باكستان؛ق يكون الذي المجتثع إل افروا يألا هؤلاء إخواننا ثنصح كذللث، 
أهلمن عندهم ؤيوحد إليهم السبر ينبغي فلا كثيرة، أشياء عنهم تمعنا لأننا 
أنفأخشى إل الثم ول الخير، عل وأدلوةم بمم، ثبمدوذ كفاية الخم 

البدعة.من ثيء فيه يكون 

ايهادأما فيقال! الختمهاد مى هذا وجعل الله، محبيل ق اقرؤج مسألة وأما 
ؤغزكنه الأعداء، قتال هو الدى الخهاد هو هذا الأعداء،َفليس قتال هو الذي 

مننؤع العلم من أءهلاك بإ عكيل اممه إل والدعزة العلم طنث، لأن الخهاد؛ مى 
يحني!]القرنان:؟؛،[، ه د=قبةل جهادا مء ؤوبمي-دهم تعال! الله قال الخهاد، 

ؤآعلطألاعفثار جهد آليى جلثآ سبم١ةئؤنال! وقال 
]التوبة:■؟؟[.



٦٥٩اااتاءاث«ز،ءقر 

قاستوذل لعا يل قتال، جهاد ليس للخاهئ س \لثسوو( جهاد أن ومعلوم 
يقتلمحمدا أن الناس يتحدث لا لم ررلإ، ءالت ا،لنافةال(، من يفتل من يفئل أن 

تعالاطه ولأن بالعلم؛ جهاد للمناشن جهادْ أن هدا من ءتأ؛ن ٠، أصحابئ،٠ر 
لفتواألموينوف ؤوماَةث تعال؛ قال للجهاد، اقروج ميم للعلم المع جعل 

؛ؤينممهوأه،ءلائةة وبقيت أي؛ جاعذاه، ينَلمزخمن ثاولأئئت يًقايه 
بمدتحى^'صر اي ثبموأ إذا ونهن ألدين ض اJاةية الخلماتفة أي: 

الخثر.فيه ما عل يدلهم وأن التوفيق، لهم اٌله أل نهؤلاء، من موقفنا هدا 
••ؤصى••

١٥-

محرا.اف وجزاكم التوبة؟ سورة ق الملة عدم من الخكمه ما الئوال: 

بنملة،الأمال وين بينها ليس للجبح معلوم هو كإ الئوبة مورم اُبمواب' 
ثدأأن يناب فلا وطمانة، بركة والبنملة بالقتال يزلث، إما العالإء: بعض فقال 

يالسملة.المتاشرا عن الخدين، وفيها القتال، ق التي السورة 

محورةوقيل المد، محونة قبل حا جيء فالبنمله يصحجح، لس هدا ولكن 
أوحامحس.عام وعيد كلها أن مع اقمزة 

ينثغزأم آم لهتِ ءقهتِئثعىثا  ٠٢٣^قوله• باب القرآن، تضر كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
المكتاب لم: وم(، ٤ ٩ ٠ )٥ رنم ه، آلمنيئجى ألثزم لجدي ثُ أقن إيى انحأ أثث مغز ز ثم 

Y(. ٥٨٤)ريم ٠لالءاأومظلوما، نمرالأخ باب والأداب، والصلة 



وق1ءاتاسباممنوح

كتابمن آية اليملة لأن سنله الأنفال وبين سنها يكن لم أنه والصحيح 
يضعوهالم الئووث؛ن ين الننملث ضعوا ه•' اوسول يمل لم فإذا عغئجل، اممه 

يئملة بلهم يعئ ولم البملة، ضعوا ؤيقول! يش هوالذي ه فالني بينها، 
يكتبوها.فلم براءة، وصورة الأنفال سورْ 

الأنفال؟صورة وبن بينها مصل فناذا لم؛عئ، كان إذا يةالت أن بقي ولكن 
واحدة؟محورة عبملومحا لم لماذا 

ْعواحدة محورة هي هل سكوا• لأمم واحدة؛ محورة عمحعالومما لم فتقول؛ 
جعلولا الثورثم(، يمن فاصله نجعل فقالوا1 متايتتان؟ محورتان أو الأنفال 
الأنفال.محورة وبن بينها البسملة، ذكر عدم ل هوالًثحتح وهذا بسملة، 

••)عصى•*

١٦-

الثاضأناكلأؤىالذuبإلذكزثيالإحابةعلالئؤالjJ القوال; 
إلذهبت الفضيلة— صاحب —يا فهل الخرافات، بعص فيه أن وثذكر باكستان، 

الأحتاعوهذا الأحتاع؟ هذا عن تتكلم حتى به، سق من أوأرسك الأحتاع، هل،ا 
افه،محبيل ق والتصحلة للدعوة الأوقات هوتفريغ القصد ؤإنعا هواقصد، ليس 

الدعرة؟ق عملهم نتيجة ما ليد.رسوا فهمءقمعول 
الذينلكن ثكليقغ، بصمة أحدا أرمل ولم أذم،، فلم أنا أما الخراب؛ 

مم؛ن؛إل أيصا انمثموا هناك من وعادوا يهبوا 

الاحتاععتري لكن الإسلام، تال لا خيا إلا ئيا ^!١ ما قال؛ منهم م ف



٦٦١اىاق1ءاث|زءقر 

-مح،موسم كأنه أو يك5ثر، عيد كأما المحنة >رذه معم مكان ل معم وقت ل
الرانيين،الخالم^ء زمن ق لا الثر۶ مى أصلا له نحلم لا الأمر هذا وقوم وجرد 

۴ُلأشةم. 
المجتمعهذا ق ثدعة ع1اوهلم إن I يقولون يتكلمون الذين الإحوان أكثر إن ثم 

معهمؤيتكلمون ا-لإاعا»ت، اء روّيعص ئاروف لكن يا■فلب،، تعلن لا كائن ؤإن 
أعلم.فاض السعودية، البلاد عتر من كانوا إذا ميإ لا شياء، أل 

ونت،ق التجمع هذا أصل دام وما احتال، فيه الشء دام ما نمول؛ لنحن 
فركةأول.الخلفاء عمل من ولا الثق، من أصل له ليس تنه، كل ل محدد 

فيقالاض سبيل ل والضحية للدعوة الأوقات تفرخ مقصدهم كان فإذا 
عهدناولا نتموكلم، الدين الأئثة من ولا الراشدين ا-قلفاء من أحزض لمثم لهم؛ 
أنهسمعنا ما الئنة، وأصل الإسلام أصل هي التي الدينة ق حتى تبممعوف أمم 

هذا.سمعنا ما شخص، مليون أحيانا يبلغون الأحت،إع، كهذا احت،اع فيها يكون 
فيهميشددون الذين الإخوان كموتم، ليس منهم موقفي الحقيقة ل وأنا 

الذيمويفي، ولكن منهم، ونجدروف يالضلال ويمحموثم بالبدعة ويصموكم 
القلوبج،وثزفيق الخلق إصلاح ق ممر له يوحد لا ثأتثرا لهم أن به اف أدين 

تعديل•إل تحتاج أمور عندهم ولكن 
يدعونما أساّن جعلوا أمم لو لهمُ قلتا الإخوة بعضن إل كتبنا قد ونحن 

عنسؤاله ق ^١٣ جميل ء محي ل خؤقبمثئ الخطاب، بن عمن حديثا إليه 
الئائل؟«من ررأثدزوو قال: انتهى لعا الزثول. لأن والإحسان؛ والإيان الإسلام 
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كقايصادهالأُق1ل: افُوزئووةأم، قالوا: 
هذاجعلوا فلو الخديث، هذا ق موجودة الدين وثعائئ الدين فنراغ 

هوالأساسسأزو.الحديث 
الناسمن فلأن واصعها فان الأساس هي الئت الصفامحت، هذه جعلنا إذا أما 
لامحبيعوساس الشحص لهذا اساغ الإنسان قلب ل يكون عندهم، ماُروفإ 
هذهحشرة، وهذه ودعؤيه، دينه ق الأساس هو هذا جعل لأنه الرسول 

إذاالرسالة، و شرك ولكها والشادة، الأرهح ق ثز5ا ليس ١^، و نزك 
وهذاالعيادة هي هذه وأن فلأن، أمتها التي الستة الأسس هذه بجع أنه بملبه قام 
٠حهلره فصالها الدمحن، هو 

لض الإحلأْز فيها: ألحدا لأي ثم نحئئ أن عليه محت، والإنسان 
إحلاصىوهذا ؛؛، LjVIjللرسول والإخلاص القصد، ق إخلاص وهذا العادة، 
الئ،لففاجعل ١^٢٠، ي القيم امحن قال كا عفلمه المسألة وهذه الأتباع، 

النيقال كعا الثسول، إل اكانية: والهجرة افه، إل الأول: الهجرة هجرتين، 
اممهإل هجزتلث، ، ورسولها،ر اممه إل يهجزته ورئؤله، اطه إل هجزمحه رايمن'كاستج 

والإحسان،والإسلام، الإبجان، عن ه الني حثرل ّؤال باب، الإبجان، محاب الخاوي: احرجه )١( 
رقم)٩(.حماله، ماهووبيان الإيهان ياب، الإييان، كتاب ومسلم: (، ٥٠رنم)السامة، و'ءارم 

يقول:الشافية، الكافية القيم ابن نونية )٢( 
فرضانامرئ كل عل فهها تم... ولا هجرت؛ن لقلبلث، واجعل 

إعلانلمح، م ل إخلاص ■ ■ بال- الرحمن إل الأيل فالهجرة 
(،رنم)١ ه، اش رسول إل الوحي يدء كان ك؛فا باب الوحي، بدء كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

منوغرم الغرو فيه يدخل وأنه بالتيه،، الأع،ال ااإن،ا فوله باب الإمارة، كتاب ومسالم: 
(.١٩٠٧الأتمال،رقم)



٦٦٢الأقاءاث4ىءقر 

ييمثلأثائبجلإمَلالترسوبجثكإللإضو بإخلاص 

اف،إلا بحق تجود لا أي• وحده، ض العتادْ مرد الله® إلا إله ررلا ولنات قو 
وحده.له الأتبيغ همد الله رمول ومحمد 

1حمعين،الناس وق قسا، الدين محيا كيف ينولون• الزيارات ل أمم ونسمع 
فته.هم ما الناس وق فيهم الدين عتا كيف الناس زار إن يعني؛ 

وتاثثرهمثسا، نيتهم ل نقول لا تجة، اف ثاء إن نيتهم حال 'كل وعل 
انإنكل المنهج، ل ثنديل إل محتاجون لكن الوجود، نادره وأحلأيهم كبثر 

آخر.ل أخطا ثيء ل أصاب إذا خطاء، 
الخعلآ؟تحالج كيم، ولكن 

هداهومحلاJكلأم.

••هسى••

حىزاامحمحف^ا4م:' ١٧
_LJ^فلا الدسا، من أشياء عل قاصموا أشخاءس ق رأزكم ما القوال: 

نئن،وّشهورا الخال هذا ؤيتمر معه، عئلس ولا معه يأكل ولا أحي•، عل أحد 
نحوهم،عو يرب، وما أنا، من وهم الأشخاص، هؤلاء j رأيكم فا 

وحزاك

كمتحل *دلأ فإنه الدنوك،، أكابر س نئ عنل هذا إن أقول: الخواب؛ 
سدأالإي وحيرمحا هل•؛، ويصد هد'ا صا يلمحان آيام، ثلاثة ءودا أحاْ ث،جر أذ 
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ألقثنينمي إنا ؤ الشيطازت إلقاء مذ والتعصاء والعداوة والشحناء '، بالثلأما<ر 
ا-قنرغثر وكذلك لالائالْ;اه[، و\ونحه \لإ ة وأتتمآ؛ ألمدوء سمحإ يوقع أن 

تنزصالأعإل فإن الخثر؛ مذ مانعا ظو0 أن يمكن الناس بتن والشحناء واشير، 
شحثاءايى ُين كان فإذا ■مهتثل اش فبملر والخميس، الاثن؛ن يوم عميتجل اش عل 

الشحناءأن ورد وكيلك ٠، يصطلحا١٠ر حش هدين *أثظروا ■ءمإ؛جلت قال وعداوة 
الالLلةهذه ق وعداوة شحناء بينهإ لاثت؛ن يعفر لا وأنه الهدو، ليلة بركه تمع 

العفلمة.

أجلمن مالك من شيئا امتطعش ولو بينهإ، للمّي سعى أن فالواحب 
فوائدتثلاث تكب موف لأنك هدا؛ 

اه.ٍلاعة و مالك ندو أنك الأول: الفائدة 

المنلماث.مذ ائتي ب؛ث صلح أنك الثانية: الفانية 

أقارب.هؤلاء لأن اوحم؛ لصلإ نثا تكوذ أن الثالثة: الفائدة 
يتواصلول،جعلتهم نم والعداوه، الشحناء أرك بيتهم أصلحت، فإذا 

بالإصلاحبينهم سعى أن عل محرا— افه ~جزاك فاحرض السبب، أنت فتكون 
مالك.من ولوبثيء امتْلحننا، ما 

••ؤمء(••

والاداب،والبر اكلة كتاب وملم: ٦(،  ٠٧٧رمم)الهجرة، باب الأدب، كتاب الخاري: أحرجه )١( 
٢(.٥ ٦ رمم)٠ شرعي، عير بلا تلاث يوق الهجر نجريم باب 

(.٢٥٦٥ريم)والتهاحر، الشضاء عن النهي باب والأداب، والملة البر كتاب لم: مأحرجه )٢( 



٦٦٥اسءاثضءض 

معاثورءضستيايء:جدا كانا،اءباردا الديئا؛اإذا - ١٨
الغرين،لصلاة الناس يعص تيمم أن حدث ليال أوثلاث لبم؛ن قبل 

ُينوحمعوا وتوصئوا انإء، سحنوا أشخاص وهناك باودا، كال الياء لأن والعشاء؛ 
يتتقصأن حشته وأوثروا النافالة، وصلوا مديم، جع والعشاء المغرب، صلاة 

الوصوء؟

مسي!جع العمل هذا الجواب• 
صلأتئلمبه واكوصو الماء تسخين إمكان مع تيمموا الذين هؤلاء الأول؛ 

كناأو الياء يجد لم إذا التيمم لنا أئاح عَفتجل افه لأن يعيدوها؛ أن وعلميهم باءللة 
•امتحياله نتهلع لا همرصى 

إيثارهلمثم ثقديم ج^ الغرب ْع العشاء وصلوا توصئوا الذين هؤلاء الثاق؛ 
به.باس لا صحيح فهذا ثانية، مرة الوضوء مشقة س حوما ذللمثج بعد 

ؤإعادةوجوبا والعشاء المغرب، إعادء الإعادة، علميهم يتوصئوا لم الذين لكن 
يمضها.لر شاء ومن مصاها شاء من نافلة النافلة لأن ثطوعا؛ الممل 

منصوبةالخيمة الهواء، به يممي ما هناك ف فالحمد بارد، الهواء إن قوله؛ يم 
لمظهرك خلف الهواء جُلت، إذا الهواء، اراسل.؛ار الهواء، حا يتقي قائمة 

يكونأو الياء، فقد أو بمرضر، سواء الياء استعيال Jعدر هو النمم فشزمحل 
به.سحن ما ءنالنا وليس ستطيحه لا بارئا 

أنهبمعنى هنا، عندهم الميء صار للكل خضعوا إذا الناسي أ الثه سيح.ان 
الواججأب•تضيع عليهم :أون 
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المإدهدا لمثل ؤيثآرصول الخناو، عل الشتاء ق يسافرون ماما الناس كان 
ثلجا،فصار أعلاه حمد ئد العدير عل مقول أكثر، أو الريح هذه ومثل أكثر، أو 

كناؤإن إيان، قوه عندهم لأن ويتنثروف؛ محه بالماء لون ويعتالثلج فيكسزول 
تيتمونلا ذللث، ْع ولكن الممس، عل منه محثى ذللئخ لأن العمل؛ هذا عل لائواممهم 

الماء.وجود ْع ويتيممول فيكاملمون الماء، به يسخنول ما عندهم وهؤلاء حدا، 

القديمة،الهالوا>ؤتإ مضاء يؤمر فهدا الثري، مدة عند يتيمم العوام وبعض 
الصلاة.مضي أن عليه الماء امنعالط إمكان ْع يتيمم الذي 

*•ؤصى•*

اممراسؤثفنقيهاصانلؤعالأحط1ء- ١٩
هلالمناهج؟ ق الأ-ختلهاء بعض نجد الذي المدوس عل الواجب ما السوالت 

شيئا،ترك لا يقولت الموجة أن مع ؤيتعداه، الدرس، هذا يرك أم للطلأنمخ، يبينها 
أنشودهمثلا فهناك لينافشوه؟ للوزارة، ارفعه بل حطا، أي عل الطلاب، ئ، ولا 

هذا؟مثل يجوز فهل التلفاز، وص أبي(، وس أمي،، من( أكثر افة اكالث،، الصف ؤ( 
اجتهادك،نجالم، ما الممرر ل وجدت إذا الاجتهاد ائل مأما الخواب! 

وتست،قانت الثاق؟ مع أو معلث،، الصواب هل يدري؛ لا لأنلث، الممرر؛ تعؤ فلا 
أست،بل حطأ، والأحئ الصواب، هو كلأيي، إن ت تمول حتى إليلثؤ، يوحم، رسولا 
شره.لا هن.ا فمثل اكاف، أومع معلثج، الصواب يكون أن يجثمل يجتهد، 

ولكنتبتها أن نجب فهذْ العقيدة، ائل كماجتهاد فيه ليس مما كان إذا أما 
وإذاالوزارة، 3( االمنووني^ عنها يكتب، أن يجنا بل للعللأب، تبينها أن يكفي لا 
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العقيدة.مسألة ق هذا العناء، من لغيرهم فاكت1، فيها ؤت لم 
فهذاينزله، ولم القرآن حلى اطه أن المثرو الكتايت، ل وجديث، إذا فمثلأ1 

الابتدائيق ا،لقررات، ق يوحد لا أنه أظن في،ا ف~ -والحمد أف مع إطلائا محوو لا 
الإملامثة.الحقيدْ عنالم، ما 

اكلميدلأن تجر؛ علط أنه والحقيقه فيه، إئ كتب، فمد ذكرتبما التي والأنثودة 
سي افه أن بجنزت فه؟ بالية ؟2^^ الذي ما الكلام هذا ذقنه ف ألم إذا 

ا،لوحهونأين ا أتعجب، وأنا جدا، عفليم حطا وهذا الباُبؤ، هذا كثر التلفاز، 
تقول:فد القررات،، ل ؤينطرول الدرس، ؤيوجهوف الطلاب،، يوجهول الذين 
،.i؛JLdبلا أوجهل، أوثعائل متهم، عمله هذه 

٢٠-

كأسبوضع الميم كرة قجيد عن الثالث،، الصم، ق الهلالنؤ يسألون الثؤال! 
القدم؟كرة نحته فهل محثوتيا، والناس لها، الحالم 

منخروجه ونت، ؤمن نعم، قال،• القدم، كرة تحب ةالت إذا الجواب• 
عملهالتكز0 ُذه أوجثلمؤ ولهذا القدم، كرة يلمب، ويدهن، كتبة، يمع الدرس 

هزأحذُتؤ الثانوية، والرحلة التوسهلة، المرحلة ق التلاميذ كبار حتى التلاميذ، 
علميهيكونوا أن ينبغي ما ونوا اطه، شاء س إلا له، حلقوا ما ونوا وعقولهم، 

علينانحب، وماذا جاهلمهم، لحو علينا محبخ وماذا المسلمين، أحوال ل الممكم من 
^٠.ذللئؤ أستهم لهم، يمد أن 
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محكثم،الألعاب هاز0 فكون ثظر، إل محاج المسألة أف أرى أف والحقيقة 
نحنهل هومهم، عا ب1ا ينقلوا حتى بل هوأهم، ما ما ينثؤلوا حش للطلاب،، 

يثمثح أن بذلك نستهلح لها، التابعة الأحرى والألعاب اتكز0 هذه يعلمنا إذا 
اشس؟أأ1الأص

أيداعدو؟ من هجوم عاليه حصل لو وطننا، عى ثبا يدائ أن نستطع هل 
شك.بلا ستهلح لا 

معهمالناس؟ ثي الذي من سمن مبل للخلج حصلت، اش المحك وق 
لبقوا الإين هم المتذمحتذ الثاس أن والمباُئرؤ الدعاء بوامهلة لكن عغبجل، افه 

ؤئعينونالعلعام، يورعون صاروا الذين هم الأحرين، من احتلالها بعد البلد 
حرجواالكرة أصحاب فبعض وعيرهم، الكرة أصحاب حاء ما للمعوثة، المحتاج 

بأنمهم.ينجوا حتى بعيدة بلاد إل 
فيثلالألعاب، هاوْ أما ١^١^، بالثيء مثم أن نحن علمينا فالواحّ_ا لهذا، 

وكلالمال، رأس هي تكون أن أما والكنثل، الملل وعند التمسر عند ه نفالإنسان 
الداية.اممه نسأل فلا، ثيء 

ءَهَمح  ٠٥َ هءُءُ

سضضرها؛اسمء؛- ٢١

لمسأته لهم سوءيتحبثآ أصدقاء وله نتاهاتمه\ق اش هداه ثختس 
الطريقة؟بؤده كذابا يكون أن تمسه عل ويئسي صمعول، وأنه أحد، لميبمت اق 

إذالهم ر ينثن سوء ؛رئاء وله بالهدايه، عليه اش من الذي هذا الخواب؛ 
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صُْ  فإنمشعول، بقوله وينوي ذلك، معل إذا عليه حرج لا مشغول، بأنه إليه جاووا 
نحوأو التنت، بإصلاح مشغول الأهل، ْغ مشغول بالدكر، مشغول إنسان كل 

ثزهم.مى أزينلم يريد لأنه عليه؛ بأس ولا الحال، هذه ق ؤيتآول ذلك، 
الهدايه،عليهم وينرض يدحلئم، أن وم هدا، مى أحس ثيء هناك ولكن 

ألووحديت، ع،جل اش هداق أن ض الحمد مثلأت لهم ؤيقول للهدى، يدعوهم 
لكنالسابق، ل مثلكم كنت، وأنا وطمأنينة، وأنس صدر وائشزاح نور الهدايه 

يرل؛ ؤإذا ث؛تدول، فربا يدعوهم، يعنير الخير، لهدا فاعملوا والهدايه اجر وحييت، 
إذالأنلث، ؤيدعوه؛ الست، ق حاصه زيارْ أحدهم يزور أن فبإمكانه استجايه منهم 

حمناكانوا إذا هزلأء لأن ابمة؛ من وهدا بالأزاد، فعاليلئ، الخير ض لهلحزتج 
همما عل ويبقول الميول، عدم عل الأحر الحاسب، يمحوي >عضهم يكون ممد 

صمت،٠^١ تنوالأحر، الواحد للثح امتجانؤ واحدا واحدا جثهم إذا لكن عليه، 
حتىهاشم، بني يثاطعوا أن عل فيها اتفقوا التي الصحيمة مص ق قريش 

كشس،ق ذللث، مرأيم مد تكونوا أن —ؤيمكن طالمت، أي ثعس، ل حاصزوهلم 
أقزامنا،ومن مثا، هاشم فسو يمكن لا وقالوات منهم الناس بعمى قام ثرة" ال

تيقول انفراد، عل محص كل يدهن، فبدأ الثنتؤ، ق محصورين نجعلهم فكيف، 
عنها.نحلوا حتى هدا، عن قل الصحيمه، انقفن 

لرإذا أما الأول، وهو وهدايتهم، إصلاحهم مذ يثمآكذ كان إذا حير فهدا 
هم■أتم عرفج إذا البيت، لأهل يقول أو مشغول، أنا يقول؛ أن بأس فلا يتمكن، 

حجراتبأحد موجود غير أنه ثوى إذا بجون فهدا موجود. غير فلأن قولوا؛ 
أحزى.بعزمه موجودا كاف ؤإن الحقيقة، ق وهوكدللث، البيت،، 
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ساسضسضياتيإ:- ٢٢
والئق،من دليل الخالن عل الداخل مصاثحة ق هل الثوال! 

-؛ما؟اض حزاك الرثول. أوفنل 

فبعصمعل، أن يتبغي لا ولهذا الثمة، من سيئا فيها أعلم لا ابواب• 
وهذاواحد، آخر إل واحد أول من ُاأصادحة بدأ الجلسل يحل إذا الأن الناس 

الجالس،إل الدخوو أط الثلاقي، محي اكانئ ؤإنإ أعلم، فيا بنشزوع ليس 
هالرسول كان ؤإنا يفعلوه، أن أصحابه ولا ه الثسول هدي من ليس فإنه 
بهانتهى حث جلس إذا أنه أث سمع ولم الجبس به يكهي حث وعئيس ياق 

ويصافحوثه.يقومول أئبمم الجلن 
ثنثمدهممن محها سألت، وفد يمثروعي، لسست، الوجه هذا عل فالصاقحة 

بالقهوةيحل إذا الثاس وبعض الثغ، ق أصلا لها نحلم لا فقالوا؛ مشانحنا من 
كلل الثامن عل بناء الثوم أصم كان ولو يمينه عل للذي صب ثالثاي أو 

علللذي أعط ثم بالأكر، فابدأ دخلت، إذا بثلمزؤع، ليس أيمحا وهذا ثيء، 
لأحدمحايعطيه أف أراد سواك يده وق اثين المنام ق رأى النثي. لأن أنت،؛ يمينك 

شخصيمينه عل ان إنكان فإذا فالأير، بالأكم ابدأ يعني• "كم"• ®"قم له؛ فقيل 
وهذايمن هذا لأن باليمن؛ ثكدأ سيئا، يعطلمهم أن وأراد آخر يساره وعل 
الشايومعك الجالس عل دخك فإذا بالأكر، فابدأ أتانك الذي أما سار، 

يمينلمثؤ.عل بالذي نم بالأكثر، فابدأ والقهوة 
٠٠••©^©



٦٧١ائاةإءاثم،هض 

ض؛وء؟بلدنااوي ي سني فنل سجداه ي،ءداجواو _،l اض -  ٢٣
التالية،هذه ق منجد لبناء ل  111من يمي ئتمغ أن تريد امرأة هناك الئوال! 

أماكنأربعة ل اجد مأربعه واحد مجد بناء بقيمة يبنى أن علتها أبمثر ولكن 
هناكالحز ولعل الئيوعغ من وتحررت عليها اممه من التي الشيوعية، لدول اق 

كببمرةاجد مأربعه لقيم أم هنا، صغترا منجدا تؤيم هل رأيك؟ فا أكثر، يكون 
محاك؟

كبثرمنجد إل محاجه فيها التي البلدة دامت ما أنه أرى الدي الجواب• 
االموذ<.فالأمبوذأول أولا، ابدأشلئ، هناك، من أول مهي صغير، أو 

••هصؤ(••



لقاءاتاكابا(سوح ٦٧٢

عشءاثسع انك 
صء(—ه— 

ءَءءَ.  وأصحائهآله وعل محمد، ثبثا عل ونالم افه وصل العالمي، ربإ لله الحمد 
أمابمد:الدين، يوم إل ياحان تبمهب ومن 

الخميسيوم وهو اه(، ٤  ١٣)عام زحب شهر من اكان؛( اللقاء هو فهدا 
الأسئلةثدي يى مدم أن عادينا مى وكان بالإحوان، محه اللمماء اعثدثا الذي 

الكريم؛المران من الحرء هدا واخرنا الثأ، مووة من فته ابتدانا مؤجرا، دسّ؛را 
الصلوات.ق العامة عل ممرا بمكرر لأنه 

وف^١^ هوقوله الثابق اللماء ي عليه يكلمنا ما كانآحر 

■^١،القرآن ي تام )ئتز( لص:يا[، ؤئثآلإشئث\ م قال ثم 
القتللأن أهلك؛ معاها: أن يظهئ والذي رلعى(، معناها إن يقوون من العناع فمي 

صاحبه،عليه كان ما مبيح ل العرب سثعْنه أنلموب وهو الهلاك، به يكون 
ذلك.أشبه وما ماأحتثه، فلأن قتل انوأحلمة، ما فلأن قتل مثلا؛ فيقولون 

خائةالكافن محا بالإنسان ازاذ العال،اء: بعفن قال ؤ4زرلإءه تنال: وقوله 
ءؤتآأكرْ,ه.بعد: فيإ لموله إنسان؛ كل وليس 



٦٧٣او،اتاءالتاسعءسر 

يثت ثئاثك،ا آدم لأنابض؛ الإنسان الراذ يكون أن ومحل 
لبتكمحيقول! القيامة— يوم ذلك —يقول آدم يا يقول! اف، ررأن الصحيح! الحديث 

ياربهمولت النار، بعثاإل مذدئيك أتمج وجل؛ عر اف له ممول وننديلئ،، 
النارز 'قلمهم وتسعونى وئنعه تسعمئة ألف آكل مذ مقول! النار، بمن، وما 

المومذوبجج ابض ها بالإنسان الراد مكوئ اتيراُ، ِفي الاص بذ دداجد 
الأحنى.النصوص ، Jlp ،LJSم ذلك، مذ 

أيأي! انتمهام، هنا )ما( إو العلعاع! بنص قال محنْأه ؤ*؟ وقوله؛ 
الخفر؟عل ه الذي ما أكفزة؟ 

ؤإنإ^٥! أعظم ما يعني• التنئب، باب، من هلءا إل العلما؛' بعص وقال 
،^LJjوأزنز!ليه ظ، اشَأغطاة لأن ^١؛ الإنسان- كم -أي! قوا كان 

فيكوذكم ذلك، ومع التصديق، إل عقاجة ما لأكل وأمدْ الكتب،، عليه وأنزل 
محُْمح•

الذيما أي! امتنهاع )ما( تكون الأول القول عل أنه المؤلم،• ب؛ذ والمرق 
أكفزة؟

ثيءكل أن ْع كمر، كيف له، عجبا يعني! ثعجبيه، تكوف الثاف! القول وعل 
والهدى؟إالخؤ بيان 3، لديؤ ئثوير 

مذكشرا فان البعث،، إنكار ومنه! الكمر، أنولع كل يئمل هنا والآكمر 
صازتاأذ بعد الناس يبمث، أف يمكذ لا وقالوا! بالبنثج، كدبوا الكمار 

تعمثةألف كل من النار يعن، أحرج لائم افُ يمول نوله باب الإبجان، كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
(.٢٢٢)رنم وتع؛ن، وسعة 



_luUlu_ ٦٧٤

هرمهِ نهمإ آلثم بمك، ثن ثأد حئثه- وئى لتاثلأ نبممث ؤ تعال؛ قال ك،ا نمحإ، 

ته ثلثن للمن ُن .ا قثتٍ شء أي يى ؤ تعال؛ ينله نييث 
قينده ياق لعا مرير استفهام ]ءس:خا[، .ثوئن,ه ذى، آي قذ تعال؛ قال 

منبالبمث؟ ثكمز كيف ا الإنسان أنبا أس أي؛ تء>س:ها[، ه ثلثن ظمن ءؤ؛ن قوله؛ 
فوجدتمل من مذكورا شيئا تكن لم العدم؟ من ئق ألم حلت؟! ثيء أي 

قهي والخئمة ه ثلثن قلثت بجي قال؛ ولهذا بالبعب؟ ثكفر فكيف ائا، إنوصزت 
الففمن;ئ نحرج الذي الدافق اويل ماة محا: به واراد الملل، الماة الأصل؛ 

جعلهأي! سرء>ه ثلثن قلمت ق فتحمل المرأة رجم ل الرجل يلفه والرائب، 
ابنعن الصحيح ا-اثديث ق حاء كعا مضعه، ثم علمه، نم نعلمه، أمحلوارا، مثيرا 

ررإلفمال؛ الصدوق، الصادق وهو اش رسول حدثنا قال؛ غهبمثئ عود م
يمدلال2،، مثن علمه ^^٠ ز يتكون ثم يوئآ، أربعتن أمه بض ذ حلمه نحثع أحدثم 

بارعويومر ١^^٤، فيه منفخ المللثج يرسل نم دللئ،، مئل مضعه دلك ق يكون 
إوعيثْ إلث لأ محوالذي سعيد، أو وممي وعمله، وأجله، ررقؤ، يكب آكقأُي،؛ 
علتهمنبى ذربغ، إلا وبتلها بتنه يثون ما حى الخؤ أئل بعمل ينمل أحدثم 

النار،أهل بعمل ليٌمل أحد'كم وإن مدحالها، النار، أهل بعئل هبممل الكتاب، 
١.؛^،م بنم ضل امحاتح، عي يبق ذزج، إلا ننلها خمثا:قون:نك 

مدحلها«رأر

(،٣٣٣١٢رنم)وذرته، عليه اف صلواّت، حالقآدم باب، الأنياء، أحايين، محاب، المخاري: أخرجه 
وشقاوتهوعمله وأحله رزقه وكتابة أعه بطن ل الآدٌي "تحلق كثفثة باب القدر، كتاب ومسلم، 

(.٢٦٤٣)وسعادته،رقإ 



٦٧٥ائقاهامم1سعءشر 

إليهيوصل الذي من الممدين؟ هدا يثيره الذي س امه، بطن ل مثدو فهو 
ولهذاعغيل؟ اش إلا أمه دم من الثرة بوامحطة به يتصل الذي الدم مى يه يتمو ما 

ؤسره'ه.ءال1 

نيهمالتؤثمآنيلثرم4ت

يثرأي؛ الطريق، بمش هنا )الميل( ٢[، ٠ ُؤدمآشل؛^٠>^ تعال؛ قال 
ذكنْما ذلك، بعد أيما له ؤيثر الشاهدة، عالم إل أمه بطن من ليحرج الُريما له 

بعدله ؤيثر بيإ، يتعدى أمه \هوتئلئووزا ]اس;■ ؤوستهآشدنيه قوله; ق مال 
اتدىوهوٍريق هوأهم ما كله هذا فوق له ؤيثر الررق، حرائن بن له قح ما ذلك 

الكتّ؛،.من عليه وأنزل الرسالات، من إليه أرمل بإ وذلك، والملاح، 

ءمح'ه•س■ م ؤ تعال؛ منله مسثر 

للتين،الروح مثارهه والموت! ]ءص:\آ[، »أئره,ه م لألأ تعال؛ قال ثم 
لوالمثر لأن واحيمتاما؛ ؤإكزاما عليه سترا مدفوئا أي! مر، ق جعله أي؛ )وأمذه( 

ظننهإهانة ذلك، ق لكان الزلإل ق نرمى يث1 اؤاُت، كنائر هانوا إذا كانوا 
الدس،هذا لعباده ثتغ أن تبم\ةاءو0ئاق اممه نعمة من لكن السثإ، ولأهل للنست، 
يدهنه.اكزمة قال؛ ءؤءأئره.ه تعال؛ قوله ق نْءممنبممح عباس ابن قال ولهذا 

ار»>ه؛نآ بمهى J؛!l لأب،؛قتأثرهءاؤأملأ تعال؛ مله ميثر 
يومبعثه أي؛ انثره عغيجل افص ثاء إذا ثا»آذث.ره>ه ءؤِمإدا تعال؛ قال 

بعد،اممه أمؤ يأت، لم ولكن ينثره أن مؤمل يعجزه فهولا عمله، عل ليجانيه النشور 
قمارئها ولكنها )لم( ؛محنى؛ )٧( لمسم[، نآ شن لنا لأف قال؛ ولهذا 



لق1ءاتاسالسرح ٦٧٦

الأمرإن أي! وندرا، كويا به أمر ما يقفى لم تعال اض أن والمعتى• الأشياء، بعضن 
اوت،بللخيبمثو.لم;تلملإنشارهالا 

لوجدناحما التنث، لوكان يقولون! الدين يالبنث، االكدد؛ن عل رد هدا وق 
بتثووإنكم لهم• مل لم الرنل لأن مكدوب؛ تحد متهم القول وهدا الأن، آJاءنا 
حيانا.مموتوا أف بعد حميعا تبعنول إنكم لهم' قالوا ولكنهم الأن، 

_z^!اك ؤقثرا'لإع تعال! مله مجّثر 

٤١?وأ ة دامي إك اهننأ عاليه!أنعم بإ الإنسان مدكرا عمييجل نال ثم 
به؟حاء ومن حاء؟ أين من طعامه إل محلظن أي! [، Y،>-Y]__:؛صتاه ألآت متا 

افهقول الأية هال.ه عند يندكن أن للإنسان ؤينبغى اممه؟ عي حلمه احد وهل 
قلالو . أتريعوك تحق أم زيعومم7 آأتنتِ قأ عمبجث ما ٠^١٠^٠^ تانلث-وبماكت 

[،lU-nY]!^^:•ءه محق تف ?0؟ لثممزن إنا أجآ تللتت غلثا 
لما؟طعاما كان حش عليه الحصول ؤثثز حر الزيع هدا زنغ الذي من 
حتىنحطمه تخرجه أن بعد خثنعاه لجثJننه ئثاء ؤ ؤ قال! ولهدا عغبجل، اش إنه 
ءصنحنآ'مزث ^ثينأٍأم م . ذقإو0 أئى به! تتمعوا لا 

١^ؤثهما'لإذش يقول! ومحا -•٧[، ٦٨تالوانمن:>لأ كا.ثا ص ؛!؛- jj؟
ازيسقثا م ؤ الثحارس، من أي! صثاه ألمآ، سنا ءؤ١٤ جاءْ، اين من ءد1مايءه 
:__[YY ،] بجاه ^٠١^١ بالثات! تتثمق عليها المطر نزول بعد[YU:__p ،] !أيj

روهويكنه أج عه وحدآيذ "0 ومحلا ورنونآ ومحثا. دنجنآ ءؤ-ذا. الأرض 
منذللث، وغر والشعر، والدرة، والأرز، كالتر، حبا، فيها أنتنا ]■مس:م\آ-ا'؟[، 

)ونيتويا(وهومعروف، المن، إنه قيل! )ويصبا( معروف، )وعنيا( التممرة الحبوب 



٦٧٧هض الللأءامماسع 

كثيرةو)الغلب( حديقة، •م الحدائق غلتا( )وحدائى كيلك. )وثحلأ( معروف 
نباتالأب )وابا( الفواكه، أنولع من الإنسان به يتفكه ما أي؛ و)فاكهه( الأشجار، 

الإبل.ترعاْ العرب عند معروف 

-باموم م متعه ذلك، دعلنا إسا أي: دلآمحمح4 دؤ ؤم؛ث 
■النعم سيده بالممآكه ايصا سيا وتتمممون عودكم 

ألصآ.ثدهت■تآآت ؤ، ؤ تتاذآ ينله مسيث 

وعاشالدثا، ِفي بض حتى ثهلمة، مذ حلى مند بحاله اف الإنيكر نإ ثم 
العظيمةالصتحة أي! لءّس:ُآ"آ[، آلماثده جاءت ٠^^١ قوله! ق الأ•ح^رة حاله يكر 
ؤآوبد وأنه، ؤ؟ لمحو يى مزاثزث ؤبج_م القيامة، هويوم وهدا الآدال، ثصح التي 

الأموأبيه! وأمه لأمه، أو لأبيه أو ئقثؤه أحيه من ]ءبستإ"ا-أ"م[، ه دبيه ومنض، 
أي!وصاحثه! كلهم، هولا؛ مذ يفر والحيات، أيصا والأجداد المياثر والأب، 

كلهم.من مث إليه الناس وأحب إليه الناس أقرب، وهم وبقه؛ روجته، 
أدمحت،مذ حمهم مذ فه فرط ب، يطالبوه لئلا منهم يفر العلم؛ أهل قال 

بنيء.فيطالبه أحد له يقوم أن أبدا محب لا اليوم ذللث، ي واحد كل لأن وغيره؛ 
ينظرلا بنمسه مشتغل ان إنكل ]ء>س:7مآ[! نتوه ثأن بمم ري ؤبؤز 

عزلأ(<ؤ\\ لحفاة الماثة يزم الناز ررنحنز M• الني قال ل؛ا ولهزا غيره، إل 
هالبعض؟ إل بعض.هلم ينظث حميعا والرجال النساء اممه، رئول يا وانواتاْ هلت؛ 
١٠تعضاار إل بعضهم يئظر أ0 مذ أند الأمر عاينه رءيا ه! 

القيائصفة كتاب ت لم وم(، ٦٥٢٧)رقم الحشر، كش باب الرتاق، كتاب البخاريت أحرجه ( ١ )
(,٢٨٥)٩ رنم القيامة، يوم الحشر وبيان الدنيا فناء باب والنار، واُبمة 



صاتاساص ٦٧٨

يثوكئاق:>محثيهِنمن'ه:

أوزنمر؟ ءؤو-جوٌ ت فقال هنمم( اليوم ذلك ل الثاس اش مثم ثم 
وجوملأما وهوالومحوح؛ الإنمار، من مسفزة! لءس؛حُا-هما، ه فقشر، حبكإ 

متسئنة،أي! >ئ\ثظأ\ والأدشزاح، الثزوو من ةالو-للم ق ع، سمر اجلومنتن، 
اللأتكةسلماهم لأما داَلخي؛ بنزت مد أي! مثتشزة! سرورهم، كإل من وهدا 

عرآهالقيامة يوم أي! ؤوو-ؤ؟ عأتكم ملام يقولون! يالتئزى، 
أي؛لء-س;ا؛[، ثرأه ؤرسها تبيحه، دميمه لأما كالعباو؛ ثيء أي• لءصت'أ[، 

والفجور.الكمر ُارر خمعوا الدين [، ٤٢]عسس:ه أكم؛ آنكئرأ هم ُؤأديى ؤلملمة، 
وجوههمثآكون ممن ؤإياكم هننآ أن تعال افه أل ونالعافية، اض نأل 

بهنريد لا الأناتا هذه عل به سكلم الذي الكلام هدا متنزه، ضاحكة منفزة 
الصلوات،ق قراءما لكثرة اكرب التوصخ يه نريد ولكن البسط، 

والأس،اعإلهاشالأنمة.

اطةوصل كريم، جواد إيه ولكم، لثا ثبيئا قحا فيه عئعل أن اممه أل ون
أجمذ•وأصحابه اله وعل محمد، لبينا عل وسلم 

••)محسؤ(••



٦٧٩مقو التاسع ايقاء 

اثصلأة:ض الإمام بيؤ هق اذأ*>م اختلادنيؤ حكم ١- 
 Uرضه١^١ إذا للئتاويذ الصلاة إقانة عند سفلم أى ر

لأداءالنجد يحلن، أحرى بجإعة ؤإذا العشاء، فريقة يودوا أن وأرادوا الزُب 
لووماذا منثصله؟ خماعه يةيمول أم العشاء سة النرب يصلول هل المرمة، 

فهلالوقت،، شس ق العشاء يصلون حماعة وهناك خماعة، والعشاء المثرب أدوا 
لا؟أم محوز، 

اخروالماواته، طوف اكافرين أن ذَمت، الذي ابمع أولا: الحزاب: 
يملواأن يريدون الحإعة هده أما ١^١^٤، يصلا أن ينبض ولا رايته، عليه ليس 

جعجعوا الحإعة فهولاع ثأخثر، جع يووا لأمم العشاء ونثا وجاووا الغرب 
أنينبغي الذي الغرب صلاه تريد جاعة حضرمحتح المثرب، صلوا لعا ثم ثآخثر، 
صلاةالأول ٠تقيم الأول، الح،اعة وراء يملوف الذين هم حصرلم، التي الإاعه 

منالأول الخ،اعة سلمت فإذا المنرمتق، بنية الثانية الخعاعة معهم وتدخل العشاء، 
لأنأول؛ هذا المثري—،، صلاة محاترا هؤلاء قام ركعتان" "وهي العشاء صلاة 
محنا7أم يصل الذي هو إمامهم كان إذا هؤلاء ولأن الناخرين؛ من أص هؤلاء 

للأخرين.ثة بالئالمغرب صلاة قل لم 
قالحناء صلاة احتلت، جاعة -بولاء صلوا الذين هم الناخرين أن لو لكن 

صلاةيصلوا أن يريدوف الذين الأول الجأعة من الإمام يكون أن فالأول حقهم، 
المغرب•



٦٨٠

نفسق العناء يصلون خماعة وهناك خماعه، والعناء ا1مرب أدوا ولو 
الثق،خلاف هدا واحد آن ق واحد مجد ل ءالإا-ءتان يجوز، فهل الوقت، 
عشعواأن هو يبض قاليي البيع، مى الطإ:؛ بعض عدم بل الأجتءاع، وحلاف 

الأول.الخإقة بإئ،؛ ئزة الحاعة تكوف أن والأزل واحدة، حماعة 
الغرين،صلاة أدوا وقد مسافرون وهم المنريتج يصل والإمام لحلوا ولو 

أنيريدون بأمم العلم ْع أربعا، يصلول فهل العشاء، يصلوا أن يريدوف وهم 
العشاءصلاة سة دحلوا فمهل.، العشاء لها باق الثانية الحإعة كانت، فإذا يمصزوا 

هإوهؤلاء المغرب،، نتنة الإمام أن أي الغربج، يصلون الإين هولا؛ مع 
ثلائاالغرنمج صلاة الإمام مع صلوا إذا المغري،، صلاة الإمام ْع وأدركوا العشاء، 
متممه.العشاء صلاة فصارت، واحدة ركعه فاتوا قاموا وملم 

أقوائاووا ؤإن الإمام، قام إذا حلنوا ماووا إن لكن سلموا، أن بجع وما 
بركحة.اتوا ملم فإذا معه، 

••©صق(•*

س4لذلأضابخلأ..«:٢- 
ثمايؤ، أهل بعمل يعمل كاف الذي الرجل حدسثا أرجوثوصح السوال،ت 

ثموالاستقامة، الالتزام أهل مذ كان الإخوة بعض لأن النار؛ أهل بعمل له حتم 
مات،؟ثم اقكمل، نقرسا بشهر وفاته مو 

الخةأهل بعمل ليعمل أحدؤم ®إل مسعودت ابن هوحديث، لثدسثج اُالحوابج؛ 
^لأان،،ضل.مماش،



٦٨١اسءاممسعههم 

ثمليعمل لن بالمسته ثميده ورد ئد ولكنه صحح، حديث وهو ، قدحلهاءا 
ينملبأنه ثميده ورد النار، أهل بعمل فيعمل الكتاب، عليه فينبق ا-لإتم، أهل 

3،الخاري رواْ محا وذلك النار، أهل من وهو للناس، يدو محا ابنة أهل بعمل 
ييغلا ولكن وملم— آله وعل علنه اش صل — الني ْع لكن الذي الرجل قصة 
النار®،أهل مذ هدا ®إل الّكا ، ^١١علتها، ممى للعدوإلا مائة ولا شادة 

أهلمن البهلل المجاهد هذا يكون كيف علميهم، وكر الصحابة عل ذلك فعفلم 
-كونماذا أنو حتى 1لأزئة -أي: لالزنة وافه الئحابة: أحد فقال النار؟! 
وجعلهبسيفه فاحد العدو مذ سهم أصابه حتى فتابعته فيقول: — العاقبة 

ملازمالكن الذي الرجل فجاء فامنتا، ظهرْ من حرج حتى علميه وايكأ صديم عل 
إفقال: ولإ؟ قال: اش، ننول اف،ُوأنك لأإوَإلأ أذ أفقد فقال: ه الني إل له 

®إن^٥^^: الني فقال وكذا، كذا فحل المار أهل من إنه قلت،: الذي الرجل 
يمصهئ:قدِضبجِسصاش%ا.

فيااُبق أهل بحمل يعمل أنه عود مابن حديثا يميد الحديث، فهذا 
داماللإنسان ينبغي ولهذا النار، أهل بعمل يعمل ثم أجلة بمرب أن إل يبدوللناس، 

الأن؛عليه هو الذي بعمله يعر وألا الخاممه، وحس الكات، تعال افه يأل أن 
■ضقؤ.مديد فالأمئ الوياة، عند نحتلمه قد العمل هذا لأن 

بابالقدر، كتاب وملم؛ (، ٣٢ ٠٨رنم)ا،للائكة، ذكر باب الخلق، بدء كتاب البخارتم،• أحرجه ، ١١
(.٢٦٤٣رنم)وسعادته، وشقاوته وعمله وأجله رزقه وكتابة أمه بش 3، الآد*ر، ■حلمح، ك؛فثة 

ومسالم؛(، ٢٨٩٨)رقم شهيد، فلأن يقول( لا باب بر، والالخهاد كتاب البخاري؛ أخرجه )٢( 
النار،ق يه عذب بثيء ه نفقتل من وأن ه، نفالإنسان قتل تحريم غلغل باب الإي،ان، كتاب 

١(.١ رقم)٢ لمة، منفس إلا ا-ية يدخل لا وأنه 



لق1ءااءاواباإسرح ٦٨٢

الخاممه.وَلمحإ U نجن مقًثلأن اف أل ن
أهلبعمل يعمل فالنافق هذا، ل يدخل لأنه والرياء النفاق من ا-اثدو ويجب 

ِساج محي ولذلك المزم، وكذلك اش، أهل س وهو لأاس، محا:يدوا اق 
-٦١حدثنا التي ١^١^، ايات ؤيتجثب داؤا، يك الإناف يراحع بحث والرياء الفاق 

يتجنبأن عليه '، حابيا<رازممى ؤإدا أحلس، وعد ؤإدا كدب، حدث ررإدا و:. الني 
ئه.٥^١ 

اممشاء:ملأة ي الإمام هع العرب سل لم ١^ دحوو ٣- 

القيممع النافر يدخل بالمقيم النافر ائتإم عند الأحيان بعض ق الئؤالت 
معلحل إذا المغرب عل العشاء بميم فهل المزب، يصل لم وهو العشاء صلاة 

يفعل؟ماذا أم الإمام، 
العثاء،صلاة ق والإمام اف الإنحاء إذا د1وتا، كإ ليس الحكم الحواب! 

الإمام،مع ملننتمث اأئرر_، سه الإمام ْع ودخل الغرب، صلاة يصل لم وهو 
حلسثلاثا المأموم ام فإذا معه، يتمر معه يصل والمأموم العشاء يصل فالإمام 

العشاء.صلاة من للأمام بقي فيإ الإمام مع ويحل وملم التشهد وقرأ 
١^^*؛من الإمام مع يحل إذا أما الصلاة، أول من الإمام ْع يحل إذا هذا 

فليتمروص الثانية الركعة ق الإمام مع دخل إذا إثنكال، فلا الثانية، 
هتا.إشكال ولا معه، ويسلم الإمام مع 

بابالإبجان، محاب ومّلم: )٣٣(، رنم ايافق، علامة باب الإبجان، كتاب الخاوي: أحرجه )١( 
٥(.)٩ رنم المنافق، حصال بيان 



٦٨٣ائئءالLiUسعءاشو 

صلاةق حص يقون فالتشهد أيصا، إشكال فيها ولمس الئثهد مناله وبقي 
سشهدموف فإنك الثانية، الركعة ق الفلهر صلاة ل الإمام مع فلويحك الظهر، 

إليقوم سوف الإمام يعني؛ الثانية، ركعتلئ، ل التشهد وترك الأول، كعتلث، رق 
الرائعة.

مالزب، بمل ثم العشاء، ملأ بان الإمام مع يدحز أنه يفنح، من أما 
العشاء،سة أي! الإمام، سة الإمام مع يدحل أنل—، يرى هذا، يرى العلمإء بعض 

الرسس،.أجل من الأول والثاجح المعربج، نحل اسهيث، ؤإذا 
••هصى••

؟أم ينج امام الراةظف م ٤' 

أمه؟يرنج وجهها ثكشم، أن للمرأة بج، محهل بامرأة، يزوج رجل الئوالت 
إذاأمه يروج لها، محرما أصوله محع صار بامرأة، الرجل، روج إذا ابواب؛ 

لة،وجهها تكشف فإنها أمه جهة من جده كان إذا روجها، الّيا المرأْ كانت، 
ليسلأنه له، يكشم، لا فإنها المرأة، هذه غ؛ر من والبنت، أمه زوج كان إذا أما 

محزنامحا.

••©صى••

حكمإذيأنالإماميواتبةاضومعفامءعالي٥- 
ينتفلرونوالخإعة الفجر، صلاة 3، متاحزا النجد إل أش إمام الثوال! 

يقيمثم المجر، زانه أويخل الصلاة، بإقامة يأمز أن الأفضل من فهل الصلاة، 
الئلأة؟



رقاءاتاك1باإقتوح ٦٨٤

يصلاأن فالأففل زكعتي، صلا لو الآمومين عل يشق لكن إذا الخواب: 
يصرفإنه هوالغاف— ~كإ يشق لا لكن ؤإذا ذك، بعد الركعتن يصر ثم بالئاس، 
الأمر•عليهم سهل حصر قد رأوه إذا لأمم أولا' ركعتتن 

*•هيى••

-٦

ومآه آلتسز حديث أنتك ؤء تا;لئوبماثات اض يقول الثؤالت 
آلوجوههذه Jعمل كيم، آ، ١—٤ ]الغاش؛بمت ه نيئة ارا تز ?جآ يبت عائلا أجآ ثثا،ة 

موفؤ®إو ه•' الثثول حديث، وهل حاميه، ثنلثارا الاحرْ ل ثم وسصمب،، 
ذنج،مقشاهثاشإلا رثيا 

الأة؟لهدم ،رافق تنئياأر" م، م بمل قبمتل 
يومعدا الدسأ، ل لٍس وئنثها وعملها خشوعها الوجوء هده الخواب: 

^^١^؛؛ >ورير قول: وكذلك  iiUiiنال: اه لأن اكائ؛ 
ظثوئمنهمحبيهلمرى;هأآ.

vلا عملا وعامله الدنيا، ق وليس القيامة يوم يكون فهذا  iyj  العملهو ما
اشن،.هو الذي المحسس، من وناصته؛ القيامة، يوم به ثكلمؤ الذي 

^٦٨١)ص! نحرمحه بق ما 



٦٨٥الأقاءالت1سعءسو 

هلشسطكا؟حنقاباتطلأةألأفنفىياجثنماسه، - ٧
قداء والأم أمه، وبتن يثه عمحست، ساعة ق الطلاق حلم، رحل الثوال؛ 

اليوم،هذا ق البيت، هذا ز ووجته ييمى ألا بالهللاق فأمم روجته، هع تجار 
طكه؟محتسث، فهل 

الطلاقعل بقولهت •راذه لأن يمتن؛ هذا بل بهللاق، ليس هذا لا، الخوابذ! 
كمارْيمين،معليه حلم، فإذ التتت،، ل باست، ثم حلم، ؤإن اليت،، بعدم منه ثوكيد 
يم؛ن،هذا لأن طلمه؛ قيثسن، ولا حللاق، عاليه وليس اين، معثرة بإءلعام وذللث، 

أرادلكنه ت3ألى، قلنات التأكيد، بذللث، عصيي وما الطلأى، أرديت، أئ مال! لو نعم 
التأكيد.

••هصى••

ح؛ةا؛اشقاص1بر:- ٨ 

إذاواقئمرُ اؤءى ق حاة ما باك،: ق اوحيد( ل)كتاك، نرأث القوال: 
مذوعبمله يرض ب وبعضهم الثلف بعص فيه رض القرآن مذ المعلق كان 

الؤائميكرئول كائوا مال؛ إبراهيم وعن عود مابن منهم عنه، المنهذ 
والنؤال:، ٠٢القرآنرو>وو ١^ من كلها 

يزحموا.لم الذيذ الئلف أهوال، أيكتاب،وحدلمؤ ق أولا: 

محمدالأمام جامعة التاشرت ٢(، تعال—)ص؛\ّ اش —رحمه الوهاب عد بن لحمد التوحد كتاب ( ١] 
سوئ•ابن 

(.٢٣٤ ٦٧رقم ، ٣٦اكف)م/ j شيبة أن ابن أخرجه :٢( 



لقاءاتا|ياباممتوح ٦٨٦

ابنمسند ل كإ مكروه، أو بدعة أو شزك هو هل عندهم" حكمهإ ما 
بجهمنئُُولا الترة يكرهول كانوا قال: عن!^١^ ابمد \لي 

أحرى،عثة عندكم أم الخلأة به لأم;دخلوذ هي هل اخي، ئث:ماءئة 
شيبة؟أي ابن مصنف ق ؤإبراهيم عود، مابن قال كإ 

أومثومى ليض ^^r؛، الأسان عل يعلى ما هي المأتم الخواب: 
ينزولينس، لكي بمثمها مريقا كان ؤإن العتن، به لثممى الصحح الإنسان عل 

 ،_ljالحسد(.المن تحسن لئلا يعلمها لكن بمريض، ليس أوصحيحا ؛(

ثلاث!حالأيت، ص "مج لا المأتم وهدم 

لأنبالاماق؛ حرام فهذه وطلاسم، ثرك فتها يكتب أن الأول؛ الحالة 
)رلأ;أشاؤشئقإصيخثا«ءى،ق1ل: اكي-صلاشُشوعلحموم- 

ذالت،أئأأشد.
لأتهوذلك حزام؛ أيفا فهدم فيها، اأكتوب، هو ما ثنرف ألا اكانية: الحالة 

فتكونذلك، غثر أو الشياطvن أو ائس، دعاء من الثزك مى ثيء فيها تكتب قد 
حزاما.

الموية،الأذهمة من أو المران من فيها ااكتون، أن نم أن اكاكة: الحالة 
قولهبعموم منتيلا أجارها من قمنهم والخلف، الثالف بين حلاف فيها فهده 

فيقول.لالإمرا»ت'؛ح[، ,لنومحثنه ويحة شماء هو ما "ألمزءان من ونرل ؤ تعال؛ 

بيروت.مؤسسةنادر، (، ١٧٤٢(،رقم)٢٦٤الخعد)ص؛ابن )١(مسند 
٢(.٢ ٠ 0 رقم دك، ب ركن ما بارش بأس لا باب اللام، كتاب لم: مأخرجه )٢( 



٦٨٧الأقاءا}ت1سععقو 

ؤيشمى،الإنسان به ينتئس القرآن مى محيء فكل للْجم،، مطلق هو 
ذلك.وأجاز حق فهو 

لعمومثنزيه؛ كراهة أو محريم، كراهة مكروهة إما وقال! منعها من ومنهم 

محريم.إماكزاهه قال: من ومنهم إماكزاههثنزيه، قال! من فمنهم 

اليكلأن ومة؛ تكوف فإما الئزك، من مبخا يقاثا إذا أننا شك ولا 
القراءةوسي ما قلتة ثعلى علمها إذا الإنسان أن ذلك ووجه وكبترْ؛ صغترْ محرم 

١٢يني Jاما Jعلما ٢! ثلبة يتعثق وردءا بل الئزوعة، والتعودات اأئزوعه 
عنها•الم جاء ولهذا الخالق، 

الئابقي اضن ق فالكراهة يكزهول. كانوا النح٠ني! قول ل الكراهة وأما 
نزيه./اهة 1ما ءنئ-محوا إذا إلا ضريم الأثة هدم ش، نق 

وفزعواوألموا الفقه أصول ق كتثوا أن بحد الناحرين عند النكراهه أما 
لاّثأحريم.ولت للثئريه، عندهم الكراهة فان وأكروا، 

حراما.لست، ولكنها أول محبها أف المران من الكتوبة المأتم ل أرى والذي 
منعود،ابن أثر ق كنا كثا>>_، أي ق يزحموا لم الدين السالم، أقوال أما 

والتولهوالق،ائم الرش إل  ٠٠عموم حنث من موي متثه لكن صعيفح، إستاده فهذا 
بالأحادث•بمنى هذا اثن أف والأصل شزك«، 

اليح،كتاب ت ماجه وابن (، ٣٨٨٣)رنم التهائم، تعليق ل باب الطب،، كتاب أبوداويت أحرجه )١( 
(٣٥٣0٠المانم،رنمتعليق باب 



٦٨٨

اثنيكون وقد صعيما، والمس صححا الثني يكون قد أنه ثنلمم أن وبحب 
لمحةالخديث— ممهللمح —علعاء العالياء اشترط ثم ومن صعيثا، والثني قويا 

شادا،أو قادحة بعلة معللا كاف فإن سادا، ولا معللا الخدين، يكوف ألا الحديث• 
صعيقاالثني كان إذا فيإ الشواهد واعتبمروا صحيحا، ننده ولوكان مندود فإنه 

كانولو صحيحا، يكون فاته الثيء هدا تؤيد ثواهد حاءين، إذا وأنه المتن، أو 
٠فبانىفا سرلكرْ 

عودمابن فهو فيه• يرخص لم يعضهم إن التوحيد! صاحس، قولط أما 
وعليناوهوئثة، هئأظ الوهاب، عبد بن محمد الشخ هو هدا مل والذي غثرْ، أو 

شيبةأي وابن الرزاق، لعبد كالصنف، الاثار كتب، ق ننفلر وأن نبحن،، أن الأن نحن 
وغيرهما.

*•ؤصي••

وشذ•..«:ئلاه إفى أثني نسؤى ٠ أ حديه قؤح ٩' 
النارل آكلهم فرقه وتبسن ئلامث، إل أش ررشممرقا الخل*يث• فا السؤال،؛ 

المنلممين؟مى الملالة فزق من أوأمم النار، ق داتموف هم هل ، واحد0اا إلا 

وئهم فزقث دنمحث ثلاث إل، أش ررنممرى الني. قول الجواب؛ 
ئ ٧٧١ق محلية كلها أنمآ لابمى الأارإلأواحدة«، 

فحالهفيها، بحلي لا ولكنه النار حا حل يل. أن العد حا ينتحي بدعه أو لنار، اق 
وأصحابه.هؤ الّك، ءل؛ه كان ما فتها وخالف ازككبها التمح، البدعي حب 

(.٤٥٩٧رقم)السنة، ثرح باب، السنة، كتاب، أبوداويت أحرجه ( ١ر 



٦٨٩الاق1ءالتاسعءقو 

أربعةمحس فالط فيها، ئد لا لكنه النار، الناجثة الفرقة مى الرحل يدخل وقد 
أنسام;

إشكاَلولا النار و ئد ^١ إٍللأئا، ئأ عندة ليس خاJص بدع أولا: 
هيه.

مُْء ُ.ِمَ .؛١ مءِ. ٌ هَ ه م. ، ٠  فيها.ئد لا ولكنه النار، يدحل أن ينتحي فهذا محتلط، ئبتيغ ثانيا؛ 
ؤإنالنار، يدحل أن ينتحي ولا ا-اثتة، يدحل فهدا حالص، ّس ثالثا: 

فيها.ئل. لم بمعاصأحرى دخلها 
عملاصتلحاحسؤأ عذممم آعمفؤأ وءا-مؤل ؤ تعال: قال محنلط، محمحى رابعا: 

نحلد.لا ولكنه الثار، يدخل أن يستحى فهدا ا، ١ ٠ ٢ ت ]التوبة سيئاه وءاحر 
••هيى••

١٠-

للصلاةمكان يوجد ما مكان ق أو الحكومية، الدوائر إحJى ق الثوال: 
يوجدمحنا خماعات ثممرديى ملول الغثان بعص توجد ولكن أغثهم، يه يصل 
برائحة)الشراب(ويتعلل يشكي، وبعضهم فيه؟ يصلوذ محصص مثيع مكان 

بأنهفاقتيته بعفهم، محسااني وقد مؤذيه؟ ثرابه رائحه التللأب فبعض ااثنراّ_>ا، 
المنجد؟إل بيته من للمسا نحدد يوحد وهل منفردين؟ يملوا أن نحون 

المساجدإل ^١ أن يمكن هل اةكومثة الدزاي س أل: نأولا: الخراب: 
يوفحولهم المرنة ائناجي. إل ٤ننجوا أن ممن كان فإذا لا؟ أم لخزلهب المرنة 

منالراجح القول لأن المجن.؛ ق يصلوا أن عليهم نحب فإنه العمل، يعطلوا أن 



لقاءاتاك1و،امم>ح

بعضلكن ؤإن احي، المق ثكوف أن نجب الحإعة محلاه أن العلمت أهل أقوال 
الكتب،ق أو البيت، ل أو النجد ق لكن مواء الخإعة الواجب ت يقول العالياء 

إليوا خز إذا أمم كم أز لبمدْ، اتحد إل ينجوا أن يكن لا لكن ؤإذا 
ولمسؤ إل ذهب حرخ إذا يعضهم، من يوجد كإ تلاعبوا أو ^^١، الممجد 
المجد؛إل خرجوا إذا كقتل كيفا العمل لكون انمل طل يوا خز أوإذا ;زجغ، 

نحونلا واجب، الوخليفة عل المحاففلة لأن الحال؛ هذه ق الدائنة ق يصلول فإمم 
به.الإخلال 

واحدإمام عل حميعا ءالواجّ-«،أن؛يممحوا الدائنة ق إنبمميملوف قلنا؛ ؤإذا 
مكانق الواحد الدور أهل عقبع يورم، ل دور كل صل ينكل ل! ؛ن أمكل، إذا 

ويصلمول.واحد 

لكنؤإذا فيه، يملوف فإمم فيه يملوف محصمى مثيع مكان يوجد دام وما 
يشكونوالدين حميعا، يملوا أن ونحب، نحون لا فهدا بممزدهم يملوف بعضهم 

الإنسانلكن فلو صحح، غين وثعلل نحجر فهدا ايورب، )الشراب،( رائحة من 
الهذا فإن نفليم،، عتز يحل حنن ثرابه لكن ولو يئلعها، لر ولو الشراب،، لأينا 
لكنمؤذ، عزق فيها يكون لا الغالبج ل الميم لأن منه؛ الناس ينفر حد إل يمل 

ثيء•بكل شحجلجوف هؤلاء 
الأخرى.الحهة إل فاذهب مؤذيه، جواريه رائحه طالب عندك لكن إذا فيقالت 

واحل..آن ل الحإءا١ءتv تتعدد أن نحرز أنه تقؤ لا لنحن 
العزف،.ذلك محدد ؤإنإ فرعي، محييي فيها ليس المنجد إل بيته مذ امه والم



٦٩١عقر التاسع ارا|ق1ء 

١١ - U البنيازأاثوصاثمؤجض ٣اثصلأءثؤ حكم
القاف؟مذ اووج مل الثفر بج الفلاة جع م ما الثوال: 
إذاوجائز الم، ق يسم كان إذا ئنة للمام الئلأثني بين ا-لحْع الخراب! 

نتبلأن فثبألأ أن له تحل لا فإنه بلدة، من يسافر أن يبل أما الم، ق ثازلأ كان 
أنهكإ التلد، مذ تحرج إدا إلا يجمع أن يجور فلا الأن، به يدأ ولم الثثئ هو جعه 

وأتحرج؟ركعتتن الرباهمة أصل الثمر عل عازم إف هال: ظلو بمصز، أن مجوز لا 
قلنا:لأيجوز•

*•هصى•*

ءلأمحالإماماثاا؛يتتمان4هاىهنووضء؛- ١٢
أنونخيمكم المشايخ، بعض لزيارة جئنا رمحه من شباب نحن القوال: 

مانحته،١^^٥ أن وJحمكلم الشباد_ا، جح وعل علتآكم يسلمموف زهحه أهل 
افه.إل بحبكؤ ب وثم اممه، ق يحتك نحن ؤيقولون: 

وصوء،غثر عل أنه الصلاة وهول وثدكر جاعه، ان إنأم إذا هو: والنوال 
الخإعة؟أم وحده، صلأيه تطل فهل الصلاة، ق وصووه يممص ولم 

بأنّاويخبرهم السلأم، رمحه ق إحواسا مرئ أن ثوي أولا: نحن ابواب• 
أولأ•وأوصيهم والدعوة، الأنتمانة مذ به بثزثنا ما عل الثتات لهم افه ثنال 

بالعملامحام مذ يملوا وألا والفم، و؛التأو الكة، وباحلاص -ميجئ اممه ظوى 
ولكنالأدى، مذ ينالهم ما ولوئالهم اممه، إل الدغوة مذ بمأموا وألا الصاني، 

النبي.عن ست، وقد الوجه، واتناط القدر، وانشراح ؛الئدق، هداليكن 



لت1«اتاكاباإصن ٦٩٢

النصومبه أحأر ثيء وهذا ؛، العتف«ر عل بمطي لا ما ^^٠؛( يملى اف، ارأو 
الواقع.وصدقة 

منيريدوف والأستمانة بالهداية عليهم اممه نس الذين الشباك، من كثيو 
مىواوا إذا يضيق ئدوذم' فتجد وصحاها، عثق بس بمتقيموا أن الناس 
أويمحموئميئئثونم وومحا دعوهم من عل ينفبوف وربجا المول، عدم الناس 

.الثيهدي خلاف هذا وكل ذلك، أنبه أوما بالضلال 

ولمالوحي، عليه ينزل سه عشرة ثلاُث، مت|ه ق بقي ه اللمي أف ينلثوذ 
المدية.إل مهاجزا نكه من يمج أن إل اصهلر بل التامه، الأنتجابم نجد 

واحتسابالمزج، واسذلار والصز، الأمور ق عغتجلوالقاف افُ بقوى فعليهم 
والتواصيبالحي(، والثواصمح( الامتنثار، من بختروا وأن ع؛؛جل،، اللب ثى الأم 

فإلافاُت،، داوا اف، ألوا ولي>الأمور، لهم سم حتى والتواصى بالمحز 
.ذا،الملأزلغ ثاء إن يشاء، كيف يقلبها ٢ الرحمزر أصابع من إصبعم، ذ الملون، 

وقالدتا الحياة ؤ، الثابت، بالقول ؤإياكم يثيتنا ع،؛ثلَأن اض نسأل ثبته، ثاء ؤإن 
الآحرة؛

قنقع كتام، كل بمئؤوا وألا العلم، أهل من العلم تلمي عل ولبمرصوا 
وهن.ابالعالم، يعزفوا لر ثوم من المؤلفات، كثرة الحاضر الومت، ق نشاهد لأننا أيد-رم؛ 

شدوفلا بل ناعق، كل يتح إمعه يكوف أن له ينبغي لا والإنسان عظم، حْلر 
والصلاح.والنصح بالعلم أهلها كب'مف—، ^، إلا 
(.٢٥ ٩٣رقم)الرفق، قفل باب، والآداب،، والصلة الر كتاب، ت لم مأحرجه )١( 
٢(. ٦٥٤رنم)شاء، ك؛ف القالوبط تعال اش مريم ؛ابر القدر، كتاب، لم؛ مأحرجه )٢( 



٦٩٢مقر ائتاءالتاسع 

علليس أته الصلاة أثناء ق وهو ثدكر الذي الإمام عن موالك وأما 
ينشئأن له تحل ولا صلأيه، من ينمء1ا أن عليه تحب إنه مولت فإننا وضوء، 

منيرصى لا اش فإن اف، ينخط بإ تعال اش إل ويممثب مع، ما بثر اف فيعبد 
يقولثم ينصرف، أن عليه طهاوة، ع؛و عل بل ومحوء، ع؛و عل يصل أن الغد 
ينشبأن يوف امزف فإن الصلاة، حم أتم فلأن يا ت حلفه الذين الخإعة لأحد 

أنؤإما فزادي، يتموا أن إما أمرين• ب؛ن الخيار فللمامومن الصلاة، يكمل من 
حم•يصل منهم واحدا يقدموا 

إمامهيتذكز أن ئ عزى ولا بأس، فيها وليس صحيحة فصلاته المأموم، أما 
هذابس قرى فلا الصلاة، أثناء ل الخدُث، له تحدث أن أو وضوء، عل ليس أنه 

علمولو إمامه، بحدثا يدرى لا المأموم لأن حال؛ كل عل معذ"ور فالمأموم وهذا، 
وراءه.صل ما محدث إمامه أن 

••ؤصق(*•

١٣-

أوغثرهمينممبسمئل)نثاراميل(ره، ادئؤال:أمأوم 
ثراءمحيزوف الممهاء أن ْع ٢ بح،ار ل ثرطان تحل رالأ ه• الرنول حديث 
الخدينؤ؟هذا يوجه كيف، وئتريلة، وحمله الثيء 

مالر.بن محمد بن إبرامم صوان، لأبن )١( 
وااز«اوىت(، ٣٥ ٠٤رقم)عناوه، ليس ما سح الرحل ل باب الإجارة، أبواب أبوداود- أ"؛مجه )٢( 

كتابت اني والن(، ١٢٣٤رقم)عندك، ليس ما بيع كراهية ق جاء ما باب البيؤع، أبواب 
النهيباب التجارات، كتاب ماجه؛ وابن (، ٤٦١١)رنم الباغ، عند ليس ما بح باب البثؤع، 

٢(.١ رنم)٨٨ يقمن، 1؛ ما ربح وعن محدك، ليس ما بيع عن 



لق1«اتااوابا،وس ٦٩٤

ثنامصولا بنها، يعضه يمئؤ ه البي كلام أن الحديث وجنه الجواب• 
بعشزةالسلعة هده عاتك ئعت }ذثؤخس1 الباغ يقول أن بح ل مالترطاف فيه، 

ألأومالعينة، ْسالة عق المسأله فتنطبى ^١، بثإنية عق ثب؛عها أن بشرط موجلة 
مذياقل علته باعة يمن يسميه لم موجل بض الثيء الإنساف يع أن هي؛ المحئه 
منهدار"ما1 يم منة إل الفا بحمن ارة انهده بعتلت يقول• ان مل نقدا، يلد 

يممماب أم مل عليها اتفقا مواء حرام، وهي العسه، مسأله هدْ نقدا، ألما ؛ار؛عين 
أنعل بح"، ّزطان,في دلا بع، ل ٌنلفج بجل ُرلأ ؛ الخدين، هذا ؤيمئر عليها، 

اسميتؤ•بع بال؛رين الراد 
العقدفان ثزطمر، و؛و؛ بع إذا انه مذ الفمهاء إليه يهب ما وأما 

صعيف،القول هال>ا فان وثتزيلها، البصاعة حمل رجل عل يشرط أن مثل؛ يصح، لا 
الحصوليمكن معلومة وهي ثزط، ألما حمما إذا الشروط أن والصحيح 

هألممد اوفوأ ثامنتا أل;رنتت• تعال؛ فوله لعموم جائرْ؛ ذإ"آا عليها، 
لأنفيه؛ شرط وبإ العمي. بأصل الوفاء يثمل بالعمي. بالوفاء والأمر لالأئدْتا[، 
،؛J^jؤلموله داحلهَفيه، فهي العمي^ أوصاف من العمب. ق الثزوط 

افا،ءاثه-صل الني عن يروى ونا ]الإمراء:؟"؛[، إف انهي 
حلالا،حث؛ ثزطا إلا ثزوطهأإ عل »الننئول قوله: من وملم- آله وعل 

دأحلحراما"ااا•
عاتثةحديث يؤيده لكن كثير، كلام ٌسثدْ ل كان ؤإن الحديث،، وهذا 

ثزط®ثل قال! وسلم- آله وعل عليه اش —صل الهي أن الشمححتن ل الثابت، 
(.٣٥٩٤رثم)الملح، ق باب الأضة، ى1ب أبوداود: أحرجه )١( 



٦٩٥اراق1ءااتاسعءثر 

فهواش، ى1ث كانف لا شزط م فطيوثه: قهز:اطو«رار، اف كثاب و يز 
ص•

منامواج افممف هش يدو u اسه ش هل - ١٤

قالأممل يقولونI خمهرآقء الحنابلة كتب من المحاح ثامحتا كق 
أوحلافذلك،، محومحد ما الثق مى محنتا فهل مى\لأق\ومجإ الرأ0 دا5ول ألا الرواج 
ذلكذ؟َ

تلمائدمحي العلعاع رارفس ذمنرإليه هدا الحوار_ات 

منكانتط إذا أمه، عرى ثئدمحه أنه بمعنىI للولد، أمحجسؤ انه الأول؛ الفائدة 
وهؤلاء.هؤلاء أحلأى الطفل هدا ق فيجمع قتيلة، من كان إذا أمحيه ى وعن قتيلة 

روجتهويئ بينه يئديثا قد لأنه المطيعة؛ مى أسLJلم أنه الثانية! الفائدة 
الأثاوبذ بل فقط والزوجة الروج بتن ليس( الأرحام، ثقاخ إل يودي خلاف 

لأربع؛الزاة ررسكح الرئول:٠ قول عموم ولكن، وهزلاع، هؤلاء من كلهم 
يثمليداك،، ثربث، الدين بدايت، هاظقر ؤلدينها، ؤلجمالها، ؤلحثتها، لهالها، 

ئقممقبمهأبفاطمة محزوغ طالت، أب بن عل أف علينا قيمي ولا والثعيد0، القرينة 
بنتاينتج•ومح،

بابالعتق، كتاب ت ماجه وابن (، ٤٦٥٥رiم)الكاتب،، ُح باب الييؤع، كتاب ت ائي النأحرجه ( )١ 

الرًثع،كتاب لم• وم٥(، ' ٩ )' رنم الدين، ل الأكفاء باب النكاح، كتاب الخارىت أحرجه )٢( 
(.١٤٦٦)رقم لفرتما، نوبتها هبتها جواز ياب 
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الضإليه أرثي U إل ظممت لكن واليد، لكزلإ تكنلم، لا أنه فالصواب 
ثريتالدين بيات ،؛^ ٥٠١،! يث؛LJحه 

الآن«ةالإسلام قيح شه حالص ما يبمع كتاب - ١٥

ذحتيخ ابن الإسلام شيح فيها خاك اض لتام باق )ص- 
فيها؟كتابئؤJف يوحد ألأ ١^ ١^ 

وهيالعالإء، بعض النائل هذ0 جع هدا، ل كتاب يوحد نعم الخواب! 
أهوالهمعل حرج أنه بمض قالمهم لم لآمةآ؛ثق ولكه مسألة، عشرين عل ثنيي 

الأقوالبن قولا احتاو إذا فثجدْ أهوالهم، مذ المفهوو عن حرج ولكن كلها، 
المول(هدا يكون ولكن ;حمئآ؛ثق أحمد الإمام عند سيإ لا أصل له يكون أن بد لا 

الأربعة.الأئمة حالم، أنه الظال فيظن مشهور، غير إليه يهب الذي 

بمصسنصا'وضمم؟- ١٦
شرعل حث، . الثئوJ أف ورد وقد أبيص، اللحيه شم كان إذا السؤال،ت 

هوعليه؟ما عل أوإثاؤْ ثنيرْ، ت أمحل أتبمإ هوت فوال أوبغيره، بالحناء لؤنه 
الشنن،ظ! ُعيرثوا مال؛ بذللثج، أم ه اللمي لأل محترم؛ الأفضل اُبموابر• 

ا.وجشوْالثوادا<ُ

٢(. ١٠٢رنم)الثس._ا، وتفر الشعر صغ ل باب والزينة، اللباس كتاب لم؛ مخرجه أا 



٦٩٧اوااق1ءاءتاسعءقر 

ننن:واسوس لاسثي ض هسؤ حكم ' ١٧
صلاةيشهد لا والأخر يمل، لا أحدمحا سحصان، هناك كان إذا الثوال! 

الكلامحيئ من معهإ، التحامل ل بجور فهل الئزل، ل الصلاة ويدعي ا-بجاعة 
آخرة؟إل والصحك، والثزب والأكل 

واثثارى؛اليهود من أخبث كافت فهذا أبدا يصل لا الذي أما الجواب• 
يصللا الذي وأما دينه، عل بمر لا وهذا دينه، عل يم والنصرائ اليهودي لأن 
محرزلا المشاى أو الكفار وهؤلاء بكافر، ليس ولكنه ثامق فهو الإاعة مع 

معهميثهلم أن له ولكن محبتهم، أو مولتم يطلسا أن يمض؛ يوادهم؛ أن للأنان 
ثيدوا.أن ذلك يرجومن كان إذا الئأليم، بمصي إليهم ؤيضحلأ، 
-التيالزكاة من الكام يعطى ولهذا أجقه، له التاليث أن حميما تعلم وي 

اويلهذا كان إذا الإنسان مني للقاليف، الإسلام- أركان من ركن هي 
إذاص أذ منه كان:زير إذا أبدا، بمر لا الذي أو الخإعة، يرك العاصي 
يفعلفلا ذلك، يرجو لا كان ؤإن يلمعل، منة وأكل معه، وجلس إله صحك 

لكنهلأ:نعِسش.

الأحذ0سملأشيامموم.•- ١٨
،صعقمحي الناس إن يقول! ذرة من أكثر الدعاة بعفى من سمعّتا النوال؛ 

بملعندما ثترل من عند الثمن! أراد شخصا مالتط إذا أي ذلكر التوكل، عندهم 
مالمعي يقول• قريبا؟ تجن• لم ؤإذا فقول• قريبي، طي يقول• يريد؟ الل'ي المكان 



1تاءاتاكابالسرح ٦٩٨

الأمن،يثهل اممه يفزذ.' مال؟ معلث، يكن إ فإن ت فتقول ثقة، ل أو فندق، ق أئزل 
وأمثالبكثرة موجود وهذا التزكل، ل صنم، فهو الثالثة المرنة ل اممه جعل فهنا 
الماصة؟ة الحلمل عنهم سالغ قد الدين وهم ممرا، عندهم متداول، الكلام هدا 

اممهكتانم، عل سز لا بأشياء الإنسان أذظأ أن الأفاتر من إف أقول؛ الحواب؛ 
حثا.البامحلمل أو باطلا الحي متصور ه، رموله منة ولا 

فإذاجائز، فهو العلوم مسه إل ^،؛ ١١أصاف إذا الإنساف أن المعلوم ومن 
أجيملم فإذا قريبي، إل أذهب، قال: يدمن،؟ من ؤإل نافر؟ كيف، للمن-اني: قيل 

دراهم،معي، ولا قرببج عندتمإ يكن لم فإذا فند3،، 3، حا أنزل دراهم فنمحر 
أمسايت،عل اعتمد لأنه التوكل؛ صعقت، من ثيء هدا 3، فليس الأمر، اممه يسر م

اعخادهق حتى باض، الثجاء على فقد الأسيابح هده ءقدذ> فإذا معلومة، ظاهرة 
وهوله، سثزها الذي هو اممه أن يحلم مرارةميه 3، فهو المعلومة، الأمباب عل 

تيئزلمؤ.ما تعال اف تسهيل ولولا علميه، نهلها الذي 

المعلومةالأّباكح بل؛؛ن الثالثة، اوبه j اضَ جعل أنه ذلك، يعني ولا 
مصمئ أبدا ثيء هذا 3، وليس الأمن، ييئر قافه علميه يعيرن، فإذا المحسونة، 

اتيكل.اتيكل،أومم،
••ؤصي•*

ضضنؤ ا رانية شن - ١٩
هلأويصلها؟ عنه سمط فهل الحمعه، المنافز صل إذا القوال: 

العفر؟إليها بجمع أف بجور 



٦٩٩الااظءاممسعءض 

يصئإأن عليه نجب فإنه الخمعه، فيه تمام بلد ق كاف إذا المسافر الجواب• 
ةسواآليثنؤ ثني ين للضالإؤ زدرث> ءامنوأإدا أؤع؛ ؤقآت؛ا تعال؛ لقوله الخمعه؛ 

ا،لومنين،من لأنه العموم، ق يدحل والثافئ لالخمعة:ه[، ايأه ودروأ آممو دَؤ إق 
ليسقاما الحمعه، ضل فإذا ثؤك، أزين ابمه تاتحز ئنافت U يقول: لا 

لا؟أم الراته يصل فهل بندها، زانه لها ولكن معروف،، هو كإ ملها راتبه لها 
يصل؛ألا الف؛لام قلنا: ؤإنإ مطانئا، ملأ يصليها ولكن الراتبة يصل لا أنه الفلاهر 

المغربأن بدليل نفصورة، الصلاة تكون أن الرانية ترك من العلة ليس لأنه 
للجمعةلبست، فنقول: الزاتثه، لها يصل لا ذللئ، وْع مقصورة، لين، للمنال 

بأس.فلا الراتبة، قصد بغثر مطلما ثتلوعا صلتث، إن ولكن حملث،، ق راتبه 
Uإليها نحج لا ئنظه صلاة الحمعة لأن الحصر؛ إليها محع لا وابمه 

ي؛نالخمع ق الواردة الثنة فان فتوحر، يعدها ما إل أيصا هي نحتع ولا يحدها، 
قالظهر نحالث نعلم ك،ا والخمعة والعصر، ابمعة بتن لا فقعد، والعمر الفلهر 

ممرة.ائل م

*•ؤصى•*

ممنطمممالأفظطي«ئ- ٢٠
قلوبجدر j، الأناة ولت الخدين،: ل الأمانه ائ. ذكز القوال: 

هوفإ ٠، دلبهاار مى الأماظ قتمض النومه الرجل رربمام قولة: والأشكال الرجالاا، 
اوسبفيبضالألأة؟

بابالإيإن، كتاب ومساامت (، ٦٤ ٩٧)رنم الأمانة، رغ باب الرقاق، كتاب الحاري؛ أحرجه ( ١ ) 
١(. ٤٣رقم)القلوب، عل الفتن وعرض القلوب، مض من والإبجان الأمانة رفع 



الأماثة،فيه وهلبه ينام الإئاذ أف ا-ثديث -بذا أعلم— —وافه الراد الخواب! 
فيهاعندة تش الش الأمانة عل نام لأنه قليه؛ من الأنانه نزعت وقد سشقظ نم 

النوم،ولوبعد أي؛ هلبه، مذ الأماثة هتزعت ثومه رام ت أويمال هلبه، من فتننغ قوه 
يئضبحمحئا محبميى كافرا، يبميى الرجزمؤمنا رربمبح الأحرت وهداكالخدين، 

نماونه ثثام بل نائم، وهو هلبه من الأناة تزغ أن هدا من ثوم ولا 'كاهنا«را؛، 
هلبه.من الأماخ فتتنغ سقذل 

ضأبطاضرىتجرأليالآعإمأدنيي«- ٢١
 ^١ ١^١^■ L، شحjl  ئدتمحاك كان فنو با.بجل، بمدئ الإنسان

\لأنئ؟الأعام ل الخهل هدا صابط ها با-بجل، 
الأناذيندر أحثاثا ولكذ العلم، عدم هو؛ فيلث،- افه ~؛ارك الحهل ابواب؛ 

أيىحديثا مذ الشبحين ل ووذ ما ذلك،: مثال حصز، ما يؤذ سى فيا ؛ا-ثهل 
هالنبي عل ؛ IsSحاء ثم فيها، اطمتاذ لا صلاة هصل جاء رجلا أن هريرة: 

بعثلئ،والدي له؛ فقال ثلائا، ذلك، لإو ٠، دصزا<ر ٢ قإك مصل ررارّى لة؛ يهال، 
كاذلأنه نقى ما مصاء يامئْ لم ولكنه فعلمه قو1تتي. هدا غر احسن لا بالحي 

فيا-مثلا- صل لا الأنا0 كان فإذا الحاصزة، الفلاة يعيد أن  ۶١إي لحاهلأ، 

١(.١ رقم)٨ الض، نظام ئل بالاعال \أ\دوأ عل \لخث باب 1^0، كتاب سلم: أحرجه )١( 
لكلها، \ذصإو\ت ق والمأموم للإمام وجوب باب الأذان، كتاب البخاري: احرجه )٢( 

وجوبباب الصلاة، كتاب وسالم: (، ٧٥٧)رنم ثنافت،، وما نيها بعهر وما والغر، الخضر 
غبرعا،من له سر ما قرأ تعلمها أمكنه ولا الفاتحة، بعن ب إذا ؤإنه ركعة، كل ل الفاتحة قراءة 
(.٣٩٧رقم)



٧٠١اا،هءاممسعسم 

منيناله من عنده ليس ناء محل ق وهو الصلاة، عليه يب لم أنه عل بناء سبق 
معذوو.لأنه فائه؛ ما مضاء دامئْ لا فإننا العلم، أهل 

هذاؤيقع را-إقهلي، يعدو لا فهدا فرط ولكنه العلإء، فيه بلد ق كان إذا أما 
يكونلا الظؤغ أن عل بناء تغ لم أما فثظن صغيره، وهي محيص التي المرأة ل ممرا 

بعدتأق ثم ^، ٢Lj أما عل بناء الصيام ييع فتجدها سنة، عثرة خمس بتام إلا 
ثصملر ثلائا أو سنتئن وبقيت، ~مثلأ~ حاصت، لأما بلعن،؛ إما مول1 أل تذللث، 

العلم،أهل ال تأن ؤيمكنها عناء فيه بلد ل كاست، إذا ننفلر مفي؟ فهل رمضاف، 
اتادثة،كأهل العاناء عن بعيد مكان ق كانت، ؤإذا بالمضاء، يلزمها فهي 
وليستسأل، من عندها ليس ومعدوزه جاهاله لأما بالقضاء؛ يلزمها لا فإننا 

البادية.ق متداولا الئزعئر 
قال!تعال افه لأن عنه؛ معفو فإنه معذورا فيه الإنسان يكون ثيء فكل 

اهيامف، ييك ؤياكاف ءؤ ت وفال [، ١٥لالإسراءتؤبمولاه بعث حئ معيدم1، ُؤوماَؤؤ 
محأعثهاإلا ألمنكث ثهلك، حضا مما ءاثينا عثهم بنلنأ يثة أ؛نها ث، بمن حئ 

خكلئزىهتاصص:هْل

••هصى••

اس؟اثدنوءاش هلي الأجرة اخت حكم - ٢٢

أنيرى ولكن الصائ، والعمل افه إل الدعوة يريد الإنسان الئوال! 
باليةالأعإل هذه عل الأجنة ياخذ فهل وهته، تأخذ اشحصتة وأماله ثئاطاته 

الئالخت؟



لقاءاتاك1باه1نمحح ٧٠٢

ئال،، ٢١له يم اش فإن القه، الكه الإنساف نزى إذا أولا: الخزاب: 
هالآيال.ص،دإءافوهمئىزى«"'لامء: 

حما،عثه ولأهله حما، عثه شه فان وثه، يزين، أذ ان للأنضى نانتا؛ 
ولهJاأهلها، إل ااموق أداء من، به سنكن الذي الوفثv فأَب حما، عثه ولصقه 

ويقومالفل، نمحق، يتام آكا0 داود، قيام القيام ^، ٠٥١١٠قأص'أوأ3ما'أ الّك، قال 
ثك،ئا؛س«رى.

تحبكوثة م، دلك، له افه تم الى إخلاص مع العمو هذا عمل وهوإذا 
هذايتحزك أن يدون الصالح والعمJ، افه إل والدعوة العلم ق إماما يكرف أن 
رراذكيسعنه؛ لإوى فيا وسلم~ آله وعل عليه اممه -صل الني نال كا يمكن، لا 

علم يم ، ٤١٤١^منه أئح من والعاجز الوُت،، مد يإ وعمل منه، داو من 
افِالأظل«رم

(،رنم)١ اش.، رمول إل الوحي بدء لكن كيف باب الوحي، بدء كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
منوضرْ الغزو نيه يدخل وأنه بالتيه'، الأءء^لا ااإن،ا قوله باب الإعارة، كتاب لم؛ وم

الأء،ال،رنم)ي-ا،ا(.
الصياموأح_، داود، صلاة اش إل الصلاة أى باب الأنبياء، أحاديث كتاب البخاري؛ أخرجه )٢( 

تضررش الدهر صوم عن النهي باب الصيام، كتاب لم؛ وم٣(،  ٤٢رنم)•داود... صيام اممه إل 
(.١١٥٩رقم)حقا... به فوت أو به 

(،٢٤٥٩رقم)اممه.، رسول عن والويع والرقائق القيامة صفة أبواب الترمذي؛ أخرجه )٣( 
٤(.٢ ٦ رقم)٠ له، والاستعداد ا،لوت ذكر باب الزهد، كتاب ماجه؛ 



٧٠٢اسءاممسعءض 

اأ،هقضاضمحصاتي:- ٢٢
تنصحهوالشباب، ا-ثارة مى المنار ؤيلاعب مؤ؟.! ثاب، هناك ت النوال 

لأتمعصاة؛ إيم ؤيقولون! مثمنك،، إنسان لأنلث، بك،؛ ييؤ، لا هذا بأن الإخوان 
بالت5لمم،ليس لكن الصلاة، ترك إل بعضهم يمل وريإ يبيحة بالفاظ يتلمظول 

لا؟أم نلاهجب، له محوو هل أدرى: فلا 
هذاوكون الريس،، مواغ عن يثمل أن الإنسان عل نجب أولا؛ الحراب؛ 

عنالبمد عليه فصت، الناس، عند ممة محل سمى والغنإو الصياو يماثل الرحل 
حض،بنت، صفيه زوجته معه وكاثن، مجه عن قال ه الثى كان ؤإذا هذا، 

ناعه،عنده وتحدثت صفية رنجته فجاءق، إووء1\.أ كان يألألأْوآقلأم أنه وذللت، 
منرحلان فتل معها يمسى فقام مكانيا، إل ثدهنؤ قامتؤ ثم 

فقالوحياء، حجلا امزاته ومعه س السل رآيا لثا الثى مانرعا الأنصار 
ارإلمال! اممه، رنول، يا اممه نحاو ممالا! حى" بمت صفيه إثبما وتيقها، ارعل 

ثؤا«،ملوبجإ مذفِفي أذ حشيث، ؤإي( الدم، محنى الإئنان مى يبرتم، الئيطاف 
الثشول،يكوف أن ق والأرض المعاء يئ مما أبعد المألة أن مع راث1ئاااُ ثال او 
؛عإر0.فكيف، به يليى لا ل،ا لا جنه 

زطلمنلم الريب، ْواض عن يثثد أن اللّرم الأخ لهذا فنجيخي، 
مىيلقي ما مليه 3، النيهلان يلقي أف عليه آش لا أيما— — إف نم دينه، ويسلم 

ومحاثزتر_لم.الصبيان هؤلاء نحالطته كثرة مع الثؤ 

وابن(، ٢٤٧٠)رنم لحاجته، البيت يدخل العتكف، باب الصوم، كتاب داولت أبو أحرجه ، ١١
(.١  ٧٧)٩ رنم السجد، ق أهله يزوره المعتكف ق باب الصيام، كتاب ماجهت 



رقاءاتااسالختوح

يهبأس لا فهدا منهم، أحد مع مرح ~مثلأ~ الواب بى مرة لويرصنا نعم، 
يلاطثلكن وسلم— آله وعل عليه اغ —صل الرسول فإن المف، لامة سغ 

ينمىصغثر ءلائر ءندْ لكن الذي الصبي مع وقصته معهم، ؤيمرح الئبياو 
الهيائر،هذا فات به، ويلب به بمرح الصبي هدا مع كان الهنائر وهدا النثتر، 
عمتر،أبا رريا الصسيت لهدا يقول ءفييالآلأْؤئم اومول فكان الصمئر، عليه فعثزف 

لكسلااني؟«رن.

يدعهاأن عاليه أسير فاق والغلان، الصبيان معاشرة أي! معاسزتيم أما 
إلهمياق لكن بماشرهم، لا الدغوة باُب من حتى دينه، يسلم عرصة، لينلم 

-يم.ينفرد لا بحيث آخرون، أناس معه لنكون ويدعوهم 
••)قضى••

حكارمساضرابيلأث-  ٢٤
له!وقال الصحابة، أحد أمز أنه س الني عن ثابتإ حديث هناك القوال! 

ثابثإخديث uك فهر كءا((رأ؛، \4' ءئوَنة ذلا نئبمه إلا ^٥١ قوا »لأممغ 
تركهاأو طمنها، الأفضل وهر مهائه، صور عهدة ق كان أنه ه الرسول عن 

صور؟عليها التي الأمحلفال ملابس وحكم المقززة؟ المجلة حكم وما مهانة؟ 

نْؤهتئطالت، ابير بن فهوعئ x^، ه الرسول أوصاه الذي أما الحزام—،! 
تلم وع(، ٦٢ ٠٣)رنم للرحل، يولد أن وقل لكي الكتيت باب الأدب، كتاب الخارى(ت أحرجه ، ١ ر 

ميتهنوجوار بمنكه، صالح إل وخمله ولادته عند الولود تحنيك امتحاب باب الأدب، كتاب 

(.٩٦٩)رنم اضر، بتسوية الأمر باب الجنائز، ك-اب سلم؛ أحرجه )٢( 



٧٠٥اسءامم|،عءض 

وخامو\ولا شه وتئ1ا'لأإلا لفظ: وق شها، إلا ئوزة بمع ألا ازضاة 
إلأثياة«.

والعناءالرععاء كمور يعظم اش الصور س،ا ولا الصور، طنس فالمشرؤغ 
١^٠:،ام لأن ةشردايلأثئظ«. >اذلأميا قال: ولهدا ذلك، أثب وما والأمراء 

الصور.هده وظلك الئزك إل يودي تعظ؛ءا معغا يكون قد 
الؤرساذة،دحالو.ث، واستدلوا أجاروها العلكاء جهور فإن المهاثه الصور وأما 

أنكزسها يه ترن قزام وعندها ظ^بمها، عائشة عل يحل لء1 ه الّكا وهموأن 
-؛،ا.يزثفق وماذش وجعلته فشمته ذلك، 

اثديلأن حا؛ بأس لا فإنه ئفانه كات إذا أنه عل ذيل فهدا اس،اء: قال 
عليهالذي هو وهدا ائحدور زال أهنت، فإذا التنظسلم، هو إن،ا الصور مى محير 

جهوراس•

محورلا ؤإنه مهاثه، كانت ولو الصورة إبقاء يجوز لا إنه العلياء: يعص وقال 
شكبلا وهلزا صورة، فيه ما عل يئكى أن ولا الصورة فيه ما الإنسان يمرش أن 

•وأنثم أحوط 
فيهاولكن علم، ومحلة يجوز، لا وهده تصوير يجلة نوعان: المصونة والمجلة 

مقصودة.غثر الصوره لأن يجوز؛ فهده أحيانا، صورة 

إياها.يلبنه أن الهلفل لوئ محور لا صوره عليها التي الأطفال وملابس 



«ياصليمصاسلأة:- ٢٥

الفلاة؟من اشيم j ااوُرلكته« لفظة رادة محم ما الثوال: 
الخزاب;لأ1س؟اأبمل

••هيى••

ط(الحرامضدةضالأص:- ٢٦
اللابس؟عل الموجودة الئزر حكأ U الثوال: 
الشركاتماركان ق الصور ومنها محوز، لا صورة فيه ما لبس الجواب• 

صور•محها ليس التي الملابس عن فابمث محوو، فلا وضرْ، ا-بمل صورة مثل 

٣٧-

الدعاةوبعفى الدعرة، وما الدعرة، عن فياك~ اممه -بارك ثكلئت السوالت 

بئريأن أجل مى مؤدا الأحيان بعض ل وينطوثئ يل-ئس شحص إل هب يل• 
وعندهمعه وثمني صحح؟ هدا فهل الدعوة؛ صيل ل ذللث، إن ويقول؛ دخانا،  ١٢٠

لا؟أم صحيح، هدا فهل الدعوة، أجل من هذا يقر لا ؤيقول•' التلفاز 
دتاهلمبملميه وكونه ئنكت، المنكر عل الإقرائ ضحح، غر هدا الجناب: 

اينصيهمصار له ؤيب؛ن ينصحه، أن ثالفه صحح، عتئ هدا قالمه دحايا حا يفرى 
موجههأشرطه —مثلا— ويعطيه منها ونحدره لحان، غر أو دخانا كانت؛ مواء 

لهويفرى ه نفهو المعصيه يتاشز أن أما التأليف، هو هدا أوكتيباُت،، رسائل أو 
صحح.غر هدا الدخان ليأثارى الدراهم يعهليه أو الدخان 



٧٠٧اسءالتاا،|ءءق> 

عندهمقوم عند جلس من مثل لإرالثؤ، حصر من إلا امحر، تئصر الذي ؤيأيم 
فجلسبالانكار، مباثزة ت1درهلم ولم فجلس جتذ أشياء _>آفض تلفزيون 

فإنويصحهم، بجرو ولا حرام هدا إل قال؛ ثم إليه، يطمئنون وجعلهم معهم 
بقيفان فتيمج، 1صؤوا و1ن المطلوب، هو فهذا التلفاز، وأغلقوا عض، أعزمحوا 

لهوآثم.ذلالئ،، بعد 

••هصى••

ه:أُسنم عوم ءامزأ أويث كآيا ؤ إ _p، تقسينوئه - ٢٨
منبمري لا عوم »انزأ أئ؛ن ؤ،؛١^١ تعال؛ بموله الزاد ما الئؤال! 

[؟١٠لالاتد٥ت٥ ه شملؤن كنتم بما ملمنعم جيما ممإجمح^م آض إل آهتدينر إذا صل 

منةأجي ؤإذا منة، أنيم عل اف الأنئ، اف، أن حا ازاد الخراب: 
سقطالأية أن هذا يعني ولا صل، من ضلال يفرم لا فانه عليه اممه أوجبه بإ بقيامه 
إنكموقال؛ الناس ل قام زْءمحفيءتئ بكر أيا فإن النكر، عن والنهي بالمعروفج، الأمر 

دلإطقم ;ائزأ ١^ كأ؛ا ؤ اف،ُ: أزاد نآ عي م ومحلوث؛ثا الأيه هذْ 
ررإليقول؛ ه الض سمعت ؤإف ١[، ' ه أنتديتذ إد١ صل من بمري لا 

'.بعمابؤ«ر ^ ١١يعمهم أن \وذلذ وللمنمزوه النكز زأوا إدا الناس 
هآذتارس،و ^١ صل من بميزي ^لأ مؤيدة ال٤ري٠ة الآي_ة حاءيت، ولهذا 

المنكر.عن وثتهى بالعروق ثأمر أن الهداية ؤمى ١[، •  ٥:٥لالأئد

٤٠رنم)المكر، عن والهي بالمعروف الأمر باب الفتن، كتاب ابن٠احهت احرجه  ٠٥.)



لق1«اتاكابائسوح ٧٠٨

٢٩-

ويسألالرصئة، تمت وما معتة، ببمعة تدش أف أوصغ امنأْ هناك الثوال؛ 
منسنة لهم والآل لوالده وثنرص مموا، المنام ل له إما يثقول• ولدها 
إلؤإرجاعها المز، تش بحوو هل ثم عضيايا، هذا ينتثر هل مسأل؛ دنها، 
فيه؟ثدش أن صن أن الذي المكان 

ني،ددنإلأفيمكان ألا ١^، أزصى لأ:ومشدالنعإذا  -ص
إذاخ.عئمح الصحابه وكاو مواء، كلها الأرض إن إذ النلممين؛ هع يدس بل 

يعرضوكونها ينميها، يلمرم لا الوصية فهذه دنوه، مكان أي ق ميت منهم مات 
قثزاة ممد الشء ق ذؤ إذا الإساف أن ومعلوم فيها، كان,ثزلإو لأنه المنام، ل له 

يدخللا وهذا قالو-ام، حديث نجد أهل حلوم يهولونI الناس عندنا ولهذا المنام، 
مزعي.مقصود فيه ليس لأنه أبدا؛ بحبثنفيذْ فلا الوصك، إنفاذ محثا 

••هصى••

ضسزاراياطاارساذوأ- ٣٠
العفربعد الظهر ئثي بمل فهل ^، ٥٤١ل مديم جع حصل إذا الئؤال،؛ 

والنضزلمُبم؟

غجروكان تأخثر جع أو مديم، جع والعصر الفلهر جع,يئ" إذا نعم ابواب• 
والأنباك، ذواُت، ؤممل نثا، لها لأن اشض، بعد الم زانه ينز فانه ئنافر، 

املأازبم؛لآنذوكاصّفيبمهتي



٧٠٩اللق1ءاىضوز، 

اثدق1ءا1عسزرث

أِأ ؤإمامالبثن، حائم محمد بينا عل وأتلم وأصل العالي، وب لنب الحمد 
بنيتأما الدين، يوم إل احان بعهم وض وأصحابه آله وعل ااكق؛ل(، 

عامشوال شهر من ( ٢٣هذا)يومنا ق رمضاف نهر بعد لثاءيا مجح قانتا 
يافعة.لقاءاُت، اللماءايت، هدْ ينمل أن سبماةئوةاناإا افه أل ونه(،  ١٤١٣)

^يوصوةاسض،ا

بعدثإ عغجل، اممه كتاك، من ايايت، مسير اللقاء يدايه يكوف أن احرثا وقد 
ذلالث،:اقالحزاب،علاس.

تتناه ^١ ثآلل ه ؤوأشثخ ظ•' مله مجير 
إداؤأكؤ، ه ^١١٥^٠ ثا3قوبماكت اض قول عن نتكلم محوف اليوم دا هل 

بمطيلشوتوئ ه آلأوك يى ك ثر رللأ:>ر؛ ه ش رنا وة ودعك ما ه ثى 
رباكدممئه]الخص:ا-ها.

النعممى ثمه افه حناْ وما ج^، الثي حق ق كلها يندها والتي السورة هده 
النهار،صوء به يكون والصعتى وباللنل، يالمحى أمم عئقجل قافه والهزامايتج، 

الثور.هدا يعد فاهنؤ الأرض غش إذا أي: ى اذا ؤ;اكل 
الناصحال يمثلان اطه— عند ~والعلم وهما مقابلان، ثسان والظلمة والزر 

وجهلظلمة ق البنثة قيل فالناس بنثه، وبعد ءفييآمحلأْقئم الئئول بنثة قبل 



لق1ءاتاالاباص ٧١٠

صارواونلم— وعلTJa عليه اممه ~صل محثدا اش بعث أن وبعد وعدوان، وغثم 
الوووالهدى.عل 

تيره: Cfرق ودعك ^ما ت تعال ينله ثفر 

ماثزككأي• ؤبمأؤإه ربم، ماودعك ؤ قوله؛ ق عليه أقتم ما تعال افه يئ؛ ثم 
اللذينالخلش أحد كاف اطه. رنوو بل أبعثك، ما أي; قلاك، وما وامحلك، 

والخلةالخلة، وهى عغبجل اف صفات من وهى العظيمة؛ الصمة حدْ احتصا 

مة.ciاأنو١٤ أغل 

الصلاة—عليهإ ومحمد إبراهيم إلا افب حليل هو من اطة عباد من وليس 
^١٥٠٣امحد محا خيلا ام افَ ررإن الني قال ك،ا واللام-، 
خيلأ«ُُ

هوبل سعملث،، ولم يركلف لم قهو ابعصك، وما أيأ ؤره وقوله• 
وأحث4.وحفظه به اعتى قل• 

مال؛ينله مجير 

مىفيها وما الاحزق، قاف الأول، مى له محر الأحزه أن لنسوJه اممه بس نم 
نوطارلموضع ه! الّكا قال كان، ٌها الدئيا ثعيم من ثيء له يعي• لا اشيم 

الدتازناذها«رُمن محت الظ j أخب.'كلم 

وانحاذالقبور عل الساجد بناء عن النهي؛ باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب ت لم مأحرجه )١( 
(.٥٣٢)رقم اجد، مالمور اتخاذ عن رالهي، مها الصور 

(.٢٨٩٢)رنم اش، ميل ؤ، يوم رباثل قفل باب والمر، الخهاد كتاب الخاري• أحرجه )٢( 



٧١١الهاءاممشؤؤذ 

•ه عم؟ئ ربك يعطيلف ولسوف ؤ ت تعال مله مسير 

ينطلقويوف ؤ \وث\و0.' والبثانة العظيمة العدة تيذه سبماثثؤد\ك وعد0 ثم 
بهرصي ما عدؤة والعلوعل والعر الدنيا ل النصر مذ عغ؛حل اف فأ■ءطا٥ ه متئ ووإت1 
محمودا،مماتا اطة يبعثه الآ'حرة ل فإنه هوأعفلم؛ ما الآحرْ ل أيصا ميعطيه وه 

عندإلا ينالها لا الحنة ق درجه وهي الوميله، عئفجل اممه ويعطيه للحلائق، فينفع 
•٠ الرنول وهو افه، هماد مذ 

•ه مئاوئ نما أنرمحلك ؤ ت تعال مييرمله 
ممدلالضحى;٦[، ه يثارئ يئا ألم ؛ؤ ممال1 بالنثم، تعال افه ذكزه نم 

كمالةق متئردا وبقي. أيصا، أمه وماثث أب له ليي "يئنا ه البي وَن 
آواهولكنه يتع، حلمة ءغ؛جل قاف ءلاو_،، أبو عمه كمله نم جده، مايت، ثم جده، 

والخمظ.المتعه به عئصل ما عبادْ من له ويثر وائده ومره 

ه!صالايهدئ ووجدق ؤ I تعال مييرملؤ 

فيم كان ما ه }ا}ئثول ]الض>نى:م\[، ه يهدئ صالا ؤوو•بمق ^١^،؛ قال 
أتيإ[تن ، ■Jjإثإى أنثج ءؤوكو؛لاث، تعال؛ اممه قاJ، إياه، افب بعنة قبل البلم بذ شثئا 

أمما ؤوعلتلك< ت تعال افه وقالا ]اكورى:آآه[، ه آلإبمس ولا ألكتت ما درى ماَةث 
[.اء:ما١ ]النه عغإو_عا عثك ئنذآش ذمحى تملم ثبمث 

إنهاش أزخاة الذي النم من عئدة كان ما إلي ثوض أن ول ه فاوثوو 
يهدئه.ثالأ ؤووثدق قال: ولهذا ٧، 

(.١٠٦١٢اياقب،)أبواب الترمذي: أخرجه 



٧١٢

به.وهدى هداة اف لأن #فهداك* يقل: ولم ه ؤءهدئ قال: وهنا 
ه:مأعئ عآملأ ووجدك ؤ تعال؛ محنلؤ مسثر 

تعالاف عأغناة شوا أي: لافءى;\،[، عآيلأ،ءإه ؤوو.ثوك تئال: قال 
أعدائه.من يعنمها الض العنائم، من له افه أحل بإ وذلك ه، يه وأعنى 

•أيجّلأمحره مال•منلؤ 
التسلمفعامل يتملث،؛ ؛دكن أي: ]الضحى;؟[، \إإةنةؤ'ةوهنه ؤ»أما تعال: قال 

ليسفهذا له، مصلحه فيه أمر ق قهره يكوف أن إلا مهرْ ولا وا-اةنان، باللطما 
الثيم.لهدا عظيمه لنيحة وممه ظاهرثا، قهزا كاف ؤإن الحميمة، ق ثهنا 

ثتنزه:هد وؤأناألثزؤ تعال: قؤله فر 
والساتلالعلم، عن سأل الذي السائل ه ثمن ثلأ أل؛هذ ؛ؤُأما تعال: قال 

باللم(وعاملة ثئهزه، فلا القول للئ، أعلظ ؤإن حتى ثئهزه لا الال، سال، الذي 
أنبحد ثنصحه أن ف«إمكانائ، ، lJa5•►عل كان ؤإذا ينال، عندما والمثول واللهلف 

سأل،.ما يعطيه 

غأحادفه:ربلث، بغمة وأما ؤ تعان؛: قؤله مسثر 
اي؛نالوحي من عليه به اممه ألعم وهوما ربك بنمة وأما ؤ تعان،: قال 
محييناما حدمنا العثاذة، وحنن الأخلاق مكارم مذ عليه افه جبله وما واقذى، 
افه.عباد عل الممثخر لا اممه بنعم المغرق 

مدثر•ثى؛ ٣،كل إنه ويرصى؛ بجب لط وايدايه التومحن( ولكم لنا اض نال 
'*رعي3(••



٧١٢الهاء 

الأسالآ

جدء؟4و ينوم ص الننوء، جدءيبيدكاءذهبين ٠^ ضل نديم - ١ 
ايام،عدء حده ق البقاء ؤيريد النطمة ق الثتزة يريد رحل الثوال؛ 

أنومحب بجدة، يمر ّزْ وطريق المملمكة حارج من يدم وآخر يشر، أن ومحب 
خثرا؟اف وجزاك المقامته، مى الإحرام أويلرمها جدْ؟ مذ ^^١^ هل بممر، 

تومال المواهيث، ومث، الرسول. فإل الإرادة؛ هو هذا ل الزان اُبمواب،• 
زضشبيضمضسأنائالإد'/

أرادفتن والنئزة، الخإ أراد ممن وقئ،م التي البلاد أهل عي من أي: 
عزصةيمفي ذللث، بعد مم القات، حائي إذا محرم أن فعليه العنزة، أو الحج 
منهانامز التي البلد مى وسام —مثلا— جدة ق أهلة كان من ولكن أراد، الدي 

الإحرام؛يلزمه فلا بعنزة، يأمحٍ( الأيام مذ يوم ل أنه فه ل ولكن لأهله، جده إل 
أهله.إل سمزة الواع ق هالْ سمزثه لأن 

الإىا،لكان مى أحرم ثم أولا عمل أقفي فال: ولكنه العنزة أراد من وأما 
وثئرمبه مز الدي اليمان إل ين->ع أن وعليه دلك، له تحل نلأ العثل؛ به مملث 

منه.

لخنل؛الغزث المنيلقة إل المهة ل بلد من نام لمن باشة هدا 

تومسلم (، ١٥٢٤)رقم والعمرة، للحج مكة أهل مهل باب الحج، مماب اليخاري■ أحرجه ، ١ ' 
(.١١٨١)رنم والعمرة، ا"لج مواتيت باب اّلحح، كتاب 



لق1ءاتاكابالذمح ٧١٤

يريدلكن إذا إرادته، عن نسأل أيصا فإننا الملكة، إل ممر من الهادم وأما 
ياقالأيام من يوم ق أنه شه ق ولكن اثملكة، ق يعمله الذي للعمل يمدم أن 

الاعتإو،الثمرة هيج ق نثه لكJثا إذا وأما الإحرام، يلزمة لا فهدا بعمزة، 
القايت،.مى ثمحرم أن عليه فيجب اليمل، إل والذهاب 

*•هصى•*

اثقوأن؟وقراءة الصلاة ش ادسسبي _،^ tJيجب هو ٢- 

أم:كفيوالقراءة؟ والأذلكر ص- ق الثمح رك هل:ؤم الئوال: 
الشممن؟عئريك، بدون يمزأ أن 

قوكذللئ، الصلاة، ق ^١، ٥١١قراءة ق الثمتي عئريلثج من بد لا الخواب! 
هزلائئى لا لأنه والنشيد؛ والنمد واشح لكفi^ر الأذلكوالوا-بمه، قناة؛ 

الصحابةلكف ولهذا واللنان، الثممن قحريلث، إلا ثطى ولا به، منهلوها لكن ما إلا 

ي3الأه\.أيأ ٠، الئى.باصهلراب قراءْ قءجفيظبملموف 

ا>وف؟غئق أمتكممي أنشعشه؟ تحن هل العلماث اخلف ولكن 
يننحهصوت له يكوف أن بد لا أي! ثمنه، ينؤع أن بد لا قال! من فمنهم 

ه.هوبتف

الصجح•هو وهذا الحرون، أتين إذا يكفكب قالت من ومنهم 

(.٨٢٦)رنم والمر، الظهر ل القراءة —، jIjفيها، والنة الصلاة، اقامة كتاب ت ماجه ابن خرجه أا 



٧١٥االماءاسه>رذا 

١^٠>:بمد صلاة حكم ٣- 

٠،-حال1ار ١^ بعد زكعى صل أنه اي. عن وزد فيا رأيكم ما الثوال: 
دايا؟سل نتن هي وهل 

مسها؛الأحاديث ل لا الأحاديث بين الحهع ل هورأيي ما بمي الجواب■ 
١^١^،ظاهئذا ام الأحاديث بين الخمغ لكن زاي، فيه لنا لنز الحديث لأن 

إذ!عنه بمال أن الإنسان عل يشغى الممازض، ظاهنثا اق اؤات بين وكذلك 
الإنسانف يم لم إذا التعاوص ظا٠ثها الش الأحاديث، لأن ثلث،؛ مسه ق وقم 

وتامبمها:ةيلإقا.
بينولا •موْل، اطه كلام بين يعارض يوجد أن يمكن لا أنه لعلم أن ومحب 

ءتإإلثئعي4وثؤ.اض رمحول عن الصحيحة التق 

وعصواكهموأ آكبر< توتمذود ؤ القرآن! ق يقول اف، إن قائل! لوقال فمثلا" 
عرثدل الآية هذه [، l[iY:،U]ه حدكا آقت" ذكنموة ولا ألأنس بم؛ ء أو أووي 

إلانثيئأم هؤن ؤ ثم ؤ عغتجل! اش يقول أحنى آية وق حديئا، اممه يكئموف لا أمم 
ثنفيآية ٥^١؟ يكون كيف كت٠وا، فهنا لالأناُام:"آ!آ[، ه ثشتى0 ماَئ ئتا ثأس »ازأ أن 

حديثا؟اف يكتموي، لا أمم تثبت، واية حديئا، افه يكتموا أن 
افيكتمول الأحوال بعض ففي أحوالا، لهم أف هو بينها الحمع إن نقول؛ 

يكتمول.لا الأحوال بعضن وق حديثا، 

له النبي ركعات وعدد الليل، صلاة ياب وقصرها، السافرين صلاة كتاب مسلم؛ أحرجه ( ١ ل 
(.٧٣٨)رقم صهبحة، صلاة الركعة وأن ركعة، الوتر وأن الليل، 



لقا«اهاابابالسوح ٧١٦

ضلاهآم رراخظوا ش: أنه ه البث ض بت باك أيئا كيلك 
جالتا،الوئر بعد ومحنتم يصل كان أنه ا منلمر صحح ق وبث ٠، ونرا*ر باللتل 
وقزله؟فنبؤ ُين الحمع ينكن فكيف 

ثعارض.لا أنه الحميمة ت نمول 

أحيانا.يفعلهإ بل هاتي عل ثداوم تكن لم . أنأولا: 
برمملئي، ^١ \لإ6وؤو هاتثن رن قالر٢آ: ^^١^ ١^٠٢ ١^؛ أن ٧^١; 

لموله!نحالما ذلك يكون فلا المريصة، للوئركراتت االنن1ة فهإ للوئر، تابعتان هما 
ممىاباشويا<د

••ؤسث(•*

م(ئيإمحتءايوانخخمضاضاتج؟٤- 
شل؟الأجرة لأحد أدف من حكم ما الثوال: 
للأتمة١^١^٠^، من الحت5ومه يعطيه ما أن ثعلم أن بجب أولا: ابواب• 

مصالحمن بمننحة نام 1ن المال بيت من عطاء ولكنه بأجرة؛ ليس واالودن؛ر( 
فليسذللمثج، أمتة وما والأمراء، والقضاة والموذص والأئمة كاللرس؛ى السلم؛ن، 

بابمن م بل بجوو، لا المرب عل الأجرْ إن نقول؛ حتى الأجرة بايب مذ هدا 
الوظيمة.حدْ نام لمن المال بيت من العمياء 

صلاةكتاب ت لم وم(، ٩٩٨رقم)وترا، صلاته آحر ليجعل باب الوتر، أبواب البخاري" أخرجه ا ١ ر 
(.٧٥ريم)١ الليل، مزآحر ركعة والوتر مثتى، مثنى الليل صلاة باب ونصرها، السافرين 

رآ(سقنحرنحهرص:هاي(.
العاد)ا/بآبآما(.)م(زاد 



٧١٧ايقاءالص 

اودنانا ؛ يقوو أن أوالإمام محووللمودن هل ت مسألة ق اثلئ سمى ولكن 
الرائب؟أجل من للناس إماما أوأكول الراتب أجل من 

أجرلك يكون ولا عملك، محط التيه فهدم التيه، هده سو لا مول! الخوابرت 
مالتديئس، من أجن ولا القضاء، من أجن ولا الإناتة، من أجن ولا الأدان، من 

أمووعل به لتنتعير؛ر الراست، هدا من ا-لممومة من يأق ما ثمل وأنك تدرس، أنك 
الصاف;ميى.واليه سذلك،فإنوابم،لأمو;ك، 

هذالأجل أدرس أو أودف فيقول: آدم بى عل الشيطاف يعالت، قد ولكن 
المال،لأجل بمادة نيل نن 0 \ر: ^^١٥الإسلام شيح فيه قال فهذا العطاء، 

ا.حلأق«ر من الآحنة ق له فليس 
الدسا.ق أجزم ماصى لأنه وصدى؛ الأخزة، ق ثصيب له ليمن بل 

النية.ثمححح إل يدعوالناس أن ينبغي أنه والهم 
*•ؤصى•*

-٥

بدونإرال؟رمضاو مار ق زوجته جامع رجل السؤالت 
الصوم،عليه محب وهوممن رمضان، مار ل زوجته الزجل جامع إذا الحواب؛ 

أمور:خمثة ثناعه عل يريب فانه 
الإؤلم.أولأ:
اليوم.صوم ماد ثانيا: 

)ا(الفتاوىالكرى)ه/\،•؛(.



٧١٨

اك.س:ثيوبالإم

المضاء.وجوب رابئات 

لرفإن ثهزين فصيام تحد ل؛ فإن رمة، عتق وص الكمارة، حامتا؛ 
مكينا.متى فإمحلعام تنقيإ 

ؤمندينزل، لر ؤإن العتل يوجب ايملغ لأن بمزل؛ ز لو حتى وذلك' 
الأول.التحلل مل كان إذا ينزل، لر ؤإن اُخ د ؤينينزل، لر ؤإن الصوم 

عليهواجبا ليس رمضان، مار ق زوجته جامع الذي ان الإنكان إذا أما 
صائإن،وهما جامعها النهار أثناء وق هووزوجته، منافزا يكون أن مثل الصوم 
ومصانويئزثان وياكلأن اليوم، ذللئ، يمطزان ؤإنإ إثم، عليهكا ليس فهذان 

١^٠ادافتلأ:ازثئ بدلأِلإزمه،،لأن 
أي:الإنزال، عل الكمازة أن يعتمد لكنه الصوم، عليه تحن، ق كان ولو 

حرام،إنزال بدون الخنلغ أن يعلم لا ولكن الكماره، عليه بإنزال الجل؛ أن يعلم 
مجنادؤاجو.ناإن لا تعالت لقوله عليه؛ مئء لا فإيه اعتماده، ^ا كان فإذا 

اليوم.ذللث، يقضي ولا لالقرة:ا'خ'ا[، أوأغثثآئاه 
••هصى•*

^اءءسو٦- 

بحمفبالثروق وتل الئروب نو بمولوما أوواد لهم الناص بعفن القوال؛ 
يوميا،عليها يوايوف معيرن<، بسمحب محوطة ه اممه رسول عى أحادينا وص معم(؛ 

محنا؟اش وجزالئ المجلس، حتام ق العصر سورْ قراءة حكم وما ذللث،؟ حكم ما 



٧١٩ا1اقاءاسضوق 

١^،الأذلكر من أو القرآن من ه الي ض ١^١^؛ الأززاد  U1الحراب: 
لأسبانم،أوكانت الصلوات، دبر أولكنت ائثه، أومصتاحة وودت كإ معل فإما 

منه.والخروج للمنزل كذ>كرالدخول معينة 

كإشل اوئول ض ١^ والأززاد الأذكار أن الهإ 
وردت•

غثرآحر وجه عل، وردت أو الرئول. عن ثرذ لم التي الأذكار وأما 
قدالبدعه لأن اذ؛ الإنبه قام إذا يدعه، يكوف ذللئ، فان الإنساو، معلمه الذي 
المائة.وصم، ق تكون ويد المائة، أصل ؤ، تكون 

له.أمو ولا _، ذلك فإن النفر؛ ؤرة بالأوراد تك خز ألك 
••هجمى••

-٧

ؤيمفجالطلأيح، لحمع يكفي، لا ولكنه مد.ونسنا، ل مصل لدينا القوال: 
الأول،الصم، هو للألكم الموازتم، الصقل فهل للإلكم، مواز صف ق الهللأي، بعص 

يوم؟م ؤيدث أنه ْع 
هوالإلكم يلي صف فأول الإلكم، حلم، الذي هو الأول الصم، الحواب: 

الأول؛الصم، ثواب لهم يكون لا وشاله يمنيه يصموف'م، والذين الأول، الصمؤ 
الأموومى هو الثنال~ وعن اليمئن عن اااموم موقف ~يعنى: .، الموقف^ا لأن 

ثلث،،بلا هوالثنة، الإمام وراء المأموم فموقم، الأمووالمنتحه، من وليس الجاترة 
ذللث،يعد لا ولكن يقفوا، أن فلهم أوتمأله، يمينه عن، أحد مث أن إل اصطئوا فإذا 
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يوجدولا بأس، فلا الثؤ، طيله يوم كل يئدث هاوا لكف ولو حش الأول، الصم، 
تيأ.

حةوبناي بمسمت؛ هؤلاءص ووقوف الحمد- -وف جائز الأم حال، ثل عل 
الأول.الطائمه مؤع حش يهظزوف، كون؛لم من 

حكمطةسؤاتجدهمامحرإ؛٨- 
تجئهل واحد، الدىلأثؤذئف؛هإلأمض اكز القوال: 

اشجي،حكأ فممة الناس، لنالإ محبورا اكل هدا كان إذا الخزاب،; 
أمرفإنه اشحد، حكم ق العيد مصل جعل ه أن ذلك،: عل والدليل 

قأنه عل دليل وهدا الصل، ا-ؤيض و>وؤذ وأن العيد، صلاة إل النساء عرج أن 
يعصسخيْ أو بيته، ق الإنسان يتخدْ الدي الخاص الممل أما الجد، حكم 

اشجي.حكم لهدا فليس الإدارة، مكان ق الدوائر 
•محمى•  ٠٠

١^^٠اهيعظ-٩ 

القيامة؟يوم عغ؛ءل اطه النافمور٠ يرى هل القوال: 
ومومنونحثص، كمار أنمام: ثلاثة عل القيامة يوم الناس نعم، اُإنواي،• 

ومنافقول.حثص، 
يرعن ؤ'كلأإلإلم تعال: اش لقول ابدا، افن يروق لا فإنبمم اظص، ال؛كمار أما 

لونذق>أمونهتاسمضنتها[.



٧٢١الحاءالثؤين 

تعال!اش لقول ا-اق؛ وق القيامة يوم عنهؤأ الثه فيوول الخلص ا،لؤمنول وأما 
[.YrTY]_:بجنائ@إدنبمناطن;ه 

ذلك،بعد يروثه ولا القيامة، •ءزصاُت، ق اش يروق فإنبمم المنافقوف وأما 
كئجبولذلك، بعد ثم عغ؛ْل افه إل بالقلو يثمتعوا أن علتهم، حسرة أشد وهدا 
َ»م

محه.

أناض أماءل ظ اوب، إل للظر باكة المائة يوم الناس ام أقفهدم 
الحنة.يحول وبعد القيامة" ■ءزصارّتج ق وثئم يروق ممى ؤإياكم يبعلنا 

ُُ ََ ء ُ

صطامالإءهمالهعب؛يىاسمم؟- ١٠

الرياض،مدينة ق مطث حصل الماضية ا-اتمعة يوم ق ائثاحي. أحد ق الئوال! 
يريدالعشاء لصلاة وأقام ثانية، ر-ح ثم الإمام، قام الصلاة وبعد الغرنمج، يصلننا 
الصلاتين؟بلن ممل حصل وقد الخئع هذا حكم فإ فجمعنا، الخمع 

منبد فلا مديم، جع الخئع كاف إذا أنه العلمإء أكثر عسي الحروف الخوابر! 
الخقيثة.والخننة الخفيف، بالضوء الوالأة ثنطل لا لكن الصلاثي، موالاة 

حتىالصلاتين بلن المصل ق حرج فلا الخمع جار إذا ١^^١؛• يعص وقال 
شيحاحتاره السافي القول وهدا آحره، ق والثانية الومت، اول ق الأول لوصليث، 

ثليبحسثؤ الصلاثي ضم معثاه ليس الخمع ررإن وقال؛ )انء' تيمتة ابن الإسلام 
٠.واحدا®١ وهتا يكوJان بحيّثخ الوهت؛ن ضإ هو وإنءا الأول، الثان؛ه 

(.٣٥١اكاوىالضى)ه/
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تصلاأن عليك حرخ فلا واآرصى، وا1طر لكلثمر ا-اثئع محبب وجد فمتى 
صإهو اجنع أن يرى فهو الوقت، آخر ل والثانية الويب، أول ل الأول 

يعص•إل بعضها الصلأتي صب وليس بعض، إل بعضها الوفي 
وراىحرج أف بعد الإمام إف حنث وقعت التي القصة نقول• هذا فعلا 

اينعلة ثد لولب حر فيها -مج ولا حا ثأز لا هدم نقول: وجع، رجغ الو 
دكبينةمل اجئع ث اثزاط لأن بمر؛ فلا الأول الصلاة بعد إلا الصلأى ؛؛ن 

صعيف.الأول الصلاة ق الإحرام 

فلها،لخراّ_ا، من نئب أن بعد الطن حدث لو بل يشرط، لا أنه فالصواب: 
أزمحع.

••هصى♦•

4وضعدئ؛الإقئربضاكلأو.- ١١

الصلاة؟من يكون موضع أي ل الأنتحارة لدعاء بالئسه القوال: 
»محاكلقال: الئلأ لأو اللام؛ بعد الأنتخانة دعائ الخراب: 

وذو١^.نمحمطل«رُ 
*•ؤصى••

الواعظ:اثيمؤض بوايب حم ' ١٢
الواعظ؟ق ما ينتعان التي الصعيمة الأحايين، رواية حكم ما القوال: 

(.٦٣٨٢رقم)الاستخارة، محال الدعاء باب اادما١ت،، مماب الخاري؛ أحرجه ، ١١



٧٢٢ائقاءاض، 

ذكزئالابجوز ص، ل ببما يشاق التي الئعيفه الأحاديث ايزاب: 
شروط:بثلاثة إلا 

فاتهثدييا، الصعق كان فإن قديدا؛ الصعم، يكوف ألا الأول؛ الشرط 

أصل،الرهيب أو الرغين، فيه الذي العمل لهدا كوف أن الثاف: الشرط 
أصل،له فهدا -مثلا-، الخإعة صلاة ق الر-فبا ل صعيفث حديئ وزد إذا فمثلا: 

لهفهدا الغييه مى التحدير ق صعيم، حديث، أو ما، الأمن صح مد صلاة فان 
فانه—مثلا— التنبيح كصلأة مئزؤع عتر عمل ق صعيم، حديث، لوأتى لكن أصل، 

^ساذبه،ولأذوةإلأتقائثه/
ألالما ئوحنؤ وهدا قاله، ه ١^٠ أف ألابمممد الثالث،: الشرط 

عنأنه يعتقد وف فا-اثديثا نجع إذا العاص لأن مطقا؛ العامة أمام الصعيما 
كانإذا إلا العامة أمام الشيفه الأحاديث ندكن أن لما محرز فلا اوقول. 

أنلأجل حثر مهذا صعيف، ا-لثديثؤ هذا إن يقول: نم الخدين، مثذكئ الرحل 
الأ>علومه•تيرن(

••ؤمء(•*

ء،ملسزانان،اتاساءأ- ١٣
يصلفهل العشاء، يصلوف حماعه فوحد منافنا، شحص كاف إذا الئوال: 

ا،لعربج؟يصل ذللث، وبعد العشاء، معهم 

ؤإنالغرب، سة فتدحل المغرب،، معهم يمل، هذا أن الصحيح الخوابؤ: 
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للركعةالإمام قام إذا فإنه الأول الركعة ل معهم يحل إن ثم العشاء، يصلوو كانوا 
ويلم•التنهد ؤيئرا هو، تبلس الرابعؤ 

صلاةل وهو الرابعة إل يقوم أن يمكن لا لأنه للعذر؛ حائز هنا والانفراد 
ُعلتحل كان ؤإن العشاء، صلاة مذ بقي فيإ الإمام مع يدحل نم فتسلم المغرب، 

الإمامسلام بعد اتى الثالثة ق يحل ؤإن الإمام، مع ملم الثانية الركعة ق الإمام 
المسألة.هذه ل الأقواو أرجح هو وهذا بركعة، 

وهذاالغرب، صل مغ فإذا العشاء، بث معهم يد«حل الحلإء1 يعص وقال 
الرتيب.به يفوت 

فنامعهم يدحل نم المغربا، صلأْ وحده يصل بل الحلاءت بعص وقال 
كانإن واجي•، مجد ل خماعتير1، وحول يه محصل وهذا العشاء، صلاة من بقى 

وهذاالسلمين، خماعة عن الإنسان انفراد أو خماعة، وصلوا ٤^٥ معه الرحل هذا 
ثزعا.فيه مزعوب غيُ كله 

لمع لأ المساله وهذه أولا، ذلإق ما المسألة مدم ق الأةوال فأحسن 
ل~مثلأ~ الإنسان ياق وقد المطر، ■مر ل ق أيصا ثير بل فمهل المسافرين 

بثمعهم الحل ث له فنقول ا1ئرب، يصل وهولر العشاء، يصلول وهم الطر حع 
مص•ويعملكا ١^٢،، 

••هصؤ(•*
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اشوذونمض؛محناإلإضظء؛- ١٤
الثني،يعد المص لها بمتن فلم ^٥، ٧١لأداء أن1ها تع دمن امرأ0 الثوال: 

بعدلصت، يم ثطييث،، أما وثكن ها ملابلف فأيل أنالها، مع حد0 إل فدمح، 

محظورات(من ءظووا معل لر لأما ثيء؛ عليها ليس المرأة هدم الحواب؛ 
وعدمالدمة، براءة والأصل لا؟ أم ثطسث، هل ثأكث، تقول! إنلث، حيث الإحرام، 

آخر،يلد أوق نعه، ق مكان كل ق محور مكان، له ليس لثلق أوا-والممصر التطب 
أوبمزضءينمحراجالإحمامطص•

••همت(••

اسم٠٠ظب خمؤ الفوآن الإبتداءسظ - ١٥
ءِة؛جلاش كتاب حقظة للمعلم؛ طلبه بداية ل العلم لهلال-، اول أيج الثواوت 

قراءته؟أم 
وأمعالكتك،، أصل لأنه اممه؛ كتاب عئمظ أن العلم لهلال_، الأفضل الحوابت 

ضمن ثم وما ١^٠^ بجظ أن أتي إذا ولكن لإلأ، القرآن فبمثظ ١^، 
لكنالعلياء، عند أيصا العنمتة ا-ئثات وقئضؤ ^٢^١، هدا كان النوثة ا-يديب 

ا؛دأفيا: العلءاء محي أوأحصن المرآل، أحمظ أن أنتطيع لأ أنا أن ئدز لو 
الأصل.لأنه بالقرآن؛ 

٠٠  •0^0•
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سام:عس دو اصاوىJ٠لأج٣اهأjاممي خيم -  ١٦
دواءعل ودله إليه وذهب بمالج، شخص عل ودل مريض، ال إنالئوال! 

يكولأن حثي ولكنه المرض، مى به آخر وهناك وثقي، يه وتعامل الأءشار-ا مى 
ينتنملأن له محور فهل بالئحر، معامل الإنسان هدا إليه يهب الذي الرجل هذا 
أمبالئحر، يتعامل الرجل هذا أن الإنسان يعرف وكيف لا؟ أم العنبزر، الدواء هذا 
لا؟

إنسانإياه أعطاك سواء به بأس لا بالأعشاب للتداوي ؛النسبة الحواب! 
اف.أخق ِمما الأغشاب لأن ساحر؛ أوغر ناحت 

 Uلأنإليه؛ ص فلا ناحزا، كان فان الرحل هذا إل للأثاب اكة ب
خلا٠نوكان نم لم ^١ أم؛ ناحت، أنه علمث \د-\ ^،١ وم، ١^٥ \ل الدثاب 
إليه.تذهب أن بأس ولا انأم، :زا؛ة فالأصل والتمى ١^ ١^.؛^ 

*•ؤصى••

وسوء:ثمؤواج •دحوا وكان امحوو عض حاو إذا ائ1و حكم ؛١١- 

ذا>،  JUjرحالتت؛^.^٥، Jلزناج، الأ محع شائ القوال: 
فهلا>ل، 

اسهما أو متا به ليري أو للزواج، مالأ الإنسان زلإ إذا نعم• اُبمواب• 
تجن،األال لأن متمه؛ الناديه حالته كانت، إن محي الزكاْ، فيه عاليه تجب فإنه ذلك(، 
ألعليه نجبا فإنه إنسان، أي عند مال، وجد ؤإذا مال،، إنه حسنا من فيه الركام 
ثآئ.



UYUالأق1ءاىث>؛وذا 

ايقوهيؤ؟اثقبماب ندم نياديؤذق فهل فاسعانوا، تزخم دعزا -  ١٨
—وحزاكالوعاء مناك ؤيطلبوذ علناك، سثموو، منطمة)...( أهال الأثوالت 

عظيمة،فائدْ هناك الجتثع وأهادوا عندك، من العلم طله أرنلث، لأنلث، حثرا— اطه 
ممه——والحمد وهم منطقه)...(، ق الس ياو من رحال حال عن ألكا ون

مننؤغ ليقم زال ما أنه إلا الحق، دعوه هي أنيا وعلموا الشاكية للدعوة امتنعوا 
هذهسريل ؛ ٠٠٠١نقول وعندما تاب، ومها طريقيزورونما وهناك بالمور، ^، ١١

مصادمات؟وبينهم بيننا ثي أن قيل فنرجوالتوجيه يرفضون، القباب 
الاحوافأن طه والحمد ^*٠^٠٠ وقد الثلأم، وعليهم عليلثف أنول؛ الحراب! 

طهوالحمد الناس وأن تجثر، مع حم حمل الإجارة، أيام ل إلثكم جاووا اأ4ين 
كبأيصا طه— —والحمد وحاءثا إليهم، والاجتنلع والأمؤإع بالمول قابلو^ 

ونش3ل.عيعلنا مما وهدا ائتمعوا، النامي أن عل  iJjjكلها الموصؤع هذا حون، 
لإزنالالبمات،.

وتير؛(عنه وانتهوا الئزك — طه —والحمد تركوا من دكزمحث، لعا بالنسة أما 
إذاوأنيم القباب أو الحجانة مى دكزيث، ما وأما طه، والحمد نم فهدا باطل، أنه لهم 

كانتإذا إزالها ل عليهم ممل ألا ضي فا/ل: إزاثقا ِمنهلم ٍك، 
ثزكا،فليست، تعتد، لا ذامت، ما فتبمى أولا، عليه كانوا ما إل لرجوعهم سببا إراكها 

شلثح.بلا ميزيلوما هم بأنفعأ والتوحيد، ئلوحم j، الإبجأف وتح إذا لكن، 
لاثاو.هتولداموا ما هذا، أجل من تصادموهلم وألا عليهم ثتعجلوا ألا قاري 

،سوفةلو7ام ؤ، الإيان وم إذا حال بآكل وهم فاركوهم، ببما يطوفوف ولا إليها، 
هزيلوثقا•



صاءاك1و،اهتوح ٧٢٨

؟سممذقاضه إذا الوقف حكم - ١٩

الزمن،من يره فيه عشنا مزلأ ن وترك والدي يوق الئؤالت 
وليسوعشاء، أصحثه وراءه ما يثلث نسله ومحاته قبيل الوالد أن الوالدة وثدكر 

المنمعه،معطل الأن وهو للثقوط، اليث، هدا آل وقد وص،، أنه يثبت، ما هناك 
هدالبناء يكفي لا المبلغ هدا ولكن الوالد، عن وودناْ المال من مبؤ الأن ولدينا 

منوتلح صعيمة، فأحوالهى ١^، إل ماثة بحاجة بعص إن ثم البيت،، 
العال،هدا ول البينتا هدا ل — افه —حففلكم العمل قعا العال، هدا توزيع أجل 

محرا؟اممه وجزاك 

ومحب،ركة، بنغم حلم، وجدمْ الدى ءالال، لل،ال، بالنسبة أما الخواا«-خت 
مزعثا؛ثبويا وصؤ أنه يثبت، لم فهو للثيتر ؛الئسبة أما منتحميه، عل يوؤغ أن 

أن 'معل ظ، كان إذا أشم ودكن ١^^٤، تبت،:ءا لا المرأة شهادة لأن 
وأنالثيت،، هذا عن التنزه عليكم فالواجء_إ الموصؤع، هدا من ياكدت، قد الوالدة 
ثمنهومحعل بسعه، اآح،كمة من إذثا فخذوا معهللأ، الأن كان ؤإذا ومما، ثعثروه 

سنه،بعد منه يأق عشاء أو أصحثة من أفضل اجد المبناء لأن الناجي؛ ناء بق 
نصكعا ومما يكون ييت، به ويشرى يبلع فإنه أولادْ، عل وقف إنه ت قال إذا إلا 

الوالد.

حكمالوه؛باثسيوطالسيوطة٠اثمعاحا- ٢٠
منٌ' بمد به ثم، وثم الشروط، من ثزط عل الروج وافق إذا الثؤالت 

الحكم؟ف،ا معك، لظروف، الرس، 



٧٢٩الاقاءاسش>هذ 

الثزوطمن ثزط عل وافى أو قزمحلأ، مسه عل الروج ائرط إذا الخواب؛ 
مسحأن لها أي! المنخ، فللئو-يمؤ به، يف لم إذا فانه وليها، أو الزوجة، انرطته 
النحاخ.

فهووكذا، كذا يآكذ لر ما بهذا اوم أنا نعم، قال! الئزط عند كاف إذا إلا 
ولياالمنغ، قلها ؤإلأ به يلرم فإنه مطلما، به اوم أنا قال! إذا أما ثزط، ما عل 
قاليطلمثا، إذف الؤمن؛رر أمثن يا قالوا! ا-ئاد_، بن عنز زمن ق هذا وقع 

٠.الثزوطءر عند ا-لموق ررمثاؤ نجقبمن! 
يطلبأن الخالة هذه ي للزوج لكن أملك، فهوبه لنفسه ثزطا ثرط فتن 

ولوثبوض•الكارل، المزأْ من 

وحقوقهحموقهم وصناع الأولاد وجود بنتف للعمل ذهاثبما من منعها فان 
منمنعها له فليس معمل أن عليه ثزطئ، كانتر فإذا العمل، إل الدهاد_، بس_، 

لهاأنفع محقها ل ماءها فإن أولاد، جاءها إذا الزأة أن شال1، لا لكن العنل؛ 
دهاث؛ناوأن نحر، هذا أن لها ويع؛( منعها أن الخالة هذه ق وينثغي ولأولادها، 

يسلتهولوبثرض اقثتت، فإذا لأولادها، ؤإصاعه لسها، إصاعه بعوض( للعمل( 
يلثزمأن عليه ثرط كاف إذا إلا ثزطها، عل فهي معل لم ؤإن نحث، فذللثظ إياها، 

ذكرذللئ،،كان أولأئ:ثئويا،إذا ألأأق بشرط ٢ بامسأو 
حينئذ.منحها فله 

النكاح.ؤ، الئروط باب النكاح، كتاب الخارى(تعليقا؛ حرجه أ( 



لق1ءاتاكابالفتوح ٧٣٠

اتقيمةاط؛فث؛إوةوزادم؛ ئتاا،،عليه ^٧٥؛^ منجل اسفوى - ٢١

ممزةاط ب1معيه وباعها أساو0، 1حر لرجل اقري رجل هناك الثوالت 
معلوم؟لأبل القثمؤ ل وزاد 

فذهبالفلأنيه، الياره اريد أنا وقالت لتاجر شخهس جاء مثلان الخواب! 
الرجلهذا عل باعها ثم ، — —مثلا ييال الم< بخمسين اiمض من وافراها الئاجر 

أهرصلئ،يقول! أن من بدلا التاجز لأن الربا؛ عل حيلة فهذْ ريال، ألم، تن ب
التاجريهب أجل، إل ريال ألم، متن إل ثري أن عل ريال ألف، بخمن قيمتها 

فهذاالرجل؛ لهذا إلا ائمراها ما لأنه مقصود؛ غثر ثراء السيارة هذه يشرى 
هذاوجاء ألما، بخمن اسراها وقد التاجر، عند الثثارة كاست، إذا أما محوز، لا 

به.بأس لا فهذا أجل، إل ألما بتن بنتيها وقال؛ الرجل 

••همي••

صإشامضانمJة١ساءاسمم؛- ٢٢
وعندماممتلئا، البطن يكون —مثلا— الصلاة أثناء ل رمقاف ثجر ل النوال؛ 

—مثلا—،الصلاة حال معه الماء من قليل أو الهلعام من ثيء بمجئأ؛نرج أن يريد 
بمفر؟مهو وبمه، الم، إل يصل ب حرج وعندما 

اشدةائتلأُت، إذا الناص مع ■^١ عثدث، محه ساًلثإ الذي هذا الخراب؛ 
الطعاممن ثيء تزج فمد مثذيه بن الهواء وحرج نجئأ إذا الإنسان فإن بالطعام، 

فيهما بالفم والمقصود عليه، ثيء فلا وابتلعه، المم إل يصل لم فإذا ال،اء، من أو 
اللسان.



٧٢١الإق1ءاسةردزا 

طاامحويالأصاسودضالآمةسم:- ٢٣
يالدفصزب فيها يوجد التي الأعراس إل النساء دهايت، حكم ما \د؛ذق.' 

(Jlilدغ وحكلم الدهاُت،!العنس، قبل طبل يوجد أنه ثفغ إذا خاصة والئل، 
المس؟محا من القلبل لصاحبة 

ثزطبه بأس لا حضوره فإن الدف، إلا فيه ليس الذي العرس أما الخواب؛ 
ي؛نوالفرق حضوره، محور لا فإنه طبوو فيه كان إذا وأما متاحه، الأغاق تكون أن 

إذاولكن واحد، جاذ_ا س والدف ا-ثانتي، من منتور الئل أن والدف الئل 
هذاعن فإما يالطوو فوجئت، ثم العنس، هذا إل دهنت، الرأه أن عير 

قئئج.أن عليها وجب ؤإلأ هوا،لهللودب،، فهذا امهلوا فإن وثئصحهم، 
متاح،عمل عل لأنه به؛ بأس فلا )للدهايايتح( الطبل لصاحبة انال دير أما 

اّفَارإف ه: ^؛، ١١مال وقد ي، عمل عل لأنه محوز؛ فلا دمحئة)للطثالأت،( وأما 
-ممشقاخئملنهاارُإذا

منهبيشى كان إذا سإ ولا مكنوه فإنه الدفوف،، هذه عل الرأة رقص أما 
التاء.عند الئهوه رئصها وثر حميلة، شابة الؤاةصة تكون وأحيايا فتنة؛ 

••ؤصء(••

٢(. ٦٧٨رغم ، ١  ٩٧أحال)٢! أحرجه :١( 



اق1ءاءاسامممح ٧٢٢

١^^^٤-٢٤
اثنجدق الصلاة حول باكستان، من العلم ءلل؛ة ين نماس ووذ الث«ؤالت 

بأنالأخ هذا وأفاد الخارجية، الساحة ق ؤإنإ يه، متصلا ليس م فيه يوجد الذي 
لدنةوعدم إزالتها، عل هدرت|لم عدم بحجة ذلك أجاروا قد باكستان علمإء 

أحديكز وقد -٦١، الناس لمملق المور، هذه إرالة عل ينتبها الباكستانية الحكومة 
مثرثنيحول وهم الئاس، يمرعل، لكن الوهاب، عبد بى محثد السح أن الإحوة 
ننجدق صل من حكم وما الأمور؟ هذه ل الصايهل فإ ثني، مذ ح؛ر اممه فتقول• 

يمدفهل المجد، هدا حوش هي مسامة والقبلة المثر بئ ولكن قبأيه، 3، مثر فيه 
منفردا؟يصل أم الصلاة 

وهذاتحور، لا فيه الصلاة فان المثر عل بيي قد المسجد كان إذا الحواب؛ 
فومن لأ ؤ الصزارإ منجد عن للرمول. افه قال وقد هدمه، نجب المنجد 

محبمنجد كل فكذللث، يندم، أن تحب الصزار منجد لأن ١[؛ ه لدا 
الصزار.منجد عل قيانا محزمه فيه الصلاة فإن بميم أن 

فإنالمنجد، يل أن بعد الرجل هذا فيه ودفئ ناما المنجل كان إذا وأما 
وقدالثأز، انتمل فيه ضل إذا لأنه فيه، ينل أن نجوز لا فإنه الملة، ل الثأث كاد 
إلصلوا رالأ قال: أنه نمبمئ، مزيد أي حديث من ه اللمذ عن بث، 

■حلم،أو شإل أو يمن عن القثر كان ؤإن لقم، قبله محعلوها لا أي: • الموررا 
فيه.بالصلاة بأس فلا الظهر 

(.٩٧٢رقم)عليه، والصلاة الشر عل الجلوس ص النهي باب الجائز، كتاب ملم: أحرجه 



٧٢٢ا>اق1ءاسماوز، 

والظاهرالمنجد، من فاُلئوش الخوتن، ق الحارحث الئاحة ق كان ؤإن 
صحجه،فيه الصلاة ظون ، aJLpمابق المنجد أن ا-لآوثن— ق اشر كان ~إذا 

؛.uUlالمن يكون أن إلا 

حوشهي مسامة والقنالة الهز ييط ؤيكون ق مز فيه الدي والسجد 
للملمجدنثب مكان ق المتر دام ما أيدا المئجد هدا ل يصل فلا المجد، هدا 

فيه.بمل فلا اله، وهوق 

حلمنالمتر كاف ؤإذا تصل، فلا يديلئ، يئن المز كاف إذا هدات ق والصايهل 
أنأم المنجد، عل سائق المز هل فثظئ شتالك، عن أو يمينك عن أو ظهرك 

اشرعل سائما المنجد كان ؤإن أيصا، تصل لا الخالة هده وق عليه يى المجد 
مصز.

ينالمز كاو إذا يصل لا حالمر! ق يصل ولا حاو، ق يصل ايلث، فامتاف 
سائماالمنجد كان إذا ويصل المز، عل بني قد المنجد كان إذا يصل ولا يديلث،، 

القبلة•ل ليس والمز المز ع!، 
لا.أو حولة يطاق كان إن فرق ولا 

••)محجمي•*

توض'المأنوم)أس(؟- ٢٥

المامحة؟يعد يقوله؛)آمن( الإمام ينبن أن محووللممأموم هل الئوال،؛ 
مفيباس! فلا ه ءؤو1لآ الإمام؛ مال، أف يعد )آمن( قال؛ إذا الخواب،؛ 

المايزه،ؤوثُ الإمام همال ررإدا قال" ه النمح، أن هريرْ أبا عن منيم صحح 



لق1ءاتااسالسيح ٧٢٤

منأما أشثآيآه. الإمام! قال إذا )آمئن( قولما! محل فجعل ا آم؛وا؛'ا ممولوا؛ 
آمن،الإمام: قال إذا أي: هائواا،رى الإم أثن »إذا س: أن الئاس من رم 

ثنغ؛إذا أش،ا ءرإدا قوله: فمعنى بصحح، هذا فليس آمن يعدم: أنتم فقولوا 
ذكرتهالذي اكاف اللفظ بديل 

••)قضى••

ئيأرخامحلطسوهةامح؛' ٢٦
ماأذوي لا مريضه، ^؛ j٠١١ كرة زوجه وحك، رو رجز هناك الثوال: 

:وئها؟

أنإلا أيام، وعشرة أقهر أربعه العدم روجته لرم الإنسان وئ، إذا ابواُب،• 
أنوالإحداد الإحداد، العدة هذه و ؤيلزمها الحمل، ثفخ أن فال حاملا د؛كول 

Uأو ١^٤، \ؤ\? تك بأن الحم بمد يكون الذي الق، إلا الق،، تتجي، 
الرجمح،،أو اليدين أو الرأس و الحثاء وقجب به، بأس فلا البحور، مثل كان 

والحو،ذك، أشبه ما أو ؛مكثاج الوجه يثحمير واشمّى الأكحل، ويتجب 
يَةكانت، مراء أوالصزورة، الحاجة عند إلا الست، س والخروج ١^^، وثياُب، 

أشياء.شبمه فهذه صغيوه، أو 

أو١^، ث؛ابج لاتيز أما ض القاد-ج من ثاءُثج ما فهز ؛^^، ١١أما 
لون.أي أو حضراء أو صوداء، كانّت، مواء الزينة، 

الصلاة،كتاب ت لم وم(، ٧٨٢)رقم بالتأ«ين، الأموم جهر باب الأذان، كتاب الخاري؛ أحرجه آ ١ ١ 
٤(.١ رقم)٥ الإمامبالتيروضرْ، مادرة ص النهي ياب 

الصلاة،كتاب ت لم وم(، ٧٨٠)رنم االتأم؛ن، الإمام جهر باب الأذان، كت١ب الخارتم،• أحرجه ^ ٢١
،٤٠ ١ ٠ ؤ رقم و١اتأمين، والتحميد، التميع، باب 



٧٣٥ااق1ءالثروذ 

؛أراداثموضوءش4 لن ١^١^؛ حيااسضي - ٢٧
فهلالخلاء، داحل يتوصا أن وثوى الخلاء إل يدحل أن أواد من الثوال: 

مله؟داحل بيا أونيي الب1م1ةشئا، ثص يدكئ 
ياممبأعوذ اممه، باسم يدحل• أن قبل يقول الخلاء يدخل أن أراد إذا الخواب! 

ملبه.ق نمى الخلاء يتوصأداخل أن ؤإذاثوى والختائث، ا-لإث من 
••هسمى•*

اثننوة؟أوشيزءم؛ حلإالرأس نزسي حكم -  ٢٨
ام؟محا الأن، إل زأنة كئيق أن ويى ١^; زيل الئؤال: 
محظوراتحمح ؤيثجنب الإحرام، ثاب، وتنس ثيابه، عئلع أن بد لا الخواب! 

خثرا•النه جزاك الأن، بدُه منإحرامه، ومحل ثميئلو بعد، لرمحل لأنه الإحرام؛ 
*•هضى•*

:اسساواتسان؛>واسبوذالنيجبيضي- ٢٩

ممزوجهوالمابون الشامبو مى الأنوغ بعص الأسواق ل يوجد الئوال: 
انبجابجا؟حكم ما الريادي، ومحن بالعنل، 

ماومحثل الأذى، ما ثزال ام الأشياء، هذْ باسمان بأز لا ^1^ 
نطنوم.ثيء وفيها الانبجار، أوق الانثناء، ق لائمز لكها اقظٍف، 



٧٢٦

ائئءامراحدوادشؤنر
مج-ع— 

وأصحابهآله وعل محثد، سينا عل وسلم ^ ٥١وصل العالمي، رب ممه الحمد 
بمد:أثا الدين، يوم إل بإحسان ثبي( ونن 

~إنمّبما نبيا يحن وها ال1كودر، محوره ءإ، عم جرء لفر ل وقفنا ئد فإننا 
ه(.١ ٤ ١ )٣ عام القعدة ذي شهر من الأول، الخميس، يوم اللقاء، هدا ل — اممه شاء 

فنقول،:

ألقثوميإدا ه هغ أخن ؤإدا الرحيم: الرحمن اض بم عَقتجل؛ اممه قال 
[.١ لالتكوور:أ ش0تر)1أه مآ ئثس ؤءاام£، قال،: أن إل محلحقه، آبجاو و1ذا أنكدرف 

ه■'اخومجن ؤإدا تعالات مله مجر 
والك5ؤيئ:القيامة، يوم ؟كون هذا تاككوير:ا[، ه ألث؛شمرث  ١٠تعال،: قوله 

الرأس.عل المانه تكئر ي ولمه بض، إل يمضه الثيء جع 
القيامة،يوم ءغ؛ْل افه إكورها واسعة، كبثرة عظيمة كتلة و)السمى( 

النار؛عغجل3، ؤيلقيها يورها، مدهب بحض، عل بعضها ؤيطوي جيحا فيلمها 
ذم؛دئكوما ؤإق؛كم تا3قؤ0ت\ك: اش قال افه، دون من ينثدوما للدين إغاخله 

لهاُؤأسر جهئم، ي ثئصيول أي: [، ٩٨]١لأسLءتجهنربُ حصب آم دمحيب ين 
لالأنياء:ه،ا،[.إوحو>وكه 



٧٣٧اواق1ءااواءاووال،ثررق 

لينمى لا فإنه اف، أولياء مى تعال اش دون مذ عبد من ذلك من ؤيتثتى 
آلثنئمتا لهم •ثقث، ١^؛^ ؤل0 بآيتئن• الأية هدْ بعد تعال اف قال كإ الناو، 

أمثهنآفتهن، C ؤ، ونتر مسيثها لا تسوئ. عن، 
ثإدلأهتابيء:١•١-٢•١[.

ه:أنكدتي القثوم  ١٥٧^ت تعال ينله محيبث 

كتأساظث،، أي! ه ؤ\ومحو>1 لاككوير:أ[، ه أنكدرئ افم،! ؤو1دا تعال؛ قال 
سار،القيانه يوم فالجوم آنتمثه ألؤآكث< أحرى• اية تمئرها 

وتزولعنأماكنها•

سإرث<ه!ألباد ^٧^١ مادت ينله مسثر 

الصلتهالعظيمه ا-إلإال هذْ فإذ ]اككوير:مأ[، نإرذ،ه ألباد ؤو1دا تعال؛ قال 
أيادتنال: اش قال ك،ا ونمو المانة، يوم ماة تكوذ اويحه العاليه 
نثاتاه]الما:-مآ[.دكاث 

عطلن،ه:ألمنار اؤوأدا تنال! مسثرنيه 

وهي:عثراء جع ه ؤألمثاث ]اككو؛ر:إ[، ه عطلت آلمنان ^٧، تقال؛ قال 
العرنمؤ،عند الأموال أمس من وهي عنزةأقهر، لحملها ثم التي الحامل الناقه 
الدثا؛j ما ومحث، إليها، ؤيآوى :بما، ؤيعش ؤيلاحظها ينمها صاجها وتجد 
ينميهمرعج عظيم شأن ز اذ الأنلأن إليها؛ يلممث، ولا نملل، الأحرة ق لكن 

وُفيو دؤي، نمو. يذ يهمالم>ث تا3قلآاكت اش قال كا ثيء، كل 
[.rvru^iتبموه شأو تنمر م؛( ِلةو 3؟ اي 



صاتاا؛ابا1صيح ٧٢٨

4:ئنهق آلتبموس ؤوإذَا تنال: ينله تسر 

والمرادوحش، جع ه ؤألو-مس محئهلاص:ه[، آلو-مش ؤولذَا تنق'' قال 
إلاء؛م\-ثه يطؤ ولاؤلعر i، دآثن ثن تعال؛اممب لقول الدواُبا، حمح نهات 
فتخثزلالأنعام:خم[، رئهم إك ثر عآث ثن أصف ؤ( ؤث ما آمثال>ؤم أمم 

إنهحتى بعض، من لبعضها ؤيمتص الناس، ؤيثاهدئا القيامة، يوم الدواب، 
اصفإذا المزناءرأ'، البجتة من قزف- لها ليس -الش اضاء للهينة بمص 

ذلك،بمعل ؤإنا ترابا، فكانت تعال اممه أمنها لبمض، الوحوش هدم بعض من 
حلمه.يى عدله لإظهار ت؛حاتؤاتاك 

إشءَث آلثار ^^١ تعال؛ مله ثسر 

وحمعتبحر، جع ءؤآلحار؟اٌ لاككوور;آ'[، ه ملجث ألحار تعال؛ قال 
أوأكثر.، lyjالأرض أرباع ثلاثه م فإنها ونيا، ممبجا 

عظيمهثارا توثو أي! تتجر، فإنها القيامة، يوم كان إذا العظيمة الحار وهل.ه 
سعم،الAغلي٠ة بحارها مياة لأن ماء؛ فيها يبمى ولا الأرص، ثيبى وحينثد ستعل، 

حتىث،5ونثارا,

زز.ثغه:ألنموش ؤن\د؛\ تمال: مله تسر 

وارادمس، جع ؤألنم_سه لاككوير:ي[، رو-جغ4 آلمحش ؤو\د؛ تعال؛ قال 
الزوجلأن صنفه؛ إل صتم، كل يضم بمعنى القوس، فتزوج كله، الإنسان -ها؛ 
أصنائاأي! ]الواواة:ب[، ه ئثثه أرزجا ثقم ُؤ تعال؛ اش قال كا الصنم،، به يراد 

٢(. ٥٨٢رقم)الظلم، تحريم باب والاداب، والصلة الر كتاب لم؛ مأحرجه ( ١ر 



٧٣٩ار،ق1ءاث>اءدؤادثرون 

Iتعال وقال أصناف، أى1 ]ص:حه[، ه ؤؤيآ ؤر»ا-ثرين تعال• وقال ثلاثة، 
القيامةفيوم وأفكالهم، أصنايهم أي! لالصانات:آآ[، ه ؤأزثبمهم ئمأ اص ؤآنش/يإ 

خاوإلصاو،وأءلافئإلضاائز،دس
محنظ وحدنا، ]الخايت;حآا، ه .؛ايئ أثذ ؤوربمَةو بعض إل بمنها يقم الأمه 

[.YAliJli-l]ه ثملؤئ *اكم تينا أتيم ندما.،ثاكنجنا 
كلبعض، إل بعئها وصم فهلت، أي؛ ه روجش آلموس ؤو\د؛ معنى إدل 

أمتها.إل أمة وكل صنفه، إل بم، 

ننث<ه!آتنث,ده ؛^٧^١ تعالتمحؤله فيُ 
ه^١,^، ٠^١٧]اكمير:خ-؟[، منلن«ه دس نك آلمؤءردء ؤت\دب تعالت قال 

باش،ظنهم وسوء جهلهم ا-اثاهلة، ي كايوا الناس أف وذللث، حيه، يدمن الأش هي؛ 
ثلألأنئ تدهم بمنن ثإدا ؤ الأش، أقة إذا بعصا بعضهم يلإ نحملهم وعدم 
لاكحل:اره[،منألميِه نوزى ؤ محاوعثات ممتلئ تالحل:خه[، منوياوهم،أه وجهن 

في,ألمإداهيونه) آر هؤيس عل أبمسكمر يئ تنر ما سؤ؛ ميى متهم ؤُ؛مح، أي' 
وا٠تاsواهثم اعم باش، للث، جاء تعال ار؛ه أف نبئرك لأحل•هم؛ قيل إذا [، ٥٩لالنحلت

ليدقها أم ودل، هون عل الأشر هذْ يبقير هل وصار وائم، العم من 
—والعياذفمنهم هكذا، وبعضهم هكذا، بعضهم فكان ا منها؟ وينشح الراين، 

بمنهمإن حكر محو، أن أوبعد ^، أن قل إما حيه، وهي البنت، يدفير من ؛اف~ 
وهوعئفئلخثه، عن مشته الراب، ثيءمى -لتته أصاب، فإذا لبثه، ا"قذنه عئفئ كان 
نقال،أسةا ا-اثاهلة أن نل دلك، وهذا زحمه، محا قله ي كوف ولا لندفمحا، محا 

أولادهم•عل نحنوف لا وهؤلاء وحوص، وهي أولادها، عل محو الوحوس فإن 



صاتاساهمح ٧٤٠

آمث,دهؤن[إ\ تمال؛ ينله مجير 

م^٠١^٠ ت القيامة يوم ساو لاككوير:ح[، ه نلت أوت.ثذ\ ؤذ\د؛ ءغتْلت يقول 
هلأذثت؟أنلت؟! ئاذا لاككو.ر:ا،[، ثئاك4 

تدئنئد إما ثم الدفوثة، وهي الظلومة، وهي تنأل كيف إنسان! قال فإذا 
تزييخا jUإما قيل: مم؟أ فكيف المحلف، و٠يلأمحزولمعنجشام 

دن،^؛١^، فيقاو! أمانة، سأل لأما وأذها؛ للذي 
الساكلانإل فأتنا الدنيا، ل آ> عل اغثدى شخئا أن لو ذلك: ونظر 

منتدأنه يعرف وهو إ الرجل؟ هذا صربك دُب بأي للمظلوم؛ فقال، الأمثر، أو 
دس^؛١؛، سأل؛ فالوءوذه للظالم، التوبيخ أجل مذ لكن دب؛ له وليس عليه، 

العامه.اش نسأل ودافنها، وئاتلها لظالمها توبيحا تالتكوير:ا'[، ئتاده 

4^4؛أمحق  ١٥٧^عال؛ ت^ 

وهي؛صحيقة، جع الصحف؛ ١[، ]التكوير:• ثتُئيم ألمحم ؤء؛ تعال؛ قال 
الأمال.فيها يكثن، ما 

ؤيثجلنكث-، فإنه فعل، أو ئول من ثممله عمل كل أن الإنسان أتآا واعلم 
[،١٢]الأنفءلار:اا—سلؤزه ما ثتيؤث ؤكراما أمتاء أيدي عل حائف صق 

كتابه؛ق يقول سبممحؤئال اممه فإن القيامة يوم كاذ فإذا يعمله، ء مي كل فيسجلوذ 
لذعنقه ل عمله أي؛ ]الإ-راءت'ما[، 4، ءقارْ> أؤته إمى قل يؤ 
وآثنأيخاى،ششنمتوخا، أي؛ تضإه]الإمل:'ما[، كتة.حفاكثة آج 

١[.]الإّراء:؛ ساه قك آ*و 



٧٤١الااةاءاوواءاووال،ادرئ، 

كلأمكل يكب، بعض مع بنضئم وكلام يكب، سكلم ويض الأن فكلامنا 
عثيأص؛نصم:الشي ولهذا،؛lJ تق:ح١[. عتيده رنب ليتي الأ مي ين ؤتاشط تكتب، 

بمالنءممحثالأ:ض«ص.
لثضنث«رآا،أؤ -وو\ ملمز الأخر والثوم باق ضأ 'كاف ءرمن س؛ وغال 

يكثزالذي إو أي: ثمط4ارآا، كلامه'كنز كثر ^ ٠٠عثه، سكب ثيء كز لأن 
كلفيها نقنت، سوف، الصحف، فإن ،، l0l^Jفاحمظ ورلاته، تمهله يكثر الكلام 

القيامة.يوم للثخ تنثر وسوف مول، ما 

أدثإا؛محطته;تعال: منله ينجر 

محفوظسقف، الأن موثا الثإء ١[، لالكوير:ا ه 'يلت تعال:مال 
تعال:وقال قوة، أي: [، ٤٧لالذارياتتهده سنها  ٠٥^^زعالت قال ثديي، ي مؤ 

مويه٠أي: [، ١٢نداداهلالشأتبثا فوق^أ ؤوتثثثا 

تنخعند الخلد كإت5ثط مكاننا، عذ يزال أي: وكشط، القيامة يوم ففي 
تعال:نال كإ سمينه، يعرينا يم عِققل، افه فقكثطها اللحم، عن البعثر 

السماءثلوى يوم ؤ تعال• ومال تالزمر؛تماا"[، ه إتيسمحء مننينتت ؤوآكعنهم؛ت 
يمض:المحخ، النجل كقابموي أي: [، ١٠]ص:؛الي كلي 

ذاللسان كف باب، الفتن، كتاب، ماجه! وابن (، ٢٣١٧)رنم الزهد، أبواب الترمذي؛ أحرجه ( ١ ر 
(.٣٩٧٦)رنم الفتة، 

رقمجار0، يوذ فلا الآحر واليوم باض يؤمن كان من باب الأدب، كتاب البخاري! أحرجه )٣( 
عنإلا الممتؤ وزوم ، والضيف، الحار إكرام عل الحث، باب الإي،ان، كتاب وملم! (، ٦٠١)٨ 

(.٤٧)رنم الإبجان، س كله ذللث، وكون الخم 
٧(.٤ )٣ الحلة j أبونعيم أحرجه )٣( 



ثمق1ءاتا|،ابالقتوح ٧٤٢

المحو،وعن الثثزق عن ثها حفظا الورهه طوي كتابته من ميغ إذا الكاتت، أن 
يجوحذيقول• تعال اطه أن إلا ممبماء، الأم ويمي القيامة، يوم مح5ثط فالثنواُت، 

عنهابدلا يكون موثا الى عاء الفتكون ]الحانةت؟ا[، ه ثمية يونذ مبمهم رش ءِ،ش 
وكذلكويرها، بيمينه ثطويا عيججل اممه ببجن يطوى الماء لأن العرش؛ 
الاوثا؟أ hjLأين.ا1بم، أنا ؤيقول: الأخرى، باليد الأرض 

اكم^^١ ت تعال مله مسير 

وسمئت،النار، هي• ايحتم [، ١٢]التكوير؛ مغو1<ه آكنم ٠^٧^١ ت تعال قال 
منها.وإياكلم ينجينا أن اض نسأو( ، ^T^lوظلمة قعرها، ليحي• بنءلك 

أقنؤكأت؛ا ت عته تعال اممه قال به، توقد الد«ى ووقوت.ها توئو، أي وسعرت 
يوشأف مى بدلا ]اكحريم;ا■[، ه ؤألجار؛ آلناش وم_دها ثارا وأندؤ أنمتؤ مرأ ءامتوا 

نارمن حجاره والحجار٥ت ازكفار—، ~أى الناس الوقود يكون والورق، بالحؤلج، 
جهنم.سعير وطا والحرارة، الافتعال شديدة عظيمة 

دسيرملهسالت
أءْ ءم  عينلا ما فيها المشي، دار الحتهت ]اككوير:'آا[، اؤوإداآئة ^١^ قال 

بئر.دل_، عل حظر ولا سممت،، أدن ولا رأت، 
للموم؛ن.وريثت، مرين أي؛ 

وداروثوقي، تثئر ا يا؟ يفعل مادا ازكمار ت-ار وهدا، هات،ا المرى؛؛ن وانظر 
القيامة.يوم يكون هدا كل ، vi^;_^>الحنة ؤإدا وئمب، ثرين ١^^؛، 

وإذا0 ص نأنا 0 >إذَا الأتاي هدْ همأنا فإذا 



٧٤١٢الأق1ءادواحدراسقووزر 

آلحارواذآ ه حثمي آلو"مش وإدا ه عطنغ ألمثار وإدا ه ن؛نق ال؛تاو 
دإداه مش دن، ٥؛^، نك آلموء.دت وإدا ه روجت ائتوش وإدا ه ثحتث 
ود4أثة نإذَا 0 نيئ أمحء ناذَا 0 محي ألءَت نإذَا 0 محت أمحق 

لأماالخراب؛ ثان لر الأن إل ولكن حملة؛ عثز ثلاثه أما نجد ]اككوير:ا-*اا[، 
يكونماذا يعد، ثان لر فالخواب إلخ، كورت، الثمز إدا الثزط، صمن ق كلمها 

الأشياء؟كاتهدْ إذا 

مآئثس ولإئنذ ميثرينلهتعال؛ 

نحرمن قدمت ما أى1 ١[، ]الذكوير:؛ شريذه ثآ ئنى ؤءي«ت تعال! اف قال 
زآلسووه ين عميق وما ءتهمسرا ين عيلت تا ممى حكل ئحد ومر، 
ويحير»كمتمدا أمدا  IA_Jي؛ها أوآل ^٧ أيما محصزا، يكون أي! •٣[، عمران: 

أوحير من أحفزت ما مس كل اليوم ذللمثج ق فتعلم •٣[، ءمرانث ]آل تتث)ه أثد 
منشى، ما سرعان لكن ثز؛ أو حير من ثمنل ما ٣ الدثا j نحن ثز، 

اي iLJإننا الأكليم،؟ا قلء عليه خزي ط تغ مما نحلا مط الآن ثثدؤ 
هذاأن ثظنوف هل لكن شيئا؛ اكاصى من ولا الطا•ءات من ثتدكز فلا ات5ثيمَ، 
أثأحفزثه القيامة يوم كان فإذا باق، هو بل واض، لا نسيناه؟ كإ ندى، يهب 

لصمث(همآ ئنس تعال! قال ولهذا نحلته، باك مسكا عر 
]اكمير:؛ا[.

منفيها بإ يتعظ وأن العظيمة، الأتان هذه ق يتأمل أف الإنسان عل فيجم، 
مدلوله،وعلمنا به اممه احآر ما لأن عم• رأي يراهما لكنه حا يؤمن وأن المواعظ، 

تعال١^ حزر لأن بادانثا؛ مأ0عثاه أو يأعينثا، ق،اهدواه ؛١١ عناردا يقيئا أمد فانه 



لق1ءاو(اك1بامممح ٧٤٤

الثيءترى فقد الوهم، فيه يع ما مموا سمعه أو رام ما لكن عقلن؛ لا صدق 
ئسافتظنه الصوت سمع وقد الوال، وهوحلاف ثصورك ق يعينه مسحا البعيد 
عغيراممه حمث لكن ا-قواس؛ عل فالنئلمثري الواؤع، وهوحلاف ذهنك ق معثا 

صدق.■تحر لأنه الوهم؛ مى ثيء •نيه يرذ أن يمكن لا مدلوله علم إذا 
ببمانومن أن بحب حقيقية، أمور هده ق تعال اممه يكنها الني الأمور فهدم 

منعليه يدل ما بممتهى يعمل أن بحب 7اا الإيان بمد ثم عتن، رأي ثراها كانلث، 
أهلمن تكون حش المنهثاُت،، وثرك بالواجبات، والقيام والارجار، الايعاظ 

^٧^٠حى سلوئه الأين القرآن 

تلميق ولثدأ قدر، ثيء كل عل إنه وكزمه، بئق منهم ؤإياكم اطه جعلنا 
للصواُب،.يوفمنا أن اطه أل ونالأسئلة، 

٠٠ ٠٠®^©



٧٤٥اىاقا«الواءدياسهردن 

نلوخاسءنيسا؛؟١- 
لإشغاوالصئق اأزاكز بثح تقوم الصيفك العطلة ز المدارس بعص الثواوت 

ابقات،وموندوات، محاصراي،، س حيته بأمور الشوايع ل المائع الشباك، 
الغنةبلمك المعستكرايخ هذه ق الشباب، يشغلول وربإ النافعة، الأمور س وغيرها 

ليسهذا ؤإن غور، ولا سعي لا هذا وقال؛ الشباك، بعص اغرض ثم ارح، وبم
ؤيقولون;التاجي، ق الدروس هذه تكوف أن الواجب، إذ ه الرسول زيمؤ 'س 

ذللت،.ق احتاروا الثمابح س كنثرا إن ثم يويفيه، الدعوة وماتل 

والمقاصد،الوسائل للتقريق؛٥٧ ذللث، ق كافيا شافيا يوجتها منكم فنريد 
•حثرا اف وجزاكم اطة، أثابجم الأمر بمضغ حتى 

وسللماض وصل العالي، رب، يثه الحمد الؤحيم، الرحمن اف بم ابواب• 
فكلا الدين، يوم إل بإحسان بعهم ومن وأصحابه، آله وعل محثد، ثبتا عل 

ثغسلأنها الصيفية؛ المراكز هذه س ينشئه ما عل سكر اف~ —ؤزممها الحكومه أن 
الكشرةالححافل وهذه الشباب، هؤلاء فلوأن كبثرْ، وفتئه عظ؛مما، ثرا المرا؛ز ذْ 17

إلأو المنتنماجه، إل كمج أو و•ءنصا، طولا الأسواي( تحوب، صاريت، العدد 
أممدالثز؟ا ثن مها محتل بالذي م فا أوالحال، أوالثناكح، اواري، 

ادوفالأئحتاف_إ، مى الكوارج،، مى العديد هؤلاء س بمومع عاؤل ان إنكل أن 
ذللث،.وغر الرديئة، والأفكار الأخلاق، 



٧٤٦

تنقول ولا الشتاب، مى كثيرا محمظ صارت الحمد— —وف ^١^ ٤١هده لكن 
فهاخأئممثِسومحئز الوائ، هو ك،ا الثبات، م ولا الشاك،، أكو محفظ 

وا،لوعظهالكلأ، العلو بما يكوذ ام الحاصرات لإلقاء العلم أهل انتدثاء 
عظيمة.مصالح فيه أن ا؛،لثإ لا وهالا والشيوخ، الشباك، بين والالثة النافعة، 

أفتهوما والنزحثاتر، الكرة ُلنبة النفس ؛نّلع بن فيها تئمل ما أما 
وقت،،كل وق حال كل ق ابد أعطيت لو النفوس لأن الحكمة؛ ين فهدا ذللئج، 
عندككنا إذا اش، رسول يا قالوات )(.قهؤ فالصحابة وسثمت،، وكلت، للت، 

وعامثابثوننا، إل ذمنا إذا يكن ي؛ نأي راu فكاكا والناز، الحة ^١ وذمُتف 
يمض:، ٠١١١٠وناعهررناعه الثئول فقال، ، ١٧والأولاد الأئل 

مء.وهكذا نئْ هكذا يكون اف الإنأن 

لأقومىدْءيننت قال لنا العاص بن عمرو بن اف لعبد وقال 
ياتنو قال: ثدا؟« >رأثلثا له: قاَل عشت،، ما المحات وَلأءئونن عشن،، نا الثل 

علتالئؤحما، علتالث، ؤلنمسالث، حما، يرباك رُإ0 نال،: اف، رمول، 
ا.هأعطثلذىحؤ عاثلئ،حما، — ص1فائ، —أي: يلرورك حما، 

قالئز ق عمله عن نالوا -حين قالوا بموم الثئول ونجع 
اشعمن ءكياصآلآئمُ الثسول قالوا: الحمل هذا مالوا وكامم به، وأحثروا بتته، 

الثلانام لا انا بنضهو: فقال كدللأ،، لنئا ويلحن ثأحز، وما دئبه ين ئمدم ما له 
تركوجواز وا،لراب أعور ل والمكر \ذذض دوام قفل بابه اكوبة، كتاب ت مسلم أحرجه )١( 

(.٢٧٥رنم)"بالدنيا، والاثتنال الأوقات بعض ل ذلك 
كتابلم: وم(، ١٩٧٥)رقم الصوم، ل الجم حق باب الصوم، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

(.١١٥٩رقم)حقا... به أوفوت به تقرر لن الدهر صوم عن الهي، باب الصيام، 



٧٤٧اىرق1ءارواحدزاىثررن 

كالثالث: وقال أهي، ولا أنوم ك ١^: وقاو ةأم-، ولا الأل يقوم -أي: 
^٠^١٣^٠ تجع ئو اشاء. أتزثج لا ١^: ومحال اللم. آكل لا 

وآترؤجوآنام، وأصل وأمحح، أصوم إل إ هدا؟ يقولوو أقوام بال 'رما قال*بذلك، 
•آ هرارر مليس ثر ص رؤب ض ، ١^١٤

لبإف ثم الخكنة، غاة أنه شك لا اثاعة اقنة من طها القس فإءءلاءُ 
نشطةلأما للدن؛ مضه ففيها الئتى، التحتا ؤإذهامحتج الثمل من محها ما مع الكرة 

الأق:فيها نج4 لكن ومويه؛ 

الثزاويللني من الثمهاء بعض معله ما اللاعنون يتجثم، أن أولا: 
هصبمت؛؛مزاويل يلتس أن الإملامي للثماُته محور لا بحوز، لا هذا فإن الممتؤ، 

والنوكثئها، كون لا ظل،تنزة واصح؛ محالاص ٧ الفخد إن قلنا: إن لأننا 
ببعض،بعضهم بمس _ الثمام، أفخاذ كثفن فان عورْ إنه مل: لر ؤإن إليها، 
ذروها.محنا مفتد؛ وهذه 

ذلل؛،،أنثه ما أو ثئم أو تب من الديء الكلام إل ذللثح يودي ألا ثانيا: 
بمئمطإدسمامىءنيساهم،كلأمحو

أحدعلب إذا اللاعبين، يعص يمعل كا الروءة، يثال فعل نجنل ألا ثالثا: 
وماأكممام، عل وكيملوثه ونحموثه، يضموثه، إلثه ينكئول جاووا الأحر منهم 
مىحاءسا كانت، ؤإن الأفعال هذه لأن لل٠ئوءة؛ المنافية الأفعال من ذللئ، أشبه 

كتان،لم: وم(، ٥٠٦٣)رقم التلكح، ق المغ-_، _، j1jالكاح، كتاب< الخارىت أحرجه )١( 
الونعن عجز من واثتمحال مونه، ووجد إليه، نفسه تاقت لن الكاح استحباب باب النكاح، 

٠)رنم بالصوم،   ١١٤.)



ثمق1ءاوااساهمح ٧٤٨

الصغارالأؤلفال حتى سكنها، من أوو لكتا دين، ولا مروءة عئدهم ليس دول 
لكانضيهدا، لوسلوا ونحوها العاشرة بس ف همم والذين البلؤخ يوف الإين 

الفعل.هدا بترك توجيههم 

 Uو.اوثول هل لكن نحدق، الناجي، اثواعظ كاذ ان القائل: ول ه
س،حافيالوق،لم:سلالأازإلأفياس 

في.يتألحذئ•إليهن فأنك، فته، سلهن يوما اشاء ووعد الثمر، ل ؤيعفلهم 
الخاجةدعت كتأ لكن هوالأصل؛ وهذا المساجد، أنه صحيح الوعظ همكان 

فيه.يوعظ فانه عمم ق الوعظ إل 

العداءلهم واطبخوا الناجي.، بمزاكزق لهم ائتوا لويلنا: الشباب وهؤلاء 
قؤئلثول مى انكز أيقا، مت٤ئا هوا لكان فيها، المهوْ واصنعوا فيها، 
معم.مكان 

عنديكوف أن محن، الاعتراض• 7ان"ا اعرض الإي الأخ لهذا أقول محإف 
مجنثنى نطحثا يكوف وألا منازلها، الأمور يتزل، وأن ووغن، إذراك الإنسان 

يريب١^■^، ما ؤينظر الأمور، أعوار ينثر وابما ايا إنيكون بل السقوف، هوق 
الأفعال.عل واقاسد المصالح من 

جان،هى: إنإ الإسلامثة للشريآتة الشاملة الوامعه العريصة والقاعدة 
قيثلث، أحد ولا اأثارسد.، ودئع اآزاكزباتحالح أتت، ممد الفاسد، ويقع المصالح 

حشهدا، الناز محثل المناجيَتي إل امحوا الصيفية: المراكز لئئ\ؤ ثلثا لو أننا 
الثىء.ثداالحاثهلأ:شطوول 



٧٤٩ائقاءاثواءدوا}ءضرإز، 

أل؛؛ثى العلم يل هي التي المدارس أمائ الأماكن؛ هذْ مول؛ فإذن 
الأزيطة،!ها وسواوبنوها، فيها ذوقوا بل يتكئوث؛ثا، لا واثنلموف طويلة، 
غايةاوشوو عهد ق مموها يكن لر ذلك، كل اتكتأ،، لها وطبموا 

الثنولمغ هل لكن الصمة؛ للأربطة؛أصحايت، ينتدل أن يمكى أنه هنالك، ما 
للعلم،مكاو الأن ءا1اوارس هذا، مذ مع ما أبدا، دلكه؟ مذ ءفيوالصلأ،وآلقةم 

الثانيةوالوسائل العلعاء، وأقوال( رسوله. وستة تعال اش كتاب فتها يدرس 
للعلمسموضرم

الديذأن واعلم الأمر، ق فخن الأءاراصت هذا اعرض الدي للأخ ونقول 
يئتمللم مجا كانت،، انيأيي ياق؛اأص>وأنه عملكه، من وأوتع فآزك، من أونع 

فثئح.غالبة أو مناوئة مقار عل 
ثنتأما عل ثدل وسائل فكلمة الدعوة ونائل إف قوله! أما 
لم:رذؤإن ننامحا وئأ، تكوذ أن إلا نهقا فانا ونيله دامت، فإ رقتمه، 

)!،١١ألننا اقاصد، أحكام لها الوسائل لأن ؛ ^٠٤يغذ لم ما الشريعة؛ ق ^■^١ 
موجودةالوسيلة هده كانت، فهل وميلة، هده ا الصوت،؟ مكم بواسطة النامحى 

موجودة.غر ا-إقواُب،ت ءثواصغأئم؟ا الؤسول( هد عق 

وسيلةهده ا أوبيانه؟ الخرف، محبي أجل من الظاؤة بلبس الكتن، مزأ ألننا 
الثسول.؟•'عهد ل موجودا هذا كان فهل العلم، وغئصيل الكنس، لقراءة 

مالننثع سثاعه المع أوحفيم، الأصم أذن ق ثصع ألنثا موجود. غر الخوابط! 
دمناما .؟ الثسول، عهد ق موجودا هذا كان وهل بل، الخواب! الخر؟ا مذ يلهى 

ذامحا.ل ونة  ٧١كانت، فإذا الثاثة، إل نؤ فإنما نسيله، بأما أقززنا 



رق1ءاتالبابالفتوح ٧٥٠

مربواحش منكم بمربوف لا اياعه هولا؟ عنهم؛ لمح( ينل اناس جاء فلو 
محترمه.وميله لأما ستعملها؛ لا هدم قالخات عليها، عصوا وين لعازف، ا^ 

امرأ؛الداط تكوو أن إلا اف إل الوم؛ أوئل:لأبملهؤلأء 
لا.لثاو.عوهلم؟ حيلة ثاثة بامرأة يأيي( فهل 

شرعاممنوعة مز ز ما إليه، وميله هي ما حسم—، وعل حارم، لوماتل فا إذن، 
كثع.فإما بنيها 

أولياءواحئ ااة5ومة، حسنات من أما وأرى الصنمه، المراكر أحئد وأئ 
وهي؛ائل، ممى ا-قدر نجن لكن فيها؛ أولادهن( إدخال، عل الأموو 

منذلك ق لعا والكتار؛ المزاهفن مع الصغار الشباب محلط أن الأول؛ 
منها•لإض المم، الفتنه 

والصلاحوالأماثة العلم دوي من اآراكز هذه عل المائئوذ يكوف أن الثانية؛ 
يكونئي. امر لأنه كذلك؛ يكوف أن بد لا نقول(ث ولا الإمكان، بحم، والروءة 

عنالعلعاع ثكلم لعا ولهذا الإمكان، وحثّ_، لكن وحده؛ ف غال،كنإلا منتحيلأ، 
غإنهعدو، هاض يوحد لم إذا قالوا؛ عدلا، الماضي يكوف أن محن، وأنه القضاة، 

هأنعم ة ك يقول؛ ١^ لأن للأمانة؛ وأعزج الفاممين، أحن يزو 
]اكاين:ا-ا[.

ا1زاكزأنبمثئراهذْ ل أولاذئب أذحلوا إذا ١^ زلأة ء أن اكالثة: 
اثذيوض ام، إل التلاميذ طلعات مثلا تكرف كيف وينظروا الراكز، هذه أحباز 
للجمع*التوفيق الله وسأل أولادهم، عل بمافظوا حتى وهكذا، بهم جًرج 



٧٥١اااق1ءاإواحدوالثروذ، 

وامعذهنه العلم طالب يكول أن يد لا الدلم~ طلة ْع سيإ ~ولأ وأكرر 
مماصدإل ينظر وأن وثطحقتها، بفثاهرها الأمور ياخذ وألا عميق، وتمكيره 
يكونما أو صلاحا، يكون ما يمتع وألا لقلق، اُإصلاح من إليه رثي وّْا القرينة 

شه.الشزغ ززذ إذا إلا أكر، ثنية دزةا 
*•هسى•*

ليلا.٠ L،mيومإالراءان يقوم هل ٢- 
وعدمالزحام، مى ا-لإ وئت، ق النساء عل يكون ما ثعلموف القوال؛ 

للمرأة،بالننتة العلم أهل أش ومد الأماكن، بحض ل المناسك، أداء عل القدرة 
يذهبأو اللمثل، 3، معها شه ثميرمي يدهب أن لولبجا مهل اللمثل، ل رمح، بأنما 

الليل؟ل ممهل ؤبماجما لنهار، او 

الشحأنالئمح،فياشخاقإلأللةاص،فإنهلأةوزإلأفيض• 
بجُإلسلأنهلومةإلاللآحراللل،وكذلأث،فيالوم 

لأناللل؛ إل لائزقث عشر الثاJثا زئذ كدللث، عم، الثالث، النوم إل أن:يمي لرم 
للأ،رمح( أن المزأْ لغثر حتى مجور عثر، الثالث ليلة بعرويب، سهي، الثفريمح، أيام 

كؤنهٌى أمقل امحع وجه عل بالرمي والإتيان اللهانينه ْع لي اومح، أن وري 
المائةيودي ولا أويئومت،، حبمته إل أيرجع يدري لا وهو الثهار ل لرمح، يلهب 
ه.نفعل بالخوف البال ممعول وكانه يودييا بل عيادة، يؤديها~ ~حارإ 

منالعتناذةأول ذاتر عل المحاهظه أن الشريعة؛ عالها ذلت، قاعدْ مررثا وقد 
قوالقلأأنإصمُثالني قال ولهذا شنا، الوقت دام U ئكايآا أو ص عل الئاظة 



٧٥٢

ا.الأحساناال ولأوهويداس الطعام، بحصزة ررلأصلاة 

مخيحش الوقت آحر إل الصلاة أحر له! نقول الأحسم( يداؤع لكل ممن 
تداسروأسث، صثت إذا لكن أفضل، الوكت، أول ق الصلاة لكنت، ؤإن حاجتلث،، 
العثاذة.رذادتv يتعلى الدي ا"قشوع عل نحمل لا فإنلثج الأحتثم(، 

أمحلِسلإنىفياءار،النسفياللل الخامأن لهذارىفيالوقت 
اأطثودc،الزخه عل الضاذة وأداة اخوغ، به نحئل لا الئهار ل الئس لكن إذا 

لبمئواوأنه هو دهن، أن أحل من الم إل ام يوئز أن للئ->و تجور 
ابنزه.

••)محجمي(••

حكا؛(ئسمإخراجامك1ة:٢- 
أم،هذا أشهر؟ ثلاثة مذ أكثز الدمؤ زكاة أحرث، إذا الحكم ما القنال: 

الJىالقديم الدم، وأصادئإل ءددا ذما ١^ إذا ام U الأخت: والأئئ 
الزكاْ؟عش وحسلم، 

إلإذا إلا محوز، لا ب أو الدم، زكاة لكنت مواة الزكاة ؛امحت الخواب: 
لكنبه؛ بأس لا فهذا أهل، أنه يرى من لبمحرى وأحرها للركاة أنلأ اف الأنبجد 

ندةمن إلا زمحث، نا d مغ: الثانقة السة ل يقول لمحلا الحزو؛ بمد أن محت، 
أحدانجد ولم رمضان، ق تحل كانت، إذا مثلا: أحرى أشهر ستة فأضيف أشهر، ستة 

يريدالذي الهلعام بحضرة الصلاة كراهة باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب ملم؛ أحرجه )١( 
(.٥٦٠رنم)الأحثن، مدافعة •ع الصلاة وكراهة الخال ق أكله 



٧٥٣ا1إات1ءااواحدوادررق 

أنايقل: فلا الزكاه، يودي الثال رمضان حاء فإذا المعدة، ذي إل وأحنها بميه، 
كانفإذا تأحيئ، الأول لأن القعدة؛ ذي ق إلا أحرحها فلا المعدة، ذي ق إلا أود 

باس.قلا لمتئلحة 

 Uالزكاة،ق الأى الدف إل ثضأ لا فإنه اول، أقاء ل ذما ائوى ذا إ
واحد،آن ل زكاما ومحرج الأول، إل يضمه أن ثاء ؤإن وحده، حولا له عععل بل 

الزكاة.وة.د.يم باُب من هذا ؤيكون باس، فلا 

اكاد،،ل الأثل إل فبمافث ^١^، ١١من أم اثواة اود.ي ابجن كان وإذا 
واحد.شهر ق زكاما عبمل محرأن لم ما وحدْ، حول لة الحول ل لكن 

*•هصى••

اضى:إلا١^ يوم ولم اسل بمدننسف بذ*ودثهة مج - ٤ 
ئجهلم ولكن أهاله؛ ومعه القل، متصم، بعد مزذلمه س حرج حاج الثوال: 

بعدإلا النمة حرة ثزم ولم الحثم، إل امحه بل النمه، حمزة لإمل اياو، إل 
الجار؟نيةف أن مرذلثه مذ حرج من يلرم فهل اللحى، 

كاحدا يفز اشغز، بمر حض ئزدلفة ل أن:ص الثق أولا: الحزاب: 
مj، يحرج العمة، زمي j الناس زحام مذ حاذ من لكن الئي ثثل 

ايئزة.الثليوفيم 
صلتئق محالما أنه شك لا الح٠زة ينمي ولا الليل آحر مذ يحرج وكونه 

وجهازت

ا٢ ١ رنم)٨ الحم،.، حجة باب الخج، كتاب ت لم مأحرجه 



لقاءاتااكابا،قتوح ٧٥٤

المجز.يصلا أن قبل حروجة الأيون الوجه 

الثنز.ازمت أن إل اوني م أنه الثاف: الوجه 
لكنه\]تتي.( ق يقدم بأن مأمور الرمي أجل من يقدم الدي والإنسان 
لأ;ئزئئثتيآ.

امذارظ؟مىاسجيومءولأصيحممحدا٥- 
يمرد؟أم يمرق أن ت له أئصل فأتبمإ عزقه، يوم ل اُلإ ثوى نخص الثؤالت 
وحج،عمزه سكان! به عئصل لأنه أفصل؛ اكزاف أن يظهزل الذي الحوائج! 

وت،دى■وحجا؛ عنزة لتل—، فتهول• 

مالإضشءسائاجةشذبمررسان:٦- 

الحكم؟فإ روجته، يد ف\تننز تياررمضاف، ق سهوثه علنته رجل النوال،! 
أنمحور انافز فإن ثنافزا، كاو إذا إلا نثه لحرام هذا أن الحكم الحزابج! 

عليه؛كئزأ فإنه ثنافر غح كان إذا لكن وعثرْ؛ والحاع والشرب بالأكل مطز 
يل!ما وعاليه العمل، تيذا يمد صومه لأن 

والدJاش من بالخجل يشعن وأن _؛، أهم وهي تعال اممه إل التوبه أولا! 
بيزيديه.

أفطنه.الذي اليوم هذا يمضي ثانيا! 



٧٥٥اسءارواحاوواممة>محق 

باحياوها،الفعل هذا من م\5ثة وقد أئزلش، إدا إلا عليها ثيء لا وزوجته 
والمماء.التوبة عليها فيكون التمك؛ن، هذا عليها وثئرم يقفى، أن فعليها 

••ؤصى•*

سىامتيااض1ا:٧- 
هناكهل أدرى! فلا والتصاح، الملابس ق الصلتان أيولع كوت \ذثؤ\ل.' 

يزءبثلف !لا هذاأن لأبمكن كآن وإذا إزاَشُ؟ نحن محدد صيث 
يتعلقما وكذلك إرالته؟ تجب فهل البضاعة، هذْ جح أو العئن، هذْ من 

ماذا؟أم إزالتها أيصا محب هل الثدامك، بالنيثة 
فيك~أاممه —بارك أقول الخواب• 

الناسيعص يظنها الأشياء بعض لأن صليب؛ هذا أن ثعلم أن بد لا أولا؛ 
كيلك.ليست وهى صزتائا 

لأنمثلا؛ الثوُت، ق مشا لكونه لا صليب، لأته وضع أنه نعلم أن ثانيا• 
يصعوثهإنإ ثوي-،، ق وفيا نحعلوا أن يمكن فلا الميتج،، النصارى 

الاحترام.محوصع 

أوؤوقه,أ الوا-محن، فان صلس،، أنه تحممنا فإذا الأمرين، هذين من بد فلا 
التجاريسممي• ولم ءاطعناها فإذا اكياب؛ هذه ولمماتي القنة؛ريقه، الأقل عل 
أيصا.قامحليوها منها 

مححكئهااليهود، شعار إتيا يقال! اش الثد•ايث النجمة ق يقال وكذللئج 
بيم.محتمة لكنها العياذة؛ نبيل عل يتخن.ونبما لا اليهود كان ؤإن الصيس،، حكم 



لق1«اتالابالسرح ٧٥٦

أنهأن!؛أثد د لا ضف ثل هل أمحي: محتكة، أنوج عف فإب اسان أط 
هوعندثا الصلسبإ إن فقالوا: أسلموا الذين النصارى عنها سألنا ونحن صليب، 
ويكونمحلولا، والثاق يقع أحدمما حطان، يكون أن المعروف؛ الصليب 

الثال.من أمحلول جانس، من الطوئ 

الصلمسس،ماعه ينويا التي هذه الصالي*سإ ساعة عن مالتاهم إننا حتى 
محيالصلسس، لأن شل؛ الشركة علامة هذ0 المحيسج، -بما يراد لا هذه فقالوا: 

لالحانب؛ن وأحد عرصى، حط ثم طويل، زق حعل إنه محه: يقولون النصارى 
فالإنسانهوالوافر، هذا لأن للراؤع؛ موافق وهذا الأحمحر، من أطول الهلول الخهل 

تكونأن يمكن فهل يداه، -بما ربط أن أجل من عزصا حشبه له ثوصع المصلوب، 
الأعل.ق تكون بل لا، ا القنم،؟ ق موصوعه لليدين الومحوعة الخشيه 

محتلمة،بأسكال سنتمر قيل ئشزيتؤ التي الصورة هذه من ملث، ق نحن لهذا 
صليبا٠لت علامة)٢"( إن مم صلبان، هذه وقالوا. 

الصيسق،أشكال عل وصورا أشكالا، يثكلول أنبمم العض يظن وقد 
فقال:نصراسا، وكان مسلم ان إنحييني فقد صليتا، ليس هذا يقولون: هم لكن 
محدنا.هوالذي هذا 

ثيءأعلاها ق البئر، من الماء -بما ثرئع التي الدلأة نتق فيا توخي كذلك 
فمثلطولية، والأحرى عرصية إحدامحا حشتتي، عن عبارة )العنقاُت،(، يسمى: 

صليسج.أنه عل وضع الذي هو الصليب فالثيء صليتا، ليمتا الأشياء هذْ 



٧٥٧الأق1ءاثمواءاوُاسه>ك 

 -Aسمطهباضثحاسأ
علالمرية، اأد0 ق نحن عندنا يوجد أته العلوم من الئوال! 

منألكلها، الدارس ق معنا ويدرنوف رافضة، واللام الصلاة أفضل ساكنها 
منهم الذين الطلامت، وب؛را بينهم، أعدل أف عل نجب هل فيقول* المدرسمذ بعض 
أعداءهو- يقول -كإ لأمم خزلأ أعطيهم ولا حمهم، ل أثصر أم الثق، أهل 

الملة•عن جول حاو كماو العلم؛ أهل من ممر مال كا وهم ؤلرثوله، فب 
الناسعذ الشهوت لأن الموية(؛ )المدية أممي أولا: الحزاب: 

أنفبل أيقا مآكه ق كان الرر لأن الموية(؛ )المدينة والصواب: المنورة(، )المدينة 
الديك.ق يكون 

أكثتأيا ؤ ظ: ، ٠٥١فال بالخيل، نجفي أن اللئس م الواجي ٧^١: 
ألاعق م سنثاذ يجرظًظم ولا أكنت ق.^ljT* ؤيت َؤؤأ تام،وأ 

و.نفيلوأيأذنثلآتنئهئكممحقومضألأشلوا 
 ،]a:_[ اخدمحامحان إليه محام إذا الماصى عل نجئ قالوا: ١^١; إن خش

هناتعال حلم: يقول فلا واحدا، صا منه يجه أن كافث والثاف مسلمأ 
الكلام،ق بينهإ ينيل، وأن أمانة، حميعا بخعلهإ بل لا، هناك، ادهن، وللكافر: 

بالخثر،اف ضلث، للمسلم: يقول فلا للئنلم، ؤثزممة للكافر الكلام ملظ فلا 
المغامم؛لأنناهواضلمماآفيباك،ولأيقوله 

فلألأ،أو فلأنا كونه ض الم فلبمض أخزبثئب ثدئوا إذا الثلامد فهزلاع 
حطاكان ؤإن صواب، ئهو صوابا كاف إن مول، من أمامه كان ما عل لتصحح 

حالإل اخواب— صاص، يعرف، كان —إذا ينظر أن محور لا أنه كا حتلمأ، فهو 



لقاءاتااسد،ا1فتوح ٧٥٨

أوبعصالناس بعمى لأن فاهم؛ أوعي هوثاهم هل مبل، من الطالت، 
ألنجب بل علط، وهدا منهم، يعرفه كان ما حنك، عل التلاميذ درحات يثير 
الشيلقول النهابي؛ ابراب ق إليه رغ ما ص، عل أوالرس-ت، الدوجاُت، يثير 

.ُ أمئغ،، ما بنم إماأمفي رُ • ~ وملم آي وعل عليه افه ل ص~ 
مئهأالiؤ١ل، ل أو ابواب ل فثزئء خ؛دا، الئالن >كول وممزآ 

ليتوهم أو المهم، هذا بحسسس، ومحسس، كذا، به أراد السائل أن عل السؤال 
قيكود، أن مثل علهل، وهو وكذا، كذا هو النوال هذا جواب أن فيفلذ ا'ب^اب 
النيئ،ب مذ أمائة كب اراد: أن الطالث، ظن الخدث؟ ام أقكب الثوال: 
مراتبالمراد- أن آلجر وقوهم وغثرْ' وعريب وعزير، ومنهور متواتر فقول•' 

إماوالصحيح وصعيمح، وحنن، صحح، فيقول! الصحة حيث، س الخدين، 
أولغ،ره.لذاته إما والحس J*؛ja، أو لداته 

بمحأن الإلخالإ، أززاى إليه ثدنن، إذا الميم عل الزاحث أن فالهم! 
يعدلأن محن، التدريس أثناء ق وكذللتؤ المجسس،، عن القلر بقهي الخواب حسّن، 

 )Sيدركها؛لا قد بعيدة آفاما يمح الطريمة حذه وهو الأمر، كاف مهإ الئلامتذ ؛؛
ونحرهوعادل، منصف، هذا ويقول! فيه جرغب يتحداه، لم أنه يفهم الخصم لأل 

يقول.ما منه ويقبل يألثه أن إل ذللئ، 
نجتلهلوالى دكرث،، التي البلاد ؤ، الادرم٠يرط إحواتا ئنصح فنحن ولهذا 

وخد.إغالدنة أهل ■أليفن، الظاع بقدر محاولوا أن ابدنه وأهل الثق أهل فيها 
كتابماجه وابن (، ٥٤٢٢)رقم القضاء، يقطع ما باب القضاة، آداب كتاب I ائي النأحرجه )١( 

(.٢٣ ١٧)رقم نحرآحلألأ، ولا حراما نحل لا الحاكم قضية باب الأحكام، 



٧٥٩الهاءالواحدوالميؤن 

شيؤحالادتااوا النمول قال ولهدا العريكة، لير؛ا الشباب لأن إليهم؛ 
صم ص أي: -؛يلم«"'، مس 

باللتن،والآ'ُمين يالقسوة البادعة أهل من محللابه يعامل الأستاذ أن لو لكن 
بإشقاطهم،أويعاملهم يالتحقيق، والأحرين التصحيح، ل يالتثديد أويعاملهم 

حتىوال٤نامه، التعصاء قلونئم ق سيولد هدا أن سلثؤ فلا صوابا، محيبوف وهم 
الأستاذ.هدا محي كان الدى للحق 

•♦ؤصى••

اسواتفرتيب  ٩٠٠٤٢' 
إليصل أن إل ثأيم، جع والعشاء النرُب جع المساي ثوى إذا الئوال؛ 

الصلاة،أقيمت، أو أذن، أنه أو العشاء، وقت، يحل وصل فلمإ الملاسة، ا1نطقة 
يعمل؟فكيف 

الخلإل ننذJ آم، بل إل إئاض بل ص ص كان ان ؛-^؛^٠: 
الصلاةأقيمت، فان العشاء، الحاعة مع يصن؛ نم العرب؛، يصل، الأن فهو الأحز، 

ركعة،أول من العشاء أدرك فان الغرُسإ، سة معهم يحل المغرب، يصل أن مل 
ئض فا الإمام مع قام ثم وملم، وثنيي هو جلس الرابعة إل الإمام وقام 

بحدها،فإ الثانية ؤ، العشاء صلاة 3، الإمام ْع لحل محإن العشاء، صلاة 
3؛يحل، ؤإن الإمام، مع سلم اكانية الركعة 3، يحل، إن واصح، فالأمر 
بعدها.بركعت،نر أتى الرابعة 3، ذحل، ؤإن بعدها، بزكعة أتى الثالثة 

الزولق حأء ما ياب المر، ابواب، والرمازى(ت (، ٢٦٧٠رثم)الماء، ثل ؤ، باب؛ الخهاد، كتاب، )١( 
١(. ٥٨٣الخكم،رثم)عل 



٧٦٠

(سجا4عانر1ذذحاو- ١٠
هوهل ^٢، هل صانها، ممضى وهي ائزأثة، محابع الذي الثوال: 

ذلاث،;دخلفياصر؟
ليسلكن صومها؛ علتها افسد لأنه فهوآيم؛ بإذنه مخي كاثت إن الخواب! 

فإللا، أم الكثائر من هذا فنله كون أما ممطر، لأنه عليه؛ ولا عليها كماوْ فيه 
منيكون فلا حاص، وعيد عليه لم؟كن إذا والدب حاصا، وعيدا فيه أتلز لا 

الؤائر.



٧٦١الأق1ءاثنووادثرُن 

اق1ناف1شواشذ،
عض-)— 

تتت|تتح 

وأصحايه،آله وعل محمد، سينا عل وسلم الله وصل العالس، وب فه الحمد 
بمد:أثا الدين، يوم إل باحان سنهب ونن 

الخمس.يوم ل ه( ١ ٤ ١ عام)٣ المنية شهرذي من الثاو هواللقاة هدا فإن 

عغ؛جل:اش قال حسن، اف5يير، سووة من سبى فيإ عنه ثكلمنا ما فيه محمل 
دوئوإلا ؤل0 قال؛ أن إل لاكمير:ها-ا"ا[، ائثرر.آ[امارآتهئزه -إٌز ؤ*؟ 

لأنفينه]اص:بأ[.

_Ll\لإز ؤ»لآ سال: هنئه مسير 
)لا(أن الناس بعص يقلن مد [، ]١^^٥١بميثي،ه أنم ^٠١١ تعال؛ نوله 

هدامثل ق نبا ويوش للمنم، مستة هي بل كدلكر، ليمت، أمتا والصواب، ثافية، 
النجوموهي؛ حاسة، جع والخنس؛ يالخس، أسم فالعنى: للتاكيد، الركست، 

إذابرسٌإلمالأمحالأم أغث، ل راقا فمحا رجع، أي؛ مح، اك 
قببجا أنتغ لجرم ٌر، تحتها ُا فتكون وبنب"ُا، لأنيئايها أعلم" "واش وذللث، 
العي•ولية يختب اتحزي 

الياءحذ«متا لكن بالياء؛ الحوادي أصلها؛ ]اككوير:ا"ا[، ؤآ.[ماره وقوله: 
للتحففج.



لق1ءاتااك1باهمح ٧٦٢

اللهفامسم مغيسها، ل ثدحل أي• ثكنس الى هي لالتكويرتآ'ا[، وؤآتةثر(ه 
النجوم.>راوْ 

هممس إدا ؤألقغ ؤ؟ ئمى ^١ مماوت والنهار، بالليل أفم ثم 
الكلئأف وذبم، أو، وفل: أمل، أي: ري: ومض ]اص;با-خا[، 

أملمعناها: أن يظهر الذي لكن وهذا؛ لهذا لصي العزث اللثة ق )عنعسل( 
؛JliJLأمم؛اش مكون ممسه، ^١ لمج وهوقوله: المم، من وند0 ما لتطائى 

حاوإذي.وبالبجار حاوإماله، 
قمنالكتزى، اياته من وكونيا لعظمها الحلويات تياده تعال اف أمم ؤإنإ 

كافإذا بالم أذ:أئ بمطح وْن الثل؟ا كاف إذا بالنهار اق أن بملح 
س١؛؛؛^ بجم إك ننيدا أقل ءثء=ظم أثث بجل ك آرءسم عَةقلت افّ قال إ النهاو؟ 

عثء=ظمأس بجر إن آزءثر مز ثلحى. أملأ يضم يأتهقم أش عث إله 
أفلافيه يتكمى تل يأنهتكم أش عم إله من يرر'ألمنمؤ إق ستترثاّا ألثهار 

ءيميك ين فيه لس.كوأ ^١^١; أكل وثث بجر محنه، ؤمن اوا ثمملأك 
لالقصص:؛ي-مب[.نظؤ-ظو0ه 

رنون،ه؛لمول ُؤإمم تعال؛ مله ميبر 

٠؛وهوقوله: السسلمعليه، لعظم حا اش العظيمه،يمم الحلويات فهذه 
حيميلهوت رّول>،4 ثول ذ؛ ١^^، أي: لاككوير:ا'ا[،)إله( ربمول،ه ثوي 

اضووصفه عليهم، ينزله الل"ي بالوحي الرنل إل افه رسول فإنه 
]اوجم:آ■[.ه ؛، مزم٠٠١٣^^ أحرى: آية ل تعال قال كإ منفزْ، محن بالهرم 



٧٦٢اىق1«اثذيزاسررث 

٤^٥١٣-مريل فكان ا-إقميأه، والهسه الخنس الخلي )الرْ(ت العلمإءت قال 
نهوكريم-الوصف، بزا موهوها 

ذكم،هتذىالم؛د، عن مء تنال ينيرقنلؤ 
بالموةتعال اممه وصمة ٢[، ]الذ5وير:' مكآ،ه أعق ذى عن م، ؤذى تعال؛ قال 
٠،■؛_،^؛ سمته له عليها، افه حلمه الش صونته عل راْ ه الرسول فإل العظيمة، 

والعرشجدوعلأ اممه وهو العرش، صاحب، عند أي؛ آلمبم،ه ذى ضت وقوله؛ 
الدنكتما تعال؛ اف قال عغقل، العامح( رب العرش وفوق '؛ي؛، كل قوى 

هوالعرش قدو ء، ١ ]غام؛ه بمائه،؟؛* محق يثآء ش ؤؤ مء محذ آلر?غ يلق العرش ذو 
وثزف،ذومكاثة اممه عند جنييل إن أي؛ ذومكاثة، أي؛ ؤذكآأاه وقوله؛ ءَةةل الله 

النملمفإف الوحي، وهو عبادْ، عل افه أرلها التي النعم بام الله حئه ولهدا 
مإن:أما لزلخدنا إليها لونونا إخواف- -ا 

والشرب،الأكل، البدن؛ متعة وهي والإنسان الثهائم فيها ينتوي نعم الأول؛ 
كدللثح؟!أليس والحيوان، الإنسان فيها يستوي النعم فهدم والسكن، والككاح، 
كدللث،.والهائم سكن، ويا يكؤح، وبا يئربح، ويا يأكل، يا بجح الإنسان 

آمن،الياءت ق واللائكت آمين ت أحدكم قال إذا باب الخلق، بدء كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
بابالإي،ان، كاب لم: وم(، ٣٢٣٢رقم)ذنبه، من تقدم ما له غفر الأحرى، إحداما فوافقت 

(.١٧٤رنم)الّتهيىا سدرة كر ذل 
آمن،الهاء: ق والملائكة آمن أحدكم: قال، إذا باب الخلق، بدء كاب الخاري: أحرجه )٢( 

بابالإي،ان(، كاب لم: وم(، ٣٢٣٥رقم)ذنبه، من تقدم ما له غفر الأحرى، إحداهما فوافقن، 
الأمراء،ليلة ربه ه الهي رأى وهل ]الجم:م>[ ذزهاه رلأ نآاْ ؤُلثد ءَقجل،ت الئه نول، معنى 

(.١٧٧)رنم 



صتاك|د،الهمح ٧٦٤

عرافه أثزه الي التزاح ت وهي الأناف بها ئْس احرى نعم الثاف؛ 
حيايأو_ ام مم؛:ثياة أن لأبم5ن لأنه اش؛ حياة لص؛ اوئل 

توةقثنيثن ثرين وهو لق أؤ دءقر نن عيل ئذ ؤ بالشرانع إلا 
العاملفا،لؤمن لالحل;م\ها، ه بمملو0 ءءقااوأ ما يلصي شهم وثننمهر هجة 

لأي،وامحابملفيالآحنة•
الوزواء،وأبناء والوزراء، اللولب، وأبا؛ اللؤلؤ، حياْ قئث لو فوافب 

وقشثحماي، قثث لو الأغناء، وأبناء والأغنياء، الأمراء، وأبناء والأمراء، 
وأفرحبالا، وأمح؛ عينه، أءكا ١^^؛، لوجدت صالحا وعمل آس ض حتاْ 

بدلك،وآك_مل والأرصن الثمواج، مثالي بيدْ الذي عغئقل افه لأف صدرا؛ 
ه'لسه •توء قثنيثئ ثومي نهو لق ليقرآؤ نن صندء١ عجل، س ؤ فةالات 

]\سم:\\آ.

زاصتاالصدر، ممح الثلتح، منتوز للصالحاُت، العامل الموس فتجد 
،Jpصم صدم أصابه ؤإن ذلاكا، عل اممه فكز حم أصابه إن وiدر٥، اف مصاء 
عغهثلاطه إل فرخ بديوبؤ، أصابه إد،ا أنه وعل؛أ صح، تحا اممب إل واعثدر ذللث،، 

لأخي hiنبز لحو، ئه ١^ إن ١^، لأنر »تجا ^١^^: الض قال، 
لكالصؤ ، ^١٤أصابته ؤإل له، حيرا لكال فكز، ٠^١٤ أصابتة إل يلمومن، إلا 

ق\ص؛ذكؤ؛':الئئ وصدى ؛، نهءرحيرا 
حياةهوام به الذي الدين، ينمه هي• الخلق عل افه أئرلها ينمق امحت إذن 

والأحرة.الدثا ق الإنسان 

٢(. ٩٩٩ريم)حم، كله أمره الومن باب والرناس، الزهد كتاب ملم؛ أحرجه )١( 



٧٦٥

االأبن0؟ حياة أو الدئيا حياة هي هل الحياة؟ هي ما الآن1 انأل؛كلم وأنا 
شغثثتي الفجر؛ سورة ي تعال قوله الدلتل الآحر٥، حياة 
يعملوالذي حياة الحميمة الحياة إنإ شيئا، ليت فالدقا لالفجر;إأ[، 

العاملاالؤْن قصار الأية، عليكم يلوت كإ الدتا، ق طيه حياة يما للاحزْ 
^؛.١٢١وحياة الدنيا، حياة الحتاش، كنب هوالذي للمالحان، 

أنسمحسي آقق أئني؛؛يى إن ٠^^٠ والآ•حزةت الدثا حجر الذي هو والكافر 
لالزر:ها[.i  ص

•^؛!؛-٠ه *م ؤثثع • تعال ينله ميثر 

ماعل هناك أي! ه ءوم لاككوير:ا٢[، ه أمم م جه عغهل؛ يقول 
لأنهاللائكة؛ يطيعه العالإء! قال، يطيعه؟ الذي فض هوا،لطاغ، فجنييل به، كلفن، 
ثمالملائكة، عل طاعه وله إمزة، فله قطيعة، الملادكه فيأمز اممه، من بالأمر يتزل 

إمرهلهم ؛الوحي،، عليهم جتيل، بمزل الذين، والسلام- الصلاة -علميهم الرسل 
عقآئما ثاعدتوأ متم ؤآئدردأ؛ن آلرسوق دأطدأ أقن امحكن، عل وطاعه 

]الأممة:أ؟[.أليإه آتثغ ت.ميا 

الملكل،الكريم الرسول هذا مول القرآف هذا أن عل عيججل افه أؤتي ولعا 
ؤ،كريم، رسول قول القرآف هذا أن وأمنم سبماثذؤئاك اطه ؛ JOأحرى اية ذٌي، 
مرنا ج- رّولؤآيمِ' ؛yJ ننمثوذ لا وما ■ ئ " نتحثدذ بما أنم ^٠^؛ تعال؛ قوله 
مىأي؛ ملكي رسول سوتؤ ل الرسول فإن ٤[، لالخات؛نته'آ-ا س١مه بموو 

محمدوهو بئري، رّموو، هناك والثسول، جميل، وهو األأئ٤ة، 



اق1ءاواالبابائسوح٧٦٦

آثمتنذى عث مء ذى .ا رمولؤ، لمو وقث. ئاوت مهنا ناصح، هذا ■عل والدJل 
محمدأما اف، عند الوي مهو يلذإ الوصف وهذا —•٢[، ]اككوير؛ها ه مكن 

نتحئوللا رتا أتوأ نمموذ يما \ؤج ؛ ٨٠ءؤ ت قال وهناك الأرض، فهوق 
الكماريول عل ردا ٤[، تالخاتت؛ح"آ~ا ساعره بمول م وما رمواؤَريهم لمل أو^'إده> 

]الحاثأ:مآأ[.ؤَولأيثنل<همه شاعت محثدا إة قالوا: الذين 
©٢آللإر< أوار و؟ أ-تثى أنم ٠^٠٩ متا: أعظم أى وهو؛ ٠^١!،، وهتا 

-١ لاككوير:ه ه م، ذى رنولؤَثمك. ثول تئس.ءشُ> إدا ثألقغ ٠ عنعس إدا وأبل 
]الحاةثتم"ا-ربمولؤَؤيءِه ؤوذ لا رما أوأ ثمموف سا امحم ؤ*لأ أو [، ٠٢ 

منه،٣ شمألأ يوجد لا لأنه أعظم، اكامح؛، اُإقواب• أعظم؟ القنمين أي [؟ ٤٠
نبصرهاإما الأشياء مكل ]الخا؛قةتخ'"ا-هما، ه تحنون لا وم، اؤأ ممون ؤدما قال: حين، 

أولاجموئا•

ي^،؛S فقط؛ \ذحز، دالآيات، أقسلم هنا ولكن ثيء، افلأكل أقم إذن: 
أفقية.علوية اJارتV هذه والنهار، والاليل ؛-I؛[، لالتمير:ه 'جأآإهمارآئفيه آاثر< 

وهوقوله، أنه عل أمسم الذي الرسول تاصستا اش~ "سبحان لاحفلوا 
اللب.عند من جمريل لأن جميل؛ 

واوئول١^؛(، اونول قول بأنه اشُاكزآل _، كم، قائل: قال إذا 
ائالكت؟أ

ئغهُوالئثول ١^؛،، اوئول \ل بثغة اiaئق اونول قفول: 
الأولالأصئ القاتل أما بالثاثة، محمد وقول بالكاثة، جميل قول فمان الأثة، إل 



٧٦٧اوق1ءاثذيواسرعذ 

محمد،إل بثعة أنه باعياو جنييل وقول حمقه، افه قوذ ذ\ذؤ\0 عغتحل اطه فهو 
وملمحئدبامحار1>كإلالأط

صاحثتووما ؤ تعال؛ ينله مسثر 

هؤصاجآؤَ بقوله؛ المراد ]ااتكويرت'اأ[، صاحةقِ تعال؛ وقال 
ررومايقل؛ ولم ^، _i>^_yثاحةؤِ ءؤوم1 قال؛ أنه وثمامل اممه، رسول محمد هو 

بقلفقد محاحس،، فهو جثيا، الذي وما قال؛ فكأنه محمد«، 
كانواحتى وأماته، صدقه ؤيعرفون ينريوثه النوة، قبل مكة ق ستة ازيع؛ن فيهم 

)الأم؛ن(.اسم؛ عليه يهلاإقول 
العقلاءهوأعمل بل محنوئا، ليس أي؛ يمجنون صاحت\كم وما 

رأيا.وأسلهلم ثلث،، بلا عملا الناس أكمل فهو 
١^^؛آلأى :اث نج 

Jii  :أي؛جزبل نأى أي: ن:اثه،  'ه-ثأل
التيصونته عل جتحنل وأي ءثنجآلأة!قؤئم الثسول، فان العال، الفثاهئ التئ 
يَعرج يا السابعة، الساء ل ومرة جراء، عار ل مرة مرتئن؛ علميها حلى 

يقول؛لأنه جزاء؛ عار ي اش الرؤيه هي ه أكنن  giVCرثاْ ءؤولس 
الأزض•ل محثد إذن لاككو.ر:'اأ[، i \لأء ^؛؛١^ 

بميزه؛وماهو■ءلألبب٠ ؤ تعال؛ مسثرقنله 

محتدوتا أي؛ تاص:؛أ[، >نتائنشآد تنال؛ قال 
ببخل،أي؛ بالصاد، ُ؛ؤبثبج؛4 اللب عند بذ حاءه الذي الوحي عل أي؛ آدسس،؟اا 



ثءاتاساهتمحح ٧٦٨

ءثيأص،ؤئمفهو التهمه، وهوت الظن من ثمتهم، أي؛ الشالة بالظاء )ط؛ن( وقرئ 
اةسيعلم إلثه، أوحذ ئ بدلا اةس هوأشد بل قيه، ممح1 لا بالوض، باحلأ يس 

.صدقهلكإل التهمة، عن الناس وهوأبعد منانبه، ل كق 

نجمه؛ثم ع ؤونام _،؛،؛ ينله صر 
مىأحد بقول ليس أي• [، ٢٥]١^^٠^نجمه ثم بمو م رما ؤ تعالت قال 
منةويكدبول الوحي، الثياطتئ إليهم يوجي، الدين الكهثه وهم الشياطين، 

صادقن.فثظنوتم الناس، ومحثروف 
[.YU-Y1_I]٥،^^ دو إلا م 0لذ ذع" ؤءث قال؛ ثم 

دووالونت، بنا يتش لئلا أحرى؛ حلنه إل السورة مق عل الكلام وثيغ 
الأصئلة.عن نجسبا أن 

••وصء(••



٧٦٩الأق1ءاثضواسرارث 

اثسئدهلثدرذاأج4اعةبإددك ١- 
قفيظل الصلاة، تمام حتى البيت ق يتاحر إنه ت يقول الناس بعض الثوال! 

ومملالخناعه، ألوك ذيقولت ياق ثم الأخثر، للتئهد الإمام عئلس حتى البيت 
رأيك؟فإ للئشهد، بإدراكي الحاعة 

صلاةمن يدرك لم إذا والإنسان الخنمان، غايه محروم هذا أن راينا الخراب! 
وعلاضُعأد -صل البل لقول الخإعة؛ لصلاة مدركا فليس التشهد، إلا الخاعة 

منأن فمفهومه ؛، ر الصلاة(( أذرك محمد الصلاة من زكعه أذرك ررمن وملم—ت آله 
الحي،له وينس الرجل، هدا ينصح أن فيحب لها، مدركا فليس ذللث،، دون أذرك 
بدللث،.تنديه الله لعل 

••هصى••

كاء:ثم لرض افطويبمضان نص استؤ سقوط ٢- 

الفراش،عل المرض وطرحها الماصى، رمقال 3، مرصت، نتج ل الئوال؛ 
قبمرضر مصابه كانت، ؤإذا لا؟ أم الصدقة عليها فهل صامتج، Jعادت^ أن وبعد 

لا؟أم عنها أحج أن ل فهل الحج، مى يمنعها القلب، 

لم؛وم(، ٥٨رقم)• ركعة، الصلاة من أدرك من باب، الصلاة، موامتؤ كتاب، البخاري؛ أحرجه )١( 
رنمالصلاة، تاللث، أدرك فقد الصلاة من ركعة أدرك من باب، الصلاة، ومواضع الماجد كتاب، 

(٦٠٧.)



٧٧٠

آووزيبما مكم ؤدنىَةاُى تعال' الله لقول صدمة؛ عليها ليس الجواب• 
عليهافليس الصدقه، اف يكر ولم لالقرةت؛خ؛[، لفره آباو بن ئونْ سعر 

الصيام.إلا 

تحجأن قمح قرمة، حجه كاستا إذا عنها تحج أن فيجوز الخ^، عن أما 
مدر.لا صارمحت، إذا عنها 

*•تمحسى••

٠التي عددا،يم وسف ر*ماابي مؤ افطرن حامل - ٣ 
كانت،حامل، امرأة تل من كاملا رمضاف شهر فطر كمانة حكم ما الثوال؛ 

عددمحصى ولا منه، اليسير ء الني؛ صامت، ولكنها الصيام؛ عل مد.رتتا عدم سومع 
الأ;امسلمص

وصومها.أمطزما التي الأيام سحرى أن عليها الواجب الجواب• 
محصى•• ٠٠

حكماد،تهأبإشا*واةضوماتجي- ٤ 
يميكثأ الصغثر الولو معالحة بمصي امرأة إل الدهاي، حكم ما \ذتو\ل.' 

يمصوذللث، لا، أو أحثه فيه كان إذا ما ثعلم المرأة هذه بأن عتيا _)الأحثة(، ب
المرأة؟هلوه إل الذهار_ج حكم فإ بممه، الإبمام اصبعه 

لأنهحرغ؛ فلا معلومة، حئية بأشياء يعايح المرام هدم كاست، إذا اهوامح،؛ 
فإذاوؤليعته، المرضى هذ>ا بآثار والم،ارذسة~'علم التجاريت، ~مع عندها يكون قد 

به.بأس لا فهدا محنوتة، معروفه أدويه تحليئم كانت، 



٧٧١اده1ءاثذيُاض 

-٥

ارزلأبميدون«رن،»ؤلأ:مون«ضاراكبهمك: الثؤال:ثووالنيه: 

ئعقثمأ.أأن أحد من يطأثول لا أي: يكتووورا ولا ١٠بموله؛ الراد الخواب؛ 
jUكواك إذا أما أن أحد مذ لا:طلو0 أي: »ذلأبممحدون« وكيلك 

الئا.الثنم؛ذ هؤلاء عن عئرج لا فانك منك، محلف بدون 
•ءهسمى••

قبلاثر:هاررضانوجانعا'هام مليحيرصانوم ٦- 
نفسق امزاته قواي حماعته، مع رمقاف مار ق الثمز أراد رحل القوال: 

فيإتقولون وما ثيء؟ عليه فهل ونام، بلدة ل وهو فيه مينافر الدي الئهار 
الظزف؟هدا نفى ل أئطزوا أمم الصحابة بعض عن ورذ 

الحواب:

أثلأ:ظثهالإثلم.
اليوم.هدا يقفي أذ عليه ناسا: 
رمضال.مار ق ا"بمءاع يكمركمارء أن عليه ثالثا: 
بئضانيإلأإذاعادزاوإد،أماموالرحللأةوزلهأن:ينل لأن 

حذا.ملنه فهومقيم، البلد، مغادرة 
(،٠٥٧ )٥ رنم يكتر، لم عن وغفل غثرْ، أوكوى اكوى من باب الطب، كاب البخاري! أحرجه ( ١ ) 

طاب،ولا حاب بغر الخة لمن الممن طوائف لحول عل الدليل باب الإيإن، كتاب ومسلم! 
(.٢١٨)رغم 



٧٧٢

علوالثمينه سافز أن أزاد ل، أنه الثنطاط ق ننحهبمن أنس عى ورد وقد 
وافالصحابة، عامة عليه ما حلاف هدا لكن ٠؛ وافطرر بتمرنه أش الثاؤلئ 

لاوقرة:؛م\[.سير4 ؤ م ع،جليقول' 
فليسله جائز انه الخدث هدا من ومهم علم طال1ا كاف إن الرجل وهدا 

قيتنزعوا ألا الصغار العالم طلبه عل الواجب أن أرى أنا أف مع ثيء، عليه 
•العل،اء ْع يبحثوا حتى إدراك، عندهم ليس لأمم ألفيّهم؛ إئاع 

••ؤصق(•*

الثزثة؟الثواس_ا زكاة إحراج يم كيف الئؤالت 
الزاثأناة كج الاتساق كان إن الثزثة الززاب ق الزكاة إحراج الخزايط: 

وجوبسروب مذ لأن ركام؛ علته ليس فهدا الثاف الئهر إل يبمى لا بحيث انممه، 
تمامالخوو.الزكاة: 

يدحره،الراتس، ؤنصف، الزانسط، نصف ينفق مثلا: اعني يدحر، كان ؤإن 
الإنسانأن مشمة؛ فيه هدا لكن عنده؛ ما زكاه يودى الحزل، ثم كلقا الركاة، فعليه 
عندهما لخميع واحد شهر ل الزكاة عئعل المشمة لهده ودرءا بنهره، فهر كل نحمحى 

الديمحرم نهر جاء فإذا محرم، شهر ل راتب أول حول، يم كان إذا فمثلا المال، مذ 
لأولالزكاه وتكون زكاثه، وعئرج عنده، الذي كل محمي راتب، أول حول، به يتم 

جائز.والتعجيل معجلمه، بمده ٧ وتكون الحول، تمام عند واقعه نهر 

ذكرفته ولمس (، ٧٩٩رقم)مفرا، يريد حرج ثم أكل من باب، الصوم، أيواب، الترمذي: أحرجه ، ١ ر 
(.٢٦٥حزيمة)V/ ابن صحح ل الغفاري يصرة ش حديث، ل هما وإذ،ا المطاط، ولا الفينة 



٧٧٣الاق1»اث1ذيواشن، 

الفضي{مارسب ٨- 

القصة؟ضاب كم 

مىيعادلها أوما الفئة، مى ينالا ( ٥٦)للقصة بالتنبه النصاب الخواب! 
منالفئة من ينالا ( ٥٦قيمة)كم مثلا؛ فيقال الصيارفة، هدا عن ؤيممأل الورق، 
أقلقالوا: ؤإذا ٥(، ٠ )٠ اضاب كان ٥( ٠ قيمتها)٠ ه: قالوا فإذا ^33،، 

حنبه.معل أكثر أو 

••هصق(•*

ضلص،سرجالأكاة؟٩- 
لهعزص إنا عزصها؛ ولا تعها باله ق يطزأ مززعه عندة رحل الثوال: 

يزكىفكيف، منهل، تنئ كل ق ستوايت،؛ عئر إل ممثل بأماط فباعها أعراه، من 
سا؟

وبعدتعهاعروصا، لست، لأما ركاة؛ فيها عليه ليس ييعها أن فبل ابواب• 
انتولؤإذا لثنته، ركاJه أدى نيئا اسوق ^١ أنه بمعنى! دين، ركام ركاته تكون 

نواُت،،ّلثلاث يؤديه الثالثة الستة اممتح ؤإذا يتحجتاط ركائه يودى الثانية لسنة اق 

بئالأْ،ادويالصلاة:عموصو١^١٥- ١٠
كاووإذا الصلاة؟ ق الأصابع الواك وضع ذ ثيء وزد هل الثوال: 

لميذذ،امحاضصلسا؟



صاتال،اباهتيح ٧٧٤

أدنه،ق لا سواكه، عبمز لكن أنه الأحوب عن وود أنه أعلم لا الحواب؛ 
أصابعه.بان ولا 

إييشعله، لأنه أصابعه؛ بين بمعه أن ينبغي فلا المسالة؛ هذه ق الحكم أما 
مرامي•إل ؤثاج إنه 

••محيى••

سكذممحتساصواهاؤب؟- ١١
ذ/ئ،ئفوله؟هناك فهل أو^^،، ^، ١٧^إذا الiؤال،: 
فالعامةللعامة، حلائا ذو، له فلس أو؛٠١٤^، ئأالإنساو إذا لا، الحراب؛ 

أنيرد لم لكن حال؛ كل عل لله الحمد وحما ممهءا، الحمد  ٠٠يقولون؛ تحشئوا إذا 
الرحيم،الثي3لان من باممه أعوذ قالوا؛ كاءبوا إذا كدلالثح للحمد، ب، سبالتجشؤ 

قدلكن ذللثف، يفعل لكن أنه ءقيآلألأْؤئم البي عن يرد ولم له، أصل لا وهذا 
قلنا؛الحمد؟ عليها عغجل افه يلمتحق والئتنه نعمه، التجشؤ أليس قائل؛ يقول 

محشأ،إدا افيج تحند لكن أنه ياصأوصمُ الس عن يرذ لم لكن نعته؛ هو بل، 
كلأن وهي؛ العناء، عند محروئة قاعدة عل بناء منزوعا ليس فإنه يرد، لم ؤإذا 
لأنبنق؛ ليس ممعله يفعلمة، فلم الزئول عهب ق نثه وحد ء ثل 

الثئوليكن ولم موجود، فالتجشؤ ئنة، وثركه منة الرسول فنل 
محتاطهَثده.

عندالرجيم الشي3لان من الاستعادة وكذللئ، الثنة، هو ١^٠^٠ ئرك إذن؛ 
الةاؤب.



٧٧٥

قالوقد ٠، الشتطانااُ من ارالتئاوب قال! و. الثسول إف قاتل! يمول وقد 
إنقلنا! ٢[! • • ]الأعراف: اقوه ةآس_تعد نمغ عىألشثتي يرعنإك> ؤإما ؤ تعال! اف 

بمعصخمحئث ^١ اك ه  ٤٢^لثتtهني محن وإما ؤ تعال! بموله المراد 
تعال!قال الشلمهثان، من اء والفحثّالأمن لأن باق؛ فانتعي واجب، برك أو 
هداحصل فإذا لالقرْ؛حا"مآ[، ألنحق^ا.عه ويآمرحكم أنمي نملكم لسثء1ثن آؤ 

باش.فاسعل الننخ، 
قاداالئثطان، من ااااتث1ؤب قال! ءكبألألأ0ؤئم الأسول قاف التثاؤب أما 

إذايقل! ولم فيه٠١، عل يدْ ملبمع عجز قإل انتطاغ، ما قككظم أحد"كم ثثاءب 
علهدا فدل الش1طان<ا، من ارالتئاوب قال! أنه مع باش، فلثنتعد أحدكم، ثثاءب، 

بئق.لست، الكاوب عند ايج؛م الشيطان من باش الاستعاذة أن 
••ؤصى•*

وجؤبإماجزك1ةاممضاس4ل؛- ١٢
لائزكى؟أم اكخدم،ض؛زش، ١^؛.!، الثؤال! 
ستعمللا الذي أو ؤيعار، يستعمل الذي أو اأسئءمل، الدم، الحواب! 

العالياءوبعضن الصحح، الناجح القول عل ركاه، فيه كله الناسبات، عند إلا 
زكا0.فيه ليس المنتعمل يقول! 

دولما وأما جراما، ( )٥٨وهو المحاب بح إذا الزكاة فيه أن والصعحح! 
زكاة.فيه فليس ذلك 

(،٦٢٢٣)رنم اكثاوب، من ومايكرم الطاس س مايتب باب الأدب، كتاب البخاري؛ أحرجه ا١( 
٢(. ٩٩٤)رقم اكاوب، وكراهة العاطس، سميسى باب والرقائق، الزهد كتاب وملم؛ 



لقاءاتااب1با،قش ٧٧٦

هريرةأبا عذ صححه j ملم رواه ما فيه؛ الزكاة وجوب عل والدين 
حمها،منها يودي لا قصة، ولا يثب صاجس، من ررما ،: jLiالني. أن هقؤيقنئ 

جهنم،ثار ق علتها محأحمي مذثار، صمائح له صفحن المامة، يوم ثان إدا إلا 
حمسثذمئوارْ كانى يوم ز لت، أعيدت بندت ئإ وظهئْ، وجبينه جنبه بما مثكوى 

وىلأ،إثاألاق،ئثا1لامحا'راُ•ألم،شه،خنىصلأنس، 
يقولأكلنا لا؟ أو دم، صاحبه هي هل حنأت عندها التي المرأْ الازت ونسأل 

ظ^بمنمحاالعاص بن عمرو بن الق عبد رواه ما العموم عل ؤيدل، دما، صاحبه إنبما 
اشهايد ول وملم— آله وعل عليه افه —صل الله رمول إل جاءت امزأة أن 

رثاهلها• فقال عليظم،" مواريذ —أي! دمج من عليفلتان متاكتان 
سوانينالماثه يوم بمإ دجل، عر افُ بمورك أذ »أيئثك ماَلت لا، مالت،: سا؟« 

ورسولهطب محا ممالتا! ج^، الأب رسول إل ئالمتهنإ يحلعتهنا يال،! آارا،، من 
واجبا•ترك عل( إلا وهمد ولا وهمد، وهذ"ا آ، .ر 

أهوعندها! حل عن اطه رسول اؤلؤٌي؛اا أمهاُت، إخدتم، مالتر وكن"للثا 
^^ئهلإزممم«رى.كئز؟ 

الزكاة؟!مقدائ U مائل! يقوو وقد 
ؤممدارالزكاة، مميه القثابر بغ إذا الدمج من الخل أن وذكرنا تقدم 

العشرةوؤ، ريالا، ٢( )٥ تكون ريال الألفج ففي )ه,؟./( أي! العفر، ربع الزكاة 

(.٩٨٧)رنم الزلكة، ماع إثم باب، الزكاة، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ر 
ائي:والن(، ١٥٦٣)رنم الخل، وزكاة هو؟ ما الكر باب الزكاة، محاب داود: أبو أحرجه )٢( 

(.٢٤٧٩ئ١بالزكاة،؛ابزكاةالحل،رةم)
١(. ٥٦٤رقم)الحل، وزكاة هو؟ ما الكز باب الزكاة، محاب أبوداود: أحرجه )٣( 



٧٧٧اسءاثذيوا1اهرون 

٢٥٠)تكون ؤيال ألقح المئه وق ريالا، ( ٢٥٠)تكون ريال آلاف  فهيريال، ( ٠
ض—.~والحمال يسير جزء 

أجرفيها الزكاة لأن شك؛ بلا بزكته مى وهو بركته، مى هذا يكون وربا 
سائلسح آنبثن حشت أثو سيل، قا هملهءّ ينغعوف ائ؛نا ت عظيم 

خالطتما فإثه لال،ل، بركة أيصا وفيها اآا، ]الهمهتاا'يزه قاثه سبيز 'لإ، ف، 
إخراجسب الأفات وثنش الخو هذا ق يازك وربا إلا:>^A، لألأ الزكاة 
منه.الزكاة 

\وأمن الأن أغطت فإذا الإنسان، الذي:كيب الأجر عل صلا هذا 
عزتارتالأ وانمثرين الخسة هذْ أن أتظن الألف،، من نيالا ( ٢٥زكاته)

الريالالقيامة يوم تكون ريالا والجئرون لخمة فا ربح، م بل لا، إ وحارة؟ 
١٠ينال)كل ومع ريالأتا، بعة ب ٧٠الريال،)مصير ينال، ( ٠ فتحصلييال، ( ٠

ومحزنإذ ئوفر الدتا ق أنت، بينا نيال، كل ق ييال تبعثئة أجز القيامة يوم 
لصيلغنثا إخراجك عدم يكون قرئا ينال، الألف، ق ييالأ والعشرين الخمسة 

أوماعيحدْ، ثم إيا0 أحد لأسعارة أو لسرقته، أو قكثرْ، أو لثلفه، أو الخل، هذا 
ذك.أشب 

الزكواتأو الصدئات أن يظنوا ألا ا،لسامين إحواي؛( من أحب فالذي 
ميكونوالباقي ف، انممته ما إلا مالك، مذ للأ، فالبس حيث، هي بل هباء، تذهب، 
لخيرك.

٠٠  •>5^0٠



ه|ءاتالبابالسيح ٧٧٨

١٢-

أ-رإبجانبه، من بمايق كان إذا ٧^^٢ بالنسبة الصلاة ق التورك ،! ^^١١١١
إذَا١^٠ هوزك، أن تيع لا الناس من ■^١ لأن أن:محك4ا؟ أو س أن أفضل: 

أرادمن يسلم كي المسجد ق المايكروفون تشغيل حكم وما بجانبه؟ من عل ايكا 
أزبمم؟

الثنزىوقزغ الثش يصب أن وص مغروف، الصلاة ق التورك الخوابر؛ 
يوجبومحيا الأرض، عل وركك، تضع أنكإ أي؛ وقورك، الأيمن الجانكخ ثئ 
فيهمزدحميمن والناس متصايئا المقل يكون وربإ فليلا، يثجال أن الإنسان من 

جاب•إل من 

يقعالأول فتكون الململم، عن أذى ويقع ثق، فنل شيئان: عندنا اجتمع فهنا 
الذيالفعل عن فضلا ولوبالقول المؤمن أذيه ؛اقةه، ليت، المؤمن أذية لأن الأذى؛ 
بالفعل،أو بالمول تكون المؤمن أذية صلاته، عليه ويشوش الصلاة ل محصل 

ماأءكم،أنهي نآلثبيشت ألثؤ؛منيرى دودويكث> وأؤ!ث ؤ فيها: عَقجل اممه يقول 
]الأحزاب:هه[.ه ثيثا يإثآ دهتك١ أحتثؤأ ئثد 

آ.جارْا،ا الأجرملأيؤذ واليوم بالانب ^^، كال ررمن ءكيألصث!'ءؤئم: ويقول 
/

بالقراءة،وؤنهرول يصلول، المنجد ل وهم أصحاُه، عل مرة وضج 
^مابمواكزاءَة«رى.فقال: 

(.٦٠١٨ريم)جاره، يوذ فلا الأحر والوم باق يرس كان س باب الأدب، كتاب الخاري؛ أحرجه ، ١١
(.١٣٣٢رثم)اللل، صلاة ل بالقراءة الصوت رفع ق باب الليل، نيام أبواب أبوداود• أحرجه ، ٢١



٧٧٩الق1ءاثذيراسق>وذ 

ظظإ.هم اثدين عل جهزت.وتذ1< أنك!،؛١ ها والأذيه 
ينتعالذي بائايكزوفوو يصلون الدين الإخوة بعص أن ثعرف ثم ؤمن 

لموأنممإن صواب، عل لسوا أمم حوله التي التاجي عل ؤيشوش المتانة، من 
المائدةما المنانة، عل الصوت رع من فائدة لا إي غانم؛رر، فلسوا كونوا 

الناسيعفى لأن للكنل؛ مدعاة فيه فائدة، فيه ما أبدا، فائدة؟! فيه هل ا منه؟ 
ذمت'ركعة بقيت إذا حتى أصر، بدأ، لثوْ صل، لثوه يقولون• البنون ؤ، الال"ين 

وفيهاللأكنل، مدعاة ففيها ذركها، ولا الزكعة بقنت، إذا يذهب ربإ ثم 
أدنفإذا الليل، كل يلما أو مريصا الناس بعص يكون فربإ للجتران، أذيه أيصا 

ينام،ولا فيزعجه الكمير، الصوت هدا فياق ليسأرح، رمد لم الفجر صل للفجر 
ثتأدى.أيما الأخرى والمساجد أذية، فهدم 

إخلالوهذا ئابعه، بجوار0 الذي المنجد كم لعا الناس بعص أن بلعنا وقد 
المنارة.س ينتع الذي المايكروفون هذا ميمها ا مننها؟ ما إمامه، بمتابعة 

جثدة،إمامه قراءة منا، مريتا منجدا لتا إن قال! الناس بعض عن وبلعني، 
الأئ،رأ ^١ فكان ،، jVكثي الذي الأاس من وإظئت١ حمو، وصونة يي، وأذاؤة 
إمامنايرح.وترتمت، لقراءته، وأنصت، تابعته، بجوارنا الذي 

سنحملها التي القيجة هي ما وأقول! اف،كز دائنا وأنا عظيمة، أذية فهزم 
قاله والثٌولا الأذيه، مالها قاما مصالحه هاك أن فرض لو ثم هن،ا؟ا وراء 

بعصغميوذيى ررلأ مال! القرون، وخثر المرون أقمل عناطن، كاطثهم؛ لأصحابه 
أذية؟إما الثسولا، وصدى أذيه، ذللث، فجعل بعصا((، 



لق1ءاتاكاواالقتيح ٧٨٠

معالثق فعل من حبث الأذية لدمع الثق ترك لها؛ اي الماعده فهدم 
شهمن (، ilجز وإذا يتورك، فلا جازه يؤذي بثوركه لكن إذا الورك فهذا الأذية، 

ه؛الرئول فيهم فال كمن يكون لأنه ييثه؛ تعال اف فإن لتورك، هذا لولا أنه 
ا.مقةاا،ر صححا بمثل 'كاف ماله محب أوناهر مرض لأمن 

دارم،ق لنثا فحن بم؛، أن أزاذ نن ليج؛ ائايكروفون يشغل س أما 
أحداسمعنا وما تيتدي، أن يريد لكن إذا فهدا تبمثدي، من ليهثدي لممل ولكن 

آحر.ثيء فهدا الرياء، دصدْ الإمام لكن إذا أما أبدا، حذا اهثدى 

ندء،دفوأاارا«>ماكاتأهخنياثةاضئؤا- ١٤
الإمامبمطه ل؛ إذا الكتاب بفامحة بمزأ أن للثأئوم يكن ث القوال: 

المجرصلاة من ائصزف هؤ اللمي لأل يمرا؛ يمرأوالإمام أف يخكن اُبمواب،• 
إمامئتا؟اا،حلم، ثمزءوو ؛ ١٤١١قال: الصمحابه، فأل القراءه، نونغ وفد يوم، ذات 

لأطةينلا:>أبما«رى.محإنه »>َلأئظواي.أأالقرآن، قال: نمم. قالوا: 
يزة،ولو نكثه، له الإمام كان ؤإذا مزأ، إنائالث، لكذ ولو ٧ فأنت 

ومحكمل.الفاةثة من آية فيها مرأ أن فيمكنك، 

رقمالإثامت، ق يعمل لكن ما مثل للماير يكتب، باب والمتر، الخهاد كتاب الخارى- أحرجه ا ١ ر 
(٢٩٩٦.)

الكتاب،ينانحت صلاته ل القراءة ترك من باب الصلاة، استفتاح تفريع أبواب أبوداولت أحرجه )٢( 
٣(. ١١رقم)الإمام، حلم، القراءة ق ماحاء باب الصلاة، أبواب والزمذي؛ (، ٨٢٣رنم)



٧٨١اثمق1«اثذيواس 

هلمح|ةيزصالإشمحظج؟- ١٥
الحداد،ق وهي الحج، فريقه وأذوكتها زوجها، عنها يوي امرأْ الثؤال،ت 

لا؟أم نحج، فهل نحرم، وعندها وقادوه، منتطيعه وص 

وقئوحاء روجها، عنها مات إذا ت أعني محتها، ل محمى بل تحج، لا الحواب؛ 
ا-خ؛عليها نجب لا الحال هذه ون، محمى، فإما الإحداد— —ؤ، العدة 3، وص ا*لإ 
ءمراذا؛ماه[،]آل سبيلاه إلي آنثئع من آليت ًخ آلّاثدا ُؤوؤوعل نعال،• الله لقول 
ثزعا.ثنتطح لا  ٥٧١وهذه 

أوالثالثة.الثاج، المنة إل تزيل فإما محزم، معها كان ؤإذا 

وااوأقإرفو٠^٥٠ بمده واثاإ؛ي إلإ رنان يأتي لا ١٠ه؟ تولع سف الؤمع —  ١٦

والديإلا زلكا )رلأ:أق : البث قول ض ابمع يكوذ كيف الثوال: 
يجزمفتش اله؟ا عل الثاس إئال من واقعثا 3، دراْ ما ومحن ٠، ث؛؛ر أثر بندم 

ؤإقبالاأنكلاُت،، قثة من مضث، قد أوقايت، من أحسن الوقث، هدا أن ونقطع 
أنومعلوم بالصحوْ، الأن سمى ما وهو مشاهد، ثيء وهدا الله، عل الثاس 

وهذا؟هذا ، JUالحئع يكون فكيف، عملة، بعد إلا تكون لا الصحوة هذه 
فإذاوا، الوائ لإ1لفان لا الثق ولمحح القرآف أن نم أن محب الحزاب: 

والثق،الكتانم، ي ل أخطات أنلث، فاعلم والثق، القرآن ظام محاض ي وقع 

٧(.٠  ٦٨)رنم منه، شر يعده الذي إلا زمان يأق لا باب الفتن، كتاب البخاري• أحرجه ( ١ ) 
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الواؤع.كاك!، لا معنى بدلك ا،لراد وأن 
منالحمد— —وف شديدا إئبالأ هناك أن الأخ— مصل —كإ الأن والوال 

لضالصوايت،؛ إل ووقة1أ وأن افات، لهم اف أل وناش، دين عل اشات 
شريوجد لكن ف؛ والحمد إتبال هناك الناسا من لكثير بالنسه مستطير ثر هناك 
ماا مل؟ من يوجد كانت هر النل٠ايى ل الآن االوجود٥ فامحكزات ١^١، عقيم 
بلادبعضن ق الخمر والأن الحمزا ينزب إساثا أن نصدق كنا ما ل توجد، كانت، 

نفلنكنا وما الحلازا الثزانم، يوصع كا اكلاجات( ق ؤيوضع علنا، الإسلام 
علالدكئ ينرضن الإسلامية اللأي يعص ل والأن ا بمثله يلوط نشنا أن 

امحلكاث،صضىاممحا؟الأ.الإنسانكأنه 
تقول!فقد وهدا هذا ب؛ن ثاونت، ؤإذا ثر، وفيها كثير، حيث فتها الأن فالأمة 

الخير.أهل مبنلس، الثئ أهل تل من يرئغ لر ؤإذا اف~ شاء ~إن أعلن، الخير إن 
أنالحد.يث، لهذا ;ْئهبمتن أنمن ذكر سبب لأن الولاة؛ ؛الخدين،! اأزاد لكن 

الممضيوسم، بن والحجاج الحجاج، من تحدول ما ةنتؤو0 إليه جاورا الثامن 
لألأ:أقمحا:زمأزبمنإلأانةوا،فإِئ لهم! فقال معروف، 

^محبمدةلإبمنيمانبما«.
منه.خؤ بنده وما إلا زمان الثامن عل يأق يإ للولاة، بالنسبة واح وهذا 
فيخزنعرف،، نحن ام اممزق سح ولا الإسلامثة، البلاد إل الأن انفلر 

الأولخمهورية؟ا صارُنن، أن بعد أم أحسن، كانتؤ هل ملكيه كائن، ب —مثلا— 
لمحاإالكب ثى ثر جهوييؤ كل عليها، يوالت، التكب اِبممهورياُت، ثم محر' أحس 
كذلك،.تجاو٥ م الشام، إل وانفلر كذللث،، متجدْ العراق، إل وانفلر 
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واشدالظلم، ق منه، ثؤ وعل0 وما إلا زماف يأق لا للولاة بالنننه فالناس 
ذللث،.وغر ا-قق، أهل وقع الدين، عن 

علباق لا  ٠١الولاة؛ امم يذلهر~ ~فيإ ، lUjjالزاد محصار الآن؟ا آعرفن 
ثء.ثؤ بنده وما إلا زمان الناس 

كانواملة الخلفاء فإن وبنهءقهإ العزيز عد بن عمر خلافه هدا عل يرد ومد 
تفيمال منه، المريمين مسإ لا سمه، ممى حم هو ثلثه، بلا منهم تم وهو منه، شرا 
الأعل—،،عل ثاق أحيائا والثغ الكتاتحح موص لأن الخديغ؛ عنالمج لا هدا 

••ؤصى••

لأخال؛اىوضاسدايإ:- ١٧
مىالمال يإحفار يقوم عاملة، أيد استقدام مكثب، لديه فحمى الئوال؛ 

ممناملوالفالخه الخامل، هدا إحضار ئقاثل ١^ من تبما إخد وممه ١^، 
مازنلا مصلحته تكون فوافثثل هنا إل وأتى متلثا، لودخ فحتى جدا، يره 

ياخدأن المكتب، لصاحس، حائز هدا فهل فيها، التلغ ملم محي يكون التي المزسة ْع 
ويتحثىالزوانث،، ؤستلم لثفتغل هنا إل إحصاره مقابل مبلثا لخامل اس 

زنحنه؟

l^.l ;،^ :تقدمألا ثنلمن، إلا تنممدم ألا الاستقدام ص نصح أزلا
آلهوعل عليه افه ~صل النمول لأن غرهم، مى ولا النصارى، مى لا الغمار، 
نزضل وقال الخزك،«راُ، جزيزة من زاشازى اليود راأحرجوا قال: وملم- 

١(. AOAI*رثم ، ٣٨٦/ ١٣)السن ْمئن ل او؛هش أحرجه )١( 



ه1ءاتاساهتوح ٧٨٤

ty ''، اليهودُرلأحرجرا وئال؛ ٠، العر'ب"ر جريرة بى النريث ررأحرجوا
أحاديثهدْ وكل '، ٢١٠٧٢إلا 1ثغ لا خز \ب :بك;\ من ذ\ه\دى 
صحيحة.

والخحافلا-اثنود هذه ثنممدم وكنا عغجل اطه يدي مح، وممنا إذا نحن وأين 
أولاالإسلام مأوى وص الإسلام، فيها يشأ بلاد إل المنل٠يرن( غر من العظيته 
الخهثأرن يرجع-ثإ -أي: المدينه إل يأرر ارالإيإذ س؛ الثسول قال وآحرا؟إ 

إلجخرها«اأ'.

اوئولإف ثم الإسلام، وم؛ الإسلام، ذنثأ بلادثا إذن 
دكاأثيلئ، اممب زنوَل ثا قيل: اهين،«؛ مد نز من للم'-، رروئل وقال: أنم 

ررتم،إذامايث،«اء؛.تي؟دال:
لاكوة:مآ[،همزه ال1ئجزتت ؤإقثا ١^^ )&زكودآ أما ا"قبث،؟ا هم ومن 

الننلمن أو الءل ين سواء اط كثن فإذا جز، فهو انبم بزى نن كل 
صامألأ:ثثواإلأص.

لم!وم٣(، ١  ٦٨)رقم العرب، جزيرة من اليهود إحراج باب ابرية' كتاب الخارمح،• أحرجه )١( 
(.١  ٦٣٧)رقم ب، يوصى ثيء له ليس ش الوصية ترك باب الوصية، كتاب 

رنمالترب' جزيرة من والنصارى اليهود' إحراج باب والمر' الجهاد كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 
(١٧٦٧.)

ومسالم;(، ١٨٧٦)رقم ادديتة، إل يأرز الإي،ان باب اللينة، فقاتل كتاب الخاري; أحرجه )٣( 
رنمالمجارين، ينا يأرز وأنه غريا' وميعود غريا بدأ الإسلام أن بيان باب الإمحان' كتاب 

(١٤٧.)

٧(،• ٥٩رقم)قداثرب،، شر من للمعرب رمحيل الحم، قويا باب اكن' ياب البمحادي• أحرجه ا ٤ ١ 
رنمومأجؤج، يأجوج ردم ونح الفتن اقراب باب الساعة، وأشراط الفتن كتاب ومسلم• 

(٢٨٨٠.)
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رجلاالني؛ مى ولاثجد الخمار، ق يكرف قد الأخصاص إن يمولون: قد 
زراعة؟!j عامل لأو لإاذا هدا، مدزنا إذا فقول: منه! أي: العمل، محصا.مذا 

الهدا هل التلدية؟ا كناسة ق فيكون عامل ياق أو راعتا؟ فيكون عامل يآق أو 
نجن.ين؟ أنه أم أالكماهلانم؛لأمحسا المون؟اأنا ال؛عرفه 

يومسبمايم افه أن وليعلموا للمتمدمن، نصيحي هدم حال كل عل 
سريعته.به حالموا عثأ القيامة 

الأسفمع ولكن العامل، خاخهتأهلهدا ^ ٧^١:ألا:ثمإلأإذاكات 
حاجتهعل يزيد ما المال من عئلب ١^١^ صار متجزا، الأن المال اسممدام صار 

وكدا!كدا سهر كل صرته عليهم وياحد بالسوق، ويقيهم مصاعمه، أصعائا 
للدولةومحالمح مزعا، حرام وهدا 

الحاجة،بمدر يكون وأن منلها، يكوف أن وهما: الشرطان، هذان ثوم إذا أما 
بأس؛فلا أحد ما عليه زد ونده له يصلح لم ؤإذا لأستمداي، سيئا منه أخد ثم 

لمفإذا نحربة، مهور ثلاثة والمنمدم الحامل بين يكون أنه معروف هو مما لأنه 
بأس.به يكوف فأرجوألا أحد، ما عليه زد العامل يصلح 

بيعيكون وقد تجر، اد٠كيرن( والعامل نبح أنه يعني فهذا يردْ لا كان إذا أما 
التقدم،طلته الذي القدر هذا يعطل أن لأجل يقولون" "كعا دوثه وما وراءه ما 

ثيء.للن، ليس ارجع، له: يقال شهرين أو شهنا يقعد أن بعد ثم 
العملمنهم ؤيآحذون اأعمولن، يكدوف العملاء بعمى أن هذا عل وأزيد 

مال،يأمحنا ما وكثثرا الأجور، يعطوم لا ثم أكثر، ربكا أو وبينهم، ينهي الذي 
محديئة،دور ق ونجلون الحؤع، من ويموتول أجورا، ينطوو لا لأنيم يبخوف؛ 
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افهقال الخثلأء، عل حرام وهدا يصمهم، إلا ثثحمل لا دار ق العثرات ونحئز 
مبي( أعش زجل القيامة؛ يوم حصمهم آنا ررللأيه المدمي؛ لثديث ا-ق عِقةل 
ينطوذإ منه هانتوو أجثرا انتأجز ووجل يئنه، يأكل حرا باغ وزجل عدر، 

أجنة«رُ

وأنالممراء، هؤلاء ق عقققل افه يمموا أن للآكملأء؛ ضحي 
قفلعلهم دول، الدنيا أن وليعلموا العمد، عليه ئم مما أكثر يكلموهم وألا حمهم، 

مذجرى ي! ممر، من بلادهم إل يدهبول العإل، كهؤلاء يكوثوف الأيام من يوم 
الفقر،من والعراق والتام الهند إل يذهبوف قبل من الناس كان حيث مل، 
علقافه ذللث،، يرجع أن يمكن يل، أجيبوا؟ إ الحال؟ هذه رجع أن ينكذ أفلا 

قدير•كلمحء 

ئشكزهالم فإن الحمد— —وطه الأن النعمة ببمذْ علينا أينم قد الله كان فإذا 
عداي،إن يكمكز ولجن ؤووو2ؤط ثا=؛ظوئن لن ^^٢ دأدُكث نإد ؤ زالت،، 

كيده]إبرامم:تما[.

*•ؤصى••

تيزىءسصروضيله؟- ١٨
لوبمن، سارة، لثخءس بعت، أنا ثانيا؛ افه، j، يجبك يحن أولا؛ القوال؛ 

٥٠)ءندْ  ومااحتمى، الثحص إن ثم نين، <اعدة من عند0 زالث، وما ريال، ( ٠٠
لا؟أم عنها، أزم فهل هو، أين أدرى 

(.٢٢٢٧)رثم حرا، من؛(٤ إثم باب البيؤع، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
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فيه.أحظقونا افه أح؟ؤلم أولا: الخواب؛ 
ئزكيهفإنك همته إذا إلا ولك0، فيه ليس معسر عل الذي فالدين لا، ثانثا! 

وكا0،عليك فليس الرجل، يهب أين تعرف لا دمتؤ ما والأن واحوة، سة 
وأنالصالح، والعمل النائ، العلم ولمحن لنا افآ سال، بأن ا-إقثنه ثذْ ودحتلم 

طريئاسللث، ر>من ءقؤاصْإئم: الرسوو قوو فيهم تحص ممى ؤإياكم ينعلنا 
٠•الحتما٠ر طريئاإل به اف نهل عمحا فه يلتمس 

وصحبهآله وعل محمد، بيثا عل ونلم اش وصل العاiإر(، رب للب والحمد 
أجعيرا•

القرآنتلاوة عل الأحت،اع غفل باب والاصغفار، والتوبة والدياء الذكر كاب مسلم; حرجه اا 
رفم)\،ا،1مل(.الدم، وعل 
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ؤسى^—

وأصحابه،آله وعل محمد، ثبينا عل وتلمم افه وصل العالمتن، رب ممب الحمد 
بمد:أقا الدين، يوم إل باحان ومنمحع4لم 

اه(،٤  ١٣)ظ؛ السدة، ثبمرذي الشف، ثذاق اكاِلث، فهذاهواللقاة 
حميس•يوم كل ل يتكوف الذي الأموعي وهواللقاء 
تعال~افه ثاء ~إل ويامتمراو الآرا، علته نمثى فإثتا سق، فيإ ثعودنا وكإ 

مابمتطح.فدر الكإل، ينشد الإئاف فإف منه، أكمل آحر مّهج يوجد لم ما 
امحير:ورة سص 

لاككوير:ا[،ه ؤو>غ \دؤئ ؤإدا افقوير: محورة كلمناعن الماصي لأمحبؤع اق 
ثيثلىبموو م رما رج؟ يمنيتؤ ءلآلسسا م وما ؤ تادق•ربماك• اش مول( إل وصلنا حى 

يِ.وثمونهلاص:أآ-آأ[.

بكرإلا هد منلأظاذ' متّني 
)ما(،؛معنى: هنا)إف( ]اككوير:بأآ[: دو إلا هن تعال: موله 

ُكونإما أي: )ما(، بمعنى فهي )إذ( بمد )إلا( جاءيت، إذا ايه قاعدة؛ وهدم 
هذهي؛؛ن والدي اشيلة، من نحممه وتاق ثزطثة، وثأق نايث، ناي لأف)إذ( يافيه؛ 
وهؤهو، ما أي: نافيه، ههي ويجدها)إلا( )إذ( جاءت فإدا الئتاق، هو المعاي 
قلبه.عل به-صؤيل ونزل ه، محمد يه جاء الذي القزآن، 
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ثئو-ذيثوالأذكر؛ الثدكم، شل ف)ذكر( لاص:يمآ[، قتبذه % ولا 
منالعالمزت والمراد له، ؤشظون به، يتدكرون إقم أي؛ لهم، ويذكر ٧عالأن، 

وتآؤ تعال؛ افه قال كإ وملم~ آله وعل علته افه —صل افه رسول إليهم ببث، 
ألإثان Jyأرى تعال؛ وقال ١[، لالأساءت٧* لاعنيك^ رحمة 

إليهماريل من هنا؛ بالعالمتن فالمراد لالفرنان؛ا[، ق؛رإه ]ثعشت' لبحن تب؛' عل 
محمد

ه؛دتنضم يم شآت فش مادت صرمحلي 
ممابدل ه ثآت هى محلة [، YA]^:يتنضأه أن يم ٥ ؤبش تنال؛ قال 

أى:ولأذومح0محثا؛ِممأنوم)إلأ( النامل، فأها؛لكثهاُإئدة 
الئرآن،حدا يتذكر لا فإنه الأنتقانة، لاتثائ ض وأثا [، YA-YU]1_:.تيجزه 

ألثنعأوآلز ثنئ ئ لسَكن نذًْفنئ دلك ؤ، ٠^^ تعال؛ قال ك،ا به، ينتبع ولا 
جذاضر أذ نكن لا الأسثانة لائريد الذي اذ فالإن]^٧٣[، i ثهة زم 

الخرآن•

بامحارْ؟الإننان صه ئل هائل: قال ؤإذا 

احتياراللإنسان جعل عغيثل قافه باحييارْ، الإنسان مشيئة ينم، قلثات 
علا-كجة هامت ثقا دلك 0كن ز لو لأيه يفعل؛ إلإ ثاء ؤإو يعو، شاء إذ وإرادْ، 

الرنل•بإزنال الرنل إليهم أربلت، ال4ين الخلق 
فاعلشك لا فالإنسان الاحتيار، عل مدر لا نحن مول،ت أ0 نثطع إدن 
ؤإذاباحياره، فهو م\5ه، إل يذهب أذ أراد إذا ايه يعرف إنسان وكل باحياره، 
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فهوالمدس، بت إل يدهب أن أزاد ؤإدا فهوباحتتارْ، المدينة، إل يدهب أن أزاد 
أزاد،مكان اي أوإل باحياو0، فهو \إتو\ض,( إل يدثب أذ أزاد ؤإدا باحتياوه، 

ذإلث٠ا.عل أجترْ أحدا أن ينعر ولا علميه، أجتره أحدا أف يرى لا باحتياره، فهو 

يعصيأن أزاد ومن باحتياره، فهو افب، بطاعة يقوم أن أزاد من أيئا كدللث، 
مااثه اليمن علم نعلم ولكي فيها؛ حر هو للإنسان ئالمشيئة ؛احيارْ، فهو افه، 
هآس يثآء أف إلا يثآءوف ق، هال! ولهدا نل، من الله ث>-اءه وهد إلا ثسئا ثاء 

أفعلمنا الثئء ثنتا فإذا ثاءه، هد افه يكوف أف بعد إلا ثتا نشاء ما لاككوير:ه'آ[، 
آهئتل٠^١ آقث شأء تعالث هال كإ شئناْ، ما شاءه اف4 أف ولولا ساء0، هد الله 

ومبممءاس س هيمم آغكزأ ولغن آتيثق آءئهم ما بمني من بمنيهم ين ألذ؛ف 
لاوقرة:"آهمآ[.افثتلوأه نا اشُ ثاآ وؤ شَقر 

هدهأف نعلم ولكذ واحتياونا؛ يمشيثنا يعمله فإثنا الثتيء عملنا إذا فنحن 
فعلنا.ما اش ولوثاء ع،؛ةل افث مشيئة يعد كاثت والاحتياز المنيثه 

ثاةُاأذ ند إلا شفاثا نا لأتما المصة؛ ل خيه تما إذذ هائل: هال فإن 
اشُا

سلئاها،أف بمد إلا س اشَ أف ننم لم لَلأتمآ ، LJغية لأ أنه فايزاب: 
بعدإلا كدا قاء أو كدا، ثاء افه إف نقول! أف يمكن لا ولهذا باحؤاونا، إياها ؤبحلنا 

ومشيثنا.بإرادتنا وخ فإيه ونر فإذا يمع، أف 
هذهاممه أبملل وهد عئقجل اش عل حجه للمناصى يأكول أف بمجه لا لهذا 

•وتازلأ ;١ئآإثا زلا أثتًكثا نثآ \شُ ■ ixlأئ؛ؤأئز cSزل: ل الخجة 



٧٩١اراق1ءاثىقزاسذ، 

أثهفأولا [، ١ ]الأتعام:خ؛ نأّثثناه >\ؤ\ حئ ئلهذ ين \كمى مرإ ين 
فلهذالهم، حجة لا ولكن اش؛ بأس ثن ولسلموا اممه، باس داموا ما لهم حجة لا 

اأساف،,ذاموا 
منرغدا روقه يأتيه مطمئنا آمنا بلدا أف ثه ذكر لو الإئسال أف نعلم وكلنا 

آحزبلدا وأف الأحرى، البلاد ق يوجد لا ما والمكاسب المثاحر من فيه مكان، كل 
فمالتأكيدوالأمن، ، الخوفِفي مضهرب الاقتصاد، ق مضزب متقئ، غئ حائم، 
بلالأولى، إل يدم، أف أجره أحدا أف يرى ولا ثالئؤ، ولا الأولى إل  ١٦٠٠مد
بمحفنإرادته.الأول، إل يهب، ايه يرى 

وهد0جهم، ؤلريق هذه لنا! اممه قال، الشئ، وطريق الخم طريق، الأف وهكذا 
فمالقياصالعذابؤ، من النار ق وما النعيم، من الخثة ق ما لنا وبيرأ، الحنة، طريؤ، 

ظث،الأنمخ المثاو ق محا ي شلئ،، لا الخن طريق ثلك الحل الناصح 
٠^^^•م( يعدا؛>، رويه يأتيه الدي البلد طريمح، 

واللوم،والتوبخ العتّتا علينا سيكون فائه النار، محنيق ملكنا محا فلو 
١^الخزفح اله٠ ريق ١^ المثاو ^ ysLثو ي بالثثه، عابا ؤيناذى 

ويوبخنا.يلومنا أحد كل فال اّتمرار، فيه ليمن الذى، 
الأنتانلكزن تقريئ [، YA:^^l]نغزه أن بلإ' ثات جن قزله: محقي إدذ 

ثداممه أن نعلم ويثاء0 \ذؤأ% يمعل أف بعد ولكن واحتيارْ؛ بمشيسه الثئء ينعل 
ثعل.ما افه ثاء ولو مبل، من شاءه 

وقالثتيء، هذا عل العزيمة يحد يتجه ثيء، عل الاسمان يعزم ما وكثترا 
يثأْ.لم اض لأف عنه؛ مصروئا نفثه أومحي عنه، منصرئا نمته محي ما لحظة 
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بناؤإدا محاصزة، إل لثنتمع ما منجد إل —مثلا— نذهب أل نريد ما يكثيرا 
سب.شر أو سبب نتصرف 

ألغةت،١^١صرة إل Jنا! يقال أو ثّغلأ، Jنا أل نتذكر بحب سب، أحياJا 
عنعمتنا تعال افه صرف وهد إلا نذري لا بت،، بدون نرجع وأخيايا فنرجمر، 

وصزفرالعزائم، قض قال! ربلتج؟ عرفث، رابم لأعزابى! قيل وقدا فرجعنا، ذلك، 
الهنم،؛.

بهؤإذا مؤكدا، عزما الثيء عل يعزم الإساف أل يعض• الٌزايم بقض 
أفأوجب، منجحا هناك أف نعر ولا عزيمته، لتمضى مسا يدرى ولا ينتقضى، 

اف،.إرادة بمحض بل الأول، عزيمته عن يعدل 
نجدبه ؤإذا تماما، إليه ؤيتجه بالثيء، ثم اف الأنإن أي! الهمم وصنف، 

احتيارمحرد الصارف، أوكاذ حيا، مانعا الصارف، كار، نواء عنه، متصرها نمته 
عئوْل.افه من هذا وكل ينصرفج، أف الأنتان من 

والاستقامة]اككوير؛لأ'اأ[، نسنذيمه أد< ذكإ ثآء جئ يقول• افه أف فالحاصل• 
ثريعته.ق ءغ؛جل اممه ءدو< من أيوم عدو< ولا الاعتدال، هي 

وحالا،وم،كاوا زماثا الأمم حال ثناسب، ثريعة كل كائت، الئافة الشرائع همي 
النئبعث، الش الأمه تناسب، شريعته أصحت، اوصول بعثة وبعد 

هإنيامنأئل;ذهإلبا:ةالأنيا.
زمانلكل صالح الإملائي الار،ين ®إل ايروفة• العبارات بن، "كان ؤبهدا 

ان!الإئإل مثلا اطر الخلق، اطة لأصاغ به الناس تمثلا، ولو وحاي،* ومكان 
جنبج.فحل عجز فإي، فقاعدا، عجز قاف فامل، أولا يصل 
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زمانلكل صالح الدين لأف اشحص؛ حال بحب تتْلور فالشريعة إدف 
ومكان.

أوعدم،الاء، امتعإل معير فال بالماء، يتْلهر أف ادءب"ث عل ويجب 
فإلالراب، استمال عن عاجزا أوكاف رابا، ولا ماء، نجد لر فإف التيمم، إل عدل 

ثمم•بطهارة ولا ماء، بطهارة لا ثيء، بلا يصل، 
وليسجور، فتها فليم، العدل، عل، متجه عكجلكلمها اش شريعة لأف هدا كل 

تغزهلامر:حأ[.ؤ1ن محال: ولهدا متمه، فيها وليس حرج، يها وليس ظلم، فيها 
وانحراوالعلو، الإمحراط جاس إل اتحزاف، انحرامحان: الاستقامة وصد 

والتمصر.الممريهل جانب إل 

طزفوومعل، طزفان، أصناف،: يلاثه عغيثل اف دين 3، الناص كان ولهدا 
وإاَونط والثالث، مهمل، ممصز مثزط آحؤ ، وطرفمتعنت،، متثطع مبايع مغال 

اممه.دين عل مستقيلم والتفريط، الإمحزاط 

ثالأ،،فكلاهما ا.اقافي، والثاف الخال، الأول أثا محي، الأخأثهواللى ولهدا 
•الممصير من أو الغلو، من كلثهإ عند ما يحسب 

إنهحى والظع، والقننت والإفراط الغلو عن ^١^^٣ الني ض ومحي 
مشمةفيه التقطع لأن التئطئول«راُ، قألك، اقئظمونى، ، liUاقثطعوو، »قاوالثج محال: 
ومحالوالمهملن، \قت>!ين ذم اممه أن كإ عيججل افص دين عن حروج وفيه القس، عل 

]الناء:'اأا[.ه محاموأإئ١لصأوومحاموأ'محاق  ١٥٧^الناقمين: صم، وق 

م

ف

ٌ

ف

بتن

(.٠٢٦٧ ) رقم التنتلمون، هلك باب العالم، كتاب مسلمت أحرجه 
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متؤمثآء ؤبش هنا؛ قاو ولهذا عنه، وا"إثافي فيه، العال بتن وسط اممه مدين 
علاستقامة تؤ جزم يكون بل شالا، ولا بمنا، بميل لا ]اككوير:اِآ[، ممزه أن 

مقيل.اض دين 

قأيما تكون العبادة، وهي عَفتجل الخالق معاملة ق تآكون كا والاستقامة 
والعبوس،والغلظة الشدة طرفا J؛j، مزجاط الثاص؛r؛j، ْع لكل المخلوق، معاملة 
وجه،من حازما كن الرتبة، وانحطاط النمس، وبذل والتهاون التراحي وطرف، 

وو5>،وجه•
صحفح،عثر من لتا ي؛كون أن ينبض الماؤٌي• ل هذهإللذ الممهاء قال ولهذا 

بلالعنف،، إل قويه ولا الصعق،، إل يه يثطح لنه يكون فلا ،، عنفغجر من قويا 
الأمور.تميم تحتى عنفط، غثر من قويا صعفح، غجر من لتا ذللثح، يثن يكون 

ننسهؤإثعار والشدة، بالعبوس داؤا الناس يعامل ~مثلأ~ الثاس فعض 
■خط\.وهذا كنته، الناس وأف الناس، فوق بائه 

الملمالأة،وعدم التهاون، حو إل ؤيتواصع ثفسه، مدر محط من الئاس ؤمن 
حهلآ.أيصا وهذا له، حرمه لا الناس ثئ يبقى بحين، 

افه—صل الم؛، هدى هو كعا وهذا، هذا بتن الإئسان يكوف أف فالواجب، 
موصعل ؤيلثن الشدة، موصع ق يشتد عفيهأكلأءؤقلأأ فانه — وسلم آله وعل عليه 

والؤحمة.والعملفح واللثن والعزم، الحزم بتن هنا الإنسان فيجمع اللثن، 
ه:أثلمؤق رب آس نثا؛ أف دثLتول ؤو>تا تعال! مله مسبمر 

أي:]اككوير:ا<أآ[، أصِ<ه زن آس ثآ; أن ق\؛و5ألأ ؤنئا تعالى؛ قال 
أذالأف مشيم اكا فئبل، من افه شاآة ويد إلا شيئا تشازوا أن بكن لا 
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اممهمشيئة بعد إلا لكثث ما لكنها انا؛ مني مشيثه فهذه إليكم، وأمحدث أحييكم، 
فحشولوشئت،، كان ما ء الم، ألا؛اكول اممه ولوثاء أنا، أشاء اممه ثاء لو عغيجل 

بينيتحول أصبابا تعال الله يمص بل يكون، لن فائه يشأ، لم تعال واش ثشت< لو 
ق-لا ز هذا وبتن 

مشيثةبمشيئته فعله أف يعلم أف لها؛ ينث؛ه أف ان الإئعل بجب آله موهذه 
الثيءشاء ما وأنه افه، بمشيئة »ق\ووة المشيثه هذه أن لتعلم لكن إكرام؛ بلا تامة 
الأنتانأف أو ان، الإنشاءه ي يكون ألا شاء لو اممه وأن اممه، شاء أف بمد إلا 

ومواع.بامسانمح وبينه بينه الله يمول ولكن ثاءه؛ 
يمو:ولم [، ٢٩تامر:ثث آس ته اف دثاثوث,الأ ي قال: وهنا 

عامة.تعال اممه ربوبية وأن اممه، ربوبية عموم إل إشاره )ربآكم(؛ 
قوله;ق ك)الءالمين( لبمت، هنا ه ُاؤآلعشمنا أف تعلموا أن بجب ولكن 

منحا الراد إن ١^^ )العالمين( ق قلث، محبة4 دئد إلا ئو ُ؛ؤلذ 
افه؛سوى من كل حا فالمراد الثانية! )العالم^ن( ق هنا أما الثمول، إليهم أرمل 

المزاديكون أن تق العالتن، رث، قيل: فإذا وتزثوث،، زئ إلا نأ U لأنه 
لإuمىحالإنلأمطيننيالزئاب

العالم«راُ.ذللث، من واحد وأنا فهو افه موى من اروكل 
لالمؤمنينثغى وموعنله، ثدكزه فيها عغليمة، محوره الثورة هد0 أف والحاصل! 

ثورحميع ق علته الواجمت، أف كإ فيها، بإ يتعظ وأن وممهل، بتدبر يمرأها أن 
به.وامفع افه، بكتاب ١^٠^ ص يكون حض كذللئ،، يكون أن واياته القرآن 

الوطن.دار ط. )صت'آ(، الوهاب، عيد بن محمد للشخ أصول الثلاثة ( ١ ) 
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وعلعليه اض —صل رسوله ومث يكتايه، ؤإياكم ينظتا أن تعال اممه سال 
وصلالعالين، رب طه وافمد قدير، ثي;ء كل عل إيه الكنية، وايايه وملم— آله 
أحمعين.وأصحابه اله وعل محمد، نيا عل وسلم الله 



٧٩٧الأق1ءاهلهواوثورذا 

الأفلة

السيارة:اولم؛ اتجايى، لم؛ اثقوآلةوالأحادأث ا؛أيان صيق خ ١- 
-مثلأ-محبس ل الثرينة والأحاديث المرآث الأيات تعيق حكم ما الثوال؛ 

عثرهما؟ل أو سيارة، ل أن 
وَلمالأ1ز، أخدثة بدع أم الجابي ق المرآث الأثات تنيق ايناب: 

وشتالني الكريم المراق لأف ودلك الصالح، الئلف عهد ل معروئا دلك يآكن 
آيه،منها محكثب، لوحه بملق الناس بض رأينا كا به، ورين ا-محران، به رقى 
الشرفات،ق الذي البناء صمة عل مندس بحنن، ثضئ، كأما الأنة هده ومحعل 

إذاالوجه، هدا عل تالإحلأص:ا[، ه محثد -أآثة هو ^ نورة علق وبعضهم 
ا-إثلران.ق ووقتا نينه، يكول أل من أشرف والمران قفئ، هذا ت تقول رأيته 

jؤيعلق اممه، ياب، يكب بأن الكرك فيس التلأك، بدلك محصد ؤإذ 
ا-بملران.

حتنات.بعئر منه حرف، كل فإف يتلاؤته، هوالأم؛ك حقيمه بالقرآن التأرك 
يكتسرالذي المجلس أف نجد ب فإثنا والتذكر، الايعاظ أريد؛دللثج إن كدللث، 

رىإئا بل ويدكرهم، وايعاظهم الناس نموي محه يزداد الألب اياج ص ء مي محه 
الناس،فيها ؤينتاب فيها، الدحان ؤيشزب المنكر؛ فيها معل الجالس هذه بنص 

لئه ينهر وهو رأسه، قوى اطه كتاب استهزاء؛ نؤع إلا هدا وما لحومهم، وتوكل 
اش!معصتة 
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ذعة،أيما فهدا الصدور؛ عل يعلى كإ والورد، التحمن بدلك أييد ؤإف 
حدرانم،عل الأنات يكتبوا أف هذا؛ يمثل يتحصنون الم>الح الثش، كان ما 

دلك،عل يعتمد الإنال أل يوحب التحمن~ به يقصد أن ~أءنيت الأمحر وهدا 
لنلةق قزأها من الكرمي؛ اية مثل التحصن، فيها التي أي• هوييه، بمروْ ولا 

٠.ر يصح حتى شبماف يمنيه ولا حافظ، لله من عثه يزل لر 
فتجد، كمتا٠ر ليلة ق قراهما من المرة؛ محورة ق الأحثريغ، الانجن ومسل 

الأنؤيقول! ومدحله، الست، مثدم أوق المجلس، هذا كثهِفي ما عل يعتمد ان الإن
التلاوة.هوق الذي الخميس التحصن عن ؤيعرض فيه، كتب بجا البيت احثمى 

^^ىرىألأتشذذْالآىلم،ءلاؤر.
المجلس،كفارة يعلق أف مثل المهام، يناسس، ما علق فإذا الأحاديث،، أما 

عندمكتوبا رأى إذا فالإسان الناص، ئه ؤينتمع تذكير، هذا لأف به؛ باس لا فهذا 
اللهموبحمدك، ربنا اللهم سحايالث، ثمول،ت 'رأل ت المجلس كمارة المجلس! بابؤ 

ؤيموله.هذا يتذكر فإيه ، اعؤنفيُ' 

واردةأذكارا المثاران، ق اهلق كان إذا الثاراسم،، ل اشيق كذلك 

(.٣٢٧٥)رقم وجنوده، إبليس صفة باب الخلق، دء كتاب الخارتم،؛ أحرجه )١( 
كتابوملم؛ ٥(، • )٨• رقم البقرة، محورة قفل باب القرآن، فقاتل كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 

الآيتينقراءة عل والجث، البقرة، محورة وخواتيم الفاتحة، فضل باب ونمرها، ال—اقرين صلاة 
٨(.٠ )٧ رنم البقرة، آخر عن 

اللهما>سحاثلث، ولفعله؛ ( ٤٨٥٧)رقم الجالس، كفارة ق باب الأدب،، كتام، أبوداود؛ أحرج  ٢٣١
لمومالبخاري أخرجه الذكور واللففل إلبم،اا. وأئوب أنتنفزك ، ٠٧١إلا إله لا وبحنيبك، 

والمجود.الركؤع و< يقال، ف؛،ا 
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فهوحس، هدا فإف الؤكوب، دعاء ثارة الق الإئان بملي أن مثل منايسة، 
دلك.من ينشد بائه ينعر يناْ إنان وكل به، باس لا نذير 

لأفاهنف؛ ق من يقرأه بحيث مكر، بحرف الكتابة كافت، لو حبيا ويا 
فلاإقئف، ا-ق كاف من أما جانبها، إل كان من إلا يقرأها لا الصغيرة الكتابة هده 

الخلف،،ق من يقرأها حض أمكن، إذا كبر بخط جملت فلو قراءما، بمسطح 
لكانهذاطنا.

••هصى••

ضدالقبوراثناءايوهذ:الوعظ حكم ٢- 

ثريلر إما ت يمول من سمنا فمد المتر؟ عند الموعظة مئزوعثة ما الثؤال; 
منة؟إما يقول! من وسمعنا اومول، عن 

)منة(بأما والمول، صحيح، غجر إطلاقه عل وريث؛( )ما بأما المول، الخوابرت 
عنديقف، كان اوثول أف يرد لم اثه دللث، ووجه صحح، غير 

ُه،شمعنا ما هدا وئووهم، الناس يعقل ثم الحنازه، حصزيت، إذا المترة أوِفي الهز 
يمملزقأن إل يودي ربا أعظم؛ ثيء إل المنتقل ِو( يؤدي ووثا بدعة، وهو 

ني،فاّئا او-4ل ثذا يكوذ أذ مثل الحاصر، البت، اوجل هن الكلام إل المتكلم 
ينيزئ،كان بالأس بم،، كان بالأم اوحل! ثدا إل انظروَا مول: ثم 

ممول:ْغ، تاجر يتكلمِفي أز ئزش، قزْ ئوِفي والأف وكدا، كدا كان بالأم 
والأووالحشم والحدم والثاراُت، المصور ق كان بالأمس يلان، إل ايظروا 
حاله.ائظروا 



وقاءاتااأب1واالسوح

١.\لأسوذ يعن ^ السة، من لبمت هده لأف هده؛ معل ألا ثرى ®لهذا 
وعئطبمموم الثت، دفن انتظار ل كان إذا أو الثت، يئن من مخ إذا يقث 

منا،الثنة إل أنرب وهم السابقين، مناخا ق أيقا هذا عهدثا ولا أيدا، الناس، 
بكر،أي عهد ق الناس كاف ما الأصحانمظ، من ملهم ممن أيما هذا عهدئا ولا 
منهدي الهدي وحثر هدا، ينعلون نعلم— ~ذ،ا عئ ولا عماذ، ولا عمر، ولا 

الحق.وافق إذا طف، 
ِفيتت محي فإثه -بما، باس لا فهدم محلى، كلام تعتمث التي الموعفله وأما 

ميتايدفنون أناس وفيه العرقي، بقح إل اتى ءفيياقلأْلأئم الرسول( أف السنن 
وحلسفجلس المتر، محقرون أي4م معناه أي; بعد، ينحي إلإ المث لكن لهم؛ 
دمنهبعد الإنسان وحال موته، عند الإنسان بحال محدثهم وجعل أصحابه، حوله 
ايهوعترهما الصأحيحيرن ق عته ست، وكيلك( ا-ةهلبة، نبيل عل ليس هادئا حديثا 
إلاأحد من منكم ررما فقال يدمن وهى ابنته مر خض عل جلس 

النئل؟أمحمي اممه، زئرو ثا ممالوا: النار«. من ه من شدة محن، زيد 
و»ااطوا،ظمميامحقءرا'.

شالئ،لا ثده لحي،، ان الإنقيام هي الي اك؛ر عند المزعفلة أف فالحاصل: 
ا،لنعف1ةوأما المنتقبل، ق سحديث، ^١ عرفت، ١^١ يى، ولا الئ1ة، من لبمت، أما 

فهدايتايسبج، ما يتكلم مم أصحابه، ؤيدعوحوله حالنا، الإلان يكون أو مثل 
صإإلة،عفييوثئز٠افث برسول اقتداء ءلسسج، 

رقمحوله، أصحابه وسود اكر، عد الحد>>؛، موعنلة '—، Ijالخنائز، كتاب، الخاري: ~م"بم أا 
وعملهوأحله رزقه وكتابة أمه بطن ل الادمي ■حلؤ، كبمة باب اكر، كتاب ومسلم: (، ١٣٦٢)

•تدفن وص ابنته قتر نضر عل جلوسه لها ولتس (، ٢٦ ٤٧رنم)وسعادته، وشقاوته 



^۵راى،قرون٥١اإ،ىء 

يردالدهاءاثفدر؟هل ٢- 

مميز؛حميتها الأمور وأن المدر، يرد الدعاء أن بين بجتع كيف القوال! 
jj  اشواتوالأزض؟خلق

الثمواتحلق هبل للافياء مقدر سْ\ةثؤن\ل افن بال نجيب الخواب! 
عءد'ث،أن بصدد كان الدي الميء هدا أف ومدر ٠، ر تنه ألف بحمسين والأرض 

كافما وكذلك مقدرا، الدعاء مكون الدعاء، وهو يمتعه، ما مدر مد البلاء من 
البلاءمن ارثفع أو امتغ الذي الميء هذا فيمكون مقدرا، الثلأء من النزول يصدد 

الهأو الدعاء، تيذا اثه الأصل من قدر مد يكون الدعاء ثب ينزوله بمد 
•الدعاء تهذا متغ ي

انالإئدعا فإذا الأول، من مكتوب والتلأء الأول، من مكتوب مالدعاء 
يدعوالأف؛ مشاهد هو —كإ بدعائه فارثفع ينوله، بعد البلاء عئقجل اممه يرح أل 

هذاأف المحفوفل اللوح ق كتب قد اممه أف معناه ذهانا الثلأء— ؤو'ي ان، الإئ
الدعاع.ويزهعه سثتزل اللأء 

هذامكون يالدعاء، يمتع ئزوله التوير البلاء مكتوب، منهإ كل إدف؛ 
النيأمر وقدا يمنعه، دعاء لة اممه قدر قو الزول بمدد كان الذي الثلأء 

اضلأف والدعاء؛ للصلاة قنأ أف القمر أو الشمس، كتمت، إذا ههائوْأسم 
?!،اافّ ينتقم يمل! ولم ، عتتاده،، تبمإ اف ^٥، ٠٠قال! ولهذا متنزل، ببلاء يئذرنا 

(.٢٦ ٥٣رنم)اللام، عليها ومرمى آدم حجاج باب القدر، كتاب مسلم; أحرجه ( ١ر 
رنمبالكرف؛؛، عباده اف ااعنوفح الك، قول تاب الكرف، أبواب الخارمحا• أحرجه )٢( 

(١٠٤٨.)



صاتاال،اباص ٨٠٢

هذافإف اممه، وذقونا صلنا، فإدا عئؤثل الله من ؤإتذاو نحويف لكنه عتاده؛ من 
سواءعيادة، مسه الاJعاء أل كإ عِقئْل افه ينعه الكرف جدا يه أُذرنا الذي 

أ-بمبأملاف•
أنإما ثلاث؛ من واحدة تعال اممه أعهلاه إلا يصدق الن4 يدعو إنسان من وما 

يومعنده له ذللث، يدخر أو أعظم، هو ما الثر من عنه أو؟كمث سال، ما يعقلته 
ثوزارا؛.القيانة 

*•ؤصة•*

 -tصساسملنجمصمةأ؟
لمإذ ثبورل فهل حملة، محلريق عن أصح العام هدا للحج بالنسبة القؤال! 

مآكة،إل أذهب أذ أهل~ معي كاذ إذا ~وخاصة الحملة تكاليف، دخ أنمني 
ذللئخ؟عل ترثمِح الش الأمور وما هناك؟ من وأخرم 

أنبد هلا م،5ه، إل تدم، أذ يمكنلئؤ وكاذ هريضة، حج كاف إدا الحوايف! 
تكاليف،ذغ تستطع لا كنت، ؤإذا والعئرء، الحج تريد لأيلث، الميمامتج؛ من محرم 

الخير.محبون والناس يعرفونلئ،، الذين 

٠٠®^©••

الرسالة.\\(ط. ١٣٣أحماو)ماا/ما؟،ر؛م أحرجه '



٨٠٣اواق1ءادتاوثاواّز، 

اسدصم:أهل حاجة اليلاد_،؛ خايج الضقة ذبح - ٥

أخلهاحاجة لعدم اللأي، حارج ؤإخراجها العقيمة، تونيع حكم ما 
اللي؟نمس ل أخرى واحدة علمها بدلا يقيموا أن ويامتطاعتهم لئحم، 

والئامعار^الخاصرين للإحوة أيهل أن أود اJثوالا، لهدا بالمناشثة الخوابرت 
أصحثة~أو هديا، أو عميمه، كان —مواء النسك لبح من المقصود للمس اله 

هوالمقصود؛دلك، بل ثانوي، أص باللحم فالأنتماع باللحم، الأنتماغ أو اللحلم، 
تعال؛اطه هال، فمد اللحم أما ثيء، أهم فهذا بالدبح، اض إل الإئنان يتقرب أن 
]الحج:؟*؟[.i ء آلهى، ؟ث % محا أق بمال د ؤ 

مكانق علمهم لثمححى مالأ يدمحعون من ختلمأ لنا نبهن دللث، علمتا ؤإدا 
بلالمهئ، م ذللث، فظوا إذا لأمم م؛ مكان ق أولادهم عن يص أو م، 
بالديح.اف إل التقؤد_، وهو الئسيكة، هلْ من الأهم فامم 

قدأو محل، فلا يمحل، لا من يتولاها فمد هده، ذبح يتول من ثدري لا وانت 
تجزئ.لا شيئا فيشتري بالدسجة ينبئ قد أو يل، فلا لأيمي،عليها، من يتولاه 

م،كانمن العمائق أو الأصام، لشراء الدراهم ، يصرفأل حدا الخطأ فمن 
حتىيبحها، واشهد بوكيللثج، أو اّتطعتا، إف ؛يد>لث أنت، ادبلخها ت نقول، آحر، 
مأموربالأكللاثلثف منها؛ تأكل وحى يدبجها، تبماةلؤناك اف إل بالمقرب تشعر 
هآلمشر وش1وأآًاإس منا ^٠٤^١ تعال؛ اش ءالا منها، 

يتجهانسيكة كل من يأكو أف الإنسان عل الثل،اء من ممس أوجب، وقد 
وغرها.والعقائق كالهدايا اممب، إل ثمربا 



لق1ءاهاسواالذتوح

تسرأف تريد كنت ^١ مئها، تأكل فش بجي، محل ق كاثت لو أي ثك ولا 
بالطعامايعث، إلنهم، باكاب ابعث إثنهم، بالدراهم فابعث بجد مكان ق إحواثك 

منأنه سك لا فهدا أحنى، بلاد إل الإسلام شعائر من ثعيره تقل أن أما إليهم، 
امحل•

ضكل نس لكن الخثر، إلا ودون لا ذِلك شنثون الو؛ن أف أهثقد وأنا 
حاجة،ل وجمح، أرسل قيأصصمُ اوسول أة تش؛ م له، الخم أراد 

توصأفاحدهما ؛، li؛وحداثم وصقا، فتيم، ماء، معهإ وليس الصلاة، فحضرُت، 
ااأصست،الصلاة! يعد لم لليي فقال الصلاة، يعد لم واكال الصلاة، وأعاد 

الئة((رُ

علأحرا وأعطي هده، نيته له فتشنتا الخثر، يريد كان الصلاة أعاد والدي 
التنة.حلاف لكنه كزره؛ الذي عمله 

لمالإعادة، عدم الثنة بأن سمع أن ثني الصلاة أعاد الإئساو أف لو ولهدا 
الإءادة.عدم الئنة أن ٣ لا كان لأنه أجئ، له كان هدا لكن أحث؛ لة يآكى 

له•يوئق، الخثر أراد من كل لس أثه فالحاصل؛ 
ليسخاطئ، عمل هذا بأل "محرك يبلنه من ععثر أن وأرجو أخثرك، وانا 
بصواب.

المهاإكة،المجاءة من أئاسا أوينجي يص، أن الأمر.yu دار إذا ايه فلورض 
هذالعل لقلتا! لهم وترسلها الحقيمه، دراهم تأخذ أن وأردت منلمون، وهم 

(،٣٣٨رنم)الونتر، ق بمل ما  JLxjال،،، محي التيمم ق باب الطهارة، كتاب أبوداويت أحرجه )١( 
(.٤٣٣رنم)والتيمم، الخل كتاب وازني: 



٨٠٥الأق1ءاثيى؛اُااص 

دراهمرمل لا لكن العقيمة؛ من أوجب الهلاك من المنلمين إماد لأف أمحل؛ 
عقيمه.تكول أف عل 

••ؤصى••

اشطء؛خاصة٧^١٠^٠،^ تممهايئوس حم ٦' 
3\عيلتوجتهها، وذلك بالمرأة، خاصة دروس جنل j رأيكم ما الئوال: 

عنهم؟مؤولة هي ولمن ولأولادها، لنمها مربيه لتكون التلم، طلب عل 
فاصلاتناء أو مثلهن، علم طالبات لهن ممتدرس كانت إن الخوان: 

أش•لهن تدرس أن والهم علم، عندهن 
للنساء؛فيه يدرس مكان —مثلأ~ عبمل أن باس لا 7أذا، بأس لا نأتول• 

عليهيترتب ألا بشرط لكن النساء؛ لهؤلاء للتينص ودين، علم ذايت، امرأة تقوم 
السفهاءلخوم مسا البيت، هذا ل الئاء نجمع يكول أن مئل آحر، وجه من محفلور 

بمكترؤينادي ياق كل الأن؛ منظمة البنات مدارس لأن اكنغليم؛ وعدم لحولهن، 
المحفلور،من سالما منفؤا هذا حصل فإذا عليها، هوول أومن ابنته، عل الصوت 

باس•فلا 

*•هصق(•*

ادطماسسواصماثسساي:- ٧ 
كوياالملم؛،ن يقرئ، كف الملم، يحبمت، الى للمصسبه يالنسيه ٠ السؤال 

اةقؤنافيسن٠٠افه من ندرا تكون أن وين للدرجات، ورافعة للذنوب، مكفره 
للإنسان؟



رق1ءاتاس|با،لفضح

ننصج نثا ؤ الكاب: ق قال اض أن ؛ JbJأن محب أولا: الخراب: 
•٣[.عزَكثمه]اكورى؛ ويعمزأ َقجئ ئث ضمثه 

التيواكائب ؛، ٠٦٠بائدمحدُثح الي هي المسالمن تميس، التي فالممائب 
وجوه:عل نم خاصة الو تصيب 

وعقوبةالدنيا، ق المعصية عل معام، يده، كننئ، بإ أنيا الأول: الوجه 
الاخرة.عفوية من أهون الدنيا 

لالكإل درجة إل يصل حتى امتحانه، أجل من تكون أن الثاف: الوجه 
فوخليفتهامحزام، أو الشكر، فوخليفتها نزاء، إما حالين: بين الإنسان لأن الصبر؛ 
كانولهدا علميه، يصار بثيء إلا الصبر درجة إل الإنسان يصل قلا الصبر، 

يوعككإ بالمرض، يوعك كان إنه حتمح، غثرْ، يتل، مما أكثر يتل ه الرئول 
بمقامدرجته رقعة اجل من، الموت عند قيألألأْؤئم علميه وثدي ٠، منار الثجلأن 

الصبر.

عنهاممه فيكفر ارتكبها، ذنوب ؛__، إماخاصا، بلاء يبتل قد فالإنسان 
الأخره٠عن.اب من أهون الدنيا وعداب المصيبة، بيده 

اللهيشكر وبلايا مصامح، له حصالت، ج ذنوبا، معل إذا الناس بعض ولهدا 
الدنياوعقوبة الأخرة، متل الدنيا ق فعاقبني بيض، اممه علم يقول: لأنه هدا؛ عل 

عغتجلعليها.يشكراممه نعمه ذللث، فيجعل الأخره، عقوبة من أهون 

(،٥٦٤٨)رنم فالأُثل، الأمثل ثم الأناء، بلاء انس أند باب الرنحى، كتاب اJخارك،: خرجه أ( 
أونحوحزن، أو مرض، من بمسه مإ ا،لومن ثواب باب والاداب، والصلة الر كتاب ومسلم: 

٢(. ٥٧١رنم)يشاكها، الشوكة محي ذللا،، 



٨٠٧ار1ق1ءاثثُاض، 

تحالات أرع فله ببلاء، أصيب إذا والإنسان 
الشم،وينتف، ا-إدسنا، مشى جوارحه، أو منبه، يتسحط أن إما الأول• 

أدنىق فهد>ا باق■"، "والعياذ ربه عل ساخط أته ملبه ل ؤيرى الخد، ؤيلطم 
منمثا ؛اثس فقال! ءثيالألأ0ؤئم الثسول منه يآرأ وقد وهوآُم، الدرجات٠، 

٠.الخاهلمم«ر بدعوى ودعا الخثون،، ونى الخاو.ود، لطم 
بالواجب،قام فهدا حصل، لعا كراهته مع ومحنما، يصر أن ؤإما الثانية! 

ؤبماتعال• قال أجرم، اه وقاه اممه عل الأجر احتسب ؤإذا الصابرين، أجر وله 
[.١ * : ]١^٠٢٠ه ُ؛همحثاد، قمئم ألمؤعث ؛وق 

الصر،من أكمل والرضا الرضا؛ وهي الصر، من أكمل حال الثالئة! 
اممهلقضاء بالنسبة الأمران مشاوعنده والراضى صابر، لكنه لللأء؛ اخهل ّفالمابر 

حالهويكون تماما، فيرضى لخثر، إلا ل هدا اممه قفى ما نفسه؛ ل ويقول عغئجل 
ولا؛جوارحه.بقلبه لا إطلاقا، متأثر غير 

"إذايعلم أنه المصيبة عل ف شكره ووجه الثكر، مقام ق يكون أن الرابعة! 
لأكونالعقوبة، له عجل أن اممه فتشكر لدنوبه، عقوبة هده أن ذنوبا" فعل قد كان 

وصررضي إذا أنه عل افه يسكر ثم الاخرْ، ق كونبما من أهون وذللئ، لا«نيا، ال 
ذللئ،.عل اممه فيثتكر له، حوا كانت، 

••>3^0••

 ، ١ C خاريت أحرجهJكتابت ومسلم (، ١٢٩٤رهمم)الخيوب، شق من منا ليس باب الجنائز، كتاب ا
(.١٠٣)رقم الجوب، وشق الخدود صرب تحريم باب الإيان، 



لق1ءاتاكاباإصوح ٨٠٨

 -A أينينوم؟هس اثمميل، له أذن اثرءإن سوناي، *ن فدم

ولكنهيعتمر؛ أن ونوى هنا، بلادنا إل مصر من لدم وجل هناك 
فخثىشديد، الكفيل هذا أن يعرف وهو ا.لهلار، ق يكون سوف كفيله إف يهول،• 

قدوكان له، أذن المطار نزل فلمإ له، يأذن أن بعد إلا العمرة ينو فلم له، يأذن ألا 
المهلار.من أحرم ما لكنه العمرة؛ يأخد أن ثوى 

وقتبقي إن ؤيهول،• لعمل، جدة إل يدهب الثاس بعفى أن ذلك؛ ؤيثيه 
المسااتين؟هاتقن حكم فإ العمرة، ؤيأحذ جدة، من ينوى فإنه 

إلوقال! جدة إل لدم الذي فالعامل واحد، السالتين هات؛ن حكم الخراب! 
كفيلهله وأذف جدة إل وصل إذا نقول! فلا، ؤإلأ بعموة أبن، محلي ل أذل 

عليه.ثيء ولا لخدة، من فلبمرم 
بعمرة،أتيت ل تيثر إذ وتال! لعمل، جدة إل قدم الذي الأحر وكن«لاك 

قمحوله لعموم علميه؛ ثيء ولا جدة، من محليحرم له، تيئر إذ نقول! فلا، ؤإلأ 
٠.انثأااأ يمذحيث، الوامحب" يوف ~أذ،• ديك دول كال ®دمن الصحيح! الحد>يث، 

*•ؤصى••

؟واهليف*>باه الصض« ثنس الوضوء - ٩ 

والهللأبالوضوء؟ له يلزم هل فيه، والقراءة الصحف لمس بالنسبة الثوال! 
إليك.افه أحي بالوصوء؟ يؤمرون هل لا-ارس ال 

لم!وم(، ١٥٢٤)رنم والعمرة، للحج مكة أهل مهل باب الحج' كتاب ايخاركا• حرجه أا 
(.١١٨١)رنم والعمرة، ا'اج مواتيت ياب اّلج، كتاب 



٨٠٩اراق،ءااث1دهوادثرئا 

صوأما الوضوء، لها يشترط فلا الصحم،، ق القراءة أما الخواب؛ 
وضوء.من فيه بد فلا اكحمإ، 

عليهإويكون يديه، ؛خن اخلصحفإ ياخد أن ان الإنفامكان هذا وعل 
ؤيقرأ.ا،لصحف، به يتصفح منديل معه أويكون مماوان، 

القرآنيمنوا أن العالإء من كثيث ذللث، ق وحصى فقد للصسيان، بالئسة أما 
ثلاثةعن الهلم رئ فقد »كإفخن، غر لأيبمم وقالوا• وضوء، بلا 

هذالأن بوضوء؛ إلا ا،لمءحفإ يمثون لا الصبيان إن العالياء! بعض وفال 
أحد.كل عل واجبا اكحفا واحترام للممّحما، احترام 

وأّماللم،ئلث،- -بلا أقفل فهو يتوضئوا، أن أمكن إذ نقول؛ نحن ولكن 
بأس.فلا يمكن، لم ؤإن 

••هصى••

أ•ناضه إذاصممه اثوتف بيع حٌ - ١٠

ارم،بؤ، م؛ بمد المنزل وهدا بمائه، ثن أربع عل منزله أوقف رجل الئرال؛ 
إصلاحه،يتتلعن لا اJنا٠ؤتج وهؤلاء منه، الامتفادة يمكن ولا حربا، أصح 

يعه؟لهن بحوز فهل منه، والامتفادْ 

الأحريندون بناته من أرع عل الين، هذا ويف، هل I لنسأل أولا؛ الجواب؛ 
(،٤٣٩٨)رُم حدا، صيب أو يسرق المجنون ق باب، الخدود، كتاب داود! أبو أخرجه )١( 

ماجه:وابن (، ٣٤٣١٢)رقم الأزواج، ،ن ٠^٥، يقع لا من باب امملاق، كتاب والشاتي: 
•٢(  ٠٤١)رنم والنائم، والصخر المحتوم حللاق باب الهللاق، كتاب 



وق1ءاتااكاباإسوح ٨١٠

فإذاصحيح، الوقف فإن وأرصاهم، احر شيئا الأحرين أعمر فإن والأحريات، 
الالوقف، لأن منه؛ خثر هو ما وشراء بيعه، غلهن الوقف، هدا منافع تعهلالت< 

يعدوهى-

مذضاسمانجايناوائلأةسو- ١١

هدااسم يدكر عليه للصلاة الميث، قدم إذا الناس بعض هناك الثوال! 
شماء؟فيه الأمر هدا فهل الئحص، 

يكونأن اجل من أنش، أو يكر بأنه قدم إذا الناس؛السن، إخبار إن الخوابؤ! 
كام،إذا أو اش، كانت، إذا الوين، بضمثر أو يكزا، كان إذا المدكر بضمثر الدعاء 

لكليدعوا أن أجل من الئاس فيخثر الحلم، تبلغ إ صغيره أو كبيره، جناره هناك 
الصالحة.من فيه لعا به باس لا فهدا يناببه، ؛،ا مست، 

مصلحة،فيه يكون قد هذا! ل أتوقف، أدرى، فلا باسمه، عنه الإخبار وأما 

الست،هذا وبئ بينه من الحاصرين من مثلا يكون ئد مصلحة، فيه يكون لا وقد 

هذاعل مصلملما لت، ؤيقول! الصلاة، عن فيتصرف مثلا، محابقة عداوة العش 
له،الله يدعو أن من وبدلا عليه، يصل ربعا أو تشويش، هذا ق فيكون الثحل، 

أحثن.لكان بالاسم، التنيثن ترك أنه فلو عليه، يدعوافة 





لق1ءاها1؛1|أاالسوح ٨١٢

حىامواتق1ئوأ>ااهياضواداي«ضاوإسضة:- ١٢

لالبيع بغض ص وتكلم الناجي، أحد ل محهد ثاب، قام ١^^١^ 
المقيم،يقتم عندمأ وأدامها؛؛ اش ررأمانها الشحص؛ قول البالع من وقال• الصلاة، 

بدعه؛لبمت هدْ وثال! النجد، نفس ل عليه وأنكر آحر، شحص ثام انتهى فلنأ 
المفائلباب، ِفي به يوحد الصعيف والحديث صعق، حديث ل وردت لأما 

المشايخ؟أحد وكلام فتوى عل وينشد هذا—، الرحل قول حد —عل 

وأدامها*،اف رأيامها الصلاة: قامت قد المقيم: قال إذا القائل قول الحراب: 
المكللم.هدا قال كإ ؛، رضعيف حديث عل هومبني 

قدعند إلا المقيم، يقول كإ يقول إيه وقال• به، أحذ الفمهاء يعفى ولكن 
وأدامها.اض أقامها فيقول: الصلاة قامت 

قالها:لن نقول أن ينبغي فلا الثنة، علمإء بئ حلاف فيها ايثألة دامت وما 
مشع.إده 

مالأءيت الضعيفة ؤ\محث الأغ،ال، فضائل من إما الأخر: قزل وأثا 
إذاأنه فئزادْ الفضائل، ل ببما نحتج الشيقة الأحادبمك إف قال: وئن الألحكام، 

فضل،فيه لكن بالئنة؛ يبث، الأعإل من عمل قضيلمة ق الصحيف الحديث ورد 
لأنهالمعيق؛ حذا نأخذ إثنا فيقول: ضعيف، حديث،آحر ل حاء المصل وهذا 

لهذادعئا المضيلمة فيه الذي الصعيف الحديث، هذا كان به مأمورا الثايت، كان إن 
تزيدالإنسائنشاطا.الأئر، 

،٥٢٨رقم)الإقامة، سمع إذا يقول، ما باب، الصلاة، كتاب، داويت أبو أخرجه ١( 



٨١٣اواق1ءاثوهواسمزذ، 

صحيحا،يكن لم ؤإن الإنسان، يريده ما فهذا صحيحا، الخديثر كان إن ثم 
لم:زذةإلأمةJاس.فانه 

صعيف،حديث، ق الفعل هذا من تحذير فيه وورد ميا، اتحدينا ,كان ؤإذا
غبمركان ؤإن العقوبة، هذه من نلم قد فالإنسان صحيحا، كان إن الثحذير فهذا 

مطلوب.وهوأم العصية، عن بعدا إلا يزيده لا فهذا صحيح، 

الأحكام،من حكم به ييث أن يمكن لا الصعيف الحديث أن فالحاصل 
الصعيم،.بالحديث، فتها لا الصلاة( فامت، رقد عبارة حتى 

حنن،الحديث، أن رأى ومن يقوله، لا فانه الحديث،، عنده يصح لم فمن 
إلاالصعيم، بالحديث، الاحتجاج محور لا العناءا يقول ولذللثج قاله، حجه، وأنه 

ثلاثة!بشروط 

ثديدا.الصعما يكون ألا الأول؛ 

ثابت،.أصل أوالثحذير الفضل، فيه الذي التل لهذا يكون أن الثاف: 
قاله.وسلم— آله وعل عليه اف —محل اومول أن يعممد ألا الثالث،! 

الرغس،،باب ل بالقعيفج تنج بل إطلاقه، عل الاحتجاج؛الصعيما وليس 
ثابتح.أصل منه أوالمحدر فيه المزعج، لهذا يكون أن بشرط الرهيب، بابج ول 

عنفيها الكلام اطه— ثاء —إل وسيكون تعال اف شاء إن احرى حلة ؤإل 
الحج.موسم لمريت، به؛ يتعلق وما الحج، 

الأحرة.وق الدنيا الحياة ق الثابت، بالقول ؤإياكم يثبتنا أن تعال اش نسال 
••ؤصء(••









٨١٧فهرسالأح1عثوا؛؛ئار 

١٤٩••••••••••••••..••••••••••••••أموالهب* صددةِو عليهم اقرص افه أف ررأعبمهم 

٠٢٠ حلي،® ثرما مى التامات اف بكلنات ءأعود 
٦٩٨راأءصواكاموامداثد« ُِ ءْ 

٨٠٧رااظوواتاأصمحي« 
١٧٨ظآمىإ1، »اظلوا 

٥٣٢محهمئتداشا<( 
٨٠٨وأدامهاءا اض مها 

١٧١بكروعئئ« م مدىت مذ باللدين رراقثدوا 
٧٥٥مخهلم«....................................زاظوا الفركن، شيوخ »اقووا 

٣٣٥»ائوثوالهقدزة« 

٦٢٢ررازؤوا:سمننىفىا« 
٧٨

١٥ؤ..•ّ.؛لأ•٠٠.ّّؤ....؛.ؤ..ؤ...ّ.............٠ّّّ.َمحاينذوك«
٤٥٣ ؤ.٠ .... .٠ ١ ٠ ٠ ّ . مني®افنأعيث ؤإف منه، أعيث لأنا يوالنب سعد عئ من ثعجبول ®ألا 
٤٤٠أزناجاوا« ميت،أJوأاكزآJتامحئا  JUره 

حرْالأحر واليوم ورمله وكيه، وملأينكته، بافث، توثى أف ®الإيءأن 
٥٥٥.لأء.....ا...................أ......ّ....••••••••••• زق«

٠٧٨ ّ.؛ ٠ ؤ.••....•• . ٠ ٠ ُ ٠ يخرقا®...........٠  jiءارز\ج ي \ب »الإمحائ:ارزإل 
٧٧١»اقاؤنصالتيثان« 



ثق1ءاتاانمابالسوح ٨١٨

٢٤٠ممزاثئإوذإاش«..ب......ببس.....س. 
١٣٩»ا،خمدة« 

٣١٢رااايخ1شان« 
١٤٩»الزلكةئئالماو(ا 

٦٢٩الخثم« نالزقاثِفيأنخاب »الممنة 
٢٥٨ناسين«.............................ءظ من الو:أر أقو ^١ راالث.لأم 

١٣٠ابمة« احي، »الئأنات 
٤٣٨»الهةشزك،الهةشزك« 

١٥٣.محلمكل عل واجب إئثعة ا يوم العسل ®
٦٢٩الإبل(( الفدادينأنخاب j زاخثاة ررالغلظة 

٦٩٨،٦١٠»الكثزضذاومم  ،٢١١
١١ ٨ ّ • ّ....٠ ّ.٠ • زوجها* من نحوا ووجا أدفا ®اللهم 

٠٢ ٢ س زذ لانناك  ٩٣
٣٢٢.ّ..ّ..ّلأ..........ء... نأت(( U م زمئ اليطان، ثز ِمن بك أئوذ إف ل1هلم 
٥٨٠يإنرامحوأ ؤمثكامحل، نحرايل، رب للهم 

٢٥٧ثذ.ْالومةالتانة...(( لث؛لمنث 
٥٧٩لل4أضلمآومحن(( 

٤٨٨ض/يى؟(ا يهداى؛ صلألأ، ؛أجدكي 
٦٥١كلمأخواضإ(( 

٦٩٠ ٠٠٠.٠ّ.....  ٠٠.٠حزاما،(١..وأحل حلالا، حزم ءونيزإلاثزطا عل لمنلئوو 



٨١٩

٦٥١يندثنضهثعقا،ا لكلثان إذإ»أن رُالؤبن 
٣٠٩...... ..س..ب.ب.س..^^صأذنام<ب..ب...

٣٣.......... يطزان®..........مذ مزثاو وعلتها المانة يوم مام ثب لهأ إدا ءالنائحه 
٦١٠رراشمحواهمايِمنبمة« 

٥٨٤...........................١١يوما®...أريعئ أمه بطن ق حكه نحتع أحدكم ®إل 
٢٩٣..٠.........................٠٠٠..ا.....اض«كثاب >رإنأخئناأخاوىإتيأخزا 

٠.٧٨ ..؟ ّ....١ ّ . ؟ ..٠ .٠ .....١ ء.. ١ الصوروذ® المامة يوم اه عني. عدانا الناس أمد ءإن 
٥٩٠.....ئئزثا®وءاب مإلأ:محاه من ،^ Uj ^1لبمل الإنماف راق 
الناو«أهل من وص سدوللناس فيإ ا-ثتم أهو بعمل لبممل الرجو "إف 

٦٧٧،٤٤٧،٣٩١.....ّ......َ.....ا.لألأ....... ............ا.....................
٦٨٣ثزك« واولأ وم اوقى 0 \و

٥٣٢افب« مذآثات زاشناتان الئنز ررإة 
٦٩٩.ّ..لأ.ؤ...ّ.لأ.......لأ...ؤ.....ّّؤ..ّ الدم® محترى الإنمان من محري الئ.بملال »إ0 
٧٠٦خليلا® امحدإنناملم ي خليلا اهَاقندفي »إ0 

٧٢٧،٤٨١خإمثق؛نم؛محنن« »إقاشَإذا 
٠٣٥٧.........الزبجنبجاأصخاص« 

٣٨٥الئاعة® ثقوم أف إل ثيء كل مثاديز كب اممه أن ١١
٤٠٣قلوا« حش ينل لا الله ^ ١١

٢٦....اّ.ّّ...................ّيمّ...اؤ.ؤ........ررإإاف4لأظئإلاضالأم« 
٦٨٨.ك لآافهَبج؛اضظلأسشص..



لت1ءاهاوباباالذمح ٨٢٠

٦٦٩.هسكا

٢٧ءش« أنله ديكاء لبمدب اثت »إل 
٧٠٣..............سمادهاافه أذثعثهم أونك يغبمئو0 النكزولب رأوا^١ الناس *!ف 

ءالخني'....اا....اسز--بسس.ِ-----ب-بىم؛
٧٩الصورينئ>و0اا قده أنل ®إل 

٠٢٦٩................ أإئدلألأث3ذششثكلوانائزثوا:زتاديايزأمتكتوم، 
٦٢٧مماك« قو أذنزلوا -ئثاةكأنائوا »إل 

٣٣٥١^٠^امء...............................
١٦ ١ ...٠ ؤ...٠ . ؛ ئها«..٠ ^ نلإ:اإلا قطثي زلا نستزا، بزتي U يائديئه نزتا »إل 

٧٤٢........٠٠٠ضشظكش.......ؤ.................
٦١٨٠.١ا-لآةا....................٠ّ..ّأحصاهايحل من انتا، وتنع؛ن سعه فه *إ)، 

ّّ....ؤؤّؤ.؛؛...ا...ّ..ّب...ّ؛.؛ّلأ..ّ؟أهالأول« \غأ »اإ0ِمماأمك 
٧١٣.................خلاق*بن الاحزْ ل له فالءس المال، لأحل بمادة ظ نن »لئ 

١٧٠®إواطعواآداوكروصزيرف|وا* 
٣٣٠ااإل;زتامنصسومم« 

٥٠٠المطبم« اأن.مللأ لأكدن،1ُا الض »مح 
١٨٩ذظلوتااا ظالماأؤ ®ادصزأحاك 

٦٦٠بم.طلحا٠ حش ندين ارأُظئوا 
٤١٢»إنكمقمتاصكثاس« 

٧٥٤ماأنتع* بنم ®إماأئفى 



٨٢١

نوى*نا انرئ محل ه باقات، الأءو *إي 
٦٩٨،٤٦٧،٤٠٥،٢٦٦،١٩٧،١٨٧،٦٠

١١٩|إيالئضائ؛ناس« 
٣٩٨، ١  ١٦.........ئازئتوا*زئغ نإذا ثازكنوا، زكغ ثإذا وتأيه، الإم* يبل »تي 
٣٧٤ثكدا«  hxjتئوو أذ ممك كاو ه

٤٤٩.ّ..ّ...ّ..اّّ..ّ.ابؤ..ؤ..؛..ا؛...أوبمئبخاِفيتيإسائلافقاأبما« 
٤٦٠ أحد® دول ا-إقتم يح ُإف 

٦٢٨معاذ® بن نعد لمرت الرب راهثرعواش 

١٣١الثمر*..........................صلاه محاقزت زكعتي، الصلاة فرصت ما *أول 

٥٧٧»أيبمئخقدطي* 
٧٦زواش« منك ئدا ؤافُأه اف *لأنم 

١٥أريعه* وبك جشى وصمت رب *؛انملئ، 

١٢٤

٢٢٥محنأخاةاضإ*.ّّ.ّ.ؤ.ّ..............ّ..لأ..ا.ّ... 
٥٢٥للئزباء*........ااّ.ا...ّّ...ؤ ظوبى بدأ، كإ عريبا وسعود عريبا الإسلام *بدأ 

٢٢٦^يملإلشمزانمئأبجد*..اّّ..ّ...ؤ.ا.لأؤ.
٧٨٨ّ.... ّ..٠ ّ.. ........... ١ . الهمم* وصزف العزائم، بنئمى قال! ربلث،؟ عرفته *_ 

٥٥ ٥ ، ٥ ٤ ٥ ؤ ؤ... ؤ..... ّ . ٠. ٠ ّ ّ ؤ ّ... ٠ اشُ« ي لاإلا أف شهاذة م، م الإنلأم »ثي 
٦٣٨محرم* أن نو تبموثه *ثروخ 



٨٢٢

٨٢................................... الأنلم»  ٢٥ثكاتث؛ءإِو _s الزئوئ »تزثيوا 
٠٣ ٧ ّ ؤ ّ .. .....٠ ٠ ٠ ّ صدقه(( متاهة عننها رقة!ه أز علنها كحمله دابته ق الئ-ؤو »دعيرئا 

٦٩١، ٣٣٦مح4ا،زخمابجا،زدبجا«لأ.ا.....ؤؤ......لأ.ءء 

٣٣٦......٠ ٠ .ؤ.ّ.٠ .. ثيوههلم(ام ١^ ي ١^١ز وهلبج4 نادإ يا أئك ®نكثك 
٧٨٢.ؤ...ّؤ.؛لأ.ء.ب.ا.ّ...... الإانه:تظأميىلإمح((

٢٣٨»لإامأظءمميراكزآن« 
٣٢٥وطهروا(( منجدا الأزض 

٥١٦،٥١٥مسك(ا قل أهرعه ئدا ،ا.حل. 
٣٤٨.ّ.لأ.ّ..ؤ..ّا.ّ.....ؤ.١١...........٠٠....٠٠بالموف(ا وولدك يكفيك ما ®حدى 

١١٠.............. ٠٠................؛ضمحهلِفيا>م((
٦٦٥٩،٥٢٦،٤•اودىظباصما »خنثمحا

٨م^٢ءلاهزدني(( أذحلتهإ قإل 
٢٢٦ئقانثغفثثكزأذ.ئوَلك(ا زأنا 

٨٢)رذِلشالنأئامئ(( 
٦٢٤»ذوكصرخالإ؛ةان(( 

٣^١٥، ٤٠٥ساهع(ا من أوعى متلغ *رب 
٢٠٠........ ٠٠س..ه...........................ش \ء و

٣٣١ء.. ؤ  ٠٠ؤ.......ؤ. ٠ّ.... ّ.٠  ٠٠.٠٠ؤؤ ٠ نض:ثظ(( النائم ض ضثلاثة: الثنأ »ثئ 
٣٤٦اوث(( ئوؤ قإبجا ١^ »زوثوا 
٧٤٢وناعه(( ))ساعه 



_AYT

٦٨٤................ إلاواحد0ا الثاو كثهمِزرإو°لآ ثلاث إل أثى 'تغرى 
،\،؟YYنكلوا(( »تئواأقلم 

٧٦رشاJاكشاةئما( 
ّ...ّ...ّ...ّ...ّّخها•جنسااا هنل ثنتلئ لم  opئماعدا، سشئ هإياثم ^^١، *صل 

١٨٤ا>ءثلأةاقلهمهم(( 
١٨٤، ٤٣>ءئؤلأةاشواقارششا( 

١٨٥أصل(( رايتموبي كإ ®صلوا 
YYUانهري*....................................فيه وحالموا عاقوراء، يوم *صوموا 

١٧ ...........١ .......١ ٠ منان(( سع ينيله أف الكلب فيه ولإ إدا أحدكم *طهورإياء 
ؤّّ.ا.ّ..ّ........ّ...ّ.ا؟...ّّهآهالناس* أئثد ما يصلحو0 الدين للعزيا؛، ُءلوبى 

Y٦.٠  ١.١.٠ ..٠ ٠ّّ٠٠.. ١. ّ.٠ ؟.. وجوهخم* اممهثى أولثحالس صمو لتتّوف اممه *عباد 
.......٧٦٠... ٠٠

٣٥٤.............. طالبها* ينام كيم، ٧^، وعجب خ؛وءل بمام كبمن بلثاي *عجبت 
Y٣٤ ّ .  ٠٠ ٠٠ّ . ٠.٠ّ ٠.... ٠ .....٠..٠  ٠٠ؤّ ؤ ّ .. نكرم((أخث، فيإ زالطائ الئنع الزمن »م 

٥٤٦،١٧،٦٩Yاماذ« ئداض،ناخثيوا*عووا 

٠١ ٨ ّ ٠ .٠ ٠ ّ ّ.١ . ٠ ّ . ٠ ٠ بد« ثدا كال إدا بقلإ-ا كبمن ^^١ الأصناف، هذه احتلئث، »ةإدا 
٢٣١الأني.* من فزازك الخدوم »فئمن 

٢٨٦لإممح« »محاشلمح-منذناش 
١٣٢٦^(( ^^Jic *شلت 

٧١٨*ئلملمحلإممل« 



_lluUJIu_ ٨٢٤

٦٥٨...................ورمويه* اض إل وومحويه، اض إل هجزته لكثت ®يمن 
٤ ٦٨، ٤٥٨<ا.......... اجلوه ئحومها ء1؛هلم حرم لنا عغيل اممه إ0 اليهود، اض ماثل  ٠٠

 J،_«٦٠١..................؛ءّ...ب.ب.. اك،ز1اأنيثىَكالإزم

٤٦٠، ٢٣٥نصمين® عدي وب؛ن بيى الصلاة ®منتا 

٦٢٧»مئواإلثىإ* 
٤ ٥٣ّ.١  ٠٠ّ واحدْ* ١^٠محب، طلأيى وعنز محكر ى وعهد ه البنر عهد اهيىِفي ®لكف 

٦٨•••••••••••••••••••••••••••••••••• • اثكمء ؤمئهم المهو ممنهم ه البي بح *كاوا 
٦٦٦»كمي 

٢٨٥®كخابلا1نك:إثاألءئد:ك،زإثاألتبمغت«..ب..ء..اّ...ءاهّؤ..ّ...ّّ.ّ.. 
٤٧٨المجاءثول« إلا ننال ^،^ ١١

٢٢٣مذى;اولأظساشبجومح« 
٢٤٣»كلشأنهمضمعمحرثا، 

٦٩٠، ٣١١ ٠٠اضمح؛اطل«..........ّ..لأ.................كتاب ل
٢٢٣.ب...ؤّ...ؤ..ّ.٠٣مد.مافلإومحأؤقال:»كلكلأمأزأنر 

١٩٩بنافخء وليس الروح يها ينفح أل ®كلث 
٤٧٧ ّ ّ ّ....٠ ّ . ّ.٠ ّ.. ّ... . ّ.٠ .. القزاءة٠ ق محعصا وأوذطإ يوذمحن ئلأ رثة يّاجي، 'رئآكم 

٥٢١لامحنيالصمزةواتكاورْثساء *كنا 

٤٢٨الثلاثة(( اشاجد إلاِفي امحكاف »لأ 
٦٨٢



٨٢٥سالأ-ءادثوامحدار 

٨٠ءثوزة« فيه ثث ائلأتكه ثدحز »لأ 
٤٥٩.............................اف« محارم كطوا البجوئ ازممت U رثكثوا »اَلأ 

١٦٤^^^٠ •لاثزال 
يرالسسأممحينممح

»لأتشافئامأةإلألإذىوما
٧٢٨االأتطواإلاتير« 

٠٦٤ وسليكء اف ئيعايه أحياك ق الثناة تظهر الا 
٦٥٠، ٤٤، ٣٢٠.........................................طهوره شر صلأ0 ثمل ألا 
٦٤٦الرأة« زذا إل اوأة نؤ »لا 

٣٣٨تنتأدو« ش ابكئ »لأمحكلح 
٥٣ؤ ....... ّ ؤ. ... ١ . ...٠ ّ..٠ ّ.... ّ..... ٠ حافره أو يصل أو حف ثلاث؛ ق إلا "ني ُلأ 
٢٧٤٨، ١ ٦ ضلأةِسمزة ارلأ 

٥٩٥،٤٧٠، ١٨٦م1نلإبجأبمامحةالإاته..ّ.ّؤّ.. 
٥٨٧المس، حلس لتقري صلاة *لا 
٢٣١نئزه زلا ثانه زلا طل؛ زلا عدزى »لأ 

مصبمبابي..ب...ب..سب..ب.ب..ب...ب..ب....؟-م
١٩٠»لأثصو؛أنَلإ:ماماشِشه 

٧٧٢منه، ثؤ واثديثنيه إلا زمان ٠لاظا 
نيئربييهابؤ، بأكل الئيظاف لإل تتا، ولاةذو.نىء بنناله، أحدبتكم ررلأيأكلن 

١٧٠ياه  ،١٦٨



لق1ءاوااواباهتدح ٨٢٦

اضإلأبمى؛لأة;زنوو افُزأو \و1>أُ\و »لأتحوئم 
٣٠٩النصبام« 

٦٩٠، ٦٨٩ولأصط1نتينيااس.......سس.....ببس.س.... 
٥٨٩محزمءا ذي نع إلا بامرأة زجل قئلول لا  ١١

.....أ
٤٥٠...................... حزاما« دما يم، لتر ما دينه من منحة ق الرجل يزال لا ١١
٠١ ٩ ، ٧٥.................عنئها٠ Jالعنزاءثئ ولا ظانعها، بالعزجاءين لايمحى ١٠

٠٥٢ ٤، ٤ ٤ .... العشاة«اف وكتاب مايا العنا؛ ضلأيء م الأغراب ارلأينمم 
٦٥٠.ّ......ا.......ّ......١١٠...بموصاهحش أحديث، إدا أحد.كلم صلاة اف يمل لا  ١١
١٥٠••••••••أحمعيرئ،اا والناس وولي•؛ والي•؛ من إليه أحب أكول حك، أحدكم يؤبى لا  ١١

٣٧٢مشمحن،صظئ،ف«....ا..ّ....لأ.ّؤؤ....ّ...ّ.... 
٦٥٥.٠ّ. ٠٠ّ؟. ١٠ّّّ....٠ .٠..٠.ّ.. االإ،لتكو،لأبمحدت،الثاسأنمحئدايمتلأصحابه،؛

٧٨٠••••••••• ^^^ةايخملأأئغبمص« 
٣٣٣..١٠٠.٠٠٠٠٠اذزأةاا.ّ.ّّ.أ0محافخ خمس زأبمه رالألمحوب،أم.ثِز، 

١٥٤، ١  ٤٨ننايكمحإ« ررلتاحدوا 
٤٢٧............؟..٠...... سز*ث-إرا بالمدة المثة حزو م1،كم كال من تس لتثعن ١١

٧٧٦،٤٧٠، ١٨٦.......................... ......مزئولظف1،إناخإ؟« 
٧٣وئؤكلة« الئ;ا آكز ث. اف ننول »الص 
٦٢٦.ا.......ّ.ؤ.... .....معاذ،ابن نعد منها لنلم أحد مئها نيم لمح. صمه صم ررلثد 

٦٣٠تمام(( Jالصلأة آمن أن محمتؤ لميؤ ١١



٨٢٧ضسالآ-ءادثوا؛؛وار 

1٣٩٧ونؤاا يتوب ->_ عد0 خ؟ قزحا أفد ءف 
٣٩٧......................اضَُلئااء ثدايك، من خن3ا زق : Jliئدا؟ سك «1اذا 

٧٠٦؟.ّلأ.ّ...ا ..ّ....ؤ.١٠....ارلنصعنوطأحد.'ئلمتيا-اثتةحتئمىالدثاومافيها؛' 
٣٩٤امأة« »لذشخمممحاأيم 

٣٣٠»اَلإزمئاضم1زتجزئاا 
٠٨ ٣ ّ ء..٠ . ٠ ١ .٠ ٠ّ .. ا.بمه1ثة« بدعوى ودعا ا-لئيوب، وثق اهدود، لط؛؛ من منا »لبمو 

٤٢٧»وكونمنضأماممحاوىلا« 
٤٩٠محِيممحامحممح 

٢٢٧...................٠٠لأ...ؤ..ّ.؛.لأ....لأ..ء.محهتإلمللأئوسالأائ« 
((juu  »٧٤٣أماممووولسا؟إ

٣٩٠...........................المحن،ابمجيء م؛ الاصاز ئاف و؟ تط' كاف ءنا 
١ ٠٥الصاغ،( ااا؛نل ايام من راما 
علهثني روحة عش ١^ زد إلا الدثا ق ينرية منيم عق وح1إ زجل من >اما 

٣٤٧الثلأم، 
 iU( ٧٧٢، ٢١٠. ّ.......ا.ّّ..ّّ...امأنتي،لأ؛ؤمبجاتيا«طاحت، من

٦٢٩ء>نائضإلأمحاه(« 
٥٣١•••••••■•■••■••عزقه* يوم مى النار، مى عبادا فه افه ينتق أف مى أممز يوم مى *ما 
٥١٦منعك؟اا ااما 

٧٩٦، ١٢٠.. ....ا-اقاا مى ومقعده النار، مى نفعيه كتن، ومد إلا أحد مى مئآكم *ما 



لت1ءاتاسالنمح ٨٢٨

٦٠٥لها؟* أعدذت *مادا 

١٧٤••••••••••••••••••••ابمدأ كمش وثعاطفهم وتراحمهم يوالهم المؤثغتلاِفي *مثل 
»*Ia ^ ٧٢٥الثزوط* عند ا-فوق

٣٢٩أووامحا، »ضأنىناحنا 
٢٢٢محمد.٠ عل اُزو بجا قدكمن مول يا يصدمه كاهنا أش *من 
كا؛ة«.....................................اضُ أخي ،، ٥١كاءَ أخث *تن 
٦١٨ا-إقنة،ا يحل ا-اقننى افه أنهاء أحمى *من 

٤٧٦٥،  ١٣، ٣٣٧، ٣٩اشس«.... ^ أن ثل ص ضلأة مذ زئ *نزأذزك 
والاحرُ.ب..ّ..ّّاا........ا..ب..ا.؟.اؤا.؟الأ.ه؛اأحديالأوو الإنلأم أناءِق *من 
٤٣٣• • • • • منلوم،ا أجل إل معلوم، ووزن معلوم، كيل دلبملماِفي أنلم،ِل »من 
٤٢٩........................ مب،بمنة...« ثكاًتما الأُول الئام محا؛ِفي اعشل »نن 
٣١٥المانة*..............•■■••••يزم إياه اممه طومه ظلتا الأوض مى سترا ؛^ ٠١*من 
٣٥٨منه® ملن به مدى مالأ اكتتب ررمن 

٥٤٧

٥* ٩ ١ ّ ّ ... ..٠ ٠ ّ . ٠ ركعتتزأ..٠ صل ئم ثدا، وصؤتح( يخز ثوصأ *من 
١١١حماي(® ممد يلم حج ®من 

٧٣٧اأزءثزكذنالأ:ض« «منخننإنلأم 
٣٥٦النار*...................من يعتمه أذ اممه عل حما كاو أحيه عزض عى دب *من 
٩١ ٤ ، ١  ٩٣ّ .. .ؤ.ّ ن«...٠..٠. لا؟kj الي^ال قإف عما؛ زم ممي. اثام ي زم ررتن 
٣٠٢..ا....ّ...ّ..ا.ّ...ّ...لأ..ّب.........وظاJلم® ويعيى أساء إتذ ^١ عل زاد *من 



٢١٢الشهداء،...........................تنزله اممه بثثه ق مت. الشهادة اممه نأل امن 
٤٩٠............................... بهءمهواحي منلم إليه سبق لم ما إل ّي *_ 
٧٨٣، ٥١..... ٠٠....اف،إل ربما به افُوث نيو عام يه شز طربما نأللخ، »نن 
١٠٨دد.ياا حى معنا زويف هذه، صلأثا ثهد رامن 
١٧٩...................١^٠^٠٠ كصتام ^١١، موال، من سا أئتعه ثم ادا رمم,ُمن 
٤٦أجرة" ممل مصانالله عزى امن 
٤٦مت،، لة مات من عزى *من 

٣٢زد، ئهز أنثث\ عد ليل عملا عمو ُمن 
٠٢ ٥ ؤ..٠. ؤ ....... ؤ.٠ ّ. ّ. ّ...٠ ٠ اه« نبل مهوِفي العيا محر اض كلنه إةغو0 ماثل امن 

١٨٦نزاءه، له الإمام *من'كالمحإمامممزاء٥ 
٤٧٧ جازه'ا يؤذ ملأ الآ؛م واليوم بال،ه يؤمن كاف ُ'من 
٧٣٧......٠ ...١ ؟ ّ ّ..٠ ّ.. .. أولممث،،ح؛وا يلتمل الآ'؛م. والثوم بالانب يؤبن لكف ُمن 

٥٩٠منببمغءولاؤوووالخنللأُ 
٤٨٠ولته، عنه صام صيام وعليه مات *من 

٢١٢..٠٠...............القاق،مى شعبه عل مات، ثنيه وليسِفى يم ولم مات ررمن 
خاهلثه،.........................مثه ناخ، ثبمه، سه ِفي ويل نات »نن 
٧٧٦ؤ ؤ. ّ.. ّ . ّ....٠ ... ؟ ّ ٠ ..٠ مقتا،صحيحا يعتل كاف ما له أوتامركثب مرض *من 

٤٤٣................لشا؛، المممئ ق اممه نبماف مالمل: م »ننكا;ة 
٤٣٣................................ ذكنثا٠ ^١ ُلمل4ا نبيا أو ضلأة ص نام »_ 

١٣٧ررننندتألبجعاهَياا 



اق1ءاءالاباممتوح ٨٢٠

١٥٩....................يكنها® إدا ينتقها أذ هكمازما عنها، أوثام صلاه، ئيي ارمن 
٤٥٧٣،  ١٣الدين((..............ا....ّ.ؤّّ..ؤ...ّ..ؤ..ّ خ؛تامتيو افُده »ئنثرد 

١١١^نبل® من مناح ررمز 
٦٩٥ح-يماو* جدوي الأم *نزلت 

١٧٢ةار;ائ« »ساآكايأائ 
١٥٤»)تنلمإذاهم،نأتاآا؛« 

١٤٢»مملمزلكأخئ« 
٧٨٠ر)م،إذاكفيامح(( 

١٠٣ؤاشنة« اؤ ف: ثال لا جهاد اأننلم، 
٠١٣٣ ؤ؛ ؤ.. . ٠ّّ٠.٠٠.. ؤ ٠.٠٠٠ءء . زالفزلإ((الشئ، الناس: نتيئتجايس رربمتان 

٢١٢))ظاوسخ؛ثسض(( 
٥٢٠«هلاحافي« 

٣٠٨ضنكسالخزآنتيأ؟« »ئنل 
٥٧٨١...ئتة«نئوJ، ثا ُالوا: ستلمإهاثآا »هلأ 

٧٨٩، ٤ ٠ ٣ ّ ء... ء.... ؤ.... ...... اأتنطثولاهلك اiتثطئول، هلك اثثطتول، »هأواك 
٧٦٧، ٤٣٧زلأ;كتثول«..ّا.......................٠؛......الدين'٦^^، »هلم 
٢٦٨•••••••••••••والننزة® الخح ريي تمن أملهى عم مى عثهى أش ؤلض لهى *هى 

٣٣٠اشئان« »هيسم،
٥٩٢مثوsا(( محلوا هاعدا ضل ررثإذا 
الناوهأهل بننل بمل من مناكم إ0 عتوه إلة لا الذ"ي راوافب 



o»nU"،،nU؛؛،U؛؛،

٣٧٦بوائمة«.......................... جاره يأش لا من يؤمن لا والاه يوثن، لا ررواممب 
٣٩«ثةومحمحمحن« 

١٩٧، ١٩٤اش« طاء ننأق اروثاب 
١٥٢اثثّاحع« ق بيتهم راوقرقوا 

٧٩١فهوء\إاا اممه سوى من ®وكل 
١٠٥رجل؛ا إلا اض نبيل ابهادِفي ُولأ 

امة،ح*ه؟٠١ أمارمة وما  ٠٠
٧٣٧رروننمسقنظ« 

٥٨١)رونحزحوله(( 

٧٨٠اقرب؛، قد ثئ مى لأعزد_، ررزيل 
٥٦٧. ٠  ٠.٠٠٠.......٠..١ ؤ ّ . ١ ّ اممه؛اكهنا® يائي ظنك ما معنا، الله إف محرف لا بكر ابا رريا 

٠٧٠ النئإر؟اا هعل ما بز، آيا يا  ٠٠
٥٣٤أمتئ«.............أوثنلمخ عده ينيخ أذ ، ٥١مى أنين أحد مذ ما واممه محقد أمه ^١ ٠٠

٥٣٤.ّ...........ّ. كشزا؛؛ و3بيئأ قليلا لصحكثم أعلم، ما لوثنلموذ محقي، أمه رريا 
١٨٠ضلواأزبماظِناضمتي« >اأغلاطد، 

٣٦٨،١٨٠تي« م؛ وا أ؟زا نكه! ص رزا 
٥٢٠لأبمإلأاشُ« >اخالافل 

٠٤ ٤ .٠....... ..٠ . ٠٠٠....٠ ٠ ننقوو«.....٠ ء واوف محهوو، ز الأنتزاة ساا "ثا 
٤٠٨بمملإا:ثيىاصا«.ء.لأ...لأ...........



لق1ءاتالابالسدح ٨٢٢

٤ ١٧زاحاو«....................................ؤثثى اثنان اثتئلأمم،:زئ ا)ثئع 
٦٧٣عزلا(( ئزاة خثاة اؤانة ثزم اص ءرمحز 
٣٦٥ا...ّ؟...اّ.......ّ.ا...اّ.ا..حلف(( بن وأؤ( زقاروف وهاماف فرعزف ْع ررنحثر 

٦٩٦•••••••••••••••لكفرا" ؤبمبح موث ومحي لكفرا، ؤينثي موث الرجز رربمبح 
٩٦ ٥ ّ ٠ ..٠ ّ..٠ ّ ... ..٠ ٠. ّ.....٠ .٠ .٠ ؤ.٠ .. .٠ ي((من ةمص'الأتاخ ١^ النيل رر;نام 

٤٢١....... ............ والؤجا;ء(( الخوف لزيه عت1دته الإنسانؤ؛ يكوف أن ءاسغي 
٣٣٣محنياينمبم4ابم 

١٧٠....................................سأوموهإبازةيناص((
٦٢٥م الئ4و ناو نحت ؟5و0 أ0 »ثوشك 

ّّ.ؤؤّؤؤؤ.ب.ب..ّّ.؛ّ.ؤ؛...ا...؛ّّ.....لأ..

••)هصء(••



٨٢٢الوضوعيالفهرس 

الفهرس

الوصومح،•اصس ممثاح 

اللقاء.ريم = قوتين بين النثرد الرقم 

ْثاو:)ا(-ااالقاةالأئل.

الكاء.ريم والثانر القوال، ريم الأول س ذوالتقسيم الرقم 
الثاف.اللقاء بن الأزل القوال = ٢( ثال:)١; 

••هبي••
الملم:
(،١٠)٦;، d/Y)•")\/م )٢(، 

)"آا/اا(،(، ١١)؛/)ّآآ/«ا(، 

)ها/أا(،)هآ/أا(، )ا*ا/اا(، 

)•'آ/اا(،)ه/ا"ا(،)ها/«آ(.

)ح/

)•آ/َاا(.

النوحيين

)آآ/ا(،)«؛/ا(،

تالجنات تنليم 
xyr)\إyه)^yإrه)0إ

إنلامت؛مفاهيم 
)ّاآ/آ(،)ا/آا(.

الإئاذ:
)"؟/•ا(،)•؛/\،(،(، ٦/٣١)

اا(،

)ها/آا(، X\y\ا

)ا/آا(،

XT/\a))ها/آ(، 

(،٦/١١))ا'/ا■(، )ا/ا"(، )اآ/ْ(، 

(،XU/\T (U/YA))*اآ/آ(، )ا"ا/ا■(، 

)ِا/اا(،)ا"/اا(، (، ٩/٣٦))ا'ا/بم(، 

)ه/مآا(،(، ١٢/٩))ها/اا(، 

)حا/ا،ا(،)اا/خا(، )اا/ماا(، 

(.٢٠)ا،/•آ(،)ما/



Anوقأءاتاوباواالختوح

أزكازالإياذ:
(،٧/١٧) dr/r-\) ،(r/Y(di/yi)؛

)ا\إ'\ه(، ١٠)

\(،Y'/YA))0\إلإ\ه (، ١٢/١٢)

والطوائف:المزق 

)ا،/ا،ا(.

١^١٥■'
(١١/٢١(،)١١/٢٠.)

الصويت:

ص/ا(،ص/ا،(.

\إتص

(٥/٥٦(،)٢/٣٦(،)١/٤١(،)١/٢٤،)

)؛ما"(،)ه/ح(،)ا،/خ(،ص/اأ(.

النمرانثت:

(٢١/٧(،)١٢/١.)

اثنأريةت

)ا،؛/ه(.

الأشاعرة:

)؛ا/أ(،)؛ا/'ا(.

النتزلة:

)•آ/'ا(.

الأخزابوالخ،اعات;

(،١٠/YY))أاإ'\(.< (، ٦/٢٧)

(١٨/١٦(،)١٥/١٦.)

والصر؛القرش علوم 
)مء(،)آ\إ0ه )ا،م؛(، )ا،مم، 

(،YY/1))ْ/ا■(، 

)ا/«ا(،)ا"*آ/ا،(، (، ٩/٢٢))٨(، 

y ){'\إ'\ه  M ,)\(١٤(،)١٢/١٨،)

y/A) ،(\rM^\

v\),)\\/(، ١٦)؛/)\،ا/ما(، 

(١٧/٢٢ ،)(0) ,(Wfyoإ\\ه\

(،٢٠)Y/)حآ/ا،ا(، 

(yr/\)^y'/\o.)

والصعل1لح:الحديث علوم 
Y) ،)\/ أ/ا(،)ا<ا/ا(، ص\ا\ه•(

(Y١ ،)١/■(،(o/yy)،(Tl\y) ،(Y/YY

(،l/Y)؟)/\\إ\ه )^٦(، )ا/؛/ه(، 

 ،)٧/)((U/A ،) ،)،)/الإ((YY،)،)/

/\(Y/Y) ،(\y ،))،)ا/أا•(

(،١١)وآ/(، Wfyo))أ\إ\\د 

/A(١٣ ،)/Y•(١١٠ ،)/،(،١٦)؛

\(Y) ،(\v/y٠١)/،)



٨٢٥الوضومااف4رس 

)•آ/أ،ا(،)ّآا/ها(، )ا،/\،\(، 

x٦٦ه)٦\إy(yy\إ'٦ه)0إ

النيئة؛المَة 

)لأِ;اء
المهه؛أصول 

)ا،ا/ا(،)•ا/ا(، )ه/ا(، )ه/ا(، 

xy/\A))ه/آ(، )هإ\(إ )آ؛/ا(، 

٣(،)٩٣! )آا/م، (، Y/Y"l))ا<ا/آ(، 

(0/YY) Xl/oi ،) ،)ا/ا"(،)آه/ه(

(Y١/١٠،)

(yr/١١ ،)/\\(X\y/\y) xyy

Y•) X\y/yy)/١١٠،)

إ٩\y'(y\)Xxإ٦^

الوضوء;

(x^/ii)X\/y'\)X\/y^) x^/y٦

(YA) xy/\i ،)؛(،)•^؛/(XI/TV

)٨(،)آا/ه(، )ها/ه(، )اه/£(، 

Y") x^/TA)/١١٠ ،)(X\A/\y

.(YY'/A)،(Y'/YU)

XifyA)(، ٤/١) i)، (x\/oy)!؛/

Y،\) ،)؛/\(X\r/T) Xi/o

(X^U/y)X\r/yo)x^r/yy

(xy/^T) x\/oy /٦(١Y،)

٦Y.(ّ/١(،)١٦A/١A.)

وااعإ٠ةتالخم عل المنح 
/٦(،)١/Y•(XU/\)X\r/\o) ،(A

/Y(١٧/١(،)•١٧(،)YAم١١/.)

(١٦/١Y(،)Y١٦/١(،)٤/١١A.)

النجاسامحثه؛

XI/y^) ،(Y/١٠٦)،(١/٥•)،(١/٤A)

x\w/yi)X\y/\')X\'\l^)

الفطرة؛ومس النواك 

xyy/\')X\y/yo)X\/o\)

الصلاة:

x\'</\U)x^\/yo)

الأذان:

U/Y،\) ،)١Y(،٩/٢٠١)/٩(، )م

xy٣\إX(^y)١'yإ١\x)٦إ٦\



رقاءاتاساهتمحح٨٣٦

تالصلاة مروط 

)/\\إ\ه)'م\ه)0\إ\ه)\'\إ\ه 

(١/٣٣ ،) ,)\/r،}(،)ا،؛/ا(،).0/ا(

•(r/i\) ،(r/Y ^،)،\/ّآآ(

(w/yy ,) ّآا/ها(،)\\إ0\ه(

)ها/م\ا(،)اا/ا،ا(،)آا/ها(.

\صدإ\\^,؛٠ 
(Tiro ,} م\اهه)\\ا0هم\أ0ه

)ا/ى،(، Y/YA))هأ/أ(، راة/ه(، 

)لأ\اص)أاس (، ١١)ا،/

(٢٢/١٤(،)٢٠/٢.)

تالصلاة متن 

)هّآ/ا،(،ي,  jrr))ها/آ(، 

'(٢٢/١٢.)

اقلي:
/؛(،t}, (Y-Aه,)٨!  In)أ\اى<)

ص؛اأه)\\اهه)>لإاهه)\^اه,

xy'lh)^y'lr),(.\iri)

الثوا"ب:
/>،(،YA)ئا\ا,))\\ا\ا, (، ١/١٦)

X\M)\\)ه/\،ا(، )\\أه\{< 

'(X\MT

الخإعة:صلاة 

(x\hi (،)خا/ا(،)؛ما(xyi\w

Xil\y)xriyK) ،CY-ZY') (٤/١٦،)

(x^l\r) XiliA) XilT')Xi/\A

Y'A) Xo/TW) ،)؛/٥(،٥(، ; ٤١)/٥Y(

(Y/Y'\") Xo/ii ،)(١٩ !XV ١٣( !XU

(U/Y'U،؛(،)X^\/o) ،(،\/Y /،\(١١،)

/٤(١Y ،)(٦٣ !Y) X\y/١١٠،)

(x\T/i /!(١١٠ ،)/r•(١١٠،)

(X\'^/T \(٦/٦ X\،)؛آ/أا(

١A/Y') x\U/\y) x\'\/yA)،)

X\A)٦/ X\A/o)(، ١٨)؛/

)ّأ/بما(،)ا/\،ا(، )'\/لأه 

x\'\/\y))،ا/\،ا(، )ه/ا،ا(، 

YO) X^'/^T) ،(Y'/U)/٢٠،)

/١(YY(،)١٤/.(Y٣/١Y)،(YY

الثاجدت

YY) / ،)١(YA) ،(Y/YY ،)،هه/ه(،/؛(

Y/YA) ،)؛(Y/Y ،)/٩(XA/\') ،(A

 ،)>\/A( ،)،هآ/ا(^(x\y/y) ،(،\/YN

(١٦/١Y ،)(١٧/١Y ،)(١Y/Y٠،)

(١٦/١٩ ،)(xwfyi) X\V/\A



٨٢٧اصسامه>ءء

(،٢٠/Y)، (A)؛/•)ةآ/خا(، 

(.Y'/Y)؛

زالصلاة:ماياح 
\(r/^>)c(y/r ,)،)ها/؛(،)«آ/ه(

)ا<ا/ما(،)خا(،)آ/حا(،)«ا/•؟(.

الصلاة:»وكتوه\ت 

الصلاة:تبطلان 

)ها/ا(،)حة/ا(،)اأ/ا"(.

السهو:سجود 

X\'(/\r)،u/\A)

النكروالتلاوة:سجود 

)لأ\إ0\(،)\أحر\(.

الصلاة:قضاء 

.(٧/٣٤)،(٨'٤/٢)،(٦'٤/٢)،(١/Y'٩)

الريضن:صلاة 

Xifrw)

النافر:ءنلأ0 

( Y /ry) ،(Y /r\) ،(Y /YA) ،(Y/\y،)

/٥(،Y•(،)Y٠/٤(،)٤/١١/م١(،)٤١)

(YA) ،(o/YU ،)،؛/(XV h) Xofii

(U/U ،)(٧/٣١ ،) ،)،ّآا/ا،(،)أا/ا(

\\/\\(X\o/M) X\o/\) X

v) x^ها/\،ا(،)اا/ا،ا(، إلأ(

(xy\/^)xy'/\T

الحنعة:

(YA ،)ه(، /؛/\•((OA،)،؛/

(١٦/١٣(،)١٦/١١(،)Y٩/١٦.)

العياونن:صلاة 
(.O/OA)•*؟/؟(،)

الكأوفا:صلاة 

x^o/i)X\o/y)X\o)

صلأةالأذقاء:

x^٦\إ٦(

الاستخارة:صلاة 

xy'/^\)

اياتز:
X\rl\y)X\IS')

الئ4و>فى:
Xo/ry) (٦/١ ،) ،)"م\ا/ا((٧/١Y،)

X\y)>^/)ها/ا،(، (، U/Y)؛

X^v/y') X\v/\U) x\'^/yo)

Y،Y/A) ،)(Y٠/١٦ ،)/؛(،(YY

/0(.(YY



٨٣٨

الثت:عل الصلاة 

)هأ/ا(،)ها/؛(،)،ا/مآأ(.

)اا/م\(،/؛(، T/Yl)، (I))ثا/ر(، 
(W) ،(yl\A ،)،\/م\إلأ\ه

ay'w( ،)،)ا'"آ/ا(،)اْ/ل(،)اة/ة(
)ّآ/'آا(،)آا/ماا(.

الزثاة:

x^/^y)X\/Tv) x\/yr) x\/\\)

Y/،\) ،(Y/A) ،)(٣/١٦ ،)(XTfyr

YY) ،)؛/(o/A ،) ،)ها/ما("•(،(V/Y

X\U)^)ا،ا/ا،(، 

(١٩/١Y ،)X\oM ,لأ\إ'ي(

Y") / ١YY /A) ،(YY/U) ،(Y ،) ;٩(YY،)

(X^y/^A

الركاة:مصارف 

Y/U).)؛/؛(،).0/؛،\(،)

Y/Y)،(YY/'\Y).)؛*

الصدقة;

X^A/yox^y/'O

الفطر:زكاة 

.(YY/Y)

القزم:
(١/١٣ ،)/٥(Y-ZY-A) ،(Y ،)،)ه/؛(

(١/'١٦Y.)

١Y') X^y/yy)/١A ،)/(،٢٠)ه

(yy'اxyyx\إ)٦إ\'(xy١

الأعذار:أفل صوم 
\x (xyy/y)؛ '/\') ،(Y/Y

(YY/Y.)

صزمالتaلزع:
)ا،آ/ْ(،)؛/٥(، )\/oX )؛ا/-؟(، 

•(.)Y/'\

الاعتكاف:

X\y/y)

والنمرة:ا-ؤ 
.(YY'/١Y)،(١٧/٦>،(Y'/١٥)،(Y'/٦)



٨٢٩الوضوصالفهرس 

ا-لإتشروط ُ م
)ها/آ(،)هآ/آ(،/\(، iT))0م\ه 

(،T/ry))ةا/أ(، )؛/٢(، )هآ/آ(، 

/\(xyT/A)dyr/i)<.(i/r)'.(i

وواجباتبإ;والنمرة الحج أركاذ 
(،T/\r))\\إى، )؛/٣(، )ّآ/ّآ(، 

(،٤/١٠))ه/أ(، )A/؛(، )؛/ة(، 

)ّآا/ة(،)ةا/ة(،)اآ/ة(،)ا"آ/؛(،

(0) ,a fry آ/ه(،)\-0رأه أإأه(

(o/r ،) ،)ه/ه(rn ،)،؛ّآ/ه(،/؛(

)يأ/ب(،)اا/بم(،)ة/يا(،)٦Tإoه 

(،٢٠; ٢٨)(، ٢٠)ا/)بم/،را(، 

xyT/i)،(y\/o)dy\/i)

السر:ض والنمرة اج 
xy/y)  yxاآ/آ(، )أإ('(XT/T

(x\v/o)Xy/\r)Xi/y

الصغر:وعمزة يإ 
إ^X)٧\إ٥y)X٩x\إ^X(r)٦^إ\

ا،لنأة:وعمزة ج
ry) xrM ،)٤(، ; ٤٦)/٣^(XU/y

(xyy/\o)xy\/y)xy'/\i

xy/\\) xy/\ ') xyIr) ،(٠^١)
x\y/i)xr/y)

الشزهمة:الدلكة 

١xإ\y(yx0)٦\إX٦){'^اx٦\إ(

القد:

)را'/آ(.
الأس:

xr/Y\) xr/\A) xy/\y) xy/Y)

XyY/0)Xi/iY)XiM

العميقة:

XU)'\/)•آ/آ(، )اا/آ(، 

(xyY/o)X\v/yv)X\v/\i

الئازوالزية:
)هآ/ة(،)ْ/آ(،  X\/o)\)؛/١(، 

'\(Xi/y  ،)ة؛/؛((OU ،)؛/،)ا-/بم(

x\U\y) (١١/٢٦ ،)أم١١(،)

/_XUM x\o/'\) x^Y

(،١٩/٢٦))\'\/^\x (، ١٩)؛/

'\(xy\Mxy'ly

الأتان:

x\،<Mxy/y^x\/i')



ءق1ءاوااسو،الذتيح٨٤٠

:^١

)\-\إصU(U/YY ،)؛/؟(،))ه/؛(، 

(١٦/٨.)

الدم:

•(Y'/Y"l) Ur/TV) ،(Y/r،)

)U؛/5،(،)؛ا/ه(،)٦\إهه)\yإ0ه 

(،٨٨)(، U)، (V/TY)\،/)\0إ0ه 

(،١١)\،/(، ٩/٣٤)(، ٩/٢)١')ه/ا،(، 

(Y٥/١٧،)

Y'/l) ،(Y«/Y) ،)(١١/YY،)

(xyT/\r

الدعاء:

 ١( Y /Y ،)٥(، ; )٥٣"(OY / ،)٥(،)ماه/ ٥

-^(YY.)

الممح:
(.Y٠/Y٠(،>١٩/١٤(،ر١٦/١٥)

المحاح:محرمايت، 
(A) ،(Y/YU ،)٣/(T/YO ،)،)،صا/ا

١^;عل الولاية 
.(،\/Yn)

الككاح:ل الكفاءة 
،(U/YI) Xofyr) Xo/\A)

X\r/\A)

الروجثت:العشرة 
Xo/ry) xrfyy) X\/rA) X\/T)

v/Y-o) ،) ،)،\/ا،*ا(\(X\r/y

\(X\T/r

ومش:قنديلالثنل 
xy/tr)

الأبناء'تربية 
YU) XT/y\)X\/r) ،)؛/(X\r/A

X\v)٦إy''(X\Tإ

الئلأى:
X\'/\A) ،(Y/،\) (١٢٨١،)

'\(X\^MX\r/y

اللعان:

X\y/yy)

العدة:

٦Xإy(٦X٩إ((yا'٦o)xyإ\xyy

الخدود:

اودة:حد 

)•r/؛،(.



٨٤١اصسامغءءء

ا-اكايات:

)هه/إ(،)ها/'ا(.

الئ:ة:

اشزيرت
الخهاد:

(،n/Yi))٦(، )•؛/o(، )ا■/■؟(، 

)ه/'ا(،)ا//'ا(،)ها/ها(.

العاملات:

)اأ/،ا(،)ا"ا/*ا(، )'ا/«ا(، 

)•آ/أا(،)ه/أا(، )•ا/اا(، 

/\(d\rl\U) d\r ،)ا،/ها(

)'آا/ا'ا(،)اآأ/*مآ(،)ا،/أآ(.

اي:
)•ا/*ا(،(، Y/Y))ا/آ(، 

(Y" /Ti ،) ه/ما(، )لإ\إه((V/Y-Y،)

(١Y(،)١/•١Y/Y١٣/١(،)٦.)

اوض:

الناثاة:

.(U/Y)

الإخارة:

)؛/٧(،)\</ه(، (، Y/U))لأ^إ\ه 

(،١٢/"Y/\،)، (YU))ا"ا/ما(، 

"(YY/٢٠.)

الوكاثت:

.(Y/YY)،(١/٤r)

اللقطة;

)اا/"آا(،)\،/ماا(.

الئركة:
،(U/Yr) ،(U/Y•) ،(U/o) ،(Y/Y)

ا(.ا/ا،(،)آا/«)هآ/ما(،)أ/خ(،)'

والثنوك:التأم؛ن شزكات 
)ه/ي(، dy/\v (dT/rt))هأ/ا(، 

،5(U/TY) ،(u/y ،)،)ا/بم•(

\(x\w/\<{)d\r/y

المصاء:

.(Y/Yr)،(\/YY)

والثتات:الأعادي 
X^'/^)dV/TT)



لق1ءاتاكاباإفتوح٨٤٢

الزقف:
)ا،/-ا(،)ها/-آ(،)«ا/'آآ(.

الوصب:

(١٩/٢٩(،)٦/١٥.)

النفمات:

المرايض؛

الزئ:
)بمآ/ا،(،)لأ/ها(.

الممود;

)0/م،)ها/ها(.

منوء\ت.'

/\،(،YA))آا/م\(، )\\إى. 

(١٨/٢٠.)

واشل:التلفاز 
)؛آ/آ•(،)همآ/أ(، )ا"/ل(، 

(،١١/YA)(، ١١/YU)ا(، )ا"ا/'

)،آ/خا(.

داوخلاصالئفر 

م0إ\هصإ\ه (، ١/١)•(،١/٦)

(Y/U ،)؛(Y/Y.)

Y fry) ،(Y/r\) ،(Y /YA) ،)،)Y/؟ا"(

0/YU)، (YA/<،)،))اا/إ(،)«آ/؛(، 

 ،)٧/"،((U/U ،)،)،\/ه(

)\\ا\اه)'\ر'\ه )ّاا/ا،(، 

\^W/V))أ\إ0\ه (، ١٥)م 

)اا/ها(،)\إح\ه 

(،٢١)ا،/(، Y٠/١١)م)ها/ا،ا(، 

(YY/Y.)

التفؤير؛

 ،)Y/1( ،)ه/أ((0/YY ،)م0ه\(

)ا،ا/أا(،(، ١١/YA))•!/ه(، 

(Y٧/١٦(،)Y٤/١٩(،)Y٦/١٩.)

والغناء؛الوسض 
Y/A) ،)"ا،م(Y/ri) ،(Y ،)،)آ/اا(

(١١/١A(،)Y٣/.(Y٠

واضم:الزيت 
(١٧/dy/\U) dy/\) ،(Y ٦إهه'(

A/Y) ،)صإ\ه)\\إ\\ه

(.(y\/A

الحرين!الحنعثامحت، 

x\o/U)^y/A)



٨٤٣اصسامضوءي

والدعرة؛الخ1بن 

(،٦/١٩(،)٣/٢٦(،)٣/١٦)أا/آ(،)

(U/r) ^/T\) ،(i/ro) ،(n/Yi،)

م\إ'\ه(، ١٠)A/)\إ'\ه 

)؛T/\\(،(، ١٢)A/)م'/أا(، 

)ه/ها(،)هآ/ّاا(، )آ/اا(، 

)م\\لم(، ١٧/١(،)١٦/٤(،)١٦/١)

(،١٩/٢٢))؛ا/خا(، 

/•٢(،١A))خآ/ها(، )ماآ/ا،ا(، 

(٢٣/٢(،)٢٢/١٦(،)٢١/١.)

الم،التالأينيت:

)ا"ا/م\(،)؛/٧(، )خا/آ(، )ا"ا/آ(، 

 ،)،\/Y( (، ١١)م(YY/١١٠،)

(YU/١١٠ ،) ،)م\-\ه)أآ/أا'(

)خ/خا(،)ماا/ألإ(.

نحان0اثاوة:

الوشن:نازي 
)هه/ه(،).ائ/ه(، (.( o/w))ا،/ه(، 

(U/Y•) ،(Y/Y-Y ،) ،)؟(،)ا/ه/Y"(

 ،)،\/Y•( ،)،١(،)؛/•)ا؛/ا

ا/\،ا(،)؛/'أ(.)•

والأخلأم:الزوى 
)خا/ه(،)؛أ/ه(،)اأ/م\(،)؛/ا<(.

ابن•■أحكام 5>، 
)ا،.ا/ه(،)ا/ا■(.

الأخلاط:

(،٩/١١/١٠Y(،)Y١/٩(،)A)،(•Y)م^/

(،١٦/YY)(، ١٦٠/YY)(، ١١)م 

واللاحم:الفتن 

-(YY ،)ه)\\إ')ما<(، /؟\

/١•(١Y(،)Y١/١٧(،)Y٣.)م\١/

اكزعنت:والئيانة الإنارة 

■(A) ،(A/Y/١ م\ا>\ه0إ\\ه(، ٠

)<،\إ0\(.

والإذاب:والإ الففن 
)إآ/ا(،)ا؛/ا(،)أ؛/ا(،)اه/ا(،

Y)،(Y/Yn)»(،)؛(،)؛0/؛(،؛/؛/،<

A/o)،))هماُ(، )اْ/ه(، )ه؛/ه(، 

)أ^إ'\ه\ه )م'

(wfw ,) 0\إ0\ه)\إ0\ه(

(١٧/١A(،)١A/YY(،)١٩/١٧.)





٨٤٥،هوسامثوم1ه 

هوس

اكضهلأالوضيع 

٥تقديم 

٩■■■••■■••■•■•••••••• • الشم؛ن صالح بن محمد الملامة الشخ فضيلة عن نحتصرة نبذة 
١٧■••••■■■••■•■•■■•••••••••••نعال اف رحمه الشخ فضيلة بقلم اكمحديلأت من صورة 

١٩اللقاءُالأَثل 
١٩ا-منالأذكار 

٠٢ اثنلم(؟ كتاب)راد أحادث صحة ما ٢— 
٢٠■■■■•••■■■••■•■■■■■■■اءار-إمت عند المت٤زات أنل يشاهن أن حئيه تلمازا أنثني "١" 

٢١باوثرادأ الرأس أر اللمة صبغ حآقم ~ ٤
عبجاتوالإعراض الوساوس محبا صروزه ْ~ 
"ا؟الثحلأت! ااميد.ووق كامثرااصطحاب حكم ٦— 
•■■■■■■■■■■■•■■■•■■•■■•■■■■*١٢نمه: هاك كان إذا الإنلاث الأفلام خناز:لح ٧- 
٢١٠■■•■■■•■■■•■■■■■■••■■■•■■•■■■■■يريد(: ما معل المريد )إن الصوفية: بعض فول ٨" 
٢٤■■•■••■■••■•■•■■■■■•■■■■■■■•■واحد: بش ش عئد واثاغ وا،قلأل ا.إثاتز ٩- 
٢٥■■■■•■■■■■■■■■■•■■■••••■■■■••المنصيه: نفر ق فر الالررل 'ئكإ " ١٠

٢٥اا-المحوفيرلكةامحت 
٢٦الحل:■■■■•■■■•■■■•■■■■■■■■•■■■■■■■■ امتاب وأهو ١^: ذ:اتح ِفي الأنل - ١ ٢

٢٧مأا-المأتةفيخقاكافي: 





٨٤٧؛يوساإوضو،اق 

٤٠التاء: من ثرثا اوأة إناتة خواو - ٣٤
٤١دين؟ عليه ض عل الخح نجب هل " ١٠٥
٤١غاط: وليست يائ  ojlأهل نمزخ - ٣٦
٤٢.....................................نقمي:عف، تحي لمن ١^ دمع حكم -  ٣٧
٤٢خئوجاوأةس:نهاإلأس: م - ٣٨
٤٣ّ ّ..... ء.. ؤ ؤ ء ء... الزب؟.٠ قل ي إذا القلي صلاة قضاة اوأة هلطزم - ٣٩

٤٣....٠................سمافِشزكاأي.................
٤٤الراض: تلية - ٤ ١

٤٤النزف: ص الإنزاف ل الماط - ٤٢

٥٤  •جأئن من الاوينأَثلم دصاءُ - ٤٣
٥٤ ...... ٠٠..............الثصوة؟ّ......الأنتمامض:مح الاJيءند ص - ٤٤ 

٤٦ه؛-خكمنزكٍلييكة 
.....ءلألأ.اءآ؛....اّؤّّؤ..ّؤ.......ؤ.ثى؛؟ 

ّ^١١٤....... ّ ٠ّ. ..... ٠ واحد:يتشهد وكعات أرع الفلز نق أداء حكم — ^١٤ 
.........اّلأ...ب¥؛..ب......ب.....٠٠٠خ؛-تجالأمايشىلأ؛باذلأة: 

ّ..........ؤ.ّّ.لأ.خ؛....ياطاطمحالآمحث؟.....اّ...ّ..
٨.٤ ٠ ّ ّ.. ّ... ّ. .. ١ ّ ّ... . ؟ ..٠ ؟ ٠ .٠ ١ ١ ّ . ٠ ّ مني•..٠ ب الذي اكوب ل الصلاة جوار — ٥ ٠ 

٤٨للض:ة: والاخخ لكائم الاكيخاو ممر - ١٥ 
٥٢الثاحن،فهلشم؟.........الماء طف من ناسا ندفه ونت م - ٥٢
٢٥ ؤ.. ّ ّ.....ا.. ؛ ّ . ؤ. ......٠ .٠ ٠ ء........٠ الئثر: أحكام فلمه نثنا النا<ز قدْ نا - ٥٣



لق1«اتاكابائغتوح ٨٤٨

٥٥

٥٥عوءست عل اشتمك إذا المساقة حكم - ١

٥٦................................اليمح: س العزص كاذ إذا الشامات محب ٢- 
الهد-ي؟نجد لم إدا يصوم نهل أمحه ض حج ٣- 

٥٨؛-زلدة 

٥٨ّ.. ّ.........٠ .. ٠ّ ّ... ّ... جهلأت ثصم عمرها من عثزة الثانيه ق حاصئ، ٥- 

٥٩ودحوْت بالماس ا-إئنوان مز حكم ٦" 
٠٠ ّ ٠ ١ . ١ ّ .............. محرم! دا،ون سائق هع أحرى مديئه إل الثناء ائتمال حكم ٧" 

١شوالأقاعماطاولإشئا: 
.٠١ ....٠ .٠ ..١ ١ ٠ ٠ ..........١ ؤ..١ ت.. العموم وجه عل الثكزان طلاق ق يمش هل — ٩ 
٢. ١ ّ. ّ. .. الكماو0؟ عثه ئهل معه، أثخاص وثوق حادث له وع مثاوة سائق — ١ ٠ 

٢ولادته! بعد مات طمل عن العقيمة حكم " ١١

٣ظ م ١٢
٣........................ لليثم؟ فيها \و،ئنوئو0 اثناثة ما للئة ءمجو0 -  ١١٠

....٠١٤.........٠٠.,٠٠.نمه.لطع بعد الوصوء اسناف حكم ~ ١ ٤ 

٤المريقة؛ ق وكعة ق مورس ابنع؛_ حوار " ١٥
٥ّ ّ.؛ ّ ؤ ء ء.. ّ.......... ... ..........٠ ٠ .٠ اض:الخ؛واكات عل الإيهان حم " ١ ٦ 
؛...ء..؛.ّ..ّاؤ؛.....ّبهالطلأنم،: 1زاثة الفلاة إل الدحوو ق ئاوئّو;ثأئز - ١ ٧ 

٥ّ.. ..١ ّ..٠ ؟...؟ ّ .١ .١ ٠ ١ ..٠ الثمر؟ برحمي الزحص تم نهل للمثزمة ينافروق " ١٨
٦الشزكثات! بعض من حج حلإ — ١ ٩ 



٨٤٩؛هر،سالوثوء1ت 

٦٦الكبثر: عن العقيمة منزوعة ٢- ٠
٦٧...................................ولوةقثوتأ ا،ليت عن العنزة منزوعثة — ٢١

٦٧آآا-مانامحمحللإماجنكا;م: 
٦٨"••••••• س س .. س ب.. س.... اiيزان؛ ق طآط( 

٦٨.......٠٠...............سه؟ ق يمطر أن له يهز رمقان، مار ل الثمن يريي. — ٢٤
٧٠...ا.ّؤ.ا.........ّ.ا. ؟....ءّاليمان: وصوله مل مرض م العنزة ثوى من -  ٢٥
٧٠اتق: ذات لإصلاح ا.قلف'5ذ;أ -  ٢٦

١٧ ؤ...■ ؤ. . ..٠ ٠ ؤ.......٠ ّ ؤ ّ... ّ.. ٠ ١ كأس• ل المرأة حيب س الرصاعه تحزم هل - ٢٧
٧١......................التأمحر؟.....أوجع القديم جع لالئ1انج ايضل -^ ٢٨

٧١هأ-الئوثالماتلنلأودائنزة: 
٠٧٢ ّ ؤ. . .٠ ؤ.....٠ ء....... ؤ. ّ..... ّ..٠ الئانوات: وذثئ العي. أيام اققاعئ ا-الي ٣- ٠

٧٣ّ........... .٠ ّ.٠ المألأة؟... مز امحع نية الصلأث؛ن بين للجنع يشرط هل — ٣١
٧٣امح؟..ّ...ّ.ءء...ّ....بمةز1زا،بجللأمماب؛ 

١.٧٤ ١ ١ ّ ..ر ّ.٠ ...٠ ١ •.١ .....؟ نمثاء؟ هي فهل حملها من أقهر ثلاثة بعد أسمطش — ٣٣
٧٤الفوات قضاء -ل ٣٤

٧٤ثؤوبزكاةالإاصل: - ٣٥
٧٥طني: -افةوذي ٣٦
٧٥•••••••••••••••••••••••••••■• الولؤغ؟ ل الكلب عل الخنزير ياس صح هل " ٣٧
٠ّ٧٦. ّ.؟.. ّ..... ّ .... ..١  ١.٠...دعد.يلها:وكمه التنليمك، حوا.لاهج الواجب — ١٠٨
٧٧التجاؤثة؛ الأنهم شراء لخكم " ٣٩



لق1ءاتاربابالذتوح ٨٥٠

٧٨..............................M: خارج وذ:ح4ا لأصاحذ ا ٠
٨١..................٠٠٠٠٠السمفالخ؟........أو النائلة خج أقفل: أط ٤- ١

٨٢

٨٥.ؤ.................................الزنج: م محأض 
٨٧لأهلالبدع: اكاثدات ة-إر-او ٤

١٨٨......؟ ١.٠.أمساب؟ أوعل مامزه يورعها فهل الزكاة، من طائلمه أموو لديه " ٤٥
٨٩..الأ..٠..ءّؤ٠٠............ؤ..الزكاة: لأمواو اؤثة اضات احخاو لخكإ - ٤ ٦

٨٩اهج: ل الهدي لثزاء الأقراص -تكز -  ٤٧
٩٠الثلدثه: نحريه حش وركه الهدي دح حكم - ٤ ٨

٩٠؟ة-الإعداديهادفيبلاه: 

او...............................٠٠...........٠٠.هه-ابمعفيالثفرسس: 
..؟لأ........ا.ّ؟ّّ..ّ..ب.اآهذلك،: عن يئهوئه بلاد؛ وأهل ئثمتنا الإحرام يريد " ٥١

صفهل؛محمح:.ب...-ب....ب....ب.بب..س...ي
٩٥...........٠٠..........٠٠......ذخليز:من وأنحيبمة الئ؛او انتمدام حكي " ٥٣
.........؛.......U؟الئ:و:ة:الثنوك ق المقرية ال٠نانلأءتإ صلثا ْللأبيلإول - ٥٤
٩٨٠............................ّ..؛..ا..؟..بالننتة: الأجراء مع التعامل حكم — ٥٥

٩٩طجانمسكماخ: 
١٠ماه-هلرأىاوئهوبم؟  ٠

٠١ ١ ...... ١٠............٠٠٠٠..٠......الأمر:وئ أمر عل يتوقف النوازل قنوت —  ٥٨
١ ٠٢يتعامل؛١^^١: من هدية مول حكم — ٥ ٩ 



_،^uU^I ٨٥١

.٣•.ت.ب.

٠٥الثالث اشائ 

٠٥■.....................•••■■••العلمت وكتم المئوي من الخوب بتذ البلم طئ ~ ١
Jl_-y  ٠٦نلئذامحإ؟ الهدي

٠٦عدو؛ بلا مز حارخ الميت •محم ٣" 
٠٨اللمثل؛ منتصف بعد مرللمه وصول حثي من ~ ٤

٠٨ظل؟..............الناجن ء الدثون، تفاء لأحو ص عن سران غاب - ٥
٠....٩  ٠٠...............٠ ّ.٠. .. ١ .....٠ ١ افأ مسل ق والخهاد ابؤ ا،لثاصله؛؛ن ٦" 
٠١ ..٠ ٠ ّ....٠ . ّ.١ .. ..١ • ١ ......• ...٠ تالثني حال العاJمني ثئ المرأة ركض حكم ٧" 
١١ ال«مثت ق منأله ٨— 
١١حطأ: ظ إذا دأ لaكافر نل ٩- 

١١ ؤ.............. ّ ........ الممائل: مع بالزرث ١^ النحوي صرف محي - ١ ٠
١٢........................ الزحام:بب المجر طلؤع عع إلا مزذلثه يصل ل( ~ ١ ١ 
١٣.............. القياس:باب ِس الإملأم ازكان الأعال بعض إلحاق محي - ١ ٢

١٥. ٠ ٠ .....٠ ....٠ ٠ ...٠ ......٠ -يمن\يىاا: ممد ثلم حج رُمن حديث. كدب " ١٣
١٥...............٠............عليها:........اعتاذ ؛ا-ئلمثزكالنواغلسأن 

١٦..............................والخ^؟ الع٠نة بين يالثمر التمثع يشئ قل — ١ ٥
١٧.............٠٠....ضل؟ ماذا له، تيثوف فلا الزكاة بإحراج أئالت اص - ١ ٦

١٨المزعة:.....................لدخول معم بمبلغ بالسراء المثروطه الحوانز " ١٧

٩١ ........... ......٠ الأصحثة:رمن ع؛ر ق بالدبح نعال الله إل الئمرُب حكم " ١٨



1قاءات<اكاوااإفتوح ٨٥٢

١١٩اوومالنمح ها-مما
١٢٠العناء؛ بمل من حلما ايرما صلاة حكم " ٢٠

١٢٠ا؟-تنثاشد)بد(: 
١٢١........................••■..■■•••••••••••النجدتق الأماكن حجز حكم — ٢٢
١٢٢وخ4الئثادوكمضط؟.ّّ..ّ..ا.ّ..ا....ؤ.ؤ ب4ازلكةفياش -^، ٢٣

٢١  ١٢••••••••••••••••••••••••• • الرواج؟ نو إذا ابة ل المزأْ ثتزوج هل ٢" ٤
١ ٢٣ّ ّ.. ء... ... • ؤ .؛ ّ...• .. • ؤ.• الكأس؟.. من اضر بإرضاع اونه ممشز هل - ٥٢ 

٢١ ّ.٤ ّ.. ّ ّ......٠....٠.. ّ ء...... ........ العتر: عل داق بصفة \ؤخ' -محي - ٢٦
٢١ ٥ ...........  ٠٠.....؟ ٠١ترك محل ظها، ١^ نزيهابجدذئا؛ادحاو - ٢٧
١٢٦قزاءةإمامه؟ صحح ا،لآموم عل بجب هل — ٢٨

١١٢٦^^: تدرس هآ-غلم 
١٢٧١٠..............عنه؟ نحج من ينيب أن له قل وآعرج الدم سيلان مريض ٣— ٠

١٢٧ام-ظلمالأس: 
١ ١٢٨••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • محرم؟ بلا المرأة حج محزئ هو " ٣٢

١٢٨مم-حكبادحياص: 
٢١ ٩ ّ. . ّ..٠...٠ زكاة...٠..٠ عليه فهل أشل، ثم محاري لعمل المك من اوص - ٣٤
١٣١..........ا..ّب. -اشيرمنالئلأةهليكوذمحاجاللألمماتأمبمدة؟ ٣٥

١٣١مماتيضلا:)شصوأس(:ؤ.....ءلأ..ّ....ّا.؛...ّ..ؤ..ؤ.ّ. 
١٣١صزمه؟ أثناء دمه س الثحب له هل — ٣٧
١٣٢. ٠٠٠٠٠ماذا:أزئها؟.ب.ّ؛.ا.رمضاف، ل مل عليها أض - ٣٨



٨٥٣الؤبميومات هوس 

١٣٢••••••••••••••••••••••••••• اشيحه؟ هي ما ا-بمسر؛1جاوبم، ل الوبميمى - ٣٩
١٣٤

١٣٥..س.ى ا؛-حكلمونيثمخةم1لالإتام:.....سس........
 ^١١٣٦

١٣٦تام :؛زيي 
١٣٦محانتة: وقثه 

١٣١........................................^اص 

١٣٩الأطة: 

١٣٩حجه؟..............حكم ما يشل، أف مل حجه وأكمل عرئه ليله أحنث، - ١
١٤٠•••■•••••••••••• ممتنا؟ يكرف فهل آحن، عن وحج شخص عن ُئننة أحزم ٢- 
١٤٠•••••••••••••••••••••••••حج؛ الحج له كثر إن شه وو الحح أشهر ل اعتم ٣- 
٤١ * ٠ ١..٠................٠ ّ ٠ ثلاثة؟....٠ مذ ، j_lبفعل الأوو التحلل عئصل هل ٤- 

١٤١............١•••••••••• شهرتإل اءة ّبعل. نيته عي ثم ثهزين بموم أن نذر — ٥ 
١٤٢مءلامحىشهمش:ّّ..ّّ...ب............

١٤٢..ّ...ّا.ّ.ا.ّ........................تواحدة اصحثهلم الواحل. السن، أهل ٧- 
١٤٢التفريق؟ أيام ق اجح ينعقد هل ٨" 
١ ٤٣••••••••••••••••••••••• والخنف؟ والثغي الإفاصة طواف غورثأحثر متى إل ٩- 

٤١ ٤ •••••••••••••••••••••••••••• دم؟ يلرنه ثل التشريق، ليال بش ين لم ض ~ ١ ٠ 
١٤٤م: ل الفلاة إتمام غمخأ - ١ ١ 
٤١ ٥ ...• ٠.٠ّ............. يلزمهم؟ ماذا نئمإمامهم، حض نجودا ظلوا خماعه - ١ ٢



اقاءاتاسواالسوح ٨٥٤

١٤٦•••••••■•••••••••ثيء؟ يلومه مهل الودلع، طواف به يهلمر ولم طمله حج — ١٣
١٤٧••••••••••••••••••••• يلزمه؟ فإذا الرحام، تشيه ووجته عن ابمرات ومي " ١٤
١ ٤٧الغان_ا؟ اليت عل الصلاة يئنغ مش —  ١٥

■■■•■■■■••••A؛■^،^:■■■.•■••••■الأي أم اثقن غث الأززع خلف الفلاة - ١ ٦ 
١٤٩ت إسلامه يعد منصتةَحش عل أصؤ من —  ١٧
٤٩•■•■■■■•■■■■■■■•■■• التلأئ: لسجود كي أنه ق مخدرا ي؛ كز - ١ ٨

٥٠بما-حكبالئلأةفيالحم: 
٥١الثميت............. ممر ولوكان للمثافر، وجعها الصلاة يضر مشروعية " ٢٠

٥٢............................... .......اآ"الأأةماةالحاخفيموَتيولإانا: 
٥٣والينون؟ القش ناو ل الزكاة وجوب عل الدلل " ٢٢
٤٥ ..... ّ.؛ ُ ٠ ٠ ..٠ ؤ..٠ . الإكناْ؟ باب من ئدا فهل ممتلئ، شخص م نفث إذا - ٢٣

٥٤..ؤ...............ّ.ّ........... ^ئويىمحهيمنالأنياء.
٥٥ّ......١ ّ ّ.. .. ٠ّ ّ ٠..٠ ٠ ٠ّ للمحارم؟ إظهارها للمرأة نحور الى الزينه صاط — ٢ ٥

٥٦المصزةأ للملأبى —-حكلملتسائاء ٢٦
٥٦........................... ممهل!. بالإحوة حاصا ليس المضاجع ق التمريق — ٢٧

٥٧.■  ٠٠.........................محهالننحوة؟ نحزئ خآ--محكلممسَوهل 
محل:يئئكل؟•س••"••••••س•••••••••س٧ْهآ-بجدراضة 

٥٨ّ..ّ ّ... . ....٠ ٠.٠•طزئئ؟■ فإذا الأمحر، الثشئد ف الإمام وصوة انقص إذا - ٣ ٠ 
٥٨•-•••••■-••--•-•م: يوم -حكبمحزضجارأياممحإل ٣١
٩٥  ٠.٠ّ.......ؤ ؤ ّ. . ٠ّ .. ّ.٠ ّ. ّ ّ فاذا:وم؟ الزخام سم، ئزذلفه عن -محبثوا - ٣٢



٨٥٥ا،وصوئت ؛هوس 

٦٠م-الإمراففيالنصوء: 
٦٠............... وعمرة•حجة أجر له الفجر صلاة بعد الممجد ق جلس ْن " ٣٤
٦١الدش: اقتناء -حكم ٣٥
٦١اشحى؟ صلاة مقى —هل ٣٦

٦٢الرص؟ بمل كث ^١٣" 
٦١٠.ّ.؟ .. .٠ ٠ ٠ ّ . ١ ...١ ٠ .٠ ١ ٠ ّ الفلهر؟ صلاة بعد صاوها له فهل اللمل ة صلا* قانتة - ٣٨

•■•••••••■•■••••••■••••••••••••٦٣

٦٤والتوكو؛ اليق؛ن يذ القرى ٤~ ٠

٦٥للتنزثة: الزأة خروج •وفز - ٤ ١
٦٦الموم؟ نفي عند الثنه هي ما - ٤ ٢

٦٦..ّ.........؛..لأ.لأ.؛...........ّ.ء..مالأسإلاولأداض:
٦٧؛؛-حكلملصائاء)الكاب(: 

٦٨.٠ّ..ّ... ١  ٠٠.......٠ ٠.١.٠.......٠.....للمدأونةتعنزته ُعد الممع ناهز إذا — ٤ ٥
٦٨.الإماصة؟ طواف /؟٥١١؛ زحمت، طهزمتح إذا ثم بلدها إل للحاتض هل - ٤ ٦
٦٩.••يلرمة؟ماذا مرط د.ون مات معتنا كبما ندر — ٤ ٧

٩٦ ........٠ ّ.٠ ّ. .. العصر.١ صلاة بعد حماعه المقرئ ئع بالصلاة التطؤع حكم — ٤ ٨
٦٩معه؟•••••■••••■■■■■■■■■■■■■■■•بممل لمن ماله زكاة يقع لشخص محور -هل ٤٩

٧٠للاقاربج؛ الزكاة دفع حكم — ٥ ٠

٧١■•■■■■•■■■•■■■■•■•■■■■■■■■■•■■•■■■•••الوضوء؟ عن اياثة عنل محرئ هل - ٥ ١
٧١أه-إذالميأاضرصزتت: 



لقاءاءاسبالسن ٨٥٦

١٧١...وهوقالشمز وعاثت الودلع طواف طاف ثم فزنى مجل من حكم " ٥٣٠
١٧٢البمزى: بالي الأم حكت( ٥- ٤

١٧٥..٠ب.٠.ّ.١٠٠....٠ّ.....؟.صاحتهاتإذن دون الورعة داحل من المرور حكم " ٥٥
١٧٦٠...؟؟.؟.ااّ.اّؤ......عثر: الثالث اليوم عن لتلا عثر الثاسه الساعه زنى - ٥ ٦

١٧٦للنساء: لبس)الكاب( حكم - ٥٧

١٧٨الخاص الثمائ 
١٧٨.......................... والهزمك:الثوننة ق المجاهدين لثاثدة دغزة 

١٧٦الأمثلة: 

١٨٠عائوواء؟ صيام الجائص مفي هل ~ ١
١.١٨٠ ٠ ؤ ؟ يلزمه؟٠ ماذا شتره، مى الأحد قبل بالخج أحرم ثم لعمزته ونعى طاف - ٢
١٨١قع؟ إل لخئة بمغ أن اقري عل نجن هل - ٣
١ ٨٢. ّ......١.......١ .. ١ ......١ ٠٠والعصاء: التطئع سة عاشوراء يوم صوم حكم — ٤
١٨٤؟.....٠٠.........ء؟.وعزية: ومزذلثه خ ي نقه لأهل والمضر الخئع حكم ~ ٥ 

١٨٥٠٠٠...................٠٠٠موأزضئلع:..ّ.ؤبّ.هب..
ا..........ر.....ّ.اؤ.......ؤ.ّ...هخاأععئثه: ذنوف دسامن لوأزادمتى مقولة: — ٧

١١٨٦ ..٠ .....٠. ؟ ّ .. ١ ..؟ ..٠ ١ ّ ّ . ؟ اشرت.....٠ لحاجة لسنوات الركاة مجيل حقم ٨" 
١ ٠.٨٦ لانتهاءأماله.لم: الدوام من الموهمط المي"يرمص إعفاء حكم ٩" 
١ ١٨٧......  ٠٠ّ.١... ّ ١. ّ ّ.١ ... ا-بمعة:حهلتة أثناء يةكلم لمن الخطست، حكمثسه " ١٠

١ ٨٨............... واحدة: سليمة والائتمارعل واحدة، بركعة الممل حكم — ١ ١ 
١٨٩ناحية: بتن0ة الئلأة -محكلمإئ،اء " ١ ٢ 



٨٥٧الوثوعات هوس 

١٨٩ا-يهروةت الصلاة ق للماهنة الآموم نراءة حكم " ١٣
١٩١النهار؟.....................................و الرم عند الأذكاث ممزأ هل - ١ ٤

١٩١الوصوءت نية ق التنصل " ١٥
١٩٢..................................ليلة؛ كل )بارل-■( محورة نراءة مئزوعية —  ١٦

١٩٢...................... الثحصممت للأغرامحى الدولة أدوات استخدام حكم —  ١٧
١٩٤................... الخطه؟ ثئسخ فهل اللحية، حاق المنام ل حطيبها رأت —  ١٨

١ ٠ّ٩٤..٠. ٠ّ. ء.٠.. ؤ ؤ ؛..... ّ...٠ ّ.. ؤ. ّ ؤ... ٠ّ. . ....٠ \ترضوء: عل افنمخ حكز - ١ ٩
١٩٥الحم: ل ١^١^ عل الفلاة - ٠٢ 
١٩٥الميزان: و اف، لطف L قولة: ٢- ١

١٩٦٠١....با..ّّ.ا........التمدمار(أمالتأحرين؟ ثصححومعيفالحدث\رأ—  ٢٢
١..^١٩ ّ.١ ؟.. ّ ٠. .......١ ّ..١ ائحطوثة؟..... المرأة بعيسؤ الخاحف إخار يلرم هل —  ٢٣
١ّ...^١٩ . ١ ّ ... .؟ .١ ..١ ٠ ٠ .٠ ١ ّ ّ.. ّ ... أوصافه: خلاف هل النام ق ه الّن رؤية " ٢٤
١ ٩٨................اممه:طاعة ق ثثأ فيمن يدخل فهل معصية، بعد تاب شاب، — ٢٥

المورْ؟لإرالة الوجه " ٢٦

٢* ٠ .. ١ .٠ .٠. ٠ ّ ّه . ّا...١ بعيدة:....... عتر بمسافة البتل. دخول فبل الصلاة قفر — ٢٧
٢٠الثثر: ل النوافل تزك -نكأ - ٢٨ ٠

٢٠١النهارت من بث التطوع صرم ٢- ٩
٢٠١: ١^١٠٠-الردةو-لإوط ٣٠

٠٢ ٢ ء• . ١ ٠ ّ.٠ ّ .. ؟ ■ ...٠ ٠ ٠ ٠ ّ ّ. ّ ... .....١ ...١ واجايرة: المحزمة الصورة ق الصابط — ٣ ١

٢٠١"منإثانرمح-محث ض من عامحُج " ٣٢



اق1ءاتااكاواالفمح ٨٥٨

٤...... فإذاطزئئ؟........ب....ب......ذلك، بعد غغ ثم ولمتنخ اثن - ٣٣
٥والم: الطزاف ُين الوالأة حكم - ٣٤
٦^أبملأهتذاص«:ب..س.س..ب دظء: حكم - ٣٥
٧. مكة! لب أهله عند من بالحج وأحرم جدة ؤب كن ما — ٣٦
.•••••••--٧الصلأةتؤ؟ النثومخإ عن الإمام ارتفلع حكم — ٣٧
٨. المتحدت خارج مى للأمام ا،لآموم متابعة حكم —  ٣٨

٨ا،م-هلبمكذأننياحضمم 
٩وشروطه! النفر أمياب — ٤ ٠ 

٠.................. قزاء؛إنامه؟ حال الامتفتاح دعاة بمزأ أن للتجوق هل - ٤ ١ 
٠. ٠ ٠ ّ ّ . ٠ ّ ّ.. ..... ؟ . ١ ..٠ ١ ّ..... . ٠ ّ .......٠ التامن؟ ؤب الإمام متابعه تجب هل " ٤٢
١الدزام: أناة الحاقة بالأماو القيام حكأ -  ٤٣

٠٢ ؤ٠ ء٠ ؤ..٠.. ؤ... ٠ّ..٠ ٠....  ٠٠٠الاض:..التبج. j اشم مع اناي ذخل إذا - ٤٤ 
٣دياثته؟. جهلغ من عل الئلأم يلهك؟ هل - ٤٥

٣أ؛-هلؤإاءآاهوسوثكاة؟ 
٤............................. لالئو.كم: j الالزاح عل افه ذكر كابة - ٤ ٧ 

٥ّ... ّ . ..٠ ١ .. ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ّ. .. . ... ...٠ ٠ ّ ّ.. !. ثمّة١٠ ذا0 من الكيس  ٠٠حد.يثI صحة — ٤٨

٥ؤ..... ّ. ّ..٠.....٠. ء ّ ّ ء ء....٠.. ء المدع:... وأهل النفيثة ذثاءح أكل حكز - ٩٤ 
٦..٠ ؟ . ..١ ١ ١ ... ٠ ّ ..١ ؟ . ؟ ..٠ ٠ ٠ ؟ ّ . ٠ ّ ّ. ! عمله٠٠مى حتر الؤمن ررنية ت مقولة معنى — ٥ ٠ 

٧اله؟ّ؛..لأ......ّؤ قوم عل وُإلقاءُاللأم نل - ١٥ 
٧........ .ّ........ّ...الأ..العبادة؟ الأخئإذاَللملمثمحثه له ثكب هل -  ٥٢



٨٥٩فهوساإوتىوءات 

.؛رم ٢١٧ابمند؟............ذ مال وهل اتازة، نكث كيا الركوب دعاء نكران - ٥٣
٢١٨؛ه-امحسممحاسمت 

٢١٨............................أوزوجته! ولده باسم محلا االوظف نح حكم — ٥ ٥
٢١٩١١....................................الثواذه,ررت الشيعة مع التعامل حكم — ٥ ٦

٢١٩.................................النوازل! قنوت عن الوئر قنوت احتلأف —  ٥٧

٢٢٠ا-بمنة؟ صلاة بث العيد يملأ أن له هل — ٥٨
٢٢٠. ١ ّ...٠ ّ...... ..٠ ٠.٠...؟ الز-حام!يب اود>وج مى يتمكى امرأْ أمامه — ٥٩

٢٢١... ....؟٠.........الخوانات! رسوم بواسعلة الحروف الأطفال تئبمم -حك-لم — ٦ ٠
٢٢٢ضاسس 

٢٢٢افأ! ثني1داتيننوزة 
٢٢٢......................ض;زن0شاقامحه! 

٢٢٤بلأ....ّ...........ّ.ّ...ّ.ّ.....ا سوءتانا4!
ّؤاء.......ّ..ا.ة؟آ...........ء.......1صبمثاه!^^ل!ؤنيت1

٢٢٦الأسئالة! 

٠.٢٢٦ّؤ...٠ّ٠...٠لأ...١٠ضهبجمكامحا!ءلأ٠ء...٠..ّ
٢٢٦...■•عدما؟-تا يقضي وهل نثاس؟ دم الدم فهل مفعه أنمطغ — ٢

٢٢٧.اّلأ......٠لأ......مذ٩ساءاثوتة؟اؤاكرآن ناء؛ 
٢ ٢٧. .......٠ ...٠ ّ..٠ ؤ....... ّ ؤ.. ٠ اشبمل: غذ م تلاؤة أتحاة الكلام أ-ئكلم 

لأؤ..ؤخآأ..........لأ..لأ..ّ.ّّ....لأّ.لأ.ءئئsا oT^Jlه-هلطحخأنقزاءة
٢٢٨..................ص..ّؤ.ّ..اوازكت والإمحاث الثلث الئثات نش ٦- 



لق1ءاتااسابالسوح ٨٦٠

٢٢٩.............................السلم! لأحيه ثنمصا بك* والراب *واش نول! ٧" 
٢٣٠.....................ّ........بّ اقاخة! من أزص »نانأشاة* -ثانثة: نول ٨- 

٢٣٠ّ..... ..٠ ٠ .٠ ...٠ ....؛ -تنبجا؟.٠ أنفلت إذا عدبما من المهه الرأة وج هل - ٩
٢٣١ئاشوراة: يوم صيام .راث - ١ ٠

٢٣٢والضان؟ النائ -ثاو اش أماء من -هل ١١
٢٣٢...ب...ؤ.....اّ..ّ؛لأ..........ب..؛.... ساظىمحالأمواواصمم: 

٠٢٣٣ .٠ ؛ ّ .. ؛ ّ . .٠ .٠ لزنها؟ فاذا قزما همل م ثم ، اقزو والد.ثا عن أ-منت -  ١٣
٢٣٣الثو؟ الأثاءَةمنم ->، ١٤

٢٣٤........................................... ها-حكلمالنصةُاوِساس: 
٢٣٤المي: محي ه الذبح حكم - ١ ٦

٢٣٥•••••الجدوم*!• مذ *فث ونوله! ولاهْاا، لاعدوى ٠ نولهمحذ الخمع - ما١ 
٢٣٦. ٠٠.............................٠٠٠٠...الزان! ذ الثزآن( فللأو )و كاب - ١ ٨

٢٣٦الم! إنكار بما-شروط 
٢٣٧النه! عل المح حكم ٢- ٠

٢٣٨........................... .......... عدر! عتر من النقل صلاة قطع حكم - ٢١
٢٣٩اطآأمنمطالفائ؟ آآ-هإا

٢٤٠............. اف؟ أنزو بإ الخآئم وجوب منقيا اش أنزو ما شر حكم ض " ٢٣
٤٢ ١ . ّ.ّ.٠.....٠ .  ٠٠ّ... والمحيه! الدم؛ لخرض واكلثات حم - ٢٤
٢٤٢.................... الئلأة! من اوينة ل الفانحن ّورة اكراوأنسم حم - ٢٥
٤٢ ٢ ّّ ؤ .٠ ............. الاعتالأت! >يو، عن الكافر الحاكم >، ا-قروج حم - ٢٦



٨٦١ءوسالوثوء1وا 

٢٤٣اياغات: زوناء بض ماثثة حكإ - ٢٧
٢٤٤........الزحام! بسب نجود ولا ومع غثر من تاء صل من صلاة حكم — ٢٨
٢٤٤......٠....... الم: واuرثزاك اف ب ض \طووفي\بي ب - ٢٩

٣- ٠ U امحوة الي أقفل هي j ٤٢ ٥ ّ. ... ...٠ ؤ....٠ ّ.......... ّ . ٠ ّ . الشدة؟
٢٤٥ؤ..ب.ّّ...ّ.ا.ب..ؤّ..............ام-.محإهمامحبصاممم: 

٢ ٠ّ٤٧..٠ ّ ّ.. ّ..٠ ؤ...... ؤ.......... ... \ؤه0:تقام؛؛ن الص الخممات حكب - ٣٢
٢٤٧منى;همأا،لأتومفائالكتاب؟ -  ٣٣

٢٤٨١ّ......ء.اء......ّّّ..ّ.............ب.جد:بخاجاصينادا 
٢٤٩.................•ناص: من فه ما سب بوالدة ْع العمل الولد وهص إذا — ٣٥

٥٢ ٠ .ّ.ا.ؤاا... ؤ. الأزاح؟. ل الشاة نشيد أصوات نإع عند الأنكاث محن هل - ٣٦
٢٥١سع التاة 

٢٥١النأ: محوؤة من ايات مسبمو 
٢٥٤اس: 

٢٥٤..للمثجود: امي عند والعكس الزكشن عل الدين مي.يم أحادث بين الخمع — ١
٢٥٥.....................................الأراضي:مئاثة >مة ل الثة هي ما ٢- 

٢٥٦٠......................ؤ....ّ..لأ^كارامئشدةأيم: 
٢٥٦عليه: اجلممق العمل. بخلاف عمل ل العامل ثفغيل حكم — ٤
٢٥٨•ّ؟••ّ..•..١١ّالعمل: بي•؛ نز أرباحا تحلي اش الئركات ل المسامحة حكم ~ ٥

٢٥٨النفر: j الئلأة إتمام حكم ٦- 
٢٥٩......... الثانية: وقت ق مل أن ظنه علبة •ع تمره ق وم.دينا آخ من حكم ٧— 



لقاءاتاد؛اباكتوح ٨٦٢

٢٥٩........................... الشج:للأكشاuت الشيقة الأحاديث ثواممة ٨- 
٢٦٠الخالوات: بعد الخثاعغ الأذكار محء ٩- 

٢٦١.......................... .......للث؟ ممدأ اق الأعاو هيأمل ما -
٢٦٢المور: عذ المران 2\ءأ حكإ -
٢ ٦٣ّ . ٠ ..٠ ١ ٠ ٠ ّ ّ. ... ١ ٠ ١ ٠ ٠ ّ . ١ ..؟ النساء؟ يخص من الناويت، لليب هل -
٢ ٦٣نثزوعا؟ الأساؤب فنل ثكول ض - 

٢٦٤٠٠٠اةال؟...لأ....................الم، 
٢٦٥الثواتءحت زكاة -

٢٦٥....................... ١٠.العامل؛ راتب من معيته ينبه الكفيل أحب حكم ~
٢٦٦العاصيبالهدر: أهل احتجاج -
٢٦٧........................................... .محدد؟ ونت ١^ لزاؤة هو -
٢ ٦٨الوئز: يمل من حنقن ثمنا الصلاة حكم ~

٢٦٨ؤ ٠ّ ........ ١ ..١ الثنامج: توظيم، ق والعثاو العمل لكتب الثركاُت، نحالفه — ٢٠
٢٦٩اآ-رأىأثئفياأنامودئوَلأ: 

٢٧٠................ الهلخ؟ يلرمها فهل وثطبمحها، شيا؛ ثلايث، ثدح أ0 يدرث، — ٢٢
٢٧٠............... بمِسالأيواهاياللأطاء: 

٢

٣

٥

٦

٧

٨

٩

٢٧٠^صفيلإاشاءومَلأئة؟......ب.ؤ.......... ؛أ-هلمحرللثجو 
٢٧١.................. اليكاُت،امتوذغيالنوكالئ;وق: -حكباشامحةو ٢٥
١٢٧١...١..٠...١ ..٠ ّ.....٠ ّ.. ... الخفة؟.٠ عند ذلاكا بيان يلزمه هل عقيم رجل " ٢٦
٢٧٢ينزمه؟ فإذا جدة، من ميمادهوأحزم —تحاور ٢٧



٨٦٣

٢٧٢.............................. القراءة: عذ اف صفات ومحل عالإ محي - ٢٨
٢٧٣ء.. ....٠.... ..٠ المماويم:وافطزات الزفت ذخوو قل الأذان تقديم حكم - ٢٩

٢٧٥............................ الحزمة: الأنشطة ض  jijjاض الزكاة محب ٣- ٠
٢٧٥...... يفعل؟ فإذا مثافز، أم هومقيم هل يعلم: لا إمام حلم، صل افز م٣— ١

٢٧٦آم-حكلمانياضينالموكاملأ: 
٢٧٦الشضمحا:ا.......ّ.ا.ّ.....ّلأ......ؤ....... اواجع إل الدثازى زفإ - ٣٣
٢٧٧ونش؟ فكيف1،ض الزتز ئ يأل- ٣٤
٢٧٧علمه: دون ماله لزوحها ثدحر — ٣٥

٢٧٨ ٠٠٠٠الصلأى؟.؟جع لن واحد ذكز هوثكفي - ٣٦
٢٧٨الفاتحة: نجين لا تن إنانة محز - ٣٧

٢٧٩الثامن الثقاة 
٢٧٩اiائدة: ثورة مذ الزصوء مسارآة 

٢٨٠>وهتؤ؛اه:.؟..لأ.؟.......ّ...ّ..............-وؤةعسلوإ : تعال مسارئوله 
٢٨٠ ٠٠٠.١.....................؟..ه: ١^١.؛^ إق ُؤوأيلآةم ت تعال مزله ثسيُ 
٢٨١ّ ..٠ •٠ • •٠ إرءومحمه:.ّّ...ّ.ا تعال: قوله ثنيّتر 

٢٨٢...................................... ففيهماوفىلأث،همفاح،: 
٢٨٢...... .١٠٠.....ّلأ....ّ...الةسني4: إث(ؤوآنبم؛ظم تعال: موله مسر 

٢٨٧الأمثلة: 

٢٨٧وئه: العإنة عل النح - ١
٢٨٧الدزتة: ق النم، ق الطلاب، ثثامحه ٢- 



لق1ءاتالبابالذتوح ٨٦٤

٢٨٨اخلوط١^وضرط النزقةj حكز٣- 
٢٨٩......................... j م\سو\و لالثناُت،  ٧١الأساب - ٤

٢٩٠واؤذض: الإسراف من الأخذ.يئ ٥- 
٢٩١اف! يكلنات الاستعاذة معنى ٦" 

٢٩٢................................................إالصئورةت الاحتلاط حكم ٧" 

٢٩٢......................... ت معاملتهم وكلمة التدريس ق الثافم.ة عمل حكم ٨" 
٢ ٩٣اجد: الممن ١^١^ طني ظإ - ٩

٢٩٤.ّ.ا.ّ..ؤّ..ء...ّّ....ءاّ.ا.تجنلمحاساس:
٢٩٥........٠٠................إئاءخا۶فيضبعدالإاةةالأول: 

٢٩٦...................مماثل:يدون الغثلأ؛ تل من المال مى مال أحذ حكم " ١٢
٢٩٦..٠٠٠٠........................معتصبه:بأرض بني مسجد ِفي الصلاة حكم " ١٣
٢^١٩ ..٠ ١ ؤ..٠ ؟...... ّ..٠ . ّ.٠ .... ١ ١ .٠ ١ .٠ ..٠ العيدين: صلاة ق النجد محت حكم " ١٤
٢ ٩٨ّ.. . ..٠ .٠ ....٠ .؟ ......٠ أوغيره:محارة عمل لمح العم اسم انتعلال حكم " ١٥

٢٩٩٠سةمنمم°.•.وله غم؛ مع مقملموا مالأثكفالته انممدم نن حكب " ٦١ 
٢٩٩الزأةء1دام:.....اّ...ّب..ّ..اؤ.^مماأغر 

٣٠سارأةاضيىشبص:.................ء...لأ...ء.... ٠
١٣٠ . ٠٠٠.........................: ١،^)خدمة داندإهإ^ ثعود محر جعل حكم " ١٩

٣٠٢اجثانة؟ خد.ث ثل:صإ ٢- ٠
٣٠٢والخقاقة: الثق اآ"مإْلأقصحأض 

٠٣ ٤ ؤ.. ّ...٠ ؤ... ؤ.......... ؤ... ّ ... ^؛٥^١قوله: j الباء مض ٢- ٢



٨٦٥اصوسامضومات 

٣٠٠....الإحرام:من الثم ث واشم اظق ي الأمحن نز حكمإدخاو - ٢٣
٣٠٦٠.................يحالتئسيط؛ الإمرافقالماداتروالعادات،وْمايّي.— ٢٤
٣٠٧..........١٠٠.-حكبثحالمزابمةللأمربالئزاء:٢٥

٣٠٩شض\لأؤ:ى.ى.................
٣١١الئالخن; باين الانطنالإ ممر-  ٢٧
١٣١ .................................. وللخيمة: لالززاج.ئاج الأنتدانة حكأ - ٢٨

٣١٣ا،آ-حكبقلالإبات.: 
٣١٣.م-حكبصزد،الأفلالئخاو: 

١٣ ٤ ....٠...  ٠.٠.والأعاد:الأماس ل للرجال بالدف والضرب النزصة -نكأ ٣- ١
......ّ.....ا.....هاممعها: التعامل وحتكم المحدودة اثلموؤث ذات الثيكات — ٣٢

٣١٨اللقاةاكاّع 
١٣١٤^؛: نرزة مذ ن، فئ1دا 

٣١٤...........................pثداداه: سعآ مهم وهنا ؤ تعال: مسثر 
٣١٥.................... ٠٠..... ١٠٠.نثاثاه: >نثثكا فثمِلأتال: 

٣١٥........٠٠.............: iCQه ألشزت يل >ثآرذا تنال: ص فئ 
١٣ ٦ ّ....١.. . ّ.٠ ّ أكائاه..... 0؛نه وت\ثا يب،^١ >لنمإ تتال:  Ajyصث 
٣١٦....... .....................ه:ألمنلَ؛ان يوم ؤإف تنال: يوله مسير 

٣١٧......١٠١.............أءوااثاه: ثأنوث اتثور ؤن ينخ يوم ؤ تنال؛ يوله نيثر 
٣١٧..... .....................وءي:ع أئ تنال:

٣١٨٠٠........................^بصلتةال:ؤنلإتصصءكه: 



٨٦٦

٣١٩الأمتلة: 

٣٢٣..............أمه:ام محلا فتح اشئانة من الئظام ثثئ الدوئت ي - ١
٣٢٤...... العامل: من شث الكفل أ0:اخد ذو0 البلاد خارج من هال استقدام ٢- 
٥٣٢ .........٠. ء..٠ ..... انتهائه:قم أواووج اونمي الدزام ض ١^ -تكب ٣- 

٣٢٦المزعجة: ٤-الث٤عندثؤثةالأخلأم 
٣٢٧...................القفر: محالإسانبالأذمبعدانمالواتادبم.وقةو 

٣٢٨.................^تنمم)النقة(اشزائالشقتالثقةالثقل: ٦- 
٣٢٨..زصثه:ريه ذنن عله واiةتوj ا-قطأ المم دثة ض ١^١^ حكي ٧- 
٩٣٢ .................... ..........١ ؛؛i^،: وجوار0 الذي المنجد ق الصلاة حكم ٨" 
٠٣٣ ..... .ؤ؛ّ.؛ّّّ.ب..ّ........... أوبماي؟ الدنوب خ قاف الأنحل هل ٩- 

٠٣٣ ومعناها: المصاوثة حكم -

ام........--.-...ةاثسعومابي:
٣٣٢-ئنافتثذلمحزاوخمناوهوفياس^الأذان:ء.لأ..ّ.ء..ّ.ا.ّ..ؤ...ّ 

٣٣٣. ؛ ٠ ٠ .٠ ؤ..٠ ..٠ ؛ ؛ .٠ ..٠ ٠ ؤ ّ ّ . ّ.٠ . ٠ خاهلأ: زنماو مار و أمالئ خانع نن حكم -
٣٣٣.................اشتر: أوثك العلاج لغزض اشم؛ إل الدثاب حكر -

٣٣٤-حكلمركاباءكالأكرتي: 
٣٣٥ّ...٠ ّ.. ّ.... ..٠... ........١......٠ له: الصغبمرولمئثصز اعثننتبولد.ها ~

٣٣٥ألةفيالش5اح: -م
٠.٣٣٦. ١ .٠ ..................١ الزكاةوالنقمه: عليهم بمثط يهل أيتام عل وصي ~

٢

٣

٤

٥

٧

٨

٩



ثكخيضيئت 

٣٣٦.................................. ت حائل وراء من الأ-ينة مصائحة حكم " ٠٢ 
يصائأف من حتر رأيه َفي بمحيط أحدكم يصزب لأن  ٠١حلءيثت صحة  ٠٢١

٣٣٧اصأةلأمح}اوئ«: 

الوما<،ينب ابنآدم; اريوذني ا-قدث ق تعال قوله يئ اجمع  ٠٢٢
4٣٣٧: بجنات م ه تئال: وقوله 

٣٣٩... ٠ ١ ّ . ١ ّ . ّ.ّ.... . ؟.ّ .؛  ١.٠٠٠ ّ .. ...الدجالI حروج أيام الصلاة مدير كتفيه " ٢٣
٩٣٣ ٠ ٠ ّ ّ. .. ّ. ّ.٠ ّ...٠ ١ ّ ّ . ٠ ٠ ٠ ّ . ١ ١ .ت.اممه •من من نمط ت مقولة حكم " ٢٤

٣٤١. ........................الأم:الئنئد ق الإط؛ الب ئ-خل س ٢" ٥
٣٤١. ّّ..؟..ت.ّ..ّا..اّّ.الطلأى وتريد رصاها بغم. ثروحت أما روجته ادعت  ٠٢٦
٣٤٤الأذان: أناة اشجد من الخروج حكأ  ٠٢٧
٣٤٤ء. . .ء٠ ٠ ٠ ّ ٠ ٠ ء٠ ء ّ.. ّ اؤاذة: ^ عل للئئول بالدم ُاللإع الالزام حكأ  ٠٢٨

٣٤٥ّ....؟..؟.اّ؟ ..ا٠٠٠١٠٠٠له؟اّ.قئثظه أو يعطيه فهل أمه من إرث له يقتم اثنه " ٢٩
٣٤٦.. ............الوظيثةوالتجانةعندمغالدولهمنذلك: "حكمايتع؛،^؛1 ٣٠

٣٤٦مهمَأم:هميما؛ءالأول؟....الأ ج
٣٤٧ثاواجل: الزواج حكر - ٣٢

٣٤٨...............................والفثنينماطاس:...ممسكثزةالزلأزل 

..ّءخ؛م.لأ.ء...ء.أل.....ء.لألأ.....ا.....الألأ...ّ.ء..اومف: عل بائ الأذكاؤ - ٣٤
٩٣٤ . ّ..ّ.. ّ... ٠ّ.. ّ .٠. ّ..٠ الإحرام: تكثرة ل فقط الئزة إل اوئن ذي حكء  ٠٣٥
٣٥٠••■■■••■••• •4؛■••••ربك 4و-جآآ تعال: قوله محرمهم ل البدع أهل عل الرد " ٣٦

٣٥٠.....اّ..ا...ّ........ ......الجمعة؟ يوم ق له الزو ائت؛زيارة يعلم هل  ٠٣٧



لق1ءاتاا،ارأ،السوح ٨٦٨

٣٥١الط٠لت............................... عوره بمنها ينتقص لا المزأة وصوء " ٣٨
٣٥١.....................الذي اض ائزأة - ٣٩

٣٥٢...٠... ♦؛-الثزكحلأصضنممضضمضائ: 
٣٥٣. ٠  ٠٠٠........٠ ٠ يعمل! أن يوف فقط بإله محارة ي الحكومي ١>^؛^-، اسمتاك " ٤١

٣٥٤العاشر ص
٣٥٤ت النبأ مورة من ايامت، تمثر 

٣٥٤٠ت.اّ..ّّ...لأ...ّ.ّّّ...ّّ.ّّ...جهثتَِكانث ^إى تعال! هوله ثممتر 

I٣٥٥ مثاثآه هيبحأ ت تعال يوله ثممثر 
٣٥٥... ٠.٠٠........ه!لنعا، فها ؤكث\بم( I تعال يوله مسثر 

٣٥٨.........................ولأئتا؛اهتبندا ينا ذ.ومل ؤؤ/؛" تعالت يوله مجثر 

٣٦٠الأمثلة: 

٣٦٠كلمة)كاف(: ا-نتافي 

٣٦٠اأءمما١ت،: بيع حكم ٢" 
٣٦٣ء .... ..ء٠ ... إيان؟ من محزدو من لحت ممماو ي j كان ض اش j ظل هل ٣- 

٤٣٦ ؤ ّ .. ..ّ.٠ ّ.؟ .. ١ ّ ّ. ّ...٠ ٠ الدولة: وفيفة خارج الحآكومذ ١^^٥؟، عمل حكم ~ ٤
٣٦٥العلم: طل، ل اثل الميجه ٥- 

٣٦٦.اءلأّ.ّ.اء.محإلامحوومإمحنئالأم؟لأ.اءّ..ا٦-ئjت3قئمحاتنه 
٣٦٧انحنكرى: الئكن لأزاد لحاثه نصيحة ٧- 

٣٦٩. ............ ١٠................والأوقافح:ا-محومة منائل ق المثوى كيفيه ٨" 
٣٧٠. ٠ ّ ء .. ّؤ.. ؤ ٠ ..٠ ٠ ّ ّ. ...٠ ٠ ّ..٠ .٠ ١^: اكافت فيها هوع الص المدة ٩- 



٨٦٩الوثومات هرس 

٣٧٤•ا-يههخنلفيجاش: 
٣٧٥••••••••••••■•■•• سعها: الأنهم من التقلص رويئ وثوية ثركة ساهمِو ~ ١ ١

٣٧٧............................ساظممئيناسمةإلاف: 
٣٧٩................................... المون:الموالإ-محواذ الأشاعزة، شدة -  ١٣

٣٧٩أصخاتتا؟اؤ.ا...ا.ب........ّ.لأ ؛ا-كيفنجذُبئإذالإمفاثرق 
٣٨٠ها-مما:تيامح: 

٣٨'•••••••••• ••••••••••••••••••••••• جارْل الى؛ اياد عن ١^^ ننزش ~ ١ ٦
٣٨١-حكلمUْت٠قاثكزان: ١٧
٣٨١................ اات1نيثت بصيغة ه ت تعال قوله ورود مى الحكمة — ١ ٨

ّ:إناملأ'سلهُ:..ّّ.........ّّ.ّلأ..ا...آخم
٣٨٣محثتاصممماصسل: ،آ-ئكان 

اهمينالإماطمحط:ّّب.....ّ.............ّب...ّ.مخآامأ-القووفي.تاةة 
٣٨٥ّ....٠...... ........٠....٠.... وأتبمإيقل-م؟ الثعة المرانومون كتفيهحمظ. —  ٢٢
٣٨٥ّ .  ٠٠٠ؤ........... ١ ١  ٠١.......١. ٠ النلميرثت عز عر ورده اللام إلقاء حكم " ٢٣

٣٨٧عشر الحائي ض
٣٨٧البأت محورة من ايات بر تق

٣٨٧......... .ّ..ا.ّّ..لأ............... ماماه: .نؤإلأ-مثا مال: 

٣٨٨شجثملأنال:>عآثو6ئاه: 
٣٨٨بثانننن1كداباه:.٠ جدبوأ حثابأ;ئ لاينجون كاوأ ؤالمثأ تعالت ثميبريوله 
٣٨٩ء=كتنثاه: نمتاثه .أ_؛ تعال؛ ثميبرقوله 



٨٧٠

٣٩٠....................... عدا، إلا ربدؤم ننن ُؤهذومأ ت تعال موله ثمير 
٣٩٢الأطة: 

٣٩٢الخم: تحدات م الزكاة ١-حكب 
٣٩٢...ا..ّ.ا...................... الدف ^ الأماس، ي ي ٢- 
٣٩٥اي؛: إصلاح كمه ٣- 
٣٩٦...... .ؤ..يهللإأذت؟.ؤ..الئلاحخ، له ض وخالفها ذزانة ي رأيه أدى ٤- 

٣٩٧ه--محكبسضبهظثداثلم: 
٦٣٩٨-مشالأنتزاءفياس; 
٣٩٩ي-حكلماشمجساش; 

٣٩٩خ-صواطفيامحر; 
٠٤ ٢ ء.. .. ٠ ..ء.٠ ... ...سمع الإuم: قال إذا المأموم موله الدي الدكز ٩- 

٤٠٣••••■•••••■•••••••مدا؟ محرجها مهل الزكاة، محرج أن وئيي نحله ثنرة باع - ١ ٠ 
٠٤ ٤ ٠....  ٠.٠٠ّّ. ّ ّؤ. ٠.. ّ ؤ...٠ اناي؟.... ٣ له هل طويلا ناملدزانة -ض ١١
٤٠٥.............. زوجها:أمام الشفامه والثياب الفنموري اللول الزوجة لبس —  ١٢
٤٠٦عالم: بغم الفتوى من التحدير -  ١٣

٤٠٦الأكث: حنث س امحم الأصإ حكب - ١ ٤
٤٠٧هلكئ،ساقلَيثل؟ 

٤٠٩ا..ا..ا.ّ..ّ.........وحقظها: بالأسانيي. والاهتإم الاعتناء ق السيخ رأي —  ١٦
١٤ ٠ ؤ .... ....٠ ؤ..٠ . ٠ ّ ... ٠ .٠ علميه؟ زد من أجر مثل ل يكوف هل باللام الميتدئ - ١ ٧

٤١ا...ّّا...اب.....ّ.؟؛.الغناء؟ ثبيزعلمإءيلده محدث عن أحدالحديث حكم — ١٨



٨٧١ضساأ>ثءئت 

١٢الخوارجوبعصعثائي-همت ٢" ٠
٥١ • الرئة• س الثهم يمرمحا ي الإّلأم ثى بمرهول بانم اللؤم؛ر، يرثي ش لخكم ~ ٢ ١

٥١ .............. اف(:ئو3 أو)لا اف( تنخ )لا ثاتحة،ثل: بمازات امبمال - ٢٢
١٦والممرط: الإئراط ب؛ذ الني فقة - ٢٣
١..................^١ ١ ّ . ........١ ٠ ّ ١ الصلاة؛ وك أدنكن ومد حاصت امرأة — ٢٤
١ّ.٨ .. .....٠ ٠ والة.نآنت..٠ الصلاة عن رأته يشيخ الذي الرحل ث حي. " ٢٥
١٨..............................والنساء:الخالص الأحمر لس حكب - ٢٦
٩١ ؤ..ا؛ؤ.. وأصرارط.....؛........................اتات;ات النظرإل حكأ - ٢٧
٢٠ّ ّ.. ٠ ... . ...٠ ؟ اقاديت.. الث من والتحذير اليمان عل ثعزص التي الصور — ٢٨

١٢ ّ .. .. ٠ ٠ ّ ّ.. ّ . ّ .. ...٠ .. ،،؛ ّ. دلأث4ّ اثن ^^ ١١قوله ق للمثت المال اتباغ — ٢ ٩
٢٢ء؛؛..ا...ؤ.......ّ........ب..ؤ....ّ.. والمرأة: •م-شروطالفتنىضلاويز 

٢٣الأذان: بعد بالئلأة التنويه حكب - ٣١

٢٣......... ولمإئاي؟ المرأة محامن الطفل ^ ٧١محتجب هل - ٣٢
٢٤. ........الين:ق شاب يوحد ولكن حائمة انلأتمد.ام وثريد الئى ق كبيره — ٣٣

٢٥الثاوعشر اللمقائ 

٢٥النبأ: محورة من ايات مسثر 

٦٢ . .....١ ؟ ؟ .١ ٠ ؟ ّ . ّ..... ّ...٠ ّ ... ..٠ ٠ ّ .. معاناه:للقل ؤإل تعال: موله مسثر 

٢٦راؤ.ءد.آ>يى تعال: موله مسثر 

٢٦أراتاه: تعال: ثنسثر 



اق1ءاتااكابالفتوح ٨٧٢

٤٢٧يمِلأتال: 
٤٢٧ه:.............................ه نو تن وؤ تنال: ص محخ 
٤٢٨١٠ه:.......ّ...ّ..ّ.....اؤ...ّ.وآللذهم ألئ موم تنال؛ مسر 
٤٢٨ثت\كه؛ّ.....؟...ه ١!^اك ا'ل؛ؤزا-لبىثصثآآ ؤده ؛تعال: Jyمسثث 
٤٢٩..؟....... ٠٠...............ه! رّثا ءن؟ابأ أندؤئم ت تعال يوله مسثر 

٤٣١الأمئلة: 

٤٣١^،": ١٠٠بثوواي.: القصود ١- 
..........؛.لأ...ب...آآ؛٠٠٠امح؟ؤ.......^^اففينياdاجد 

 -٣٤٣٣

٠.٤٣٦ ًتلاته:.لإكإو قام باكئولإذا الاهتداء ٤-محأ 
٤٣٦ت الثلم يع صور من صورء — ٥
٤٣٧..........يثرمحا! أو الوقت ليد>رك يتيمم فهل الوةت، آحز ثومه مذ اسبفث ~ ٦
٤٣٨...ا...ا.ب.اّ..ا؟.ا..تإتلمه:أف أقن ااؤوك=كن تعال: نوله ِفي ئكته - ٧

الإسلامأحكام تيئيم أوالأزل قيه الإسلام ي اواضن إذخاو ي تادث هل ٨- 
٤٣٩ذلك؟ قل 

٤٤٠اممه؟ أمحؤإء ين والئئر( هل)الحمى ٩- 
٤٤١عياب؟.............. ولا حاب بدون الحسة يد>حلول الدين الما الثبحوذ " ١٠

ُ؛■٠  ٤٤٣٠..........٠٠٠.......٠٠.......الاعاو: من ذلك ومثال والقفول الفاصل - ١ ١ 

٤٤ ٥ ّ. ّ . ٠ ّ .. .٠ ٠ ّ.٠ ء ؤ.. ... ّ..٠ ٠ ؤ اهتة: الإسلام لأركان النم الخاصي حم - ١ ٢
٤ ٠٤٧. ٠..........٠ ؤ ؤ ٠ ّ ّ للم: بمجد وإم° بما أش م الأخمة الثنية عن نها -  ١٣



٨٧٣هيرسالوضوئه 

٤٤٨•••••••••••••••••••••••الزوجة! م عل الخاو( أو )١٣ لم، إطلاق حكم " ١٤
٤٤٩ائشزوقة: الأنياب والثنو الهداخ - ١ ٥

٤٥٢..................••••••••••••••••••االدرمةتمصل يحول لالحاهن يجوز " ١٦

٤٥٢يا-حكلمووملإطْإلموق; 
٤"آه ه.' مؤ,يك_امثمني١ يمثل ومن ؤ تعال; قونه مض —  ١٨

٤٥٦...الزكاة؟ من عله وجب ما التوته سقط ثهل الزكاة، إحراج ل ثبماؤيه عن تاب — ١ ٩ 
٤٥٦التشن! بعص الباغ محاباة حكم ٢" ٠
٤ ٥٧ؤ........ ٠ .٠ ٠ ّ ... ٠ ....... ٠ ؤ.٠ ٠ ...... واحدة؟ أم ثلاى بمع ز ثلاى الطلاق ٢- ١
٤ ٥٨ّ ؤ ... ؤ.٠ ؤ.٠ ّ... ؤ  ٠٠.......٠ ٠ ٠ ٠  ٠٠٠ والنفزاخ: واليوخ المطوكة بنان حكء - ٢ ٢ 

٤ ٥٨ّ ّ.. ّ ذللث،؟. بعد يقول فإذا التشهي.، قراءة مى االأموم وائتهى التشهد الإمام —أطال ٢٣
٤٥٩الصححة؛ —ثصحةءخاكيدة  ٢٤
٤٦١الثلاثة:.............ّؤ..........لأ....ءلأا..ّ....ا.ّ. الأصول بثزح ١^١٤ - ٢٥

٤٦١آآ-ِسنياشئمض>ثا: 
٤٦٤عشر اشائاكالث، 
٤٦٤النازعات: مورة من ايات مسثر 

 JئئكT٤٦٤ثوزة: اسمص
٤٦٥....... ٠٠ؤ.........ص■ مح-ناو:ؤبيءا0ناس 

٤٦٧شتاه:ؤ...................ّ؛؛ّلأ..........>ثاشئت -نال: قزلؤ سُ 
٤٦٨.>ةثشثناه:فثهنلخ-ناو: 

٤٦٨فثضلأتال:>سمحاه: 



لماءاتاك1بائذمح ٨٧٤

٤٦٩••••••••••••••••••••؛ثثعها؛١^^٥٥^٠  ١٥'أزاجمأ محق ؛^؛^٢ تعال• مسثر 
 ■_[٤٧١

٤٧١ا-بعا1زابمةللآمبايسم: 
؛"UUأحرى• وزة لالإمام قراءة أثناء للماموم الماثنة قراءة ٢" 

٤٧٤مأ-إيزاءُاضلضايض: 
٤٧٥.......•••••••••••••••••••••••••الصلاة؛ق الإمام نراءه المرأة يضرب حكم ~ ٤

٤٧٥........لأ..ء•.••• ...ؤ.ّ.....ّ..ؤ..ّ..ا......ئدعاءاذامح؛ 
٤٧٦ّ....لأ..ّ؟.؟لأ.•• .ا.لأ.معه يمرأ فهل الأول اثئهد ق الإمام مع ذحل ٦" 
٤ ٧٧.ّ.٠ ّ.. ّ.٠ ّ ّ.... .. ؟ .٠ ؟ وموّئ؟اا؛ إم؛ه؛لم اؤ'محف تعال؛ يوله ق بالصحف ا،لراد ٧— 
مح،اراءل'لوا ه؛ قوله وبئذ ه ا'لأشيرخ حظ خز وبلأؤ تعال؛ قوله بيرأا ابمع ٨" 

٤٧٧أثثانئا«؛ 
٤٧٩ايبمون; مال مى التصدق حكم ٩" 

٤٧٩...ء٠ؤ••٠•••••.٠......^كلنادولجنه؛ 

^١أن وأزائ اممه إل تاب ثم صافة، لا:م نما متا زخد ض ج
٤٨٠الم،؛ محيا مى ذمته 

٤٨١ليم؛ الخم ثواب إغذاء حكأ - ١ ٢
٤٨٢..؟..ّ...........لأ.ّ. الناس؛مى يشمموف الذين وذم الجاهزة بعدم الأمر " ١٣

٤٨٢المحايثة؛ الأرزاق خمم مم( ١- ٤
٤ ٨٣...........؛ ونحو؛ عتر س أعادها ثم عاليها متغ أن بعد الثزابا حالإ من " ١٥
٤٨٤..٠ ١ ّ ١ .١ المزض؛بب الوهاء تنشئ ولم شهر كل من أيام ثلاثة صوم ز يل. " ١٦



٨٧٥ضسا،>ض>مات 

٤٨٥...................... ت سين عثر أو سع دون للثات اصعنؤ ااقادسا بح —  ١٧
٤٨٥ ٠١٠٠.الصلاةق ؤيتهاون الحيران يتعاطى روج عند ؛ ٧١بثاء — ١٨
٤٨٦.......--•■.....4:ثتسوف رمم عياب ثذ م ؤرآق!رن ت تعال ئوله مغنى " ١٩

٤٨٦ ٠٠............؟............معم: ينل عل الصحابة لأحد ه اللمي ضريت ٢" ٠
٤٨٧ ٠٠وصورتما: الإسلأنة الاجفاعج التامتان حكب ٢- ١

٤ ٠٨٧ ٠ ٠ ّ .... ّ...٠ .. ّ.٠ غنل: دون أمحبؤع لمدة يمل وظل ينزل ولم أهله حاح — ٢٢
٤٨٨..... .....١٠٠....بعيدة:مكان ق الماء وحوي مع الئمم حكم — ٢٣
٤٨٨الفالح: بالنم التنقل حكأ - ٢٤
٤٨٩..... ..٠ .............اكأون:ذوق الواجب الغنل صفه للناس ئاع؛هتئ - ٢٥
٤٩٠.......... فيه: تعمل الذي البيت ل ومبتقها ءر-م، مح- ْن ا'قاثمؤ استقدام — ٢٦
٤٩١..اّ.... ...اّ..ّّ.ّ.....ا...شهريا: معتنا مطلعا المال مى وظنب محلا فتح — ٢٧

٤٩٢ياوسولهب)محق(: 
٤٩٣......زوجها: إذن بغتر واعثئرت روجها مع للخلافات أحيها عند تكن — ٢٩
٤ ٩٣ؤ.. ...........٠ ....٠ ء٠..الأول: الئئوف j الفلاة من الفنار نغ -حكم ٣٠

٤٩٥ء ضوتيالالزنيةاكانيةأرمها: 
٤٩٧عشر اللقاةالرابع 

٤ ٩٧النازعات: محونة من ايات مسير 

٤٩٧؟............ألثادنْه: هم وجد؟أوازإدا نجرم هم(  ٥٣تعال؛ محوله ميبُ 
٤ ٩٨ؤ ّ.... . ّ.. ّ.....٠ . ّاّ . ٠  ٠٠٠ّ... .م؛خآه:حدث أتنك هل ؤ تنال: محوله ميثر 
٤٩٩........... ٠٠٠٠........٠٠ثلومحاه: الينج، إلواد رم• ئادث ؤإد تعال: محوله ثمير 



٨٧٦

٥٠١الأطلة: 

٥٠١••••••••••••••••••■جغ عيمع فهل العصر، وت j بلدة يصل ئنانت - ١
٥٠٢••.••..•••••••••••••••واآد.يةت معه حزم غثر عل )الحزم( لفظ إطلاق حكم ٢" 
٥٠٢صالح!..........•••..•.••••••••••••••••••••شخص من الوعاء طال_ا حكم ٣" 

٤٥٠ جيءت إل اسب من حكم ~ ٤
٥٠٥ه-هلئالغلمشزك: 

٥٠٦......•..••..••••••••••••••••،: ١uU^ ونزيه للتحاء ثل.ريز ٦- 
٥٠٧النافث: فيها ضز اض الثثر ئدة ٧- 
٥٠٨.••••بالدف:....................•اظلج والأزاق اثلاتات انتماو حكي ٨- 

٥٠٨ا،-معنىملخفال:صصه: 

٥٠٩بعنزة:..................•،..•قام ثم بكنا فايا0 عمل ق اُتي.ب ض حكم " ١٠
٥١٠••••••••••••••■■يزلمع؟ حس أوينتظر معه دد.حل يهل ناجيا، الإمام أدرك - ١ ١
٥١٠الأغزاف؟ أصحاب ني س - ١ ٢

١٥ ١ ء ٠......٠ ؤ ؤ.. بالقرآن: الأنتثئاء ئ وياذ التزم)١^( حكيممق -  ١٣
٥١١٠اشتى:..................خلف الص الثؤاخة ق والاعتكاف الفلاة تحكي - ١ ٤ 

٠١١٢التوبة: صلاة حكم " ١٥
٥١٤المحرك: ق الأنوال ايدج حكي - ١ ٦

٥١٥....................... الدير:بإذن الوظف ثعثس مع الثات._ا مانحي حكم " ١٧
ا....ا..ّ...ا...ّ.اّ....ا..ّّ.هاها-إئئانة: صلاة مى الكملأءعثالهي مع حكم " ١٨

٥١٦وعليه ا"لج أراد من حكم " ١ ٩ 



٨٧٧|هرسالوضوءاوا 

٥١٧.....................منجدْت وترك للدعرة أوالمرين الإمام جروج حكم " ٢٠
٥١٨.........................يمنها. يثميط قيمتها من ياكر ارة مصراء حكم " ٢١
٥١٨..................ت العمل لصنحة الحإعة عن الوشن بعض نحلف حكم " ٢٢
٥١٩..الوضوء؟ أعضاء مهد يلزمة هل الماء، من عاثه أفاض م المنثسل، ثوصأ إذا —  ٢١٠
٥٢٠............................الم.لأةتلأجله المرأه ثرك الذي التقط غاط — ٢٤
٥٢١.............. الدولة؛ وصمنه الذي يعرء من باكثر للعم الهاتف بح حكم — ٢٥
٥٢١...................................افرI للمبالنسبة الؤواو_ا الثنن حكم — ٢٦

٥٢١............................... يمامح٢إذاكاJطالا٤فيالنت: 
٥٢٢•••••••••••••••••••••••••ض أنم تعالت قوله ل المم مش " ٢٨
٥٢٣'فتن؛............•...•.........•.••..من الصحابة ب؛ن جزي ما فزاءة حكم " ٢٩

٥٢٢".•....•.....ونحوذللثح؛ الزوجة \لي عل الخاو أو  ٣١سميه إؤللاق حكم ٣" ٠
٥٥٢ ............ الإشراق؟ قل أو الإشراق، يعد بمضيها فهل الفجر، نة قانتة - ٣١
٥٢٥..............................تأويومين بيوم للدورة السابقة الآكدرة حكم " ١٢٢
٥٥٢ واحد:......................... بسلام أزبما الزاتة الفمحر تثة صلأ-ة تغم - ١٢١٢
٥٢٦الئلأة؟............. وث تكظز الفزرأم عل طهزث وأن!ذ! تشل هل - ٣٤
٢٦ْ■••••••......ّ.٠؟..٠•••••••.•••..الم؛؟ أوقات ل الوضوء ئنة مل هل — ٣٥
٥٢٧............................... ونطح: اممه فلأو:ش1حس قوو: حكب - ٣٦
؛؛٢٧ش: قز شحص مبيل محأ -  ٣٧
٥٢٧ولادته: بعد مايث، طمل عن العقيمة حكم " ٣٨
٥٢٨بالأصحق: المستح ■يئس حكم " ٣٩



^_luLJIul«L^ ٨٧٨

٥٢٩العقاري: المك ي الذي اسمه بح •تكب - ٤ ٠
٥٢٩عرساا، وسعود عرسا الإسلام بدأ ١٠حدث:معنى — ٤ ١
٥٣٠وم: ثلالإ هوى الهير حكب - ٤ ٢

٥٣١.....ا مئ-حكلموساوفي:
٥٣١...... ..............ثإرْت.ق حورية ثانيه الومن اليث بأن القول يصح هل  ٣٤٤

٥٣٢ع؛رهث..... باسم المسموح عن زائدة حصة مى لديه ما المزايع حمحر؛نجيل " ٤٥
١.٥٣٢ ..٠ ..٠  ٠٠؟ ٠٠٠ّ. ..١ ١  ٠٠. ٠٠ّّ.. . ١ ٠ ا-ظق: مرصئ وليس أحيه ابن ابتثه حطب " ٤٦

٥٣٣. ؤ..ّ. ؤ... ّ ٣كم٢(: ٠ ساحتها)٠ ية نززم داخل للي الفلاة 
٥٣٤عشر الخاص اس 

٥٣٤الكسوف: صلاة فقه 

٥٣٤الئتوف: بمد ه اكطفى يزغ 
٥٣٩ا-بمهيناضوف: 

٥٤٠أساماض؛اكفن.وف: 
٥٤٢الكسوف: صلاة ق سائل 

٥٤٢.......... الأحرى: الصلوات ممل لبمغ الكسوف صلاة كون ل السبب 
٥٤٢يازا: الخؤئفيءئلأةاض.وف 

٥٤٢صلاةالئثوف: أداء مكاو 
٥ ٤٣ؤ. .٠ ..٠ ٠  ٠٠٠٠. ٠٠٠..ؤ.٠  ٠٠.؛ ؤ..٠ . ..٠ الفئوف: ضلأة ق التيزاء؛ إطالة أساب 

٥٤٣١..لأ............ّ.لأ٠٠..........الكسوف: صلاة ق الأول الركؤغ ماثة من 
٥٤٤\لإ\ي<.' الخطب يى الآكئوف حهكة 



٨٧٩مرسامضوءاوا 

٥٤٥ت الكسوف لصلاة التكيثر 

٥٤٦الأطأن: 

٥٤٦الثمرت حاو ا-لمم عل المنح مدة — ١
٥٤٦...............................ااخثوفت.........صلاة عن التحلمف حكم ~ ٢

١٥٤٧..........٠٠٠.....لإكم(:.تنافريوما)٠ الثمرلن برحص الرحص حكم ٣" 
ّ...؟........ّّ.....ا....ي؛ه....االكئوف؟ صلاة ق متيمة محور هناك هل ~ ٤

٥٤٨ذي•' محايا ٥- 
٥٥٠.........ّ..ّ..ّ.............اّتالأحمر إل الأمرد من المرأة ثعر يمم حكم ٦" 
٥٥٢..ّ.ؤا...ا......ا. الزكاة؟ فيه هل الخوو عله كوو أن فبل صاحبه مات ماو ٧— 
٥٥٢باللهؤ! المال إئلأف حكم ٨" 

٥٥٤ا،-يعالتزثق: 
٥٥٥....ا.ّ.ّ.ّ.ّ..ّّّ.ت..لأ.ا.ا..اّوكفارا مس.المين لا ع، تبا وأم؛ عممته ذبح " ١٠

٥٥ ٥  ٠٠ّ. ّ.٠ ٠ .٠  ٠٠ّّ ّ ......٠ ٠ ٠ ٠ الزق; دخول نل المؤ اواية الئثت أداء حكب - ١ ١
٥٥٦والثاJمت صن والمن الدين من المري، - ١ ٢ 

٥٥٦ت الصحراء ق القبلة جهة محييي وماثل " ١٣

ا.ا.......ّ.ا.ايهه........................تفيها الصلاة وثضر للنزهة الخروج — ١ ٤
٥٥٧.......؟.ّ.؟.ّ....... ذلك: وكيفية لأرحامه صلته وحكر أنله عن الغائب " ١٥
٥٥٨والقلمخ: الدعرة صائح " ١٦
٥٦٢التلأزة:......ب..ّ....ّ...لأا.لأ............. لجوي المرواض لخكب " ١٧

٥٦٢.. ........................اولخات:وزكاة امج خا-حكباةاق؛ءات 



لقاءاتاك1باهنوح ٨٨٠

٥٦٣..........................بالاثازة: اكحج وحكم اشج حكب - ١ ٩ 
٥٦٥عشر الماص الثقاء 

٥٦٥الثارعات؛ محورة من أيان ثفسثر 
٥٦٥بممح4ت لمحل إك تعال؛ رج نيثر 
٥٦٦ه؛ رة آن اق ك ثن، ظ تعال؛ قوله ثمير 
٥٦٦.............................. ثثمزه:زق إق تعال؛ ثزله ثسثر 

٥٦٨أذن4،^^؛ ُؤيم تعال؛ يوله متخ 
٥٦٩............................يتزآ ن'لك ولأة تنال: يزلا مسثث 

٥٧١الأمحثالة: 

٥٧١؛ ّ ّ....٠.....٠ ؤ. ...... و٤سهلم: دينه إل الدقاة ظ اضَتنال أل عل الدلل - ١
٥٧٢ّ . ؛  ٠.٠ء.٠ .. ء٠ صدثة:.. يخالفان الومتة اضرق اص بعض إطلاق حكب ٢- 
٥٧٤ ٠٠..................إماما ليكوؤز ثالئ ئدنه ثم الإمام يسار عن صل مأموم ٣" 

٥٧٥...... ؤوفن)؛.' عل موتى وغلظة فزعول مع بالين افث،لونى أمر ب؛ن اجنع ~ ٤
٥٧٦الخدت: كتب طزى ٥- 

٥٧٨...............................................انياطأ! ٦٧١٨١-ح^ةمJأمحر
٥٧٩وثشحهاأ النوم القثية نحنق بجاه واجبما ٧" 
٥٨٠اناح؛ القدر حكم ٨" 
٥٨١ا-إئلودت انتحدام ق المايط ٩" 

٥٨٢...... ............النجانةتحث من لخمها يوكل لا اش الحيوانايت، حكم ~ ١ ٠
٥٨٢......ّ...ّ.....؛...ا. الزوال! مل والصلاة الحمعة حهك ق الثرؤع حكم " ١١



٨٨١ا1وضوءات مرس 

٥٨٤وسمو\ؤلا.' الموت ملك سمتة صحة مدى — ١ ٢

٥٨٥....................الحمعة؟.........يوم الخطب حول الثطق تنئ م -  ١٣
٥٨٦■ ٠ّ...■ ّ.. ّ ..... ٠ّ ّ ؟. ّ ٠ّ. ٠ّ  ٠.٠ؤ٠.... ٠ّ .. ٠ بالصزوزة: الدين من المنلوم خد - ١ ٤

٥٨٦سفاحات منه حملن قد أة يامر روج —  ١٥
٥٨٧الاستسقاء! صلاة ئاثته من حكم —  ١٦
٥٨٧بالخف: الئلأة وأذكار الخامحة قراءة ٣ - ١ ٧

٥٨٨المقاس: ضا اشيثبت -المدة ١٨

٥٨٩................... اآنا-جد.إإل صور عل محوي المي النكث—٠١ إدحاو حكم —  ١٩
٥٩٠'آ-صابطالتشيباةئار: •
٥٩٠............... الأم: الخف قلإتمام ثممردا الئث حلث الفلاة حكب ٢- ١

٥٩١........ا..اّ....ّّ محرم.بغثر أو بمحرم سواء النيات الخادمات استقدام — ٢٢
٥٩٤.. ١١٠..............الصيام: متهللات من الزور ثول بأن القول• صحة مدى — ٢٣

٥٩٥؛آ-حكلمبمنةالأمج: 
٥٩٦مندوب؟ أو واحب ١^٤ حتان هل — ٢٥

٥٩٧..........■••••••••.^س1ماءِساكزآن:................

٠٩٧الخوص: بأ-حكلماشوير 
٥٩٨............................. .اوثة:الفلاة ل امِبالماءة حكيترك - ٢٨
٥٩٩•••••••••••••••••••••■■•••••••••■•••••الخمعة؛ يوم التخلق عن النهي وقت - ٢٩

٦٠محزم: بدون الخائنة نثر حكز ٣- ٠ ٠
٦٠١اللقائالساعءشر 



رق1ءاتاكابا1فتوح ٨٨٢

١ت النازعات محورة ير نف

١.......................... ^لإصظثاواوآأ:ءا4: 
٢ّ...... ّ...... ٠ ّ . ّ....٠ ...٠ ٠ ؟. ٠ .٠ ٠ ت مثويهاه رثنسذتقا ؤ ت تعال موله ثميّثر 

٢••••••••••••••••••••••••• •• هبماه: لبما تعاوت موله ثنتخ 
٢..................... ١ ١ ...... تدمها^ دلإف بند ءؤرأ'أؤص تعال! مسيرموله 

٣؟......٠. ........... .........القمئ؛؛ث ^^؛١ ت تعال موله ميير 

٤••••••••••••••••••••••••••••• لمن/^4؛ أثبمث ؤولإت ت٠نالت موله محتم 
ه.......... آلوكاه:عن الننتى وئنل رد، نمام خاف س ت تعال موله ير 
٨ؤ . .٠ ..١ .٠ ١ ١ ١ ...١ ٠ .٠ .٠ ؟ ّ ّ. ت محثثاه أءذ آلثاعن ءير ت تعال موله ثصثر 

٠.............. ّ....٠ . ١ ١ ....٠ ه!:تنهك ش تنذر لت ُؤإئآ تعال؛ موله تجتثر 

١•••••••••••■•• ت آومحا4 ويثوأ روم محم م تئاوت ربي محلا 
٣الأمئالة: 

٣ا-ِفيالومةإلاش: 

٤.... ّ...ّ..ّ............. محيفوحوء ق ايووبي عل المح حآهم ٢" 
 _,T ٥.ؤ..ؤ؛...................... \وض\لن\لمظضولأِخله؟

٦الخج: ل لكدثة الأنتدانة حكز - ٤ 
٦.. ..١ ١ ..١ ٠ ّ..٠ ّ.٠ ؤ. ٠ ٠ ؤ عنه؟ يشر من ثواتر ق ه نفيثرك أن للشنمى هل ~ ٥ 

 "٦ )S٧اشلؤع; وحج الأبناء يربك الحْع؛؛
٨ال1ثر; ل المفر افه ٧-م

٩ّ.٠ ٠ ّ.٠ ّ.١ .. ٠ ٠ ّ ٠ ٠ ّ ّ.. ... ٠ ثاو>عوهلم: من ي لأجل امحكر أيكار ثأحثر حكم ٨" 



٨٨٢اإو|زروىوا ،هرس 

٦٢٠ا،-حكمالثثطةفياي; 
٦٢١••■■••••••••••••••••••أوالأغل؟ الأسفو عل بمنح فهل جورمح، لبس إذا - ١ ٠
٦٢٢احي: الأبء تشإس - ١ ١

٦٢٣الأخماعمحة: أا'-ممإ
٦٢٤~حكمامحبعنداكرثندالدس:  ١٣

٤٦٢ •_••• ب•"• س • ب• ب ب .َ. .......... العقيمة: أحكام من — ١ ٤
٦٢٥ها-حكماصةإلا1دثاة: 

٦٢٦.•.....١..٠٠...لألأ...............أوتنبل: ثراي—، إمام حلث الصلاة حكم " ١٦
٦٢٦الموز؛ عل رص( سورة قراءة حكم ~ ما١ 
٦٢١^.....................اثُفيالأوةاف:.المنئل عي شخئا الإuمة - ١ ٨
٦٢٧٠..............اّ.ّّ..ؤّ...ء.ا.٠٠١٠٠.......ابمكج: الاجان طامات حكم - ١ ٩
٦٢٨....ّ...ّّ.ا...اّ.........ّ........ ١لعمدثة: الزناوس من التحإص كمه — ٢ ٠
٦٢٩■••■■■■■■■■■■■■■■والشام؛ اليمن إل اليثن مى الفرار عل الحئ من ما؛زوي ٢- ١

ّبمعآس إة نجدة يكنني، إلا أ.ُعث؛ةإ ^٠^ ما ؤ تعال: هوله ثفثر " ٢٢
٦٣٠

٠٦٣ ّ.............ّ ّ... ّ ... الموز؟.٠ حح حاصله هئ هل للمثت المتر صمه — ٢٣
٦٣٣عنم: روث رجله ول النجد الزجل دحوو حكم - ٢٤
٦٣٣.. ..١ ١. ّّ ٠ ّا .. امحالة: ائتظار عند للمزآن( قارئ صوت)قراءة وصع حكم — ٢٥
٦٣٥اiطثوءات: موصى - ٢٦

٦٣٥^لماكيمةضاكط: 



لق1ءاتااكابالسوح ٨٨٤

٦٣٦................................... I آحر رلس حلته ثم جووبه عل مثغ — ٢ ٨ 
im  ٦٣٧اكامزعفر

٦٣٧.................................. الإد:ث الئلأي ١؛^:^، ممر 
٣٦ ٨ .••••••••■ء•••••■••••••••■"••••• •■.• ٠٠٠,I... ٠ عبس محورة من يامتا ١ تفر 

i٦٣٨: >تز;ء تنال: ه لوفئ 
٦٣٩................•..■..••■••••••••ته يرق؛ نتثن ديك و، ؤ ت تنال ئوله ثممثر 
٦٤٠شأ:ثني<: >أة تنال: تزك فث 

٦٤٠.••••••••••••••••د-زهتس؛•ك وأق ؤ تعال؛ يوله ثستر 
٦٤١يئمكتتال:صه: 

١٦٤ دفي>هأ ثأث ش ؤ تنال؛ ثوبه ثصثر 
٦٤٢فتمكتتال:>فيمئيه: 

٦٤٢فتمِلأنال:محكص: 
٦٤٥الأمحئلة: 

٦٤٥التلأوةت بجود ثتنلق أحكام — ١
٦٤٧الثفر: الحنعوامj جواز ٢- 
٦ ٤٧ّ ؤ ّ. . ٠ ّ....٠ ّ. . ...٠ الزب:يتل زال لا أنه ظا؟ا العشاء صلاة الإمامَفي -ايع ٣- 

٦٤٨............ا.'..؟ا..ّ..؟.ا......ّ..........الأمام;تبل محلمم من صلاة حكم — ٤ 
٦٤٨مسبوق; بمأموم ثاتم الصلاة فاته ٥~ 

٦٤٩الخائ; صلاة ٦-أ۶قه 

٦٤٩أماممحارمها; المرأة ناس ٧" 



٨٨٥الوضومات هرس 

٦٥١...........•••••.•••••••••••••العناوت مع عليها الممق العقود بخلاف العتل ٨" 
٦٥٢والنمرة• الحج ل الرأس حلق حد ٩~ 
٦٥٢••••••••••ماثزة؟متة ينجد فهل ناجيا الإمام أدرلث. " ١٠
٦٥٣.........................التوحيدت عل ليسوا يجد أهل بأن يقول ض حكم " ١١

٦٠٤•■•■•••••••••••••••••••••••••••ناسيان وصرة بددن ابزودوصل لحم أم ~ ١ ٢
٦٥٤ما-يم؛ضايمإذاألك|ويبئث..............................

٦٥٦.٠.....ب.٠.٠٠ّّ.٠إلبلأدامللدضةإلاش:ّ.ؤ.ء.ا.ء.٠ّ.
٦٥٩.......................... تالتوتة محوؤة ق الننتلة وجود ■^٠٢ من الحكمة " ١٥

٦٦٠. ٠٠أا-حكبالألإاعنييلحانةاقدغ:....ا........................؛...
٦٦٣أيام! ثلاثة قوى الهجر حكم " ١٧
٦٦٥.................الماء: تسخن عل اكد.نة مع جدا الاءُ:١^١ كان إذا الممر - ١ ٨

٦٦٦..ّاب.....ّ.ّّ....تيق لدرا ا المناهج ق المنجودة الأحهلاء ْع التعامل كلممة " ١٩
٦٦٧الميم: الأنشثاjبجة - ٢ ٠

٦٦٨..........٠٠٠٠...........وال؛؛وللشئضسثئقاءالثوء: "ممر٢١
٠٦٧ .٠ ........................٠ ٠ ائجلس: ق للجالمن الداخل مصاثخة حكتر " ٢١٢ 

٦٧١.............. غ؛رْ؟ ل أو تلدها ي بني محهل منع>دبا، عئتاجوو ثلد.ها أهل " ٢٣
٦٧٢عشر التاسع اشائ 

٦٧٢ت عبس سودة مذ ايات مبتر 
٦٧٢..ؤ...ّ.........؛.ء.......ء.....•• هل:ؤدلأبمثناي: 

٦٧٤ّ.ؤا....ّ..•..••.•• ه؛■كنث قلثء ين غثث>.ا س، أي يى ؤ ت تنال قوله ثميثر 



٨٨٦

٦٧٥ِضث4: أشن -نال:ه لوفئ 
٦٧٥»أذهمء,ه! أش, ٠^٢ تعال! هوله ثفسم 
٦٧٥...... ..........ا؛ز،.هتتآ لثابمض أئإا''مح أذن-ر>ل, ثاء ت تعال مسبمو 
٦٧٦.. ١ ّ . ١ ١ ّّ . ّ..........١ ّ . ّ.., .٠ إك ءؤثكما'لإض تعال! يوله مسم 
٦٧٧.. .........١ .. ١١..............٠....ت ه ألماثل ؤ، ءؤ تعال! ثوله مسثر 
٦٧٨.... . ١٠ّ...ّ........... ........... . ;زند وحوم ؤ ت تعال يوله نيّثو 

٦٧٩الأّئالة: 

٦٧٩ّ .٠ ٠ ١ .٠ ١ ؟ ّ .... ...٠ ّ.٠ ّ ٠ ؤ ١ الصلاة; ق الإمام ث عن الماموم ث احتلأف حكم ~ ١
٦٨٠..١ ٠ ...١ ؟ ّ ..٠  ٠٠..٠..١ ;١١ّالحق.. أهل بعمل لبمثل أحدكم ارإ؛؛ حدث; معنى ٢~ 
٦٨٢.... .........العشاء: صلاة ي ]م لمتحل\1وجمع الذي ام دوئوو ٣- 

٦٨٣...■ ■ ؤ..ّ ؤ.. ٠ ّ ..... ؤ.؟ ٠ ّ ّ ّ ّ. روجهات أم زوج أمام لوجهها المرأة كنف حكم - ٤
٦٨٣. ؤ..ؤ.. ّ ..٠ ٠ ّ...٠ ّ.  ٠.٠٠: عل مع؛1^؛ اشير ُزاتة الإمام إتان حكم ٥- 
٦٨٤ثنيراولمورةالناسهأ ٦" 
٦٨٥ّ...........ّ؟. طلمة؟ محب فهل الست، ق زوجتة ألاثش بالهللأأا حلث ٧" 
٦٨٥الحائم: حكمثعلميق ٨" 

٦٨٨.. ..........١١١٠.......وسعارر...اا:ثلاث إل أمص ®تمرق حدث: شرح ~ ٩
٦٨٩ّ ؤ.. ..٠ ٠٠٠٠ّ..... :..........٠^٥٠قخماعات ١^^١^الحكومية ق الصلاة — ١ ٠
٦٩١.................. النيان؟ مى الخروج نبل الثمر بث الصلاة جع حكتر ما — ١ ١
١٦٩ ّ... . ؤ..ؤ.. ّ ؤ.٠ ؤ ّ . ٠ ٠ .٠ ٠ ..٠ ٠ ..٠ نضو؛: عز عل أنه م الدي الإمام صلاة - ١ ٢

٦٩٣ّ. ّ. ّ... ...... .٠ ٠ ٠ ..٠ ١ ١ ..١ ٠ّ ...١ : ثزطازلتع١١تحل رءلأ حدث: ثوصح —  ١٣



AAVاتهوسالوه،وطوا 

٦٩٥.......الأئارب؟.........عي بئ الزواج أهفث ض >نو الثؤ ق هل - ١ ٤
٦٩٦.................الأوبعث؟..الأئئه الإسلام ستخ فته حالث ما بجمع كتاب " ١٥
٦٩٦-!^ ١٦

٦٩٧ا.٠ّ......٠.٠.٠....ؤ..بء.٠ّّّ.ّ.اسلأبجواسمشنة:
٦٩٧ؤ٠.٠ّ.٠.ؤ.ّ..٠.٠٠٠.لأتاِفيالأنم:.ا.ا.؛.ّ......ؤ.ؤؤ..؛لأ

٦٩٨افاي؟ ض ابمة ناتئ هلئنمط - ١ ٩
٦٩٩......................ظاتيئمحاصةِسي: 

٠٧ ٠ ........٠........ ..؛......٠٠٠٠٠٠الشزعج: الأحكام ذ ُااص الثاو.ر س ٢- ١
٧٠.ّا٠.....٠٠ّّءّ.ّ.؛..؛..٠٠٠ّّ..ّلأ.ّلأمة>الأمةإلاض: ١ ٠

٧٠٣ّ . .ّ... ٠. ّ ّ... ......٠....٠ اي:الابمادعنمواؤع اطعل - ٢٣
٤٧٠ المهانة؛ الصور طمس حكم — ٢٤
٧٠٦............••••••••••الصلاة'. مى التنلميم ق اروبزكاوه« لهنلة; زيادة حكم — ٢٠
٧٠٦....■■••••••••••..........لأ...........المننيذةضص:-^^ ٢٦

٧٠٦••••••••••••••••••الدعوةت عن ثضرهم عدم بحجة ١^٤^ عل ^٠١٥ ١١إعانة — ٢ ٧
U.U•••••••••••••• • ••••••^^'^^

٧٠٨••••••••••••••••••••••.•.....•••معم؛ مكان ق بالدفن الوصئة سقين• حكم " ٢٩
٧٠٨••••••••••••••••••••العمر؟ بعلم• الفلهر رايه يصل هل الصلاة جع حاو ق ٣— ٠

٧٠٩انممحون اللمقاة 
٧٠٩ت الضحى سورة تضر 

٠٧ ٩ •••••••••••••••••••••••• • ت ه ثق إدا و؛كفي ؤوأشثخ تعال: يوله مسر 



لقاءاتااسبا1صءح ٨٨٨

٠٧١ تيره  Lyرثك عك ود C ؤ I تعال يوله ميسثر 
٧١٠•••••• ••••••••••••••••••••ه؛ آ'لأوك يذ لاش لا - ت تعال ه ثملا 
٧١١•■••••...............••ه؛ هممكن وه بميلك ول-وى ؤ ت تعال موله شلا 
١٧١ ه!............................. مثاوئ ثِعا تذك أنم ؤ I تعال يوله ثنسر 

٧١......سثاِلأينئه:

٧١٢................................ ثأعى ٤^٠ ))،،؛ف ؤ ت تعال يوله ثملا 
٧١٢.؟......؟...٠٠؟...................تئلأمهره لأماأديم ؤ ت تعال يوله ثملا 

٧١٢لأثأقوللأجمّ....ّ...ّ.ؤ...ّبا..ّ.اّّّ.ّ..ؤ.
٧١٢..بّ.ّ...؟....ؤ....لأ..٠٠٠ئءيث>هت......ريك ؤوأماِست تعالت موله ثملا 

٧١٣الأطة: 

٧١٣...........جدة؟ من عئرم فهل الحمرة، ؤيريد ئفاءه يريد حدة ق عمل لديه ~ ١
١٧ ٤ ..٠ ....٠ ٠ ء .......٠ ّ.....٠ القرآن؟ وقراءة الفلاة j الئثين ٧ نجن هل ٢- 
٧١٥الو.ُر' بط رىُمح صلاة حكم ٣" 

٧١٦؟٠١ّ..ّؤ.....٠٠...؟.٠٠٠٠...٠.ّالثوات.سات مى وا1ؤذنول الأئمة يأ-حاوه ما حكم — ٤
٧١٧........................ إئرال• بدون رمضاف مار ل زوجته جامع من حكم ~ ٥

٧١٨.........I المجلس حتام ل العفر ومحورة معم، الأدكار يعفى قراءة آُ~ 
٧١٩..٠٠٠٠....................ويثار0ت الإمام يمم عى المفلوق ٧" 
٠٧٢ ت المقل ق السجل^ نجه صلاة حكم ٨— 

٧٢٠..................٩٠٠-هلآرياثاثوفافهعتوةليومالشامة؟...ءؤ..........
١٧٢ ٠ ٠ ؤ ّ ٠ ء٠ .. .٠ ٠ ؤ..٠ ّ ّ ّ ّ.. ... ّ...٠ الصلأس؟ بين، ابمر ل الموالاة ص هل - ١ ٠



٨٨٩إهرساإ|تىوع،ت 

٧٢٢دعاء -مرصع ١١
٧٢٢..............................الواعظ: حكبرووالأحاديثالمثو - ١٢
٧٢٣.........٠  ٠٠العشاة؟....٠ نتئ فهلنحل انمثاة، نحل والأمام حاة ساقت -  ١٣

٥٧٢ ؛ ّ..٠ ّ ّ. .. ..١ ١ ّ ّ... ّ ..١ ٠ ّ . ؟ ّ جيء:....... ل إلا ثعرها مص وئم اعثمترأ، — ١ ٤
١ ٥ - iائبمءنئJ٧٢٥انملم: طاي، و الزآن الأبتا
٧٢٦................. ناحر: عليه دل النءي أن الث.ائ، مع بعلاج التداوي حكم — ١ ٦
٧٢٦.١٠٠ا..٠.٠٠٠...وثحؤء:لزواج مدحزا وكان الحول علته لحال إذا المال حكم — ١ ٧

٧٢٧النزئ؟..الشاب ة1بم و نهلتادزوف uنثخاثوا، لل؛نحيد قنت4لم ^ا -  ١٨
٧٢٨نناس: شك إذا س حكي - ١ ٩
٧٢٨....... ...٠ ...٠ .؟  ٠٠المحاح:.............ق الشرطة بالثزوط الوفاء حكم ٢— ٠
لألحلالقيمة ق وزاد كثتزة بأنناط. علميه وباعها سيارة، آحز لرجل اقري — ٢ ١

٧٣٠طوم: 
٠٧٣ ٠ّ..٠... ّ.  ٠٠..ّ.١.....١ .... الصوم: أثناء العدة من الحلق إل محزج ما حكم " ٢٢

٧٣١.......لألأ٠٠ّ....لألأ...ب.٠ءؤاصودلجالأخنةلذ٠ّ،:
٧٣٢ّ ؤ.. .... ٠ ٠ ؤ ... .ء... .. ٠.٠ؤ.ّ . ٠ ..٠ ٠ ٠ّ . لإ:إيه الدي المنجد و الفلاة حكأ ٢- ٤

٧٣٣هأ-شمولالمأئو؛)آمن(؟ 
٧٣٤الزؤج: وفاة بعد ا"أ-ئ;نزأالززخه 

٧٣٥............................. فيه: الوصوءَ أراد' لن الخلاء ي البمنلة حكر - ٢٧
٧٣٥.... ٠ ...٠ .٠ ٠ ّ..٠ ّ .. .....٠ العنت؛: ق مماتْ أو الثأس لحلى ثيي من حكم -  ٢٨

٧٣٥.. ١  ٠٠ّ..ّ. . ّ....٠ ...؟ الأطعمة:ببعض المزوج الشامبووالصابون استحإل — ٢ ٩



تةاءاتا1باواائسوح ٨٩٠

٧٣٦

٧٣٦اف5وورت صوزة من ايات يمم 
٧٣٦................................... ه: اطنوؤرك ودا تعال؛ قوله يميث 
٧٣٧ؤ.٠ ..٠ ؤء. . أمحئ4:.٠ ١^ ؤو1نَا تنال: موله محلا 
٧٣٧..... ...؟ ..١ ٠ ّ ّ... ؤ. ّ. ..١ ١ .٠ .٠ ه;....مغنق ألباد ؤوأدا ت تعال قوله محلا 
٧٣٧.................. .............٠ ذتذه'^أعثار ^وإدا ت تعال قوله تجلا 
٧٣٨ّ.... . ١ ..٠ ٠ ٠ّ ..... .٠..٠ ٠ّ..؟٠ . ؤثشهئه: أليئوس تعال؛ قوله محلا 
٧٣٨...١ ١ ......٠ ١ ّ .... ؤ...........٠ ن>رقهت.٠ ألحار ^٧^١ ت تعال قوله محلا 
٧٣٨..٠........٠...... ّءّ..ّ..ا..... . ألنمسرو-جغهتؤو[>أا قولهتعال؛ ميلا 
٧٣٩٠.......ا١ّ.١ّ.ّ.....يمتّب..لألأ٠لأ.ا..نك دْ آلمؤء, ت تعال قوله محلا 
٠٧٤ .. ...............................ته ضني أمحص ؤو[>إا تعال؛ قوله محلا 
١٧٤ ا.....ّ.....ؤ..............؟....... ه.' ألحمآء'فعلت ت تعال قلله محلا 
٧٤٢....ّ....ا...ّ..........ّ.........آمحتم ؤو؛دا تعال؛ قوله محلا 
٧٤٢القد قولهتعال؛محلا 
٧٤٣٠..ّ...ّ.لأ.٠ أحمرش4ت ثآ ينس ُؤم؛س تعال• قوله تجلا 

٧٤٥الأسئلة: 

٧٤٥^i_؟ \ذوفز0 وسائل ئل ~ ١

٧٥١معهاثلأ: ينمل أن شحوم هل ٢~ 
٧٥٢الركاة• إحراج قأجثر حكم ٣" 

٧٥٣••••■•■•••••••••الصحي: ل إلا يزم ولم الليل محق يعن- مزذلثه مذ حزج ~ ٤
٧٥٤•■•■■■■■■■■■•■■••■■■■■•■■■■■•■قاريا؟ أم معريا محرم مهل عرئة يوم اجح ه~ذوى 



٨٩١مرساءوصوءات 

٧٥٤....................... .رمضاوات........نبار ق الروجة بتد الأنتمناء حكم ٦"" 
٧٥٥اضن: ها م اللاص حكب ٧- 
٧٥٧ ٠٠٠.......... ٠٠٠و\إئاؤذإ؟...الثق أهل طلأُس، بين العدل المدرس يلزم هل ٨— 
٧٥٩للئنافر: الذاJوات •محكلمر:ب ٩- 

٠٧٦ ء.....٠ . ١ ...................٠ ......٠ للصوم:يشائها حال امزأثي جانغ من — ١ ٠
٧٦١والنرون القاف القائ 

١٧٦ افقوير: سونة من ايات مسير 
٧٦١••••■••••••••■•■■■••ثجآا-إمايأصهت إئئن أنم ^٠^ تعاون ؤ صبر 
٧٦٢............... ..................وسمؤلإي,ه'' لمول ُقىه• تعال• ثوبه مسار 
٧٦٣ّ.ّ..ؤ.ّ...ّلأ..ّ.....لأ.؟..ه: مكن آلم؛اوا ذى عذ م، ذى ؤ تعال: ثوبه نييئ 
٧٦٥بمه: م  ٤٣ؤتعال: ثوبه ثمير 
٧٦٧ؤ . .ؤ٠ ؤ ؤ. ؤ... ّ. ّ ّ. ّ..٠ ؤ..؛ . .....٠ تممح4: ثاث؛قز ؤ)؟ تنال: ثنيه نية 

٧٦٧٠.ّ.ا....ّ؟.ا .....اإ'لأتيألميمه: رءاْ قفن ييترثوبهتعال؛ 
١ّ ؟... .٠ ؤومائوءلآلني تعال: يثرؤ°.ج  .٧٦٧ّ.٠.  ٠٠٠٠ّ..ّ...٠ . ٠٠.١

٧٦٨.....٠٠٠٠١١...............٠٠٠.ثظنهوجول ؤوتا تعال: ثوبه ييثر 
٧٦٩الأمئلة: 

٧٦٩.. ٠٠٠..........٠٠ء.................ا-هل:دزكالح،ائباذزكالثشئدالأحم؟ 
٧٦٩.ّ.؟؟.ا.؟......ّ...ا...اّيماه: ثم لمرض ذ رمقا أئطر عمن الفدم سقوط ~ ٢

٧٧• .. ..............١ أفطن ١^٠٠ الأيام عدد وثست رمفاJا ق أثطزت حامل ٣— 
٧٧٠اّّ....؟..ّ..ّّ......يمّ......ا الأحق: معاق بمصي■ امرأة إل الدهانم، حكم ~ ٤



وقاءاتاكاد،الةتوح ٨٩٢

٧٧١ولأبجم0*ت *لابمتووو ه: قوله ٥-مض 

١٧٧ ........... الثثر: قل أه وجانع رمضان مار ق الثفر عل م؛ نن حكي ٦- 
٧٧٢الشهرة: اوواب زلكة اخزاج كيفيه ٧- 
٧٧٣الفئة: مات مقداث ٨- 
٧٧٣اوكاة؟ ئ فكتف باليط نززثئ باغ ٩- 

٧٧٣ّ... . ء.....٠ ؤ.....٠ ؤ.٠....... الفلاة:. ق الأتابع ض التزاك نصع حكإ - ١ ٠
٤٧٧ واقاوب؟ التجشؤ ذيتنئسللأ هناك -هل ١١
١٧٧٥... ١ ؤ ّ ...١. ١..٠ ّ ٠ّ ّ ... ٠ ....٠ .....١ التعمل:الدهس، ركاة إحراج وجوب —  ١٢
٧٧٨ُخانبه: لن أذأ ب كان إذا اوزك حكإ -  ١٣

٧٨٠............................... م4': الفلاة ل الفائ اظوأ بمزأ ض - ١ ٤
٧٨١ؤ.٠ .......... ٠.٠ّ......محإ؟٠ّ.......٠..... أن الإحJاد لزس لكزأة هل - ١ ٥

منئ،اثر بندم والذي إلا رهاذ يأق ®لا يوله بى الخمع — ١٦
٧٨١الئحوة: وانتشار 

٧٨٣..................... ٠٠٠.انتفدامهب:عل الماو وأحد الءو انممدام حكإ -  ١٧
٧٨٦ءمساله؟..................................... مدر عند زكاة الدين ل هل —  ١٨

٧٨٨والمثرون اكالث، المحاق 
٧٨٨التكوير: محورة من ايامت، تضر 

٧٨٨ّؤ... ..  ٠.٠٠...٠ ١ ّ .....؟...؟ .لأثو,ينيم:دلإ إلا هن ؤإل تعال: يوله مجر 

٧٨٩.•••••••••••••■••■■■•••••••••1ن؛1^4: يثمحو ثات جى تعال؛ قوله مجر 
٧٩٤............ ه: ألويك رب دئآءآس أ0 إلا دثلأوئ ^^١ تعال: مجرقوله 



٧٩٧الأ-ئالة: 

٧٩٧الثارة:......... أوj الجالس، j والأحاديث القرآنية امحمات تحاليق -محكم - ١
٧٩٩الدفن: أناء القبور محي الومحل حكم - ٢

٨٠الميت؟ مآ-هل;ئئالالعاة  ١
٨٠٢مكة؟............ا......ا.ا.؟ؤ.. من محرم فهل الحج تكاليف لغ يتهلح لا ~ ٤

٨٠٣ّّهّ...ا.............للحم: البلد أهل حاجة لعدم البلاد حارغ العقيقة ذبح ه~ 
٨٠٥ ٠٠٠...النساءيلقيها يالرأه خاصة دروص تنظيم حكم ~ ٦

٥٨٠ محاهها: الناص وأمام المصاب ام أق٧" 
٠٨ ٨ ١ ٠ ..٠ ..ء.. ّ..٠ محرم؟.. أين فمن الكفيل، له ^^٠ إن العمره ناؤيا ممر من ئدم ٨" 

٠٨ ٨ .... .....٠ الأؤلفال؟......١ به يوص وهل الصحف،، لمز الوصوء يشرط- هل ~ ٩ 
٨٠٩منافعه: نملاوأ، إذا الونف، بح حكم ~ ١ ٠ 

٠٨١ ..... ١١.........١١٠................عليه:الصلاة عند الين، اسم ذكر حكم " ١١
١٨١ الحج: أشهر ق العمرة حكم — ١ ٢
٨١٢؟.ا ...ّ...ا..ا١٠٠الصلاة: إقامة عند وأدامها* اممه  ١۶٠١٥١٠القائل: قول حكم — ١ ٣

٨١٥دالأثار الأحادبث، فهرس 

٨٣٣الو,صرم الفهرس 
٨٤٥الجويارتإ فهرس 

••هساى••




