








اتاقاءاث«ذايالآرسون

اتلفاءاثم،وامحو

امحسلأ

اهيءادوسوش:حكم ١- 

ائتثزئد بائه اش ■حفظ\ئلم ثعلمول وبركاته، الله ووحمة عوكم الثلأم الثوال! 
اJقاعأشرف ق وحاصه المنلم؛ى بيوت من ممرا وطم عم بلاء العصر ذا هق 
)الدش(،جهار هي الثاس مى ممر ببما ابتلي التي البليه هذْ والمدينة؛ مآكة اممب إل 

الظاهروالانحراف الماد مى وجوده عل يرب ما العلماء أتمتثا عل ءئمى ولا 
قكان إذا وخاصة يالدياثة، ممشه عل محم فهل والأخلاق. الدين ل والباطن 

لهؤلأءنهبين؛كلم وما وا-بمهل؟ بالثداجة عليه ٣ أم محارم؟ محه 
أعالكم.ق افه وبارك الصوانمج، إل ؤإياهم الق، هدايا الإخوة؟ 

هدامثل ق الدش عل ثكثمن1 مه، 3^51 اممه ورحمه الئلأم وعلمخم ا-لحوابت 
قمحابنتا أن نزد لا لأنثا الواؤع؛ ل إعادته إل حاجه لا لأكلأم المجلس 
جودهمؤ والأئرطه المرسة، ا-إقئعة حطب إحدى ق علميه ركلمثا وكدللمثج الككرار، 
فيذَكب

الد:اثة؟غذويالدشيلإمن الثزال: ضنن نناخاءَ أثا 
أهله،ق الماحشه مز الذ.ى هز ١^^>-؛، لأف الدياثة؛ مى لتش ^١ مقول،؛ 

الماحثةبمعل أف عن مملا بيته حول نجوم رجلا لورأى الدس عئده الإى وهدا 



وق1ءاتاك1واالفتوح

للشزسب إيئ موو: لكن دياJA، هذه إJ مول: أو يمكن ئلأ لماو1ه، نيه أق 
مغلوبوهدا والصاد، 

ِثُ،يحذ؟3\ أذ ص كل ي ام ح عل الناحب من أو أزى ئدلك 
وصررها،فنائها يعرف وااآ5ل ئاسدة أفثاء يلثقط كاف ؤإدا أصزار0، يبينوا وأف 

بعمىلأف والصدق؛ النمل ق حزي الزاجب لكن حرج، ولا بمثال يليان 
لاثالغه أخل من ني؛ لر أب تحمون التا:ة- م لثا ، ٥١-نال الئاس 
قالمعيم، بالخدم، باس لا أيه الئلناء من يرى من رأي عل رلكقم عنه، الثشر 

ئالأبجقلآفاربخا.

نجدأن محب من محتمعثا ق لديثا لأف بصحيح؛ ليس القل ل الثهاون وهذا 
^١الد■ءا٥، يموله مما الثمة ثنغ فيًهدا ؟كوف م علتهم، يتمدها الدعاة ق يلمه 

أماأخد، عليه يحرصى ور معه، لكال ثؤ أعل أو ثر أدثى ومل الإسان 
تاقاكئوئ لأف محغي؛ ^٠ ^، زالخط للدعاة الناس انمماs نوجن، اق ١^ 

وافمدفياقلبميثثثاَلأت5ولإلأبمق الخلق، ؤهدا:ه الحق 

٠٠اثمدحان وقارب اسق حلص الصلاة خفم ٢- 

الك؟خليق كاف أز الدتحاف \م:وت ق نأيك U القنال: 
دللئ،ق ١^،*>^ الد■حان، أوثارد_ؤ الحليق حلم، ١^^؛ منأله الخواد_،: 

إمامةق الصحة عدم عل دلل يوحد لا لأنه صحيحة؛ القاسق حلم، الصلاة أف 
ةاصص ئن الناجد ق زى أف ١^ زئ لِنجوز لا أنه قلأ، لا محذ اكاي٠ق، 



اوه1«اثضوالآص،

منعنده إمامه منجد يوحد كاف إدا اثه —أنصا— وصحح ؛[لمنبك؛ محاهئ 
وننه.ثنندهب هدا، عند ثنمن نا ااتiنى 

••محصى••

-٢

أفيعي هدا يهز محزئ، لا الثائJت من منأنة عن الممهاء ثوقاو الئوال: 
عسىمن صل إذا الممهاء: موز فثثلأ الإعاذ0، عش نجت، الناجسا ^١ أحز ئن 

يعنيهدا قهل الصلأة، نحزئ لم المش يعيث لحنا فيها بمحى إمام حلث المائ 
ثيون،الإمح،أملأ؟

أفوهويعلم محسنها لا من حلم، الثامحه محسن من صل إدا نعم، الحوان،: 
نج4ءبممحا،أثاإذاكالمحهلولأبمذتهلأتصخ،سلومأن 

صححه.فصلأيه صحيح، وجه عل بالفامحة الماموم اتى 

••ؤصى••

ِْ ُءُ  لإضتميقاسمالإواسمالإاصالأ:٤- 

الشركاتمن ممرا أف وهي• الكويت ؤ، عندثا اسثزت ظاهزه هناك السوالء؛ 
ثنلها،ء ديانثر بعثرة مثلا يثري لمن جوائر ومحعل بمائعها، بح عن تنلمن 
أفسمعنا ومحي وعبرها، كهربائية وأجهزة سيارات عن عتارة الحوائز وهد0 

لأكب-؟ومع ببوأ ق افه -بارك مولكم ما دلك،، أجاز 
ثكثثبدأن، الصناعات وكدلاjئ، التجارات الآJ^ محنك، اف بارك الخواب،! 

الآل~تشاهدون —كنا التتوت وصارت منها، الناس وأنحموا والصناعات، اائ1لإ 





اواقا«اث>زوالأربامذ،

وأنعنه، ينهاه أف ْئكنا أحيه من رأى إدا الإبان عل الواجب ابواب• 
صغ؛رة،كتسايت، ق أو الأفرطة طريق عن سواء وسيلة، ياي الخم إل يدعوه 

ئكلمهثم الطعام، مثلا له وثصع لستك عوه ٠٧أن بأس ملأ يدعوه، ثنمسه هو أو 
لأفوالمحات؛ الأرع تام نن أكثر ١^ ^١ ناي  Jjtزئد لنصوع، اق 

إذازمحذ مزأثا، زلا ثننمحا لا زقي ت>أها ئو:تيا نالمحاُت،، الأشرطة 
هداأنمر.يكون ثد إل أويعزيه سنه ق ونرثه ونمسائ، أنت، يه اد۵الت، 

واحتلافحالناس، باحتلأف عئتلم، الإصلاح وسبل الإصلاح، هو والهر 
ئتازقا.ل الأي الذيينزل ئز الحكير: زالناقل وتمل4لم، أخزالهلم 

مقهىهز وهدا هدايته عل الخزص مع كله ذللث، معك كنث إذ لكن 
?ؤ؟مدمحقر آتت إسا ؤ3وةن يقول! عِة؛ْل وال؛ه ^٠^، ١١أديث، ممد 

[.YY-Yلالثات> عثهم قنت 

••هجميء

9ََُُ ُمح 

وطني(:b إلإموالى اثموجوديفنى م الشاعر:) تول م - ٦ 

الثاعز:فيه مول الذي الئنر نمحيى(فييب نا الثوال: 
كلالزيوؤ:ضإلأثزاكثازش

منديوف الثت، ^١ يزدد من وهز اتكمر، أو الئزك من الثثا ^١ مهن 
اش/لإائهُز:زضاويزمحإ

فمدلولالوجود، واجس، لأنه عغجل؛ الرث، فيه يدحل الوجود الخوابح؛ 
معناها.يدري لا وهز المائل يقوقا مد لكن وكفر، جدا حطثر الكلمة هذه 





١١الق1ءاثضوالآربمءث 

الماعأخي ه ه و. ^ثوو ممة بمض \لجةج ك
إل،^ ١٠٨^أحب إيلئ، لمْبملت ه \لثثوو لأو ^ui،؛ ق حجه قلا '، اله،<رإل 
مامئك أحرجوف لومك أف ررولولأ هال؛ وليلك اممه"، إل البقيع أحب ٠٠دال،ت بل 

نكهأل أجل من زإتإ ١^'؛^، أجل نن ذلك اض زئوو مل ظإ حزجث«، 
افه.تحية ما تحب وهو. تعال اطب إل ١لبقيع أحب 

••ؤصى••

هُهُ 

-٧

اثظواالئلأة لأداء اشجي إل خصزوا إذا اثدين ل ذيخأ نا الئوال: 
اثلأة؟مام حش سهم مإ 

إذ\لث\وةث وصلوا اiنجد، تحثه وصلوا المنجد هؤلاء ذحل إدا ابواب• 
بمتغلواأز بالمزآن ضلوا أف فالأمحل مبجا، زاتة يا مما الئلأة كان 

هاِذالضلأة، اقووا U ^٨٠٥ ل لأ:زاوول لأقم ةتيءثممئ4لم؛ بأي أن بامحح، 
وقالنجد ق وهم يه تحدثهم قاف نجرم، مما كاف إذ آحرثظريات بكلام ثشاعلوا 

لينا  iiJiامن ئلأ اثاتحة، ١^ من كاذ ثإذ ة، أشد ؟كوذ ١^ ايظار 
علالتقويس لهم نجل لا قإيه عزهم، عل ثوفوا قإف عثرهم، عل يثوئوا 

اكلمن.

١(. ٥٥)Y/ كة أخار j والأزرقي (،  ١٢'٢'٤٧رقم ، ١٢٠٦ ا/ )٢ اممراف أحرجه 





١٣الق1ءاثسوالآربمون 

معهايتحدث بل >تا، وينتمح ساثزها لا يمعش! ثنا يمن ألا عليه ثالواجب 
يثقا.ثثا وثزعبجا ، ٢٠٩١محاّن زض ، ٢٠٩١ض

َْءَْ 

سمنالإماماواىممساسةث- ١٠

الئلأةمخ لا الفلاة، أزكان س ثكا الفامحة ؛ ^١٤كانت إذا الئؤال: 
الثامحة؟؛ فيإنامأزضني^١٤امحأ خ به، إلا 

ركعة،كز ق *با إلا الئلأة يصح لا ركن فالفامحة وجيه؛ موال هذا الحواب• 
الخايةاومحنة إل ثام حن إلا توكز ذأ َوالأول اوممة ل الأنام ينقا يإذا 

أ-محنىأذاقهء- د هلا ط؛، ^١ ^١ نعر ط، j ١^ هي ١^ ضازلمف 
اوممةئذْ ل تانة لا دإِنئ ١!؛^ أثا الخائ، فيقا رك ١^، الركعة ض عزصا 

إمامؤ•ْغ سلم حس وينتظر، للتثهد عئلس لكن رائده، أيا علم اش 
الفامحة،قتاةة ء لبمت ام إة قال: ص ركقا إذا ^ ١٠٧بالية أظ 

ئإداكالإمام، ئهز حمه، ل نكن إمجا هال: زنن شمإئ عليه لنز أنه واضح قالأم 
هائم،والأنام جاء أو راي والأنام جاء إدا إلا بركعة، إمامه تلام بمد ياي؛ا ثركها 
ذارثمض- ض -أي: قنت طط ام _؛ ممى تنيا، ثلرأف زثع زلإئ 

الأط■





١٥الق1ءاثنيوالآدبمون 

*حوم:بدؤن بندق ص حائمة استقدام ط -  ١٣

اشنرم،إحضار لصعوبة غرم بدون بلدها من حادمه استقدمت النوال؛ 
الصزورة؟منزله ينزل مما هدا يعد فهل إليها، ا1اثة للحاجة امقدمضا وهد 

للصزوزةنأز(بمإلأ ولا أنكن، ما الخدم عن ننثني أن يثغي أولا: الخواب؛ 
قلها مضر ثعنل ولا ثثحزك لا عاطله البت ق المزأة بقاء لأف وذلك المنوي، 

حدوثإل يودى مما متحركة عبَ نتيقى لأما —أيصا— مكثرها ق ؤيضزها بينتا، 
فثنتولمكثرها، ق تبلد —أثبما— محديث، كإ والئكر، لكلؤهال لها الأمراض بعضن 
أناإلا بأس؛ فلا المزوزة ذنت، إذا م، القارة، والهزاجز الوّاوز عليها 
أنهلأبم؛ىأمينترى 

ئنيه.الخائنة تكوف أن الأم: الأم 

محزم.معها يكوو أن اكاف؛ الأم 
أهلأ،مع ساث، ل لخنبم، أنلإى:إن لاضي الكافنة فلأن الأئل: الأم أْا 

المرأةوهن.0 للصلاة يقوموJ٠ اللمت أهل أن إلا صزرها ق لم لو وأولادك، 
حينتدمعتمدوف محتوما وهم الزأه؟ هدْ مل لا لماذا المغار: فيقول صل لا 

الناسبعضن من لنا يكز كإ ديثها يعلمهم محن لم إن هدا الصلاة، صزوزة بعدم 
افهنسال عيجل اممه هو عيني أن الصعاز الصبياف تلمن وهي الخادمه ينتع أنه 

يعلينهاهرى اممه، إل ومثب< ينمع دين عندها، دين لأنه ببعيد؛ ليس وهدا ! ٤٥١٨١١
الأٍلفاَلإخناوإوهم.

محرم؛معها يكن إ إذا هقنأ أشياء تمعنا فلأننا الحزم؛ وهووحوي الئاف• أما 





١٧الخاءاث4ذوالآربمئ 

ويذبج1عنواض؟ح؛ةا؛اضدقوواثتيدض - ١٥
ثماممه، رمول محمد افه إلا إله لا ت يقول بمي فضيلتكم رأى ما القوال! 

منلتا؟يكون فهل الغير—، —لهذا له بالدبح افه لخير وهو١١^١.-، منكزا، ينثك.1ا 
الإسلام؟بلاد ق ثثأ أنه الخلمم ْع 

أق-أوكتف ائ؟ والماثل الظاهزة المسائل محن ذلك ق قرى هاك وهل 
ي،؟ألنها \و ا.قتمه هى وم؛ ظه؟ \ظ2 

قول!ينفعة ولا أمحر، شركا مشرك له بالدبح ؛^ ٥١غير إل يممزب الذي الخواب! 
بعيدة،بلاد ق ثاشئا كان إذا إلا اللهم غيره، ولا صوم ولا صلاة ولا افه إلا إله لا 
بعيدةبلاد ى يعيش كمن _u؛، لكن باجهل يندر فهدا امحم، هدا عن يدري لا 

هذاق عندهم وليس للأولياء، ويذبحول للقبور، ويدبحول الله، لخم يدبحول 
هذافإن ذللث،، ق المتجه عليهم يقم ولر أوحرام، ثرك هدا أن يعلموذ ولا بأس، 

ثندوبجهله•
قانت،قد فهذا ^، ١^ أرك ولا لا، فتقول: كفت. ^١ ثه: خ إنسال أما 

قالأدله له وثثت، ثرك، هذا إن له! وقيل نصح فإذا كافرا، فتكون الممحجه، عليه 
مئداكافتا يلم،صازمكا ونم ثظ الئزعآiالم ا-قيئ قه وأقيمت ذلك،، 

؛نثاب،،فإن"اب،وإلأثل.
قومق أعيش أنا يقول: أنه قنصنا لو المنالة هذء مثل سنة، الخفية المائل 

والظهورا-قثاء لأل حقيه؛ تكون فهذه حرام هذا أن أعلم ولا للأولياء يذبحوف 
حفيهو ما عندك وظاهر ءليلئ، حفي هو ما عندي ظاهرا يكون قد لنبي أمر 

ءه•





ضاخاالقرآف أغص:^١ الإنساو هزا أن مزصنا فلو اأش، أن د لا 
قاللثجه، ا-عليه مامث ند نقول أن ينكى لا فهذا معناه، يفهم لا لكن اء وم

لإيرامم:أ[.ه لم ممهءيمغ-نك د-لثاتي إلا رسول ين يطثا وما ؤ تعال؛ 
•♦ؤصى•*

١٦-

ئوميكوف كان رمضان، مهر غير ق حماعه الوتر يصل أن نحون هل السؤالت 
استمرار،صيعة غير من واحدة لن؛ ولو حماعه فثويرون الزئر وفت، فتاق مر نق 

عام؟كل مواعدة ولا 

لأنهالأحيان؛ بعض ق حماعة ي النافلة الإنسان محق أن امن لا الخزالج: 
بناممه عبد معه وصل '، ؤءؤممبممح١ر ءباس ابن معه صل فانه اللمل. عن هدا يتث، 

هذاهعلوا فإذا الثنة، به وردت هذا كل ا، اليانُ بن حديثة معه وصل '، مسعودر 
باس.فلا راتبه، منة يتخذوها ولم 

ال-امين،صلاة كتاب وملم؛ (، ١ ١ رقم)٧ العلم، ق مر الباب العلم، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
(.٧٦٣رنم)وقيامه، الليل صلاة ق الاJعاء باب 

كتابلم؛ ومرقم)هم؛ا(، الليل، صلاة ق القيام حلوئاباب التهجد، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
(.٧٧٣رنم)الليل، صلاة ق القراءة تطويل استحباب باب السافرين، صلاة 

ملا(.>انكم)ا/أآا،رفم؛أحرجه )٣( 





٢١اله1ءاثسوالآربمءل 

١٩-

ثعرؤيعلي، للجن يذبح أن منه وطلوا للكهك وذهب مرض رجل الثوال؛ 
ممركبائه عليه يطلق ئهل هذا، وثعل فذهب شرك، هذا أن بالحجة وبخ الذنسؤ، 

الشرعية؟الأدلة إبلاغه بعد 

بلغؤإذا نزك، فهدا متهم حوئا أو لهم ثنفيكأ للجن ذبح من الحوابح؛ 
هعلأن يعد ولو ياب، إذا لكنه شزكا، كاف ينعل أن عل أصر ولكثه نبمذا الإنسان 

هذما لهر ثنمز نثهوأ 4لذمحيكمروأإن ؤئل لقولهتعالت عليه؛ يتوب، اممه فإن 
ثنْلؤأثُ آشهنر عق آنتمهمأ اكي؛، بجادئ ^٥]، تعال• ولقوله ه ست، 

لالزصتّآه؛ا•همآئورآفيبمه ■ةيعأإدهُ يئيرآلأنيا إزآممة آثي يزئبمتؤ 
ؤإلوالآ•حزة، الدسا ق وإو\فلم يتولأJا وأف ول١كلم، لنا يعفن أن اممه أل ون

وبنكاته.اش ورحمة عليكم والثلأم اممه، شاء إذ قائم لقاء 
••©صى••







٢٤

والأرحام.الأيارت  OjIj^Pبالقمر منتنتعلها ومنهم "
الناصؤإرشاد يجل، افب إل الدغوة ق للتجول تنتعلها من منهم و■ 

وثوجههم•
وامتدكارالعلم، طف من نمى ما استعادة ق للممئغ تنتعلها من منهم و٠ 
ماتثى•
ذلك.أوغر أو^١٠^، أوثراء بح ق أبيه مساعدة ق تنتعلها من منهم و٠ 
متاحا.يكوف وجه عل والتنزه التر إل الخروج ل تستغلها س منهم و" 
بموفي، وجه عل لكن اوواشزة إل الخروج 3، بمتغنحا من منهم و■ 
إماالخارج، مى إلينا ثرد التي ال؛رامج من الثلثان ق تعرض ما مثاهدة ق إما أومامم 

شكولا ريدوف، ما عل ف؛مجوا الدش ؤلريق عن أو الفيديو، أشرٍلة طريق عن 
فيإالمدة هئزه ق تعملوا لر لأمم الدئيا حجروا والأحرة، الدئيا حسزوا هؤلاء أن 

والطقانة،كالنلأة منها د لا الي الفرائض أداء ل إلا اللهم يجل، اف ئ;>تي 
الأحرة.ق وعقويهلم سببا كون القاصي هذه لأن الأحره؛ وحجروا 

افقال كإ باض، والعباد عانه قم حتى القف عل العاصي ثراكم وودإ 
المراقعثه يل إذا أي: لالطففن:ما[، آ'لأئلتي4 ص قال خ؛١^١ ^إدا 

لأقؤهلها، حقيثه لا وقصمن محالس كلام هدا قال؛ وعظات عم من فيه وما 
]الطففين:أا[ئك.يله ماَ؛ازأ هزمم عل  obؤ؛و الأؤلتن، أناير القرآن ليس أي• 
قالكإ الكز بريد فالعاصي الحافية"، افه ~نال المرآج طعم يذوئوا ب حر 

خءهرآمه.آ العلإءر 

(.٣٨٤الإي،ان)و/ شعب ق واليهقي ٢(، ٢ ٩ / الحلية)'١ ق أبونعيم ءرحه أا 



امم1ّءوالأديامنالهاء 

الخارجإل الثمر ل هذا؛ مذ أحبث j الأجازة بمتغل مذ الناس مذ حم■ 
بمغوربا الُنابى، أنولع من ثاء ما هناك فيمعل والجون، العناد بلاد إل 

والآخرة،الدنيا حير ولد فرجمر باف~ ~والرياذ عادحه حنارة فنحتؤ الصلاة؛ 
ئننذُالقف.١^^ ^؛

وئأنبمتغل الناقو الإنسان عل فالنا:ءب نزقات، الاسل4م أن ف\يإ 
يكون؛ما أحن وهوعل اتاْ آتاه إدا حتى عغئجل، ربه لرصا نسا يكون بإ 

هدهعل يستمز ربإ شتائه وعنفوان صحته حال ق بالمعاصي ابتل من لأن 
يتمكذلا التدين، صفر مهلل هو إذا الطاعة إل المثاجة ومن، حاء فإذا المعاصي، 

العافته!افه أل نالموت، حال النهاية مى 

تعال؟افه طاعة ق هل أمصاها Jإذا وثياييه أيامه ق ينظر العاقل فالإنسان 
علميه،وكنتمث ذلك،، عل اممه فئتغئد اممه طاعة ق كان فان معصثه؟ ق أم 

فهوفتم،، ذلك، خلاف، عل كاف ؤإن الوج،، إل ذلك عل الناكح وتنه 
او;ة.محيي ولا ، ٣١لاتثع وث، لأنهحين:أق الإمكانب وقت، j الآن 

^٥٢ومد عئؤجل، افه يزصي فيإ الإجازة هذه لأستغلأل وثقتي فاذعو'كلم 
فاحثؤالإ-حانة، هد0 ق علميها الناس اش الأقسام مذ ذكره لنا اطة بمر ما 

عطاءؤ! الخنق، وبسنع افه، بعبادة النه، يرصى فيا انتعلاثا عل ؤإياكم ثنيي 
وهكذا.مباح وجه عل المتعة من شيئا القس 

عفثؤثا وأن تيلم، بطاقة أنمام قئنوا ل!داكلمق بجنلثا أن اف نال 
مدين.مء كل عل إنه والأخرة، الدنيا ل وأن;ولأثا الماُته، إل ذللا، 



صاتاساإسرح ٢٦

الآسااه

^٥١:٠تجاه*>ف؛ب اد،ثي ا'هل وسده ١- 
زنْ؛ءةتبمنن هزيزة أبير حديث ق حثرات افه جزاكم الشخ فضيلة الثوالت 

يتوجايده ق ئحديدته حديدة منه تتل ررس ه الرسول أن الصا>سحين 
يدههنئه بم منه قتل وس آبدا، فيها نحليا حاليا جهم ثار ل بطنؤ ز بما 

ههومنه هدل جم من ردى ومن ١^١، مها خلدا ^١ جهم ثار ل بمحئا0 
هيهل الأبدية؟ -بمده يمتند ماذا آ، آ؛دا،ار فيها خلدا حاليا جهم ثار ق يمذدى 

بنفسه؟ذلك فعل مذ عل الرحم محور وهل ه؟ نفبقاتل حاصه ابديه 

آلهوعل محمد، ثبيثا عل وتلم افه وصل العاتي؛،، رب لله الثمل الجواب• 
الدين•يوم إل بإحسان ئبعهم ومذ وأصحابه، 
فيهانصوص أحياثا والئق الكتاد_ا ق ياق أنه وذللث، مهم، هام موال هدا 

ثكفرعليها يرسب، صانحه أعإل ثكوو أن مثل الوامع، والأمل الرجاء بابر مح 
رقول:بدلك ؤثنتثز الإنسان ففتح ذللث،، محنة ما أو \بؤ دخول أو الثكات، 

قنثا أويكو0 السيئايتح، عني وئز النمر العمل هدا دام ما منميه خئثفا لا إذل 
انماصى.مذ شئت، ما فاعمل الخنة، يحول 

الكبائر،بعض أو المعاصي بعض عل مديد وعيد فيها نصوص أحيائا وثاق 
بمثخطح.وو ئ الإّلأم، ص وغ لا ولكبجا الواقع ق محاتن هي بل 

رثموالخبيث، منه ثناف وبإ ُه والدواء الم نرب باب الطم؟،، كتاب الخارىت حرجه أ ا
(.١٠٩رنم)ه، نفالإنسان محل تحريم غلغل باب الإبجان، محاب وسلم: (، ٥٧٧٨)



٢٧ا1م«الت1،،عواص 

هدا؟ما ويقولI ويتويف 

محاةالإسلام- إل افيين:يثول انبئون -أي: ١^ أهل  ٣١ولذلك 
أمام:ثلاثة إل اشبموصى هذه 

معصيه،الإسلام مع مر لا وقال: الرجاء نصوص جاث علب م م٠ 
أقويقولون: الخوف، جانس، عل الئجاء جانث، يغلول النجئة، هثر وهؤلاء 
منصتة.الإيإن مع يضزك فلا ثتتج ما اعمل مؤمن، 

قمحلي الكبائر ئاعل إن وقال: والزجر التحوبمي، موص عئ1، قنم و" 
هموهؤلاء وؤيح، ويصوم ويركي محل لكن ولو ^^١، ولولكف أندا، جهنم نار 

مثلا،مسه كمتل كبيرة معل لو الإنسال إن قالوا: والخوارج، العترلة مى الوعيدية 
جهم.jار ق محلي حالد فهو تزى، أو وثا، أو عنيْ، نفس قل أو 

هؤلاء.ولا الأولوو لا الصواب، جانبوا هؤلاء وكل 

لأنكلها؛ يالموص ثاخد قالوا: ذللئ،، ق ونط والخإعة الئق أهل وا 
^،أو كئابه ؤ، إما عِفجل، اطة وهو واحد نمير عن وصادره واحده الثريعه 

بنصهاؤيمد بنما، بعمها يكمل مإثه كيلك الأم كاو فإذا نتوله. لسان 
حملأن فتجبا حاص؛ وثص عام فتاقئص بحصا، بعمها وقصص بعصا، 

حملأن فحنا ممد؛ وص مطلي ص ؤياق يه، وحمصه الخاص عل العام 
يمكنفلا كدللئف كان فإذا واحد، والمع واحده، الثريعه لأن المي•؛ عل القللن 

الأحر.يوف حان.سا ثأحد أن 

القرآنق ورذ إنه فيقال: كشرة، إثكالأت، من اف الإنينلم هذا عل وبناء 



صاتال؛ابالسوح ٢٨

يهاجهشر ئيزآوص ممنيا مو.ينوا يمثل وش ؤ تعال؛ قوله 
حمزعموبات:هذْ عظيناه ئJابا لث وآعد عشوولتنث. أق وعمت 

ا-محاؤةخلآء•
مقا.٢-خالدا 

'؟-ءض1اافش.

Jo-؛.

ظ^.عدابا لة أعد - ٥ 
يمكنولا النار، ق محلي عمدا ا،لومن قاتل إن مول• الأيه هذه ثقزأ عندما 

لعنةونس زالماء:"؟؟[، وتنهءه عقؤ آممث محال; ، ٧٥١لأف منها؛ عترغ أن 
إلالتاو مى محرج أن يمكن لا أنه يمثفى وهد-ا من وأبعده طزدْ هو اش 

•ا-إثأبما 
قصرح أبدا، محلل• حالي أنه ثمنه، قتل فيتى السائل إليه أثار ما  siوكاللال

الرُسولمل حبر هدا لأن مئها؛ ينرغ ألا يمضى وهالا بالثابيد، الحديث 
أنيمكن ولا الكل•ب،، يعريه أن يمكن لا صدق \لثسوب1 وحم صإأق،يوتؤ، 

مدلوله.يتحلما 

المويي.للخلود سب القس هئل لدلك،، مسيا تكون الأفياء هذ-ْ نقول،ت ولهذا 
عليهايلن، امحلود مى مواغ هناك ولكن الرسول.، مال كا جهئم، نار 3، 

أدرأدر ولو الإيان مل ثيء معه الإنسان يكوف أن منهات الئرعية؛ النصوص 
هدهعل اشبموص هذه فنحمل النار، ق محلي لا فانه إيإن، من درة مثقال أدر 



اره1ءاات1سءوالآربموز،

العملهذا من التنمر أحل من عامة جاءت الوعيد نصوصي ت ونقول التموصى، 
وجه.هذا لالكافرين إلا مؤبد حلود هناك لبمل ولكن منه، والهروب 

مدأنه وذلك ظاهرها، عل النصوص هذه العلمإء! بعص قال اكاف• الوجه 
مؤمن،عثر نفسه محتل حين فيكون الإيإن، من بالائسلاخ ثمنه يقتل الذي يصاب، 

محوناكان فإن نمه نخز إذا لأنه المار؛ ق خالد كافز فهو مزمن ع؛ث كاو ؤإذا 
قالشن، وهذا لثنب، ذك قعل أنه بد فلا عاقلا كان ؤإن عانه، ثيء فلا 

ثجاثمنه لتل إذا أنه رعم ومن يه، ألمث، ام، الفائهة من ينريح لمر الغالب 
ال؛اوث،أثكز وإذا ١؟■►؛^؛، عفوبه وأيكن البم.ثا، أئكز ممد به أيتؤ ١^٦، الضاتثة من 

لأنهالمار؛ j، المؤبد للخلود منتحما فيكون كافرا، بدلك، صار الأجرة وعقوبه 
إلينتقل أن لفني إلا فيه هو مما لملمزيح ثمنه يعدم شحصا أف العقول من ليس 

شاكافيكون ثمنه، قتل وقد له أريح يكوف أن يمك—نر ولا له، الثاحة فيه ما 
كافرا.يكون وبذلك الأجرة، لعذاب، أوحاجيا مرددا أو 

افثعند من صدرت والئنة الكتاب، أن يعلم أن نجب، أنه فالمهم حال كل، وعل 
اممهرسول كلام من، هو ما ومنها المزآن، وهو جلُعلأ كلامه من، هو ما منها وحدْ، 
بعصا،بعمها وثثصتس بعصا، يمد بعمها والثق الكتاب، موص وأن ه، 
أيدا.ته والالك.اي، نصوصر ؛،ن تناقصؤ، ولا 

بكافر.لسرا لأنه عليه؛ الرحم فيجور عليه الرحم مسألة وأما 



لق1ءاتاببالنتوح

َم . ُ سىحديث:»لإشلاسسلأة1ممإذااحدهحشوتءأضا«:٢- 

\J\}h ■ مكننيو طاض، عل ي بمو أن المم؛ النل افَ ظ
إداأحدكم صلاة اممه يمل رالأ فيك! الله بارك معناه بيان مع ا-لثدث هذا إعراب 
يتوصأ<ارُحر أحدث 

ن1فئ.)لا(: \خ\شوك\مفي: الخواب: 
قآخره.ظاهزْ صمه ١^^ وعلامه فنلمصاؤغمرفؤغ، ريقبل(: 

الأّمامم)اغ(:فال:قل.
يمل.نقول رصلأة(: 
والكاف:مصاف، و)أحاو( إليه، مصاف و)أحالكم(: مصاف، و)صلاة( 

الحمع.علامة والميم مصافإليه، 
وف)إذا(: 

ضيو0جوارا مستتر صمثر والهاعل المح، عل مسي ماض ?*ل )أحدث(: 
هو.

عايه.حرف )حتى(: 

صمثتوفاعله )حتى(، بعد مفمزْ بال منصوب مصائ فنل )يتوصا(: 
حواراوقد.يزههوّمتتتد 

الخد.ذ،ؤهذاإءراب،

كتابلم! وم(، ١٣٠)رقم طهور، بغيرّ صلاة تقبل لا باب الوضوء، كتاب البخاري! حرجه أا 
٢(. ٢٥)رقم للصلاة، الهلهارة وجوب باب العلهارة، 



٢١الهاءامم1سعوالأربمن 

حدياأحدث إذا الإنسان مذ الصلاة بمل لا تعال الله أف فهو مننا٥ت أما 
أرادولو الأصعر، هو با-اثلث المراد أن عل دل يتوصأ(،، ررحص لموله• أصغر؛ 

مثسل.حش لخال! الألإ لخدث 

أنفلو والعالم، والجاهل والداكر النامي بيذ محرق لا أنه الحدين، وظام 
الصلاة،ويعيد يتوصا أن عليه وجن، أحديث،، أنه ثامنا صل ثم أحديث، اذ الإن
إبللحم يأكل أن مقل بالحديث،؛ جاهل لكنه محدث وهو الإنسان صل ولو 
علهفيجب إبل لحم أم بأنه أنم ثم ويصل،، يقوم ثم إبل، لحم أنه يدري ولا 
الصلأة.ؤيعيد يتوصا أن 

*•هصى•*

الابن،ووجه تحب لا مد الأم أف مذ يشأكوف الإحوة مذ ممر القؤال! 
قد:اصةوكيلك، طلأقها، ١^ وأخبجا، بززكته ظق قد الأين وكون 
لوالدنه؟عافا بمئث؛ث زوجته محللاق رمص إذا فهل الأيح، 

فثامؤ0زوجته، ولدها أحث( إذا عإرْ عندها يكون النساء بعض الخوابه! 
هدهلأن زوجته؛ بهللاق أمنام إذا أبويه يطيع أن الابن يلزم لا وهتا بطلاقها، 

مفارقمن يه والداه أمنه ما يقبل آن يلرئه ولا يالإنسان، خاصة برغبة قعس 
إملا أنزا، ثام لا ء، اكل لا الطعام، هدا لأكل لا له: قالا لو ي الززخة، 
للهإ ننك لا لأنه ذللث،؛ ل ًلاةلإ، فلا:وقه بمثهيه، مما وهو التئ، اي 
محبوبه.لفوالي، عليه صرر وفيه ذلكإ، 



تق1ءاتاسواالصوح ٢٢

معلومنرعي بتجب إلا طلاقها يلرمة لا روجيك، طلي قالا؛ إذا فكذلك 
بذلك.ولوللميأصاة حتى يلزمه ل أمرمحا، أجل مذ لا يلزمه فهنا الرمحج، به يقر 

أمنبئ أبيه ْع عتز بن افه عبد قصه علنا مورد يورد ورثإ 
أواممه عبد س ١^٠ فأتن زوجته، يطلق أن ال؛ه عبد ايثه عمن 

حخيل بن أحمد الإuم عل أورذ الايزاد هدا أن هذا: عن والخواب 
له:فقال روجي. أطلق أف يأمربي( م إف فقال: ائل مسأله حيث الشهور الإمام 

وهلقال: تيءيدا، جوابا أحمي. الإمام له فقال عمز، حديش عليه فأورد تطلمها. لا 
لا،ظلحواب: مئه؟ د لا بثيء إلأ يأمئ لا ص نل أبوك هل أي: محن؟ أبوك 
القياز.مخ فلا بالني الخواب كان ؤإذا 

كونالئلا وزوجه؛ الرجل ب؛ذ يثنيا وألا عيججل، اممه يتما أن الوالدين وعل 
ؤإذاوزوحه، المرء بيث به يفزقول ما الثّتاطين مى يقاثثمول الذين الثحزة مثل 
هدْففي واحد، بيت ق الأم ْع الزوجة بوجود ثحيج؛ لذ الحال أن الابذ رأى 

أنالأم تزصى لا يقول: قد الأم، عن ؤينثردان وزوجته هو الم، مذ يهمج الحال 
العنزةمحيّي أذ إما لها: فيقال لم°ثزص ؤإن نقول: أحر، بيت ق بزوجتي أمرد 
أحرج•أف bما 

فلوالزوجة، جانب الخال هذه ق ينجح أننا الفثان لايظى ذلك، مع ولكن 
ويؤدها•ينهاها أن الروج عل الواجب فإل الأم، إل سيء الروجه أن رض 

رنمالوالدين، بر ق باب الأدب، كتاب داود؛ وأبو (، ١٤٧١ رنم ، ٣٦٩)ة/أحمد حرجه أ ا
رنمروجته، طلق أن أبوه يساله الرجل ل جاء ما باب العللاق، كتاب ٥(،  ١٣٨)

٢(.٠ )٨٨ رقم امرأته، بطلاق أبوه يأمره الرجل باب الطلاق، كتاب ماجه؛ ابن (، ١١)٩٨ 



٢٢الإق1ءاوت1سعوالأربمون 

اوشنها:اتكلب يسننا الأقي1ءاثني حم ٤- 
ونوالعليك، سلموف الثزة ائئطمة ق والأحوا0 الإحوة حيع القوال: 

الكلابفيها ستقدم الآ5منى الوثنان بعض ل ثفثش ماط يوجد أنه هو؛ 
بدلكسجس فهل واللحس، بالشم ثدأ ثم الياية ممدنة ق فتئحل المئوية، 
-يو'ذاض وجزاكم أو-قسها؟ يمها الكلب قام التي والأماكن المقاعد 

الكزوأما ريق، ١^,، من حأ لا لأنه يمز؛ لا فإنه الشر أما ص■ 
نغنلقاما تنهها أو تاثا الكن، ريق أصاب ؤإذا ييق، الم، من فيه بمج 

عنينتنمل نقول: لكن مؤ، ربأ لأنه ؛الرامح،؛ إحداهانقول: ولا مرايت؛،، نع 
السبع.الغلأُت، مع ؤيكفي المزيل من أوشبهه صابون التراب 

الممتيثنهذا لمثل وقرض الأماكن هدْ يحول منه بمرر أحد لوكاف وحبيا 
الم،،هدثنمثها الي اثواصع عل ابلأّيك ئ شيئا ءبمو أن ء/ بشكل 

البلأسيلث،.هذا يلقي الممتيثن ثر إذا حتى 

ه~

التاجزيقوم الأن، منتثزه اليؤع مى ألولع الكويت دولي ل علدثا القوال: 
واحد،كل ثراء قيمة يخنتإ الميز عل، كوبوثات ؤيوؤغ بماعته بعرض 
بعضنؤيفور قنعة ذللئ، يعد تعمل ثم الخوائر، سم، ل ئدحل الكو؛وناُ.تإ وهذه 
حرا؟اف حزاكم ذللث، حكم قأ التاجر، هذا علميهم يورعها بجواتز الا'ما 

والمشري.البائع يه يحاطن، البيع مى الم؛ هذا ابواب• 



فإنلا؟ أم الحائزة هذه أجل من الئذته بعز ثزيع ايث هل ليائع• فنقول 
إثا>تل/\ ت النا<ز د\ذ}ى الئنز زمغ إذا لأنه لحون؛ لا فانه الئنز كاف؛زلإ 

النوقل الئلنه هذه كانت فإذا حابرين، ؤإما زاحتن إما ءايمiلا، يإما غاومعا 
لأنلحوو؛ لا فهذا الحائزة أجل من عثر باس فجعلها عئره فيمثها ~مثلأ~ 
مصاعفهأصعائا يربح أن ؤإما العثرة عل الرائد عئنر أن إما عثر باش الئري 

المحرم*والهمار اثبر باب بن هذا فيكون بالجائزة، 
تلكمع أن ،، is,؛ أيقص لا و د أر لا ,، الام م يأسم أنا الائمت ةال فإذا 

إليها،لحاجتالث، لعه الهذه ائسث هل له! فنقول المثري إل شجه ثم 
أجلمن اذريتها اك أم لا، أم جائزه هناك كانت، مواء نثنر-ةا كنت، وأنلثؤ 

لأنهذا؛ من أو هذا من ثئري أن بأّز لا : IJiالأول، قال: فإن شل؟ الجائزة 
تكونفحينئذ لحاجتلث، الئثعه هذه تشري م وأست، النوق كسعر أنه دام ما الثعر 

الجوائز•صاحب مذ ئئري أن باس لا الحال هذه ففي أونالما، عابجا إما 
علأحصل أن لأجل أمري ؤإنإ الئنعه، أييد ولا أمري انا قال! إذا وأما 

ئصيثها.لا أم الحائزه اتصسب، لأثيري لأنالث، المال؛ إصاعة س هذا فلتات الحائزة، 
ينرتبمايريدها، لا وهو اللبن علبا بفري الناس بعص أن بلمئنج، وقد 

السل®أل ست، وقد المال، إضاعة س يكون فهذا الجائزة، عل بمثل لعله ؤيريمها 
ا1ال((م.

وملم:٢(، ٤ ٠ )٨ رنم )،، ٧٠١إمحاعة عن ينهى ما باب، الاستقراض، ق ياب، البخاري: حرجه أ< 
0(. ٩٣رقم)حاجة، غير من اتل المكثرة محن الهي باب، الأنفية، كتاب، 



ءالتا|،،عراملآ)يمز،اله 

لأنالأخرين؛ بالبابجن ثفر رد،ا المعامله هدم قائل• قال إذا ثاك؛ ثيء بقي 
الناسحمح امحه وق الكسائر سعره وكان سشرين جوائز جعل إذا البائ هذا 

الأخرين.عل صرر هذا ل فيكون الأحرين، اثجار عند الئ-افي وكندت إليه، 
هذاأن رأت فإذا يثدحل، أن عليها فيجب الدولة، إل يرحع هذا فتقول! 

إذاأو منعه، ل المصلحه أن رأت، إذا أما قعه، فإنها النوق اضطراب يوجب الأمن 
أنالأمر وئ عل نجب الأسواق ق والتلاعس، الأسواق، ق التلاعس، مى أنه رأت 
َْاََِْء 

يمتدا'منها•

'•هصى••

ظسإذاسضآراءاضء:٦- 

يوا"بمءاعي الئق أهل مذ آحر عالر رأي مع عالم رأي يعارض إذا الئوال! 
رأيكم؟فإ أزيغ، أو الأدلة بتن أيغ أن أنفئ لا بأف عغ أئ؟ نمذ U ْنألة 

وحزاكمامم4ح،را.

يهف،منهنا كل طبتيان اختلم، إذا المريص يفعل ماذا أساللث،! الخوان! 
الأعلمهو أنه ملبة إليه يطمئن من المرمى ينجح الحال هذه ق الأحر؟ عي دواء 

وثناوياالعلم أهل من سشنين إل يهنئ، إذا هنا، الأمر وكذلك، والأؤش، 
ملة،علمإء ثلاثة! هالئلإء ثمة، يكوو ءالم كل ليس لأنه والثقة؛ الحلم ق ءنل.ك 

وءلءاءأمة.دولة، وعناء 
الإسلام،بملة ياحن.ول فهؤلاء منهم— ؤإياكم اف —جعلنا الملة ءالاء أما 
كاف.من كائنا باحد يتالوذ ولا ورسوله، اش وبحأكم 



اقاهات(اساهتوح ٢٦

هواه،عل الأحكام يصدروف الحاكم، يريد ماذا فيطروف الدولة عناء وأما 
هذاهوى ْع ثممى حش والتق الكتايسر مى الثصوصى أعناى يلووا أن ومحاولون 

وهؤلاءعاناءدولإحابزوو.الحاكم، 

إلازز شة هل الثاص انحاْ إل ظرون اثذين ٣ الأثة ضءُ وأما 
يلوواأن —أيقا— ومحاولون فيحرموثه، عئريمه أوإل فيحلوثه، الثيء هذا ععليل 
الناس.هنى يوافى ما إل النصوص أعناى 

قأوثق أ.بمإ فاظن عاثن وأي عندك احتلث إذا حال— كل —عل فأك 
و.الئ لأف إليه؛ ملثك اطئاف با وحد الدين، حيث وس العلم، حبنا من 

اكك«رن.ثاله1نإش النص >>الإظافاى،إش ئال:
يأحدأن بئ نحم مال،* العلياء فبعض ولارجثح اطمسان عندك يوجد لم فإن 

وبعضالأحوط، لأنه بالأثد ثآحان محال! العل،اء وبعض هذا، بقول أو هذا بقول 
ال؛يملأن الإّلامج، الثرينة لروح الأزقق لأنه بالاير تائ قال: النل،اء 

لفظو٠ذا ، ٠٢بمئاارااالدين الني قال ك،ا الم، عل ظ الإنلأية 
ليلحن ،^١ ّ أو انيءَ هذا نخ الدين أن نم ل؛ دنثا هما البخاري، 

جذ-

(.١٨٠٣٠)ا(ا-مجهأحماو)إ/ا/آآ،رنم 
(.رنم)٩٣ير، الدين باب الإيءان، كتاب الخارى؛ أحرجه )٢( 



٢٧القاءالتاسعوالآربموز، 

اثناءوصعاثمدرحاتلأدليوأنإؤؤباحكم٧- 
الاختبارأناة أو الإخا:ة ، 1^13شحيح أناة لائدم قوز ثل الئوال: 

ونحوالدرجات زائلا خدا كاذ فاو الفضل، ذ القك ملوك أنمحامح الشفوي 
أويرمح،يوجه الطلاب المدرس ١^ الثنه أءو ق محور هل وأما ذلك؟ 
وأنالقيامة، يوم ظالإت الظلم أن تعلمون لأنكم ذلك، نحو أو الظلم مى حومحا 
دونكمينا ظل، الطلاب يذللمول الاورم؛ر( مى كثيرا وأن منتجاثة، االظاJوم دعوة 

اض.ونئفز أفيدوثا هدا؟ من الدرس محاق يشعروا، أن 
عدعااولأتيم أعلم وأنا للمدرمى، بالثنتة مهم السؤال هدا الخواب! 

نحددالذي المدرس عل فيجب الدرنة، داخل وأحلامه الطالب، لسلوك  ٠۶درجا
أحسالطلبة أحد كاف فإن ءَأجل، افن يممل وأف بالعدل، ّنمحز أن الدرجاتر هدْ 

السيئالهلالب مى وينقص ينتحهها، التي درجته يعطيه فانه وأحلاها سلوكا 
أحدا.ذلك ق نحاإ؛ا ولا ينتجمه، ما الئلوك درجات من الأخلاق 
ينقصولا فيها يزيد فلا العلمي والمنتوى والرياصات العلوم يوجه أما 

الدرجات،مى ينثحمه مجا طاو_، كل يغطي ؤإينا الطال-،، لسلوك نفلنا منها 
خقيجأ فهر ئنبأ والآخن كافت أءدمحنا ص \ل زيلأن محاكز لو أرأيث، 
لا.كانت؟ لأنه الكافر 

نيئكاف مواء معلومات، من لك هدم ما حن_، عل محي الإجابة فمنألأ 
الأخلاق.نحض أو الأخلاق 

خالق:من نحلو لا فهدا الظالث ه؛ قد ١^ كان إذا الئانيه: النألة 
محتهد،وأنه صواب، عل أنه الهنالب معام1ة حن يظن كاف أنه الأول: الحال 



لق1ءاواا1ب1بالهتوح ٣٨

ماأو يطرده أو يصرثه أو المصل ق يوقمه أن مثل اجتهاده، إليه أداة الذي وهذا 
أنهثنى الممكير بمد م صوامحت،، عل أثه ثنى الوقت ذلك ق لكنه ذلك، أشبه 

كافالومت، ذلك، ق لأنه ان؛ الإنعاليه يخام، ولا ظلم، فيه ليس فهدا أحطا؛ 
وإ0أجران، هله هأصاب قاجتهذ الحاكم حكم ررإذا اليئ قاو وقد محهدا، 

الخطأهذا محثل اجماد؛ بعد أخطا إذا إنه لخيم: محزف لكل ينثا ولوأتا 
مصالحولتعطلئ، عإرْ، ثان ق يتصزفح أن أحد مل ما العماب،؛ عليه ووقع 

الؤقف_،وناظر والؤكيل ^ ١١كزئ لخيم ١؛^^، أن اهِ نية من لكن الخباد، 
ثفريطبدون الصواب! هو هذا أن يزول التمزق حين وهم مزقوا إذا وغرهم، 

قإيم ولا الدئيا ق صإف لا ع11هلم، ثيء لا فإنه حطوهم؛ هذا بعد ثم منهم، 
الأحرة.

الوقت،ذللث، ق وهو لخقيما، ظيا الطاك،  ٣٠ئد أنه ثم أن الثانيه: الحاو 
ليريد أن دول الطالن، يرضي فحينئذ فقتل؛ لتمسه ائتماما عامه إثإ أنه ؤ يعرف

الطلبةعل الظلم أوئع درجاته ق راذ إدا لأنه فمهل؛ حمه بخطيه وإن،ا درجاته 
لثقي  ٥٠١١وثجأذَىذ/للئ،إلقنان _، ذك مذ وخضل ١^^، 

تثتملم معلمه ق نمته ممد إذا العلاJئ، لأن الأمور؛ أحطر من وهذا 
ثزحه.إل وينصت، إليه ينتتع أنه أطهر ؤإن حتى منه سممد ولم بأوامره، 

أوأحطأ،فأصاب اجتهد إذا الحاكم أجر تاب والسة، يالكاب الاعتصام كتاب البخاري; حرجه أ( 
رقمأخطأ، أو فأصاب اجتهد إذا الحاكم أجر بيان باب الأقضة، كاب وسالم: (، ٧٣٥٢رقم)

(١٧١٦.)



اممسعاللئء 

فهوالطلأنم، لأوراق ثصححه حى أنه يعلم أن وأمثاله المدرس هذا فعل 
فقط.المضثة ظء ثمتضيه بإ ثئكم أن بد ولا قضثة، يديه بين حكم 

درجاتهمن ؤئصم قد بانه والسلوك، الأخلاق ء مي الطالب المدرس هدد إذا أما 
لأ:قل:اسلكدا،لوقل:جأم.

*•هسمى•*

حكمإهامهيامممارةامسرضاذ:٨- 
ماوفالمريب هدا ولكن الشاب،، هدا فإيث، ئابا صدم قرفبإ ل ،: ١^^١١

لآكنالثهنين، عنه فصاملم، أحتة ثطوعن وهد ماث، حتى الشهنين يام صق 
اليومين؟هدين ثموم ، فكيفرمضاف، شهر لحل وقد يومان مّها بقي 

علمنهاونقي رمضان يحل إذا الاإه~ ماء ~إن عليها حرج لا ت أقول الخواب،! 
شهرشوال.س والثالث، الثابير اليوم ق رمضاف، بعد أفثصومهإ يومان 

••ؤصق(•*

لدىهتي،ماجاهةامسموألمث تلد اأننعب؛يىقوأهده1ش؟ ٩- 
الإساء:اسلأة1يااة يف سي 

ثفرأثأ وت ئوى \لمل يبدل< ؤ، عكبجل■ اللب قول ب؛ث نوئق كيف النوال! 
الصلاةمحفيم، ق الإسراء حي.يثا ق لربه الرسول مراجعة وبع، تنا؛هأء ه قفي 
خرا.اممه وحزاك ٠؟ ر صلوات، خمس إل حمسين من 

(،٧٥ ١٧)رقم ه، ئؤمحقيتا نوش أثن ت قوله باب التوحيي■، كتاب ١لخارىت حرجه أ( 
(.١  ٦٢)رقم .، افه برسول الإسراء باب الإيان، كتاب ومسلم؛ 



لق1ءاتااك1باهتوح

iنت\أئأفلمبي ذلا ألإل -نال: قوله بئن ص لا ١^; 
أُداؤم١تJئ قال: إنإ القول؟ نبدل ما يمل: نال فانه ذلإت ما و»الر ]ق;بم'؛آ[ 

كلقاتتدل أن ستطيع أحد لا [، ٦٤]يونس: ه أش لخقشب ثديل ^لأ فإنه: ه لدى 
افه.

ظ؛قاJ ما لأ؛Ljj وأنههونفئة يأئ^pثئ، ثنث1:^١ 
القوللإفام كاف الصلاة ق تثه ه^لآلأ٥ؤآئم مراجعته من حديث، ما إن فنقول: 

ظهوروهي لحكمة، خمسيرن لنبثه قنغ عقل لكنت حمس، أنما أولا ازيصاْ الذي 
يكتس،أن الثاي: والوجه وجه، من هدا عليه اض يمرصه ما الرٌّّول ثمبل مدى 
خمسان،يصل كالذي لكننا حمنا يصل الأن لأننا صلأ٥؛ حمس؛ن أجز ١^؟^ يده 

أمثالها،يعئر فيه اكنه صالح عتل فكل أمثالها، بعشر الخننه أن بايب، من ليس 
كرةنعمة وهذه صاiوادتs، عئر لنا محكثئ، الواحد٥ الصلأة أن باب مذ لكذ 

وهيمحبمةافظوره
صتكوفبأما عقلوممى افه ازثصاْ الذي الأول، هوالمول، الأصل فيكوف 

الحكمه«لهده حم،ن فرصها لكنه صلوادتا، خمس 

صورةل كانمث، ؤإن ضال، اف لثزائض ه الئسول ثمل مدى لظهز أولا: 
ثارقوق\ق.ه به أُلزنه مولأئ الاس أشد ه اومول أو شك ولأ شامة، 

حمنايودطا الأمه أف مع صلاة حمساة أجز للأمة يكثئ، أن أجل مذ وثانيا• 
الأمة.نبذه نحال اش رحمة من وهذا بالفعل، 

،٥



٤١الاقاءالت1سعوالآربمذ 

فكةضسبايمح،مم؛- ١٠
الننؤىالمناخ ق الأشخاصي لبعفى سوئطوتا الناس يعفى هناك اوسوالت 

إذاالسحصرإ دلك عل دشارءل يتوثط الذي وهذا الثنويه، بالعادة ستى ما أو 
ونكنيشرط لأ وبعضهم ١^^٤ المي ضف له يكوف أن الثنه أول اسمة حرج 
فهلربعه، أو له يممرر ما نصف يعطيه أن انمه حرج إذا أنه الطاف صاحب يعدم 
جائز؟هذا 

بأز،فلا حاخة ل اذ الإنكان إذا الناذة أو اياخ طلن أولا: الخواب؛ 
قالالئئ. لأف وذلك ذلك؛ بملك أن يجوز فلا حاجة ل قن لي إذا وأثا 

نائلولأ منثئرف عيث وأنت اثإل هدا مى حاءك ررما اطاب بن لعمز 
مم«اا؛،ولأنالإظومحلأمحوزلأمالالاز

قكملىظُل:^١، الأا-نآئزام;٤^١ نأل ررس الئئ قال صن، 
أؤدتكئن<(رُ

ؤيقول!له، يطالب شغنا يزجر أن بأس فلا أومحتاجا ققثرا كان إذا ثانيا: 
عليه.يممثان ما حب الماخ، أورع اثي، نصف لك 

••هصى••

رقمنفس، إشراف ولا ألة مغم من ميتا اش أعطاه من باب الزكاة، ياب، البخاري: أحرجه )١( 
رقمإشراف، ولا مسألة غم من أعطي ش الأحد إباحة باب، الزكاة، كتاب، لم: وم(، ١  ٤٧٣)
(١٠٤٥.)

١(.• ٤ رقم)١ للماس، المسألة كراهة بابح الزكاة، محابح لم: مأخرجه )٢( 



لق1ءاتااك1با1سهح ٤٢

الإصياسنلامث:- ١١
والسائلخلافأ الن1له أف أم ;-^، ١١تكثف م ١^ عل بمو هل الثوال: 

إنكانفي4ا؟لا الخلاق 

الدينلدب الإطلاق عل لأوكنفها الخلأئ اشائل ص أنا لو ١^^: 
وجلمثلاث مرب الئنإء، بين خلاف وفيها إلا منأله يد ثكاد لا لأنك كله؛ 
أنز أحمد الإمام انح أنا وقاوت لينل، قام ثم إبل، لحم وأكل بثهوة، امرأة مس 
الوصوء،ينقص لا الإبل لحم أن ل الئافعي وانج الوضوء، ينقض لا المرأة مس 

صحيحة؛غم هي المدهبثن؟ عل صحيحة الأن صلائه فهل الحال، هذه عل وماصل 
النافعل،مذهس، عل بطلن خيل بن أحمل الإمام مذم، عل بطل لم إن لأما 
مضحأحمد؛ الإمام مذهب عل بطلن الشافعي الإمام مذهب عل بطل لم ؤإن 
الإنسان.دين 

إلثتميم الخلأمة والمسائل 

ثاثتالخلاف أن ؛معنى! الخلاف؛ فيها يسؤخ اجتهادية ال مالأول؛ المم 
ئاونوففإنم الماس عانة أما امحهد، عل فيها إنكاز لا فقذة الم، حكي وله حما 

محكبئز قول أي للنار: ثلمنا لو لأننا النائ؛ ملت ِلألأ عل،اة:^U(؛ عله با 
ىنعي. بن الرحمن عبد شحنا قال ولهذا واحده، أمه الأمه داكن لم به، ئاخد أن لكر 

علإتهلم<<امدق عل ءالعوام 

شلىأن المرأة عل نجب، أنه الثعودية العربية المملكة ق هنا ءنلّنا فمثلا! 
الملأبيالمدهفا ناتع أنا امرأْت لما لوقالت، حش بذللث،، ساءدا يلزم فنحن وجهها، 



٤٣اللقاءالت1^رالآربمز، 

درجةإل وصلت ما عامية لاثك ذلك؛ لك ليس قلنات جائز، فيه الوجه وكفن—، 
حرام.الزحص وثتع رخصة، لأنه الميم، هذا اتباغ ر؛يين ؤإثا الاجتهاد، 
عاليها^٤ لا المرأة أن إل احتهائة أثاة الذي الثناء من عالإ ذهب لو أئ 

بأس،لا ت قلمنا وجهها، يكنس أجعلها سوفت، امرأق إف ت ويقول، الوجه، شم، كق 
يمسيلأنه هذا؛ س ينع الوجوه، يروق بلاد ل الوجه ثكثف، عبملها لا لكن 
أزلالزخه نلأ كان فإذا أزل، الوجه ني أن عل اماى فيها اثالة ولأن ي، 
بالأنلألزص ق ندمه، عل غرام هو با أأزئناة نكن لم بذللث، إذا شص 

محصلالمحافظة، البلاد هذه أهل ص عإرْ يمليه ألا وهوت آخر ولأمر مذهبه، عل 
للكلمة.وميت يمرق للث، ذص 

إذاأما زجهها، امزاته سر بان ألزمناه مثلا بلادثا إل بأهله محهد جاء ؤإذا 
النظرمى لثيء وكئصع اجتهاديه المنأئه دامت، ما برأينا، فلا بلائه إل ذمت، 

ci  بينها والرجيح الأدلة•
فثئكزفيه، للابجاد محل ولا لئ ئناغ لا الأخلاق،: متى من اش الخم 

له.عدز لا لأنه فيه؛ الحالم، عل 
••هصى••

ادسواويو:شويض أن اسروقسي ض - ١٢

شيئاأحد أتها فالنإ العنزة، إل دهن، جده مدينه أهل من مواطى السؤال(؛ 
مىينجني لز أنه زجي الإحرام حلع فعناتما جده، ق بمه إل وعاد سعره، من 

الثزاويل،فاممة؟



هءاتاأبابا1سوح ٤٤

اششاآ إن ب قاعدة ت1ظىإ وى وشمائ لمز هذا الجنب: 
عليهإم فلا نكزئا أو كاي1ا أو خاهلأ الإنسائ ننلها إذا \1ةئ.ت\ب تناو:حيع 

أحكآئأه\و ميثآ لا ^-؛!١ قالت تعال اطه لأف ثيء؛ ولاأي كماوه ولا 
[YA1:،_iJi ] لم.مصحح ق ذلك ست آ، نتأوئ،اار ررقد تعال! افه فقال

تثدتما ؤلننجر يد، لخثأنم مآ جلح ءثة=ظلم تتالي• وقال 
ظرقة؛هصاب:0[.

إيمندءإلأبمني من إش يكمن من ؤ المحثمات! وهواغظم ال؛كقر ل وقال 
غصبتثهعر أنقرصن.رإ ثج من وقى إلايئي منل1ان وهكد• لمحقره منر 

١[.• لاوءل:آ■ ه عظيعد عداب ولهغر اش نتب 

ثيءفلا الإحرام مى انتهى حتى عليه الئراؤيل وتثى محرما اف الإنكان فإذا 
ارتكبلو وكاللك علته، ئيء فلا ثاسا وهوصائم أوثرب لوأكل وكيلك علمته، 

الثثكأجل مذ ليس تحل أن مل محرم وهو رأته حلق كإنان جاهلا؛ محظورا 
جاهلا.دام ما عليه فلا وهومحزم؛ رأته أوعش الانادة، عل ولكذ 

إثمفلا أومكنها أوناسيا جاهلا الإسان نثلمة إذا العياذة ق محرم ثيء فاي 
ءليهولأكئاتة٠

'وجمى»

رنمه، آوئغموث يآآاس٩ظلم ما ثدوأ تعال! نوله يان باب الإي،ان، كتاب لم! مأحرجه ( ' 
(١٢٦.)



٤٥ااتا^والآرمز، الهاء 

اسا«ةثنم:- ١٣
حدثصح قال؛ أنه حزم اثن عن )المح( ل حجر ابن ا-ظيظ مل الثوال؛ 

اللمي*وحص أست حدث من وجدثا لكن تب، بلا ٠ والمحجوما؛ُ الحاجم *أمطر 
إنإالزحصه لأف به؛ الأحد فوحب صحيح، وإّناده ٠، لاإصائمااُ الحجامة ق ه 

محجونا.أو حاجا كاف مواء بالخجامة الفطر نح عل فدل العزيمة، بعد تكون 
انتهمح،•

قال!اللمل أصحايت، مذ زجل عى حديثا —أيقا— الحافظ ويكر 
إماءمحئمها ولب الوصال، وعن للصائم، الحجامة عن البي ُش 

ءلأصحاما<ر؛آ.

بالصحابىوالحهاله صحيح، إسناده وقالت حجر ا؛ر، يكرم أيما وهدا 
إفهلارمجن — اف —حفغلكم إنه ذهبتم ما  uyjالأدلة هدْ بتن ئويق فكيمح ، ثمزر لا 

بالخيانة؟الصائم 

فال!أنه اللمي. هن صح مد انه أحمد• الإمام بؤ رد با هذا عل نرد الجواب• 
صعق،فيه إليه أثزمث، الذي ماللن، بن أنس وحديث، واآأحجوماا الحاجئ ^ ٥٥١١١

.>i,u

)ا(الحل)أ/ا-م(.
للمائم.والقيء الحجامة باب الصوم، كتاب تعالشات البخاري أ-حرجه )٢( 
(.٠٢٢٦ رنم ١،  ٤٩والدارظي)م (، ٨٢٦٩،  ٤٣٩الكرى)إ/ المن j المهقي أخرجه )٣( 
رنمذلك، j الرخصة ذ باب الصوم، محاب داود: أبو (، ٢٢٣١ ١ رقم ، ٣٦٣أحد)ه/ أخرجه )٤( 

(٢٣٧٤.)

ا،لمث،فتح ٧(، ٥ / والإيضاح)١ التفي (، ٥ ٠ ٢ / لازركش)١ الصلاح ابن مقدمة عل التكتذ )٥( 
)\/أها(.



٤٦

منلأن الواو؛ ذ الصائم تنك مئ هو بالإطار ملن1 إف اش: الأم 
فإذاوثعب، ومثمة هزال يلحمن وف فالدم منه نحب إذا اف الإنأف اiموف 

صاجكنغ فإذا للمزوزة، إلا ثبب لا أنك معناْث بالخجام، يمطر إنه يلنات 
والأحروناليوم، ذلكر واثض واقرب فآكل للصرووة واحتجنغ مرض صيام 

ماغاية ق كنث ولو صومك عل ثبمى أن يد فلا للصزورة احثجمث إذا يقولون! 
الصنف.مى يكون 

عليهوثدل الصائم مصالحة ثمتضيه الن>ي الأيل هو يمطر بأنه القول فصار 
اللل،ل محتج(ألأ فلا الخجانة إل محاج لا كنت إن نقول: لأنا الئزعثة؛ الأدلأ 

ونزحصاحثجم، فنقول: الدم، عليك هاج لو كإ بل، ولا إليها محاج كنت ؤإن 
هوثه.ينتعيد حتى ويئزب يأكل أن له 

شيححمى وقد للحكمة، الوافق القول هو تمطر باثبما القول، أن حدا شمنأ 
أنأحس، ومن ، الصيام حميمة سمى: صغثرة له رسالة ل ذللث، الإسلام 

منيدة.فإخا إليها فأفيجع الحواب له شع 
عئصلما الصنم، مى به فتخصل كشر، لأنه الحجامة؛ مثل بالدم واكرغ 

المزضصيام صائم وهو بالدم يثمغ أن للامان ثبوز لا ولهذا بابجاْؤ، 
اليوم.ذللئخ وأفتلر بدمه تمع صرورة كانتتخ فإذا للضرورة، إلا 

بعدها.وما ( ٠٢٥٢/٢٥وعاكاوى)حما 



٤٧اااقاءامماسعوالآربمازا 

الإخمتلاطبمالوجاوواشاء٠وحكمشادتؤنممساراتا- ١٤
ظوأحيايا ءامحرس الحامعات؛ ق الاختلاط كو الغويت بلادثا ق الئوال; 

بالستعئلو الدرب أن ثجد المارات، قياده اء الثلتعليم بالثنيه وكاولك، يالبنت، 
محزا؟اض حزاكم ذلك حكإ ذ،ا اعتين، أو ساعة وهو^^١ 

الؤاللخثئان:ايزاب:هدا
تكونثاب طال_، كل أن معناه وهل ا-إقامعة، ق الاختلاط الأوو،ت الشؤ 

اءنئهى الطالبات أن يريد أته السؤال مى الواضح لكن طالته؟ امرأه وجوارْ 
اوجز•ص المدرس وأن 

الثظروأما وحوههى، أن عليهن الواجب لالطالبات'ت ية بالنفأقول 
منكان ؤإنإ إليه، بالنظر لثثئع أو لشهوة يكن لم إذا به باس لا فهدا المدرس إل 

أنبدليل حناما، لسز الرحل إل ا،لرأة ثظز لأن به؛ باس لا هدا منه، الثلمى أجل 
أعضرجل فإيه مكتوم، أم ابن يت ل اراعثدي مس: لماطنه؛نت، قال ه الس 

يلعبونوهم الخبئة إل ثتفنز وهي عائشه يسر وكان. ُ، عنده٠٠ر ثيابك ثضع؛ن 
.j٠٢٠النجد

أنتفيإلثم0نرطالنأةلأيأس أن النلماء: أقوال مذ الزاجغ فالقول 
ممع.أو لشهوة Jظئها يكوف ألا 

(.١٤٨رنم)'لها، ننقة لا ثلاثا الطلقة باب الطلأق، كتاب لم; مأحرجه )١( 
رنمأرفدها؛، بض »يا ه: الني وقول الخبش، قصة باب الماقب، محاب اJخارى: أحرجه )٢١( 

العيد،أيام ل فيه معصية لا الذي اللعب ق الرحمة باب العيدين، صلاة كتاب لم; وم(، ١٠٥٣)٠ 
رقم)آا،خ(.



لقاءاوااا،ابالنتوح ٤٨

دىبرم ه، الثث1نة قيادة عل ١^١٠ لثدؤب باك اش: والشق 
تحبالقز أن العلوم مى لأن حجن؛؛ ق -؛ا لواثفزد مما فق وهوأكإر بجوو، لا ؛هذا 
يرمفتة هناك يكون واللتن باللهلف الفتاه عامل إذا ايدوب وهدا إليها، أحي من 

غظكيف ربما بخانه اّاوهئنيا تجد محدما وكيف الإنسان، بمنئئثا لا 
حدا.جدا حشر فهذا كدا، يعمل وكيف بالمزامل، يعمل وكيف، القيادة، 

أنإلا بقي وما الرحال هل هل الثثارة تقود لا ارأْ أن انا رأيي من إن ثم 
فيهام، او1ازة وقيادة ممرون، فهم ارحال، هل U ^١ اشاء؟اا إل نفطن 
وغثرْالإ إل الميارات، ق ذموا إذا ياتا مذ نخشى الأن يا إذا ممزة، أحطائ 
اليارهأحييت، إذا  ٥٧١يقسط من با،وأة؟ فكيف، الفتة، مذ عليهم نخشى 

الناسبعض من اتعج--، أل الحقيقه ريده؟أ إنان أي إل أو الإ إل وحزحن، 
كإالئثاره ثقوذ أن بأس لا ا،لزاه إف يقولون! بظواهرهاأ الأمور إل ينظروف كيف، 

صإإثأنيوثؤ.اومول عهد ق الخنال تركس، النساء كانتؤ 

لكنمنكزا، دانه هوق فليس للسيارة، المرأة قيادة أصل سكر لا يحن مولت 
حاءُت،الإملامئة والشريعة ثمنعه، العظيمة الكمة المقامر مذ عاليه يريب، لعا 

ممروففالشباب صرورة؛ هناك ليس ثم ادمما'ت، إل الموصلة الدراح لد 
كماها.السيارة قياده أوابنها أحوها إذا والمرأة ر؛ة، وامحد 

هوؤإنيا عليها، حرام ذللثخ لأن لا السيارة؛ قيادة من ا،لرأة مع فالواحمب، 
محققة؛نمابد من ذللث، عل ح ؤقا ا>ام، إل المن»ئلة ندالدنالح باُبخ من 

العمل،صالح ؤمنحم منا سمى أن تعال ^ ٥١ونأل اللماء، ٥^١ هنابمهي ثإل 
أمحتذ•وصحبه آله وعل محمد، علثبتنا وبارك وتلم الثه وصل 



او،قاءااضونا

ءالهاءاسؤن 
ر=،م6— ه— 

اسيام: ۶٧١ضن
وأصحابه،آبه وعل محمد، ثبسا عل وسلم افه وصل ؛^،، iL،Jlرم، فه الخمد 

بميتأما الدين، يوم إل بإحسان بعهم ومذ 
برتأمحتام ء،واءظلم محب ؛ ٢٠١٠اك؛بم تآغنا ؤ تعال: ينله مسخ 

١ه(، ٤١٤)عام ثعبان، شهر من والعثرون اكالث، الخميس يوم مهدا 
الربيعية•الإجازة آحر ل الأول وهوالمجلس 

تعال!موله عذ هليلأ نتحدين، أذ ثنن رمصاف شهر قرب ويمنامحبة 
لملآقمملطم من أدمى هئ ألم-ثامئامحنا محب »امنزأ أك؛و( أغتتا تؤ 

كتأيهاؤ النداء! تيدا عِؤيحل اطه صدرها الكريمة الأيه مهده \[، ؛'Sji،JlYA]ه تنمون 
بالأم،اؤام عل 

انإنفكل الخلق، إل محوب محمود ثائ،~ ~لأ وصم، وهو الثهي، واجتتابج 
تعالاطه نائي فإذا إيإثه، يتمم أف يود ان إنوكل بالإيان، يوصف أف محب 
للممبول.أدعى كاف المحبوب،، المحمود الوصم، تندا عباذْ 

يقول؛تعال الاه سمعث ارإدا عنه! يروى فيإ صمحقين منعود ابن مال ومد 
هنهءرينهى شؤ أو به، ٩ ننهنكخ؛ مارعها ه ؛ ؛١٠٢آبما؛٧ تؤ 

احاوفيالزس)ا/'*آا،رفما-ا-م(.(أحرجه ١ ;



رقاءاتاال؛ابالفتوح

علهفمكتب ءامؤإ آك؛و( تأغثا ؤ يه! نومر نحر هو هدْ جلستنا ق وما 
عتاده،عل ينخه عغئثل اممه ض ثه والفاوض فرض، أي! ]اوقرة;مآحا[، ه النيام 

الخسة.الإنلأم أحدازكان انه الئئة خاةُت، زئد 
ئنمفم4؛ثن أك.ت ءل< ؤقاَفيت، سثبي'تال: 

فايدتتن•إثاوْإل لالقرةت'مخاآ، من أدمى عث اؤةنتا'مح.تا قوله! وق 
^نحن ألزما ،لاذا قائل: لأقول خش ١^، ثدة ثنية الأول: الف١ئد٥ 

هذاق ثقون الأمم، مى عترا يوف ومنكوح ومشروب، مطعوم، من شهواتنا 
•ملها الأمم به ثلرم لم ب،ا يلرم ر وأما للأمة، تسلية نؤغ 

منللأمم سمت، الى للفضائل الأمة هذه امتكإل، بيان الئانية• والفائدة 
المرنينإخوانه مع لخاله مثلا صرب وقد الانبتاء، ىتم النيه كاف ؤلهدا يلها، 
المفر،هذا أحس ما ومولون: به يهلوفون الناس فكان عمر، مشيد بمصر 

وبهاللبنة هذه موصع ند أو حل، الذي هو ه البي وؤال فته، لتته موصع إلا 
الإسلامية.الثريعة ببذه ش~ ~والخمل الثراتع فتئت، ؛، الثناء تم 

ه:نئفو0 ُؤتلكم تنال: منله ينيّثر 
لالقرة؛"اخا[،ه تنمون فقال: الصيام قريضة س الخكمه عِأجل اطه ؛ير؛ا 

ال:قبل الأهل، محانبة عليكم يثى أو Jنطثون، أو جوعون، لعالكم يمل: لم 
الحديث،:ق حاء ؤلهدا الصوم، ئنءس من الحكمه هي فهل.ه ه، ثنمن 

الفضائل،مماب لم: وم(، ٣٥٣٤رنم)المن.، خاتم باب ايانب، كتاب المخاري: خرجه أ ١
(.٢٢٨٧رقم)المن، خاتم كونه. ذكر باب 



٥١اااتاءاص،،وذ، 

٠.والعهوس«ر الخؤغ صيامه مى حظه صائم رررب 
ف«اهياادقوى؟

افعداب من وقاثه ولا اف، عياب من وثايه انحاذ عن عتاره التقوى 
به،اف أمز ما فعل التقوى نقول! ولهذا نواهيه، واجتثانم، أوامره، بامتثال إلا 

للتقوى.تعريم، أجع وهذا عنه، ثش ما ويرك 
>رثنييغضقاشجميئاينذللأ،مزل: زقدجوّول 

٠.وثزابهءأ طعامه ينغ أل حاجه ممه قلتس دالخهل، به والعمل 
الطعامييع أف منه يريد لا ئبماثئؤت١ق اممه قإف الأفماء هذه ييع لا فالذي 

أثييئ^كل وما تعاليقول• وافه للقس تعذم، فيه يكون من• هذا لأف والئراُبج؛ 
١[.لالاء:م\أ ه سم وءامننداد٩كلمإن 

هيوهن•؛ وايهل، به، والعمل الرور، قول ثنغ أل منا يريد عِةتجل قافه 
الغايةوهذه الحكمة، مذْ قام هل مسه! ق الإسان فلينغلر الصوم، من الحكمه 

والكاح؟اوالثزب الأكل عن هوالإمساك ممط صيامه أوكاف الحميدة، 
ه؛ممدوذت ١^١٠^١ ؤ تعال! منله مجر 

4ئمثودُدتي أقاما ءؤ ولكنه أئهزا، ليس الصيام هدا أف عئقجل اطه ق ثم 
آوعقنبئا 4ثن'؛اث.متمحو المشمة: قليل هو م العدد، مليل مهو لاوقرة:أهاا، 
آباوأ-رهلاوقرْ:أهاا.ين سزءمذْ 

ا٩  ٠٣رنم)الصوم، ق به والعمل الزور، نول، ييع لر من باب الصوم، كتاب البخاري: )١(أحرجه 
(.١٦٩٠رمم)للمانم، والرمث، الغيبة ل جاء ما باب الصيام، كتاب ماجه؛ ابن )؟(أحرجه 



والمريضنيفطر، لكن إذا المسافر لأيا قة؛ مفه ولمس كرة، فه للمس إدن 
الخئد.وش ثر، يفالصوم المئمة، ائتمنا ممد يمطر، الصوم علميه يشي، اأي*ى 

لأ,حز يهو ؤآ ةْلئ يص منتكم طمام فديه ةيعوثع> أكمك> ^لئ.' 
:٠١٤ل=ظلم -خثر ثنوموا وآن 

أي:ه منكن ْلمام قذتن علمه يمدووف أتم،: كدمثع>؟اا أكرك> ُؤوعيا 
ثنتج،إذ تصوم تيسثئ؛ وهذا مكينا، يوم كل عذ يطعم مإيه الصوم، يريد لا مذ 

تطيموعُآلننمث> قت ئطيمه، كئنج ولو مكينآ، يوم كل عذ يهلعم ثنت، ؤزو 
فيحمثلخكمه حير صوموا وآن لأر مهوحير ثنا دْلئ ئمن متتكس هلعام فدبة 

سبماة،لإ\كاض ننمة من وهدم ولوكاذقادرا، يطعم أن وئ أذيصوم، يئ الإنسان 
وند0.ما سحه بل لم''يبيى، اعكم هدا لكذ وسثوه، 

ه:١شن♦١^ فه أنزو ؤثا-ررمقثا0 • تتال، ينيرملي 
وبينثتللناثثي، هدى النؤءان فه أنزل، آؤاى رمضان ثهر ؤ تعال. يال، 

عقآو تم،بما د=٤ال وش وصنه ١^^ متمحم شمت ئمن وآلرناث أله-دكا نن 
لكذالإطعام، ونح الصوم اش محاو-مت، ]المه;هار؛[، لصره ئآ٠كثاي سمرشدة 

وحيرواالصوم، ق معبوا يصوموا أذ الناس عل يشق قد الصثام يرض أول كاف لنا 
أوجبأعيتهم، د5 وقرت موصهم، 3، المزص اسقز لنا ثم الإطعام، ويع، سنت، 

الصوم.عل قدؤته مع يطعم أل للإسان يجوز لا ؤلهدا الصيام، علميهم اش 
عنيطعم فهذا مستمرا؛ عجزه يكوذ أن هإما الصوم، عن عاجزا كاذ إدا ثم 

معتادا،مرصا لكلمريض يرجوزواله، طارئا عجزه يكوف أل ؤإما مكينا، يوم كل 



الثءاممؤنر

عكآو نوبمكا حقان ؤو*و ت تعال لقوله يصوم؛ ثم ينمى، حش ينتظر فهذا 
أكنزحكم يربد وثُ آمحنر بمًقم أس ربد لفر آيكثامِ بن مدة سعر 

لاوقرة:هخا[.ه  jJcjjubماعؤح أق، وث=فيمثوأ ألمدة ولئصنيرأ 

تألنسره داًًكم أثنردلايبني مكم أثن حميئ • نعال يبنيمنلؤ 
لقوله؛لكلتعليل هدا لاوقرة:هما[، أكره ملكم أثث ؤر)_او تعال؛ قوله 

إنهأي؛ ]ا،  ١٨٥]١^٠: لفره آذكثامِ من ءمده مثر عق آو بما بؤ يكان 
البمر،بمادْ يريد ■مقجل لأنه ارض؛ حال وق الثمر حال ق الفطن لكم رحص 

اظ-ض-زف يكرم الإملاميه الريظ جاءت ولهذا الم، ط زلاثرد 
الدينأن بمعنى حصرية حنة ونية ، ينرٌ الدين ررإف عنه• صح محا .ؤ البي، ثال 
يسيره.سهنه ^^١ لوجدنيا الشريعة ^١٠^ ملثا نثمئ،فه لنسل ينئ، كنه 

أذإثا مم؛ إل ي هإبا ْنها، ي ق نثقة \لإوا0 عل كاف ^١ ئأ 
اناء،امتعإل مدر إدا الوضوء ففي بدل، إل ينتقل أير ؤإما الثمة، سبب سمط 

للثيءا،لثال فهذا والتيملم، الوضوء عنه سمط يه يتيمم ما نجد إ' هإف يتيمم، يإثه 
ينل،كله فالدين ا-ثمد، وفه تيسثر وهدا بدو، غثر ؤإل بدل، إل ينمط الذ>ي 
التنيثرزاوية إل يئظر مما أفر الزاوية غب؛ إل بمطر أف البلم طالب، عل نجنا ولذا 
ربددلا أثنر J،==^^ أثن وبئ ئال؛ هوالدي حلمهم الدي ربمم لأن ا"ظو(؛ عل 

]اوقرة؛هعا[.)اءكمآJسره 
_^١^ الأاّزب،ائزأءوأثئ، زىئمنضالآنبثيامل 

بهتأُي، لم إدا وأما الارس، مفن ثصور ق إلا بثاق، وليس باس، ثلأ الثرمة، به 

(.)٩٣رنم يسر، الدين باب الإيان، كتاب البخاري! أحرجه ( ١ ) 



لق1هاتاكاد،ائسوح ٥٤

عبادي؟عل عثزت ااذا له: مال إذا المامة ين؛ اممه عئد له حجه لا قإنه الثريعه، 
و\ناعص؟

افلإيلزمهم بإ الناس يلزم وألا فاحصة، نظرة هدا إل ننفلز أل نجب ولهدا 
ميزه،عندهم أننا مرض نإل حتى ■قانؤب، اممه لر ما عليهم لحرم وألا بي، 

عغ؛ثل.اممه يسأوا وموف اممه، وبئ بينهم، الواير ق فاتنا يهليعوننا، وأنبمم 
هدثثمإما عر أثث وث=كلإوأ \ددْ ءؤوثءفمأووأ تعال: ينله مسير 

ه:دشكثوث وسطلم 

المائدةرْمال، عدة أي: لاوقرْ:هح\[، ه  ٥٧١ؤو}شٍلجؤ\ تعال: زمزله 
فهريحول عل واحد شاهد نهد لؤ فمثلا الافهنار، ق ثتثئٍغ ألا الحملة هذ«ْ من 

يشهداحر بشاهد يأق حس نهائيه ثمل لا فإننا رمصاذ، من ثلابئ ليله نوال 
العدة.أكملنا قد ونكون Jمولهنا، ناحد حينئل. فإننا نوال، نهر هلال رأى بأنه 

لوهن.ا لاوقرْ:هخا[، ه نووأآؤأ ما عؤنح أقن ؤوكءكلجوأ تعال: قال ثم 
اشَتلإوا أف االماس بجع قإنه الفطر، عيد ونة الش٠ز غات إذا لأيام، ام 

الشم:عليها ينتحق يرْ تنمه له؛ هدايته لأف هداهم؛ ما عف عئؤثل 
دشكثوُىه]اكرة:هحا[.ؤولش=قلم 

رمقافصيام ولكم لنا أذيتمم سيءاةئؤث\ل اممه سال إيإثا ثقوم؛دللث، وأن 
يدير•ثيء كل عل و وحه،واحتابا، أحض عل وقيانه 



٠٥القاءاصؤن 

امحسالآ

اضي؟شداندءالسج؛ذفلت؛ مل ذ،أدددا حصب على نسح ١' 
صلاهأتت ^ امحت،، أبس ثم الفجر، لصلاة توضأ إنسائا لوأف السؤال! 

الموةمحثب يهل الخم،، عل فمثغ العلهارة، محدد أف وأراد ، ٠١٥١'^عل كاف الظهر 
هذامذ 

وعفالخدث، مذ السح بند إلا السح مده سدئ لا النناء؛ يقول ابواب• 
جددإذا الإي المثال ق كنا الميم، منه محنت، لا للتجديد نالمنح هدا، 

ُ

الوضوء،هدا مذ سدئ لا الميم فإن ومنح، حدُث، يدون الظهر لصلاة وضوءه 
الوقت،.هدا مذ سدئ ئإمثا العصر، لصلاة وتوصأ أحدث، فإذا 

•ءؤصى••

شلواذالسام:٢- 
العموم؟وجه ولوعل رمضاف، مار ق المهطرايت، عن تتكلم أرجوأف الئوال! 

يفظر؟البحور وهل 

المنآنق اف يكز رمفاف، عتر وق زمصاف، ق الصائم مفعلرات الخوامحح؛ 
زأثززأهئلوأ َتلإ أشُ ْكثث ئ تبجلاذئأ وقث قوله ق مبجا ثلاثة 

والشرب.والأكل، ايعلع، ثلاثة! هد0 ]اوقرْ:ماخا[، 
عذأز ناسا، زاليبج الأكل بجوف أف ثئ يزق لا أنة الكرينة الأنة وظام 

ضارا،ولا نافعا، ليس أو ضار، أو نافع، إما والمثروب المأكول لأن ضار؛ أو نافع، 



مءاتااثي1بالذترح

.٠اِ؛ا ُ-ْ"*  ممئة،لا وثولكثث بمازا، بمطث ءإئه منتحة، حرزة اف الأنبلع خلو ممطز0، وكلها 
ولوكاثتيفهلر، يإيه وة، أكل ولو صاوا، ولوكاف يفهلر ءإثه دحايا، ثرب ولو 

الشرب.ق يماو وكيلك ناقعه، 

ثإثهالصء، عل؛ة فإذ بمطر، محإلئ الاتساق، ثمأ فإذا بالصء، الثئة وجاءيت، 
لابمطر.

دممنه وحرج صائم وهر الإنسان احتجم فإذا بالحجامة، الثتة وجاءت 
بمطر.هإثه 

والثزب،الأكل بمعنى كاذ ما -ياوا العأثإء والحي ا1مطرات، مى حمنه هذه 
اقوإن،ا أوبمأ:آا، ابمء، حا امبمشط ص الغدة ولست الإترالمغذة، مم 

والشرب.الأكل عن تني اق هل المغذة 
سواءمطر، لا والشرب الأكل عن ثني لأ الص الإبر فجمح هدا، وعل 

مكان-أي أومذ المخي، أومذ الوويد، من كانت، 
قه قوله والدليل الهNائلم، حا بمطر بشهوة ؛^( ٠٤١إنزال أبما كدللث، 

منوالمني أخلااراُ، من وطنانه شهذته »يدغ .'  'صاممه عن المدمي الحديث، 
رنوليا مالوا! صدمةء. أحدكم بضع راوق ه•' الرمول لقول ثلث،"" ~لأ الئهوة 

حزامز وصنها إو ررأزأتتم مال! أجز؟ فيها لة وي،5ون فهوثه أحدثا آياق افب، 
أ-ماار٢؛.له كان ذصنهاJاص أ'كانءيبجاونث؟صإذا 

رقمكدمآثيه، أن؛_JUؤمد؛ثدبمنح■ تعال؛ اف تول ابج التوحيد، كتاب أحرجه )١( 
١(.١ 0 رقم)١ الصيام، شل باب الصيام، محاب وملم: (، ٧٤٩٢)

رقمالمعروف،، من نؤع كل عل يع الصاJقة امم أن بيان باب الزكاة، كاب لم. مأحرجه )٢( 
(١٠ ٠٦.)



إلعدل. ولهذا المرأة؛ رحم j الرجل يضعه المي، هو يوصع والذي 
ئ.1حون1 وق ماتوا: ء راأت5قاونوصمها« ؤ]؛: 

للصائم.ممطر بشهوة المني فرول هدا، وعل 

مؤلا مإثه عمدا؛ ولو المدي، خروج أو ثهوة، ولو المرأة، مبتل واثا 
ييفحتى صحح، أرأالصّوم والآصل ه، البل عن سلم، لم° دلك، لأف ئم، ١٠٥١١

فاسد.أنه شرعي بهلربج، 
الدلل؟ئُت، لة: مول انيةميبهاضتلمّ ئدا مائل: لنا مال نبجدام 

هدامحي.مول: ، ٧١لأ:ئويىله كلزاحد ؤإلألكاو 

والرأة.لويل عائه ذكننانا ام اقطزالم، زثذْ 
الخمن،منها حتج إذا بالمرأة، خاص فهدا والنفاس، الحيض دم حروج أما 
القاس.دم وكذلك مطئ، يإمتا بدنقة، العروب، ولومل 

مطئ.لا محإما —ولوياحظة— المومسؤ مد الحيض دم حرج إدا واما 

ثلاثة:بشروط معرإلا لا القمران وهدم 

الجإلم.الئزطالأول:
الدو.اكاف:

الاختيار.اكاك،: زالئزط 
 :j^ :الفجرأو زم:ظن الإثناو، فلوأم الحهل، الجلم وصد العلم

ولوطي، قد اشم أف لمبملم لأنه صحيح؛ مصيامه طاخ، أنه نة؛( ثم يطي، لم 



لقاءاتالب1بالذتوح ٥٨

أيت؛يرنا ثم وثرب، وأكل عرت، التنس أف فئف عل وعاأب غقا، السإء كاثت 
يثرب•لم أي بعالم ليس لأنه صحيح؛ صيامه لم 

أكل،فاز الدم، صد والمسائ بمطر، ولا ناّنا، كاف لإذ! ١^ ش: 
ءالاتاللمي أف هقهبمه هريرة أف لحديث صحح، فصومه نامتا، مرب، أو 

ا.وثماْ«ر أطعمه!ف قإيإ ملسم أوثرب، قاّقل صائم، وهو سي لأس 
الرجل(لوأكرم كنا مكرها، كال ~هإل ثعن، ئ ت —يعني ^^■١ تكوف أف ١^١^٠!،؛ 

صحح.صومها فإل صائمة، وهي وجامعها ا"بم،اع، عل زوجته 

بمطر،محذلأظة.

••)قصي••

صسلألإاض>نمك؛اذس؟٢- 
ذكزتَلهلموئا !لفجر، كانوا:أئونبم عدنا م بعض ص: 

فيسي،مايمسْالأكامالاصة؟
طلخU فازا: َز لكن بغية، لم، ئزة( ذبم، و )يس ،: ١^١۶

لموفازا؛ أزار، حولهم وليس ال؛ر، ق ؟كويوا وجه،له لكان، الفم، 
الناس،أيدتم، بين ادجود التهويم ق يشتكsكون الأن الناس بنص لأن المجر؛ طلؤغ 

أزار،حولما وليس الز، إل حزجنا ؤبموزن: المجر، طلؤع عل مقدم إنه يموزن: 
ساعة.ثلث، يناحر وقال(؛ يعفهم بالغ حتى يتاحر، المجز ورأينا 

وملم•١،،  ٩٣٣رنم)ناسا، أوئربح أكل إذا الصائم باب الصوم، كتاب الخ١رىت (أحرجه 
(.١١٥٥رقم)بملر، لا وخماعه وشربه النامي أكل باب الصيام، كتاب 



٥٩اامءاصسوذ، 

بئنالدي التقويم أف نراه والذي ثصح، لا ئبالعه، هذه أف الفثاهز لكن 
الفجرو يقاس حمس تقديم فته المرى- أم تقويم هو ~الذي الأن الناس أيدي 

\ؤح0كان إذا إلا خزج، ئلأ التقويم، عل ئزذف وهو أكلث ي ض خاصة، 
بعلإلا يودنون ولا محتامحلون، حوا— الثه —حزاهم ا،لوذذين فبعض ويتاحر، محتاط 
الأن.ا،لوحود التوقيت من يقاس حمس 

الفجرأذان ق يتقدمون الوذنين جهال وبعص خطره، مناله المنأله وهذه 
منأسد هو ما ِاون ي٦٠أمم ينون لكثهم للصوم، أحوط هدا أل منهم نعتا 

صلإذا والإنسان الوقت، مل الناص أحد يصل فربيا المجر، صلاه وهو الصوم، 
صلائه.صحت ما الإحرام— ~ولوبتكببمرة الوقت، مل 

َُُ مِ  يحتاط.نحن يقولون! هم 

تؤ>هتمس ؤء يقول: اينه إف ا لعناده؟ الله احتاط مما أكو تحتامحلون نقول: 
الفجز.تتتس أن ثد ^ [، ١٨٧]!^؛:

يبس4ؤ-ءيى قال؛ بل الفجئ، يطلع حش يمنت لم القرآن( التمر حتى 
هذهل يشربوا أو ياكلوا، أف اض عتاد نثثم أدسم عندما الأن فأنتم لاوقرة:تماا/ا[، 

إثمعليكم فيكون لهم، اش أباح ما الثاس عل ■حرمتم أنكم معناه وهدا اللحفلة، 
إثمفعلكم يصلوا، ولر ممهلوا، الناس أف رض لو حر أيصا، الناحية هذة مذ 
لهم.اممه أحل مما اممه عتاد منعتم أنكم جهي من 

يرىلا الأعور، بمح، وينظر جاهلا، يآكون الثاس وبعض قاتل، داء فالحهل 
علنجب ولدللث، عفليم، غلط وهذا مهمل، اكاي والحانب واجد، جانت، مذ إلا 

اممهاموا ؤيقولون: المؤذنين، وخصوصا المثالة، هذ.ه عل الناس ينبهوا أف العالم طلة 



لق1ءاتاوي1باإسوح

لكوربإ ا لهم؟ اش مماأحز اش ياي وتمعون المجر، ثل يؤذنون كيف اش! تاد عق 
لناومواْ لورعه ولكن يشرب، أل ؤيريد عطشاثا، النوم، بى قام لثوْ الإنسان 

الأحرمحل،هو هدا أف ث نعتا المجر ثل يوذف والوذف أمنلث،، االوذل نجع 
يلالأشد؛ ثتح أف ليس والاحتياط اتاء، ثزبة من المك؛رر الرجل هدا فيحرم 

٠.الر٧^^١ به جاءت ما ثتع أف الخقيس الاحتياط 
••هصي••

أهسه ائصريدؤق هن ام،ف1ةلقضاءالدين دلتع نح( - ٤ 
علمه؟المربيون المدين عن الزكاة دغ حكم ما الئوال! 

دونغريمه إل الوفاء محي لا الدي الممر المدين عل الركام حكم ابواب• 
ءؤإقاتعال؛ محال هدا عل ثدو الكريمة الأيه لأل ومحزئ؛ حائز القضر المدين علم 

١^^،يمح، ئرمم نألتوكت عثتا واثملن وأثكيجا هثخة ألصدقت 
[.٦٠]اكوية: ه ألسيل وش آش ّهلا ويسح 

كافالأول الأربعة الأحر، الأربعة وبين الأول، الأربعة بين محتالف فاكسر 
^١ثألثطن ثأكثكن >لأثثء اسك عل الدالة باللام اكسر 
ماوواما يمعلموف وتركهم الزكاة، تعتليهم مملكهم، أذ بد فلا [، ٦٠تاكوُة:ه ثزثيم 

الغارم؛ن:٦[، • ]الرة: وأكربمه ؤوذ< قالت العارمئن ل لكن حاجاتمم، من 
الثريمإل وده>ط، أذ مجوز هدا وعل )ق(، الممدير مكون الرقاب، عل معهلوف 

عهرسار؛تنب !١( 
باثلرالمنى أم ضثقويم السووله الخصه الخهه تقوم أن مل الزننة، يلك حاص هذا 
المجر.لحول ونت محييي ل أحرى مرة 



٦١اواظءارض،سن، 

يوفوتوفيه العريم، إل يذهب أف الأول هل ولكن عنه، وتول المقتر يطالب الذي 
الفقير؟نعطي أوأف الفشر، علم 

محبدين رجل عنه القضاء تريد الذي الفقير أف علمش إدا مصيل! فيه هدا 
دلكلأل فأعطه؛ ويوفيه، صاحبه إل يدهب، فوف أعهليته، إذا وأنك ذمته، إبراء 
اف،الإنيصيب مد الذي الرياء من وأسلم الحجل، من وأبمد لحاطره، أجثر 

أول.الخال هذه ق المدين تعهلي فكونلثح 
^٥٠!،دسه، به يزق فلمن ولوأعهليته، عابثا، المدين ؟كوف أف حشيثا إدا أما 

صاحبهإل ادم، لكن إياها، ئنطه فلا عيرها، او كإلثايت،، أويشري •تا، يلعث، 
حمه.وومه يهللمثه، الذي 

••مصي••

العشاءصلاة حتى العصر صلاة من عندنا بماقتل المهلئ كان بالأمس ت القوال 
قوتحيرُتخ الصلأة، يجمع أف ا،لوذن وطلب إماما، وكتئ بريدْ، سءال، بلدة 3، 

فتوىورذُت، ومد الصلاة، مجمعنا ثجمع، أذ المؤذن إلحاح من كاف لكن الأمر، 
يورهل الطر، حال، الثامن وخروج ومدته، المهلر من نتحقق بدأل لا أنه لسإحتكم 

خثرا؟الثه جراك الجوانتا، جيع من ابمع هذا 3، الضاط فاؤيدتوضح عليهم، 

تعال!مال( وفتها، ق الصلاة أداء وجوب الأصل أف ثملم أف نجب الخواب؛ 
العلناءأجع وقد اآ، لالا»:م• ه مومثا إءمجئكيخآ ي َكانت آلصازه ؤإن 
صحتها؛عدم يقتفي حرام مرعي عدر بدون وقتها قبل الصلاة تقديم أل عل، 



٦٢

عملاعمل رُس مال• اله الئى. عن يبغ ومد يه، افه أمر ما خلاف هذا لأف 
ثتيءٌمح؛،محفاط.ثسا يلإؤنذٌ«ررساصالأصل، 

هذا!ق محلفون العناء فال دأ؛صر— أو تقديم —جع للجمع محبب وجد هإدا 
بكوالخمغ يرى نن ومنهي شل، وثزدلمه بنمه إلا جع لا أنه يزى مذ بقز 
شئتإن سس_،، يدون الحمع نحون اله يرون حيث الزاضة، رأي وهدا حال، 
لا.شئت، ؤإن اجع، 

اممهعبل• حب>بم—، ذللث، عل والدلل للمثمة، حائز الحمع أف الصحيح لكن 
نمرعتر ق بالإينه، والعصر الظهر يتذ ه امحي *ببع مال؛ هماس اثن 
مال:ذلك،؟ نز نني قناس، ١^ منتؤ::دا يي: ثن نعيد داَل: خزن. زلأ 

١^١مذك((رأ؛لأ)رأزاذألامحرغ 
كالمإدا ثريعتنا، ق مرفؤع فا-يزج اهزج، يلحمها ألا أي! ررعترج® ومعنى 

ائرلكون أو وحلا، الأسواق لكون إما الناس، عل ومشمة حرج ابمع رك يق 
عدن.فهذا اiاشان، ؤيوذي الثياب،، 

وحل،فيها ليس والأسواى دافئ والجو جره، يةaلرارته يترل، كاف إدا أما 
أرأيت،اممه، ق ثحومه أصؤ ؤإذا الماموموف، أو المؤذن، لوأصر حص نحئع فلا 

المغرمحّجمع العشاء هدمت، إذا فكدلك، أا محور؟ هل قعلمال، ق رمصاف صمت، لو 
فإنئلأبج_زلأم، دون 

رنممردود، فالملح حور صلح عل اصطلحوا إذا بام، الملح، كتاب، البخاري: أحرحه )١( 
(.١٧ ١٨رنم)، ٥٧١الأحكام نقض باب الأنفية، محاب لم: وم(، ٢٦٩٧)

(•٧٠٥رنم)الخضر، ق الملأتن ين الخمع باب وقمرها، السافرين صلاة كتاب ملم: أحرجه )٢( 



٦٢القاءاصسمذ 

كهرباء،هناك ليس السابق ق كانوا الناس أف أدكر أش الأن والعجيب 
كاثواذلك وح إسغك، هناك وليس ومحلين، وحل وهناك مظلته والأسواق 

عصاومعه إلا المنجد إل ياق لا الأساف إف بحث شديدة، لمئمة إلا تحمعون لا 
بكثثر.الأن من مثمة أشد وهم صستا، وابل مطر أو عليها، يتوؤأ 

مشمة،هناك وللمز ومصاءة، متفالتة الأسواق غالسا — ا■لثمي —وفه والأن 
عظيم.عشل هدا ق فاكهاون حرج، ولا 

مثيحت، سبوعندك وقتها، ق الصلاة وهووجوب ^؛-٠٢، دهس لديلئ، ^1^، 
كئنع.هلا شرعي صحيح الثسنا أف ثتيمن لم كنث، قاذا لالج٠ع، 

أثاالأذان، ي ايم لئ والؤذن ا،لنألة، ثذ؛ ق اهإ لئ الدى ص و\بي؛ 
الإمام.إل فهده وابقمع، الصلاة منالة 

*ءؤصى••

ضابطالإست،ءلألانوجبلشر:٦- 
الخد؟ثه الذيثكم الأستحلأو ضابط ص U الئوال: 
الفعئالاستحلال وأما افه، -زممه ما حل يعقد هوأف الاستحلال! الخوابج! 

الإنمافأف ئز لخثلأ ئزد، كام فهو ت5هم، مما الأّتحلأل هدا كاف ؛ذ منو: 
3 ^*أنه يعتقد ولا ثعامل؛الئبا،  ،j 4ثنتحله،لا لأمة يكمئ؛ لا هإثه عشه، يمز كن

لأنهءاِنئتكئئ؛ اط4ُ، الدى الئ؛ا ثم.دلك حلال، اوتا إف فال: لو لكذ 
ورسوله.طه مكدب 

[ث م فالأستحلألُقلمه، ءفل.ي واستحلال فعل، استحلال إذن فالأسمتحلأل 



لق1ءاتااك1داالصءح ٦٤

بهبخو َلأ \م أم أن نطو؛ َلأ؟ أم ثكم م ف: للفم ب ثظئ \هءأ.• 
يكمئ؛الفعل لأف يهمر؛ فهذا لصنم، نجد لن أما الاوئود_،، كبا.ف من لكنت ان، الإن

هلامنالضاو3ل.

قإليجهله، مندورا التشحل هدا ؟كوذ ألا وهوت آحر شرب مل بد لا إيه ثم 
بالإسلام،عهد حديغ إنسان يكول أف مثل كمر، لا ؛إيه بجهله، معذورا كاف 

حرام؛أنه يعلم حش يكمر، لا قأيه انتحلن، ؤإن هذا محإل حرام، الخمر أف يدرى لا 
كام^صار أصزبمدهمه، فإذا 

••)محمى•*

سممخمباامسا٧- 

رمفاف،من العاشر اليوم ل وءلهرُت-، شعباف، نهر ل نمن—، امرأة النوال! 
أفيكر الأطاء يعص أف ومع دلك، عل ئدرتبما مع الصيام، ق ثنتغ أف لها فهل 

الصيام؟عل قادرة وهي الرصاعه، عل ساعامتؤ سئا يصثر الطمل 
متىيصوم، أف عليها بص، لبتها، ينقص ولا ثزضع، كاثث إدا \لجو\ب.' 

أثناءطهزث إذا إلاأما الصوم، عليها وحب أوالقاس الخيض، من المرأة طهزت 
محبرمضان، من العاشر اليوم ق طهزت لو ممثلا الإمساك، يلزمها فلا النهار، 

إذالكي صرر، الولد عل ليس دام ما وجوبا، الباقيه العشرين موم اف عليها 
حتىمفطزة، ثظل بل اليوم، بقيه الإمساك يلرمها لم اليوم، ذلك أثناء ل طهريئ، 

وتشرب،تاكل مفهلره تبقى قاما النهار، نصمج ل — —مثلا طهزت لو الحائض، 

حال•كل عل سيقضي اليوم وهدا 



اىاىء|ئسرإنر

ََُْوََُْآء َ ه ه َ 
نفطر؟|ى له فهل أنام، ئلاثة س\فو\ص ٨- 

الثمر؟ق أقطز أو ل محي فهل ايام، ثلاثث ومكثئ مسافرا، كنث، إذا الئوال! 
الثانيزق الطريق، أثناء ق مطر أف للئ، ثحى مسافرا، كنث، إدا الخوايح! 

فاقأيام، مته أو أيام، خمسة للعمرة نه إل ذهست، لو فمثلاث فيها، تفغ امح، 
عثز،يإنيه ق الهجرة، من الثامنة الثنه ق ؟ ٤٠فتح ه البي لأف مكه؛ ؤا أقفر 

ياكلكال بل يصم، ور النهر، بم؟ ممطرا وبقي رمضاف، شهر مذ عشرين أو 
قلمْ؟كذ ولو حتى الثمر، أثناء مكه ق مطر أف محللئ، الصلاة، ومصر ؤيئرب، 

.SiJiS■لمْيشيى إدا ثصوم أف الأفضل لكن مشمة، الصوم 
•ءؤجمى••

؛اثث،؛ هلي والني اللي بيدأفدممحج امحى ٩' 
أنزلمن إفهنار عل دليلا ٠ وطعامهءر نهوثك راثيغ حديث<أ ذكريم ١ذثJ١ذ(^' 

م؟ص الهوى ب/ت\-ئ1 فالءاذا بثلأ، تنئا 
غثربذ يئرج ولهذا الرجم، ق ئوصع نهوْ لتس الملي لأف ابواب؛ 

عندمهنة بدون محصل فهو ية، علم ما الرطوبة من أثره ولولا به، إحساس 
ئروجه•

ملكن فبمذي، زوجض الرجل -ع كأف ثهؤة عن المدى بمج قد يعم 
محرجولهدا عنه، منفصلة فاللدة خروجه، عند لدة محي لا مهوة، فيه ليس نفسه 
اثذقاف وكيلك، ثمرطوبته، إلا الإنسان يشعر ولا إحساس، وبدون دفق، بدون 

)ا(سقنحرمحه)ءستهآ(.



بممو-حه،الدف يتأثو ا1ى أف كإ يوجته، فلا المدى، أثا النسل، أنجن، حرغ إدا 
١^^•لابموبئروج بتنا 

••)5^0••

الدعوة:ص قض نفع الأ4وإذا وش طاعؤ خ - ١٠
اللهإل كالدعوة عاما، ثيبا الشريعة من أمر إل ■ءِإتجل اش ثيب إذا ،؛ ^٠٠١١١١

ئزونع قدا ل الأم زئ لِتمحاب فهل الأم، زلأ إبماعه ِس ونثغ نثلأ، 
قامت،الكفايه وهل سثز؟ إذا الضابط مع الروف<اراا، ق الطاعه راه الرئول 

خثرا؟اينه جزاك الإسلام؟ أمملمار عِقجلق اممه الثاسإل بدعوة 
موملا كاف محإذ اض، إل ينع لا مثلا: لشخص الأم وئ قال، إدا الخوان،؛ 

علعثن محرض تكون لأما ذللثج؛ ق الأم وئ مبيأ لا يإثه المهمة، مدْ سنام أحد 
ض،ولأسلزئامفيمكيضض.

دعوةثكنة لأنه ماة الأم زؤ كاف إذا ظننا: فانه، غثثْ يقوم كاف إذا أثا 
إرشادمن قع لا افه، اس ؤيمال: ^١، ق الأمر وئ يناصح أف نجب، فهنا الناس، 

عتاداطه.

النحل،هدا كلام جراء من بخلُث، آحر بست، لالثشس هدا ميه كاف إذا أما 
ال^١ نجر لا قإنه بالواجس،، قائلم ه وغم إيقافه، ق المنشئ أف الأم ول ورأى 

تمره،ق ا،قطامحت، بن عنز ْع ياسر بى عثار كاف ومد الأم، وئ ينابد 
٧(، ١٤٥)رنم معصية، تكن لم ما للإمام والطاعة مع الباب الأحكام، كتاب، الخ١رىت أحرحه ( ١ ) 

رنمالعصية، ل وتحريمها معمية، غم ق الأمراء طاعة وجوب باب الإمارة، كتاب ت لم وم
(١٨٤٠.)



اراهءا1ضسءذا

الداثههإكئا كإ الصعيد ق بمئغ فجعل — حنابه أصابته ~أىت مار قاحب 
هاممه زئوو إل عاد م ثديه- حميع التراب ليئمل الأرض عل ملب ~ضت 

^١٥هكدا<ا، يديك ثموو أو يكقيك ّقاو ارإتما لمارت ه اللمي نمال لٌ، دبك مدم 
ثوماغهبمق عمر فاستدعاْ بدلك، محدُث، مار وصار عمر خلاهة جاءت ثم التيمم، 

وأنشثب، لا أن لأن ١^^،؟ -؛!١ محدث ، كيفوقال: الائام، ين 
يغتسلم ائاء، محي حش ثنتظئ جنابه عليه وش فقعل، الأصغر الخدث ق النمم 

^١قال . امح، أف يذكر أما المومثتن أمة يا مار؛ له ممال رأيه، وهدا ؤيصنغ، 
علئاك افه جعل لنا ثئت، إذ الومنى أمتر يا لة: ممال هدا، سي عمر فكاف وكذا؟ 

لألأ<ثئ}و,ت\وىميكث،بهيىنوث،.ظالَل4ُض 
اشجعل ينا شئت، ارإل ؤم.' عل؛ي ثؤ ما اثه والشاهد يه، محدث يعنى: 

معاوت،ا<.به أحدث ألا الaلاءة من عؤ للئ، 
ئثادة،دون لكن طها، قفول: الاءله. لاتمثل ذثلأ: الأمر وؤ مال أثام 

أثلك باشت لا ممره، مقاسي عليها يترتب، الأمر وئ مثاثدة لأف ثتتكر؛ ي صلها 
اممه،ق أوذين، أنالئ، تعتقد وأنن، وتؤدى، توحد ربعا النائي ايا أنت، لأنلثه النائي؛ أ-اا 

ِشمثك بمدي؛الخ، وئ؛،ا اثادة، بنْ ئصان، أيقا ضُك من 
علم.دون متايد عرفت،، 

دونؤثواى حولك،، إنسان ثكل ؤيوتى حولك،، ض أحثار ئتحئس وريا 
جريمة.

رنمالتيمم، ياي، • لم وم(، ٣٤٧رقم)صربه، التيمم باب، التيمم، كتاب، البخاري. أحرجه )١( 
(٣٦٨.)



لقاءااتااسبالنش ٦٨

لهالناس أعي ق الأمراء أو الثلناء، مى الأمور ولاة مدر مى الخط إف يم 
وئعل الناص ممرد الناس أعي من ممط إدا الأمور ولاة مدر لأف كبثر؛ صرر 

الناص.يزوئثكنائر وصاروا نمه، لأمرْ ولمْيروا الأمر، 

صلانس قولونه ئ ؟كذ لإ التاس، أق ل المء م انط ؤإذا 
لأنابنر؛ هذا من الثريعة ونبذت بأقوالهم، الناس يثق ولم نمة، افب شريعة 
اقوالم،يأخذون ولا -يم، يبالون لا الناس نمار الناس، اعي ل هوف مدرهم 

عيججل•اطه شريعة فمه 3، ئودو-أم بمن وملأن ملأن مذ يأخذون ويدهبون 
بعيداعورا لها لأو وسطحها؛ ظاهرها إل ثظز أف لنا ينبغي لا الأمور لهدم 

عميقا.

حقؤيقبمون يحمهم، يطالثون الذين الأمور ولاة عن س الني نيل ومد 
افهحقؤلم«رآ'،جمله٣وانألوا الذي ررأدواإثهمحمهم ، ١١٥رعيهم، ل اش 

حمنا،اممه ونساو، علينا، مأ ما يعطيهم فحن حمنا، منعونا لو حش 
به.موموا حتى تيدثيم، باق وذللت، 

ننظربل فقط؛ محلمحيا ثن الأمور إل يظر ألا الإحوْ~ ~أ:أا لما نبُي، 
ق JJljكلها فالل.نيا نمه، له حى والأمن العظيمة؛ المقاصد مذ علبها يترتب، لعا 

بمرقولا الأمن، أجل مذ كمحرة بأشياء ثنته مذ الإئنال ؤيفحي الأمن، نيل 
هذ0عش كانت، ع، الأؤلئذ آباءكم واسألوا ؛الآوذv، ابتل من إلا الأمن مدر 

نبو•محا مذ البلاد 

رممدكروه، أمورا بمدي "سرون M■' المي ، Jyثاب النتن، كتاب الخارمح،: حرجه أ٠ 
(٧٠٥٢.)



القاءاثضسؤنر

بزييهإل عنيزة من أز عنترة، إل بريده من يدهون لا اثس لكف لقد 
ليحرج ~راف~ كنا الكبار! بنص ثال بل محييي؛ حوف وعل مسدحين، إلا 

علعثافون السلاح، يحمل ونحن المغرين،، بند ل العناء، بند بيوتنا من رمقال 
ذلك.أوعتر البلد، عدويدحل من اشبهم 

يزده؟محمى الأمن، املت، ؤإذا ننمه، ساوتبما لا والزحاء الأمن مننمه 
النا>ز.ماممر كل نتجنن، أو ءاJنا ءج1ؤ 

والأمراءالعلمإء من الأمور قولاه الخظا، من الأمور ولاه ثأرئ لا ويحن 
٠.ءاكتملم<،ر يول راثإ الأثر: ل جاء لكن كشر، حطأ عندهم 

يكونونعلميه والمول الوئ أف افه حكمة يمن الثامن، أحوال إل ايظروا 
ككستفنهثاَ^١زأ بمت١Jآلْنمبم بمص مل ؤوكد؟إك تنال؛ ثال كإ متس-اوبم، 

الصلحاء.الصالخ؛ن عل اممه [،كدللث،يول ١٢٩]الأزعامت

قمريط عندنا الرعيه نحن أنمثنا وحدثا الرعية أحوال إل ثظزثا ؤإذا 
المناملأُت،،ل الغش ئجد المحثمارتk، عل  vliوماوتبماون، ؤإحلأل، الواجات، 

كشرة.وأثساء الرور، وثهادة والثرؤير والكدب 
الثوم،الأسلاك البجع خال عل الأصواة وطط تنس الإنناف أ0 فلو 

والتمصير.القصور لنزق 

الأفمفقوده هده وكل وأماثة، ووئاء صدق محتمع الإسلامي فاننثح 
اشُ.إلأِتيثاأ 

،٣٣٦/ الشهاب،)١ مد j والقفار ٧(، • •٦ رنم ، ٤  ٩٢الشبح)ا،/ j المهقي خرجه أ( 
(.٥٧٧رقم 



تقاءاتاساإذتوح

كبثرْ،ولاية عندنا وليس فيه، أمناء ثحن فيإ الأمانة نحن أصعنا محإدا 
أمرئا؟ولاية لة من حال فكيف، 

منعليكم اض يول انتقموا لكن للأمانة، إصاعه منا أثد يئون ثد 

وع1نا،لولأة؛لأموومنا ئدعو أو الواحب~ أش لم —إذ أيصا الأول إف ثم 
التبمه.أعطيناهب أموونا، ولاة لأمم والإصلاح؛ والصلاح بالتوفيق أذثدعولهم 

-؛ز.اش يصلح حتى الصلأح، له؛إ ١^ سأل أذ بد فلا 
لصز٥^١منتجابئ دعوة ل أو ®لوأعلم ت محال دِءهالثئ أحمد الإمام أف ويدكر 
صحخ.زئدا الأثة، م، الثالطاذ طلخ ج\1\ للئاظان«راا، 

يصلحأذ أموونا لولا؛ ثدعو وأف ساس، ألا إحوانر— —يا علينا قالواحنمب، 
لأنثوء؛ طاثة كل عنهم يبعد وأف حملهم، ما عل يعينهم وأف الأموو، لهم افُ 
يوفمهأل اف ثدعو جلناء، وله وزراء، وله أعوان، قله وحده، ليي الأمر وقا 

نإفؤللرعية، له اللب يومحؤا نهومن صالح، ووزير صالح، وعون صالح، بجليس 
وسومسومه، محهومذ ؛JA؛،، لخلاف، الأمئ كال 

نزوأف والإصلأح، لالصلأح يوفمهم أف لولأتنا الله ثدعو أف نجب، ولهذا 
التوفيق.ولئلم لنا افه ال ونالصالخه، الطانه لهتر 

اتكفا:دة،لكذئلأدنما لمْتلأ الإسلام ظفيهل\و اممه الأاسإل 
اك-ذ بمج  iyايوم لأتام اقزلن أثؤ كذا؛ غ-يياش;ئو؛ -نا-كئ 

امحموعاكاوىصآ/اهم.



٧١ايلتاءاسسؤنر 

محصلهادئا توجيها الناس يوجهون فه- -وافند وكلهم علم، طبه كلهم 
الكفايةيه 

است3ئنتلم،ما اطه اموا ولكن الكفاية، به محصل لا من العرى ق أف صحيح 
والوعظالثتاوى ل إليه الناص يرجع علثه، يعتني علم طالن، فيها قرية كل ولوأف 
بائر•الأم يس لكذ جثيا، لكال ودياهم، دينهم أمور مذ وش 

كلإ.فيها قام خزغ، زلا فخيف، الأمحزى، الإسلامية اللأي عن أئا 
تكلم،ألأِم،إلأإذاتءخلاصه 

قلمحلوق طاعه لا  aTUالأمر؛ وئ يعمي أف عليه يجب قإيه إدا؛_، علته، الأم 
الخالق.منصتة 

إداآحر، بي■ إل يسافر أل من اف إنينح أف ثرى لا ثحن حال، كل وعل 
 Jاطه.يدعوإل أف يريد كا

العلةلأف بمعه، أف ١^ ئلوئ ومؤفه، علمه ق مؤهل عي كان إدا ثكن 
أوماالأمور، أوليا؛ كراهة وللرعية للناس يوجب ربا أشياء، عذ عبارْ هي، كلها 
ذك.أثب 

••©صى»

«رداسئض،يخسضدعاسمامأ- ١١

بسيط،حزء إلا عنده ينمل ولا المن،، بمنض مريض رجل هناك \ذثؤ\ذ1.' 
فهلماعايتح، يستح أو ساعاتر، ثان كل تقرينا يعني، باستمرار، الدواء إل بقاج 
الصوم؟عنه ينمط 



وق1ءاتااابابالصوح ٧٢

يومكل ص ويشم الصوم، عنه ينمط ارض، هذا عنده لكو من الحراب: 
مهولحنا، معه جعل ؤإف الأرز، من ضخ رع مكئن كل أعطى ثاء إف منكينا؛ 
الفطر،ق يومآحر ق أوعداهم ومصال، من آحرليلة ق عشاهم قاء ؤوف أحنن، 

حام.ذللث، كل 
محصى•• ٠٠

ووضّؤ؛اء:- ١٢
العزيثة؟لعثر حريا ميرا ودسحرْ القرآن ترجؤ حكم ما الئوال،: 

١^١،خزف!ه؟لأممن امآنمئ م:هل؛ضأنثؤلج؛
العربية،عن محلف العربية عي اللغات لأن واقعا، لا ذ\ °ؤمقروصة فالنألة 
الأنلوب.ق ولا الرتيب، ق كالحربيه وليث 

بثعئىمعنويه، ترحمه القرآن ترحمة أما حرفيه، ترحمه يرحم أذ يمكن لأ ولهذا 
احتجلمن واجبا مد؟كون بل به، بآس لا مهدا معناها، ؤيرجم آيه، الإلثان يأحذ أف 
إل

ظ؛االحصضةاضة؛-  ١٣
ا-إمحمعة؛ساءتين؟صلاة من؛ \ذثأر حكم ما السؤؤال،ت 

يجوزلا هاِنة ١^، ا-بمة أذان بمد كان }ن !بمة ثز؛ ١^ 
ذَإأش\'لأنتقاإق ق ين ثاثواإذاميثِئزآ >كواآك لقولهتنال: 

قال:اض لأنا الوقت؛ هذا ق ينافز أن للائثان يجوز ملأ لالخمعةت٩[، ودروأ 



٧٣اللتاءاسهد 

يه]ابم;ه[.ودروأ 
ظصفيزمه،إل1ليافز^١ 

ابمهويصل علثه، ينهمج طريقه، و بلدآحر عل سبمر أنه وهويعلم ^■5، ثى 
نمنكرهه، نن امء قين طريقه، ل :بما يأق لأ كاف ؤإل به، باس لا ثهدا فيه، 

علينايوج1، لم تعال اممه إف وقالت آباحه، مذ العثإء ؤمذ حرمه، مذ الئلث\ع 
امحورإلابمداص.

؟كوذأذ مثل أو رممته، ^'—، مذ ئثى كاف إذا آلا يس-افر ألا والأحسن 
أذفالأفضل ؤإلأ دللأج أفبة ما أو بالحضور، له يسنح لا ومحتج ق الaلائرة موعد 
قى•

••ؤصق(•*

١٢١-  ١٤،،،fU  أثءاض ض واصدو4 ا1لأز4هLu؛،^

اهأنإء ي امحندثة غم والأمإء اقندثة، الأبء ثئ الفزى ما القوال: 
تنال؟

غثئهى واللازمه للمعر، قعدى أما معناها! المتعديه اممه أنناء الحوائج! 
ومذأف يحن ممو، ي انأ زم تنال افه أنناء مذ ثه)ي اقناو:ة، 
الحياه.وهي الصئة، مذ عليه دل، وما بالأمم، 

يومذأذ بد لا فهالا مثل)ا-قالق( للعير، يتندى يعني متعديا، كاف إدا أما 
الحم،ؤإثباث الحلق، وهي الئفة، ؤإئات الخالق، م الدي الأم ؤإثباث لأ، 

محمِمذأنهخاؤ،وظقظ■



لقاءاتااساممنءح ٧٤

أؤمل صيع\قث ،; Uilئال ؤلهدا العدى، من وكيلك)الثميع( 
أنهنومن ولا نمع، له اممه وأف سمع، اممه أل نومن ت يهول، أن يكمي ملأ ا، ١ تالمجادلتت 
تع.ويسمع له سمح، الله أل نومن أن بد فلا تحوز، لا يهدا يمع؛ 

••ؤصق(•*

فراسنساجؤ:خمدمواه1 - ١٥
لكلإائا0الأئور، بعفن لإصلاح المجد الكفار لدخول النمه القوال: 

المسجد؟ا-؛ز ده 

لكنمحتوياته، لإصلاح المجد الكام يدحل أف بأس لا يعم، الجواب• 
نحي؛لا رط ١^، محأ أنه ي يه نثق أن لاضي أننا بمض: منه، ال؛خئز محت، 

الناصحين،المنلممس من منرف عاليه Jكول ثمان التحنز، من بد لا فلهيا العمل، 

يدكمس لو ؤلهدا معنويه، لمجاسه هولمجس بل حيه، نجاته مجتا ليس فهو 
لمصلحة— لك يلت، —كإ دخوله من حرج لا إذن يدك؛ ينجى لا رطب وم 

فلا.المتحد ق لنمك.ثا يدحل أف أما المحي، 
••ؤصى••

حهمصلأةاثذ«طعات:- ١٦

إليه،ذهنا نادرا، إلا نع العجز يصل لا جعة وحطثب إمام القوال: 
صلاة—ضد بواجته لبمث، فهي ؛ولقم، ألك، لا فقال• وصحناه، وكلمناه، 

ا;نلإوين؟امةة-نأدال:لأأقنعإلأبجل 

واجبه،احاقؤ صلاة لك: ؤيقول عثمين، ابن عليلثح ينلمم له: قل الجواب• 



المءالضسءذ

*أيمتلإ؛يلم ؤو1داكث تعال• قال آلخوي، حال ل حتى اممه أرجتها 
[.١٠٢لالساء;ه ثعائا ننئم ءلاُمثت متقم ألكثلوْ ثهم 

عئر«رُمن إلا له ضلأة ٥^ نجي، وذإ  i\xS\شيع )رثن \ض؛ ؤو\ذ 
وةالتدءاه، وق فلثا ثه، 3أذر؛ سه ق يصق أف أعمى رجل واستأذنه 

٠.ارأجباار يال; ثعم• قال؛ . الأداء؟١١ءآثغ 
ولوالمجر، وصلاه العشاء، صلاه اياشن عل الصلاة أثمل ا، ه' وقال 

^^0ثابمامحمحاهلإدا«رى•
بالأاس،رجلايصل م ثم فتمام، بالصلاة م أو حنت، راثمد ه: وقال 

ئاحرق،الصلاة سهدوذ لا قوم إل حطج، مذ حرم معهم برجال، ض ئطيمح، أم 
ءثهءمحماةلأ''ل

صالحه،أسوة ُكول وأف عغئجل اممه بتقوى عجبن ابن يوص1ائ، آيصات له وقل 
وعلالراثة، القنن عل نحافظ وأف وجوبا، الإاعة ح الصلزات عل محافظ وأن 

الماد.وعد افه، عند يزمحعلئج مما دلك، لأو اشئئع؛ حيع 
^١٠^ ذذظ والثلأم 

ماجه؛وابن ٥(، ٥ ١ ) رنم الخإعة، ترك ل اكثدJاJ ل باب الصلاة، كتاب داويت أبو أخرجه ( ١ ) 
(.٧٩٣)فياسالفصالجأئ،رنم كاب 

الداء،سمع من عل السجد إتيان محب باب الصلاة، ومواصع اجد انكتاب مسلم! أخرجه )٢( 
(.٦٥٣)رنم 

لالتشديد وبيان الخإعة، صلاة كل باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب ت ملم أخرجه )٣( 
٦(, ٥١)رنم عنها، الخالق 

الساجدكتاب وملم؛ ٦(،  ٥٧)رقم الخإعة، ق العشاء قفل باب الأذان، كتاب الخاري؛ أخرجه ( ٤ ) 
•٦( ٥ ١ ) رنم عنها، اكخلف، ل الشديد وبيان الخإعة، صلاة ضل باب الصلاة، ومواضع 









































































١١١الق،ءاثاذيواأس 

إذاالمنآكر محالمز لأن حضورها؛ بندم الماس وثصيحة عئها الثهي ومحب 
ئزلوهد ؤ با3لئوةاقت اممه و يثن يفعل؛ لم نإف الإثم ي ثاركهم الإنسان حصنها 

معدوأمعهرحئه هاوئم أؤ تاس لداسمثم أن ألكنف ؤ، 
جهمؤ وآلكفيِن آأثنمم؛0 حايع أس إة ثثلهم إدا إقؤ غ؛آُّء حديي ق عمبموا 

4لالماء:'؛ا[.حمتا 

*•هصى•*

اوبمدايثلأم؟السلام سجدئسهبقبو مل ى«سة برفٌي أيئ *ن ٧" 
للثهوينجد ههل حامثة، بركعة وأتى الظهر يصل الإمام كان إدا \ذثوأوأ.' 

أنالئكعات بعص ياثتهم الذين ا،لامومنر( عل وهل الئلأم؟ أوبند الثلأم، قبل 
حيوا؟اممه جراك ثاتبمم، ما يقضوا أم الإمام، مع ينجدوا 

فانهحمتا الظهر يصل أو مثل ركنه صلاته ق الإمام زاد إذا يتم، اإنواُبج• 
جزصل و. الأي أف همحدت منعود ابن لخديث للم؛ ينجد أن عليه نجب 
ذاك؟«»jU قال،:الئلأة؟ ل أزد اض، ئئوَل :ا له: م\ت1؛ق\و\ حمنا، \طَ 
٠.سجدسر وتجد الصلة، وامحةإل رجليه، قثنى حمنا، صلنت، قالوا: 

ورابعةرباعية ق كحامنة ركعة صلأتلث، ق زدت إذا فتقول: هزا وعل 
حديث،عليه يدل، كإ الثلأم، بعد للئهو ثنجد فإنال؛، ينائية، ق وثالثة لاثية، ثق 

ينحئقبمنه.منعود بن اممه عيد 

كتابلم• وم(، ١٢٢٦رنم)خمسا، صل إذا باب السهو، ل جاء ما أبواب البخاريت حرجه أا 
(.٥٧٢رقم)له، والجود الصلاة هوق الباب الصلاة، ومواضع اجد الم



وق1ءاتال؛ابالصوح ١١٢

لأتهالثلأم، بعد نيو0 لكف إذا الأئ،؛ تع بمني لا هإِنة 1تييى اك 
فيموميلم، المسوي!ذ وهذا ون1ز، موف الإمام أف إذ الإمام، متابعة يمكنه لا 

اشنوى.

اللمتوىهذا معه يدحل اف مل الإمام أجله يى مجد الثهوالذي كاف إذ ثم 
هدايحل أن بعد الإمام أجله مذ سجد الذي الثهو كان ؤإذ عليه، سجود فلا 

أذبعد تجيش مجد الملمثوى— —أعني! صلاته من نل؛ إدا ءإثه معه المنوي 
ثممجدات، ثلاث منجد الأول ق مها الإمام لوأن فمثلا صلاثه، مضى 

النوىفهذا الثلأم، يعد بمجد موف الإمام فهنا الثاكة، الؤكعة ق أنث، دحلث، 
وهوالثانية ل لويحلن، لكن معه، فلائنجد هدا وعل يدركها ولر الزيادة بعد يحل 
-صلأتلث، من تسلم أن الثهوبعد مجدة عؤك فيكون الئالثة ل مها 

••ؤمء(♦•

ولاالزبوق، وحيد عل للناس دعوته ي بمصر مذ حكم ما القوال؛ 
ذلك،ق ينامش وعندما الأعإل، فقاتل ق الأحنى، الثوحتد أنويخ عن 

الماسثدل أن نريد ونحن الموحد، ق كلامكم من يحتفيدول لا الماس يقول; 
هذا؟ق قولكم فإ الخير، أبراد_إ عل الناس ئدل أن ونريد الخننايتؤ، عل 

الألوهقتوحيد دون الزبوث توحيد مرير عل بممر الدي الخراب؛ 
عنثض لا ١^ شم، أو ئاهز أنه شالئ، لا والصفات،، والأمإء 

المئريذالثئ ماتل لم الأ؛وهق توحد عن محب ولوكاف الألوهية، ثوحد 



١١٢ااق،ءاثنيراسّ>ن 

ولنؤ تعال! قال بتوحيد قزوف كانوا عهد0 ق الثرين لأن ءهد0؛ ق
حوتى سألثهر وفين ؤ تعال• وقال ه أف ثمولئ حننهم من 

افنأ0 ؤيعلمول يالزبوث، مزوق فهم ]الزمر:خ.مآ[، ه أثث لتوقى 
يقولون!فكانوا الألومة، بتوحيد منوي، لا لكن له، ثريك لا واحد رب عغثجل 

ثزحدمرير من بد لص:ه[، ^<^ ٠١٥٤ء؛ هدا إة ^^١ ^١ ١١٠وه ءؤ 
اهاجةعند والصمات الأمإء ثوحيد وتقرير الألوهك، ثوحيد وتقرير الربوث، 

إليه.

الصايه،الأءل ل ؤثزغبجا القز، ئ ذكزثا أن ثق لا الأءل وفضائل 
محي،ي أي ضل بامححٍد محل ولكة ءنا%، اعال س اذ الإنلكف إذا محن 

مبن لخاذ ه اوئول قال ثبجدا الأما-ل؛ هو التوحيد اكالحة؟إ أيألأ 
<١٥١إلاأذلأإله فهاده إلته ماددعوملم أوو اولش اليمزت إل تإبعثت هنههتن 

وهمنجقوثمرير الربوبية، توحيد وهمفغ( مرير تى بد فلا ٠، اممب"ر رئول، محمدا وأف 
الألوهية.ثوحيل. 

ينجدلكنه كاملا إيإئا ءمة؛جل افب بربوث يؤمن فحصا أف لو أرأيث، 
ومأواهالحنة، عليه افه حرم ثل• هومفرك، بل موحدا، ليس ثهدا للوئ، أو للصثم 
.^١

••هسؤ(••

(،١٤ ٥٨)رقم المدنة، ق الناس اموال، كرائم نوحد لا باب الزكاة، كتاب اJخارىت أحرجه 
(.١ )٩ رقم الإسلام، وئراتع الشهادص إل الدعأ، باب ١لإيءال، كتاب ومسلم؛ 



لق1ءاتاسبالصوح ١١٤

ا'نونسه:أذيإحيدالأاوس مذيدعى على اثرد ٩" 

أخدئةِمما ذذ\ ٤)؛ ويقوو: ١^ توحد :كزة ١^ لكف إذا الثوال: 
تياترنمضي،ماذاوأي

المران،دل النجدي الوهاد_، عند بن محقي هل مول.' باق عليه ثري ا-لجواب.' 
قطعا.القرآن بعد مؤيقول! القرآن؟ بعد أم 

الاياتيعص له وثنرد الألوهك، يوحد بتحقيق مملوء كله القرآف له؛ فتقول 
إلاي\لطلآبم ي آلي ثأوزأ نآ'ثىك1 م 'إكتإلأ 'ألآئث آس ثؤد ؤ لك: ذل 

وي^^٢ دلإلإوأرى أعثئ•و١ ألثأش ؤدأت؛ا [، ١٨^ءمران:ه ئوآيآشكيز 
مَئإلا ثبمول يممكت.؛ن ين يقثا ُؤوبمآ ٢؛؛، ١ تالهمة؛ ئثمزه تلم مدم ين 
يثويأمؤ د=قإا ي بمئنأ ويثد ءؤ ]الأنياء:هآ[، ه همدط أذأ أقألأ لا أى إثه 

والقرآنممره، هذا ق والايات ]الحل;ا"م[. ألْلنغؤته ؤآجتنإ أثن .وأ أعبا.أُّنخ 
مملوءٌ.آا.

الناسيه.والرم وأوجبه الألوهثة' ثوحد إل دعا الذي هو القرآن إدن 
••9صى♦•

صإشاتجهادمخئركساسماا:- ١٠
أهيعل يدئوو ءادوا ^١ ئي الخهاد، إل دهون شاتا وى U ^١ الثوال: 

خدثا؟للجهاد للذ.ينثردوذ فا الئزعئ، العلي لمحوا 
لهلفثثمغ أف الأفضل للشخست ثقول وقد ثممه، ؤييب الإنسان الخواب! 

قنعته ان للأنكان إذا الخهاد، إل ندهب أن الأهصل لأحز) نقول وقد العلم، 



١١٥اسءاثذءوابذ، 

الخهاد،عن عين ولكنث ودلكء، ويهم، حافظه، عنده للعلم، وعاء ولكن العلم، طل—، 
لوكافدللث،، من العكس وعل الثزعنر، العلم بهللب، ثامزْ فهنا الدن، صعيف أو 

صعتف—،العلم ل لكنه ا-اثنر—ؤ، ُآلأُت، عاومحا مقداما، سجاعا، البدن، قوي رجلا 
دئوجل هناك لكن ؤإدا الحهاد، إل اذهب، ت له نقول، فهنا المهم، قليل الداكنة، 

الحهاد،ي رعبة وعنده الحلم، طل—، ق وكتل ملل يلحمة لكنه البدن موي حافظ 
يتعلمها.أن فعليه القتال انل ومالحهاد بأحكام جاهلا لكن ؤإف جاهد، له! نقول 

نخاطب،الذي غثر ء بثي نحاطه أف يمكن ان إنوكل ينتبه، طبي—، فالإنسان 
واحد.كل بحال يلبى ما حثسب، الإحن الرجل به 

••هصق(••

حكم٠صارهيانيان:- ١١
مصارعةالناس، من كثثر وباجينلع المنانثاجخ، ق تقام البلاد بعفن ق القوال! 

محذورالعمل هذا ق قهل المال، من ننلعا المائز الثور صاحب، ؤياحذ افوان، بين 
أحذْ؟له تحل هل الثور صاح—، ياحذ0 الإي والاJ( شرعي؟ 

حزام؛قاما له وألم الثور عل صرر الشران بين اكارعي ل كاف إدا الحوا'—،! 
عنت،فإما \p -يا يكن P ^١ عش، نثق أوأذ الحيوان، نزذي أل لنا محور لا لأمه 

هذهأجل من الئران وشراء ،، ii^j،jمضيعة وهي منها، قائده ولا فيها، حر ولهولا 
حال.لأكل حرام قاما عوضن، عل المصارعه كاثنؤ إذ وأما لل،ال، إصاعه اكازعة 

فهيويؤلمهم ائراذ صر كائن، إذ الشران؛ مصارعة ق الإن قمار 
للمإل،ممتعه للوقت، ممتعه فهي كدللن، تكن P ؤإذا حزام، فهي أويعوضن حرام، 



لق1ءاتااوب1بالسوح ١١٦

عليهاويضيعول المصارعة، هده لهم ثروق الذين إحواثنا ثنصح وكدللث، 
قبمي أف من أعل الومث إن لهم• نقول التلفزيون، ق مثاهدخا ق محلويلمه أوقايا 

فيه.نحر لا ١^•^، الجب ثذا 
•♦ؤصى♦•

واككهإرارىااأردش، اراكرياء يق؛ " ١٢

والتظثهردائي، ®١^٢^١٤ عغ؛جلت اف عن ينله الرسول. عن ثبم، القوال؛ 
الصناُت؟أحاديث من هذا هل إرارىااُاُ، 

صحححدين، هو ه البل عن ورذ الذي إثديث، ا-هذا تحم، الحراب؛ 
مذورد ما كل لأف الصماتر؛ كسائر لة1ش سعزص لا ولكنتا بظاهره، ياخذه 

ءَةتجل•اممه صمات 

ثنممد ٠٨٥^؛j،، أو تكميم،، يوف لكن واغتثاده مونه ائن1م عر ^١؟.؛، ١٥
اللهغاللأف كذلك،؛ يل أته وميتا وأزرنا، كازذشا، الئذاةَ وهذا الإزار، هذا أف 

١[.١ هأتنيز آييع نهو خمتذأو ُؤثسَؤثإوء يمول؛ 
••)محصى•*

حكأاسامخرداساماتنه1نتى:- ١٣

علمته؟مادا الدي، فاحرج ١^١^ فاواعم1، ثطؤع، صيام اف إنصام القوال؛ 
الزهد،كتاب ماحهت وابن (، ٤ • ٩ )• رنم الكبر، ق جاء محا باب اللا'س، كتاب داويت أبو أحرجه ( ١ت 

(.٤١٧٤رنم)والتواضع، الكبر عن البراءة باب 



١١٧ااق1ءاثنيواس>ن 

فإن١^۶١(، منه فنزل نافلة، أو هرمة ق امراته \م\ئز داعب إذا الحواب; 
رلإدا أثا عليه، حرج ولا صجح فالمحوم القل، ولا المنص لا مند، لا صومة 

ثافلة.أم هرمة، ق ذلك كاف سواء صومه، يمد فاثه المى، منه 
المداعبه؛تأذْ ينزل ائه مسه من عزفح إدا روجته يداعب أن لإنسان محل ولا 

أومثلا، ملها أو المرأء يداعب ما فبمجرد الإنزال، مريع يكون الناس بعص لأن 
ذثما امنآتلث، دداع1، أن ك محل لا ^١ فنقوو ينزل، دلك، أمته ما 

••ؤصى••

اصاء;ا*1م ذق، صذرف الرأة كثف حكم - ١٤

بالصنع،يتؤثى ما أو صدرها، من سيئا يكشفن، أن محوز هل النوالت 
الئساء؟عند نامها مذ أو ذزاع1ها، أو 

باسئلأ ١^٧، وأما الثناء، عند قئرجهإ أن بأمل فلا الدزاعان، أما الخزان،: 
الرأس.وكيلك، النساء، عند أذة0بنغ\ أيصا 

كؤات سول، ما، ينفع أن سبمامحؤداك افه ثرحو بنصيحة اءثا نثنتتح ولكننا 
هدهل كون ما يثنمحذ أن وسهاهن أمحل، فهو وأني أصمى الأيه كانت، 

اءبالئني أن إل اوأة % ئدا لأو فيها؛ يرض U فبمثثذ المخلأُت،، 
فهوأمحل.أنر الثناء كانت، وكثإ رص، لمْ أم زصتن،، سواء الكافرايتؤ، 
دروعايلتس كذ الصحابة يناء ^١^أن سمية ١^؛، الإّلأم شح يكر وقد 

كنباإل اليد كمثر مذ الكن-،، إل الكم، مذ ساتزة كوذ الئمص- -يعنى: 



1قاءااتاكاباهمح ١١٨

هوالأصل.وهدا \لث-ؤوا، 

ئدالأف الأه ثو;ا:صلإل لكنلأضوو3ؤ مج، أن لاثأّز وط 
امنأةأف لو لكن ذلك، عن ثياثس رقع حتى يتدرجن التاء لأف منه؛ قنشى 

بأسلا ذلك قإف ساهدها، وأحتها الأعإل، من عملا لتعمل لوها رشت، ~مثلأ~ 
إليكوو انه رى بل ذلك رى فلا النكتة، إل ممتثلا التوب يكوف أف أما به، 

الم،.
•*هصى••

^راضتوذاوهتادناسله:- ١٥

ويانة١^ أيام ل بالمكرفون النجد مثن؛ول زوكب نا الئوال: 
العامة؟

ؤئانوا:كووف نا هؤ اضاتة لأو ضي؛ لا هانا أو وى الخراب 
كانواز عليها، لإلإوا الزشنة الأم ضيوف كانوا ئا الأذان، ل ئكووف 
يقصدواأن يؤو مز، وق ومحغتئلم، وبيؤمحم، اجدهم، ومأسواقهم، ق .>أؤويدأِ 

فيهقال الذي القطع باب من ذلك كوف أن فاحش عله، يكروف عالتا شئا 
فيهوالتنطع ا، ءر اكiئوJ هالك، اكثثور٠، هالك، ا.كتظئونى، راهللث، الثمول 
الأولتن؛الثاشن نبع U لبمتا باق- -والعياذ القلأك 

(.٢٦٧رنم)٠ اكطعون، هلك باب، العلم، كتاب لم؛ هحرجه أا 



١١٩الثءاثذيلاص،ون 

واحد:سل مي ا؛رحلؤ س1هى هشذدراسين ضم حكم - ١٦
بنصهاالفصول ثضم أن عيدث القزى ق التنلمك اتاطق بعفس ق النوالت 

موولثهاندرس فيحمل الثابي، الصم، مع الأول الصم، يضم يعني• بعفى، إل 
١^؟هذا ق الضابط فإ ثدززم، تجثل مما أكنز 

أولئلئؤ،ممرر عتر هؤلاء ممرر لأف فيلثج~ اف ~رارل؛■ يمكن لا هذا ابواب• 
معنىلأن 7اذا؛ ثرصى لا الوزارة باق أجزم إف ثم ومص، خلل عئئل أن بد فلا 
متاؤيه،الفصول كاستح إدا الخصصر، تحف ثفسه عذ سقط ، سوفالرجل أف هذا 

طاو1إإلأ \ظحز ي بجن م ر ض حدة، عر فنو كل ينز أذ دالزاج1ح 
طالة.أو 

فهداتزاة لثى؛ أو امملابج، عدد لقلة ذللخ، تمزز الش هى الوزازة كانت، ؤإذا 
يجوز،لا زلا اذارذإ، وزارة ظام حلاف، عل الأم كاف إذا محا كلاص م لها، 
الثاقالصم٠ دروس الأول ١^٥!، لطل؛ه يدرس فكيف، الطنة، عر صزرا فته لأن 

وزارةعند حلها المشكلة فهذْ حال كل وعل ستمزروف، هنا يفمهومتا لا وهم 
اقنارفح.

••هصى••

١٧-

١^،؟ض الأصحثة مح( نا ١^١^ 
عنه،-٦١ يضحى فانه ، -٦١أوصى قد كاف إذا الست، عن الأصحثة الخوامرت 

الأصحيهأذ فالئزؤغ له، يصحن أن مى أفصل لا فالدعاء -أ1، يوص فأ كان ؤإدا 



١٢٠

إذاوأنت سه، أهل وعن محه بالشاة بمجي . البث لكف ممد الأحياء، عن 
الذينوأهاريلن، سالث،، أهل كل حا ويوست، بيتالث، أهل وعن عنك بالئاة صحيت 

العموم.ق يدحلوف لأمم باس؛ نلأ مايوا 

البنهدي مذ ليس هدا فإف عندك، مذ محعا بانمية اثن محص وأما 
الماءأحب مذ أما مع ئمحممقبمتها حدمحة زوجته عن البي. يمح لم إذ ه، 
عمذيضح ولر إليه، الماس أحب من أنه مع نؤهبمئ حمزة عمه عن يصح ولم إليه، 
إنسائاأة لو ولكن يمشرؤع، ليس هذا أن عل دللئ، هدل وساته، أقاربه مذ مات 
هنئ.وهوالاJعاء هوأقفل، ما إل رثدة ل يعينه، لا فإسأ معل 

*•ؤصى••

إىإرطةاسا،وضض،؟- ١٨

صلاةالإنسان فاُت، ؤإذا كفاية؟ فرض أم عم فرض العيد صلاه هل القوال؛ 
انمد،ذل:نياأمَلأ؟

أمز١^٠ لأو عم، هزض *؛^ ١١صلاة أن يطهز الذي الخوان،: 
قامةإذا فإما ا-بمتة، بخلاف هصاوها يرذ م لأيه يمضيها؛ لا مإية ماثتة ؤإذا :تا، 

هذالأف ودلك ظهزا؛ يمل ؤإنإ الصلاة، شل بمفي نمول لا لكذ يمضيها، 
أماالفلهز، يصل فإنه الخمعة فاقه فإذا ظهر، ؤإما حمعة، إما صلاة وثلم، الوقت، 

ليهصل، الاجت،اغ هذا أذركث، إن الاجث،اع، وجه عل ينزغ إن،ا فإنه العيد 
تصل.

<)ءجمد(ء



١٢١الحاءاثذر؛واسذ، 

١٩-

زوجتهجامع إذا فصاو دي، ق افه— —أكرمكم عملة أجرى رجل الئوال؛ 
هلأذري لا ويقوو(ت الليل، ق أحيائا أحتلم ت ويقول الوقت، ص ق ينزل لا 

لا؟أم الفل عيه نجن ثقل لأ، أو أزو 
أمأئزل مواء أيصا، وعليها الفل عليه فان روجته جامع إذا أما الحواب• 

الأرع،سعتها جلستهن ررإدا قاوت ه السل هريرة أب -قديثا يئزل؛ لم 
ااوإلت للم لففل وق جامعها، أي! جهدها ومعز '، الك،لاار وجب جهدها ئم 

للممحل«.
عنزلا ثإثه مسا يز لم ولكن جابع أنه احثلم ت يعني باحتلأم، كال ^١ وأما 

إذافل ِس المزأق عل هل ناقة: حثن ٠ نيم لأم M التت لقزل و؛ 
لوإوب^ ٤٠٠^فاشترط الةاء«رأآ، زأت هي ^١ ر)م، : JUا-ظت؟ 

\سالفلأزرى 
••©ضى•*

اقس1ئاتجلأتالإخاتحٌاخث-  ٢٠
ص؟فيها الي الإملامح المجلات، اقبماء محي ما الئوال: 
إناالنيل لأف به؛ بأمن لا نوت فيها الي الإملامثة المخلات، اقتثاة الحزاب،: 

الحيض،كتاب، ومسلم! (، ٢٩١)رقم الختانان، التقى إذا باب الغل، كتاب الخاري! أحرجه ( )١ 
(.٣٤٨)رقم الختاس، بالتقاء الغل ووجوب الاء من اiاء سخ باب 

الحيض،كتاب لم! وم(، ٢٨٢)رقم ارأة، احتلمت إذا باب الغل، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 
(.٣١٣)رنم منها، ايي بخروج المرأة عل الغسل وجوب باب 



وق1ءاتاايابالذتيح ١٢٢

منأصدرت اثتي ا1جالآت أما الصزر، أحل مى وليس الفائدة، من فيها يا اهثثاثا 
ا1لأذكهلأن اقتناوئا؛ تحل لا حزام هده فان الصور، أجل مذ ومتز ^^، ١١أجل 

لأئنخل:ثافيهءئوزةم.
••هصق(•*

^يابدعثهساض:- ٢١
الشركةأف ممباضصزتيمك1تاي،وص 

كاتتيفيأو:أئثثاِساهمكة،نلِذا النىئائثا ئمحىالأرض 
لأمحوززاهوزبمانيفيذَِك؟

مداأرصا منه يئري ان إنوجاء الباع، عند الأراصي كاثت، إدا الحواب• 
مثلهاأرصا يشري آحر ان إنحاء ثم آلاف، بعنزة عليك بنتها التاغ! فيقول، 

عثرباثتي الأرض هده عليلئج بع أنا الأرض'• صاحب فقال، ذراهم معه ليي لكن 
الأرصللأف به؛ باس لأ ^-١ واإتمسيط، التا->سل ألمنثظز فزاد ئمثطه موحئه ألما 

عنده.

التاجر،إل قاذفي دراهم، عئدي وليس أرض نزا؛ أرد أنا قال: إذا أنا 
حرام؛فهلءا به افريتها مما بأكثر مثثطه عو بنها ثم ل، الأرض اثر ت وأقول( 

الأرض،اص ما إليه محت، أناك، لولا التاجز ئدا لأف الن:ا، عل حيله هزا لأف 
مممعهجز يزض ربا،""قل بزياذْ والقزصن بزيادة منتها أمزصك، كانه فيتكودا 

ومسلم؛(، ٥٩٥٨رقم)الصورة، عل القعود كره هن باب، اللباس، كتاب، اJخارىت خرجه أا 
٢(.١ • رقم)٦ صورة، ولا كلب فيه سا الملائكة تدخل لا باب والزبمة، اللاص كاب 



١٢٢الأقاءاثنيواص>ز، 

وهوحرام، فهذا الثمن، زياذْ وهو مئثعه، للمهرض جز المزص وهذا '، يهورواا<ر 
عكجل•اف محارم عل اشحايل مذ 

أن!لملثا شزائه ق رجع الأرض اقري الذي هذا لوأف الئاجر• قول وأما 
المعلوممن لأنه العيون؛ ق الرماد ذر باب مذ يقولون" "كنا لكلمة فهذه الأرض، 

الملومثن علته، ثبتعها ثم له، ينرثبما أن إليلث، يتوثل وجاء الأرض(، احتاج قد أنه 
هذافليس آلاف عنزة مذ واحد رجع أنه مدر ؤإذا لها، محاج فهو يرجع لذ أنه 

القائمةق يكتب التاجر يشري يعدما يرجع الذي أف سممت، أن عل بعترة، 
وففرؤع، إذ له كالثهديد وهذا دللئج، يعد يعامله لا التاحز أن بحيث السوداء، 

أفمل الأصل ق البائع عند الئلعه كاثن، إذ مميل؛ فيها المناله فصارت 
لم°فذؤإن ممسط•، بثمن اليوم ساوي مما باكر علميك يبيعها أن بامن، ملأ يأتيه، 
محور.فلا بزيادة عليك باعها نم أجلك، مذ افراها بل عنده 

••هصى••

حكمالإشامباينبوق٠- ٢٢

باشنوق؟الامحام لخمخأ U أص 
:ازلا و النلءاث; قال ^، jخاJقفاءU لج3 11ص \1ذب: 

بذلك.ثنصح لا هذا مع لكذ إمامة، إل امام من الماموم هذا منتقل بدللث،، 

والحارث(، ٢٠٦٩٠رنم ٣،  ٢٧المنعي)(/إبراهيم قول( من الصف ق ئيبة \لي ابن أحرجه )١( 
نمحؤجبمه.طالب، أبٍ، بن عل قول من ( ٤٣١^رنم ، ٥ ٠ ٠ / لبغية)١ اق 



ث«اتاساممش ١٢٤

صلاهاالإمام ْع مائه ما ممى إدا الإساف أف الصحابة عن يرد لم لأنه أولا؛ 
عه.حما 

لايصح.هذا إل (! ؛lJالثناء بنص أف ثانتات 
ثريثكنا رردغ M• اونوو ي و الداخو الاخياط باُب ِس ثدا شمحي 

قتشاءوسض«رى،
بجوازه•مل يإف حتى طه فلابجي 

••©صى•*

سدضه1صابمضاساء:- ٢٢
ينام،سخاكارالوي:ج

أحراسم بجع ١${■' المال، مى مبلغ مقابل شخصآد عل الأرض لنا:؛ الحكومة مى 
اص؟ثى متلمغ مقابل اسمه ينطته اسمه عن بدلا 

لأفهدآ؟ ق المع رأى ما ت لشخص ثئول أف أرى لا إف أولأت ابواب• 
أفإثا فأس ان، إنخطئ قد ^^١، يقوله ما كل يكوف أن يمكن لا اف الإن

كدا.ق تقولون ما أو رأيئم، ما تقول؛ أف ؤإما ثظركم، ل المع رأي ما 
ئويإ،شزاة أنصا اف إناشلأى إذا الموال: هذا عل الخوف ق نقول ثاتا: 

وافهالتئم1ة، صندوق عل عزصها م باسمه، ونجها النيل، كاتب، إل وذهبؤ 

(،٢٥١٨رنم)ه اف ر—ول، عن والويع وارقاس القيامة صفة أبواب الرمذى؛ أحرجه ر١( 
(.١٥٧ رنم)١ الشبهات،، ترك عل الحث، باب الأتربة، كتاب اثي: والن

المساقاة،محابح لم: وم(، ٥٢)رقم لدينه، اسرأ من قفل بابج الإي،ان، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
(.١٥٩٩رنم)النبهات،، وترك الخلال، أحذ باب 



١٢٥ااق1ءاثنىواموزا 

بملممحاحثها وكذلك ئدمها، مذ غم آحز لثعممى الأرض هذه أو تعال 
واقطلحرام، والكذن كذث،، شك لا ئ4دا ذللا،، :م ١^ وكدللأ، ذللا،، 

هداق اجثئع إذن حيائه، ملتوية بطرق الئنغ نحالف—، لا الى الدولة انطمة عل 
تحالم،لم° إدا الدولة وأئظمة أنفلمتها، عل والتحتل الدولة، وحياثة الكذب، 

لهوأطيعؤأأؤول أقن أطيمأ »امنوأ ١^٤؛ ذأتث\ ؤ ت يقول الأوه لأف مزاعاترا؛ ثمنر المغ 
ألأش؛كفيهلانء:بمه[.

لأنظ اغ ثزع إسقاط عل كالتنحم الدولة أنفلمة إنماط عل فالتطل 
الناسبعض وقهم عِوْل، اممه بإمحاب واجب أمر بمحرم ليس فتإ الدولة طاعة 

ت،الئيء خدا أنز قد افُ كاف إذا إلا طانبجا، تجن، لا الاJولة بأن ماهمهي أو 
إذعلنا لزاتا صان ت اضُبه أنز قد الثتية هذا كاف إذا لأنه خطأ؛ الفهأ فهذا 
رامزJا.1ا° أو ١^^، به أمزسا سواء ثمه، ثقوم أن واجبا كاذ 

ثالزاجياخمالأ، به أنزك لكذ مصلا به إثزك لم لَ-نال افه" إذ ونقول: 
العص1ة.ق إلأ نمنهب أن أمورنا لولأة بنه أءناقنا ق الذين الذعيه ثحذ علينا 

لا.قفا: الككن، أنفل إل ت؛اتؤلم نزلوا مثلا: فلوقالوا 
نحاكلم.قالنا:لأ.اخفوا زئلوا: لَ

لا.قلما: أزخانىإ. امحطثوا ن: لوقالوا 
وأصحاثه،آله وعل ^^.، ثبثا عل ونئم افه وصل العاين، رب، ممه والخمد 

الدين•يوم إل بإحسان بنهم ومذ 



لقاءاتااباو،السوح١٢٦

الإف1ءاثثوامح،
—صى حم— 

وأصحايه،اله وعل محثد، سنا عل وتلم الله وصل العالم؛ر{، رب فب الخمد .ُ؛
سد:أما الدين، يوم بإحنانإل نعهم ومذ 

اقتوح،البانم، بلقاء النش اللماء مذ وا-قمنون الثالث اللماء هو ئهدا 
ه(.١٤١٤عام)نوال نهر ل الرابع وهواللثاء 

:^٠ *ق u_uUi  J؛

الأعل•نورة ثن بمي ما عل ييرا وسئم 
سأثح تذئ•' قنلؤ مجد 

ؤأأنيهلالأءل:؛ا-هل[، عره رقا.وُأسمكء س أثح تعالت قال 
مذوالنجاة بالهللوب، الثور وهو جامعة، كلمه والملاح الفلاح، مذ ماحود 

مز.لنكل دافعة حثي، تكل جامعة كلمه فهي الرهوب، 
نئثتومنه التطهذ، وهو التوتة مذ ماحود تالأءل:؛اا، ؤسَتهه وقولهت 

-نال:فال ي البمل، أخلاق اوذية، الأخلاق مذ الإئناف تطئث لأما زكاة؛ الزكاة 
لالأءل:أا[،ءؤثء،ه إذف: ١[، ]اضبة:مآ• ما4 نمحم ئؤاتتحز صدق أمويم ثذ ؤ-ْن 

أيإء،ثيذأيمحقتح؟
^١^٠٠،لا الديذ، له محلتنا اممه فيعد اممه، لمماملة باشثة الئزك مذ أولا يتزكى 

بزايريد ؤإنإ عغجل، اممه به بمعبد قنعا رئاته ولا جاها، يطلب، ولا يتمع، ولا 



١٢٧اله1ءاثثلأس،>ن 

الآجرْ■واللار اللب وجه 

الأعتماذات،و لا ثرشه، ق يثدغ لا ُحيئ الرسول اباع ل رش 
غممن ائاعه وهو ه بالننتة التركي وهدا الأفعال، ولا الأقوال، ولا 

الدينزاياثة، الثق م رمة الثلفج، الطريقة عل إلا تماتا تييؤ لا 
الطريمةعل رسوله لسان عل أو كتابه، ق ثقته به افه وصف ما يكل يومنوف 

دينق شيئا الفعلثة العبادايتح ولا اكولثة، المادايت، ق لأنتيعوف ١^■^ اثلمة، 
اممه.

يصنعهلنإ خلامحا دلك، حدود عند ومقوف الثنع، به حاء ما يتبعوف تجدهم 
ء,. ُ وصفتها،شفتها، ل ؤإما يوعها، ل إما ادتلعة، كالادكار ^١:^ ق ابدعة بعص 

وغمهلم.الصومة، من الطرق أصحايت، بعض معله كإ أدائها، ق ؤإما 
والحمدالغل، من محلبه يطهر بحيث، الخلق، محامالة ق الأسان يتزكى كيلك 

لنمسه،محن، ما لإخوانه محب الملس،، طاهر دالتا فتجده المسالميرن، إخوانه عل 

مومحقولثر، كل من ن-اؤل الناس حمح أف يود بل سوء، يمثه أن لأحد يرصى لا 
ا1ودْفيه ما كل ويفعل والثعضاء، للعداؤة سبتا يغون ما كل ويتجئ، حي، أ-أكل 

وا،وحثه.

يدهميي رروالدي ه؛ الرسول، فيه يال، الذي الئلأم إفشاء دلك،؛ وس 
إذارء عل أدمحم أدلأ لحابيا، حم ئومنوا ولا ئومنوا، حم ^٤ ١١ئدحلوو لأ 

اثلأم:بجا«ُآ/مج؟أإشوا
منالو٣^، محبة وأن الومتون، إلا الحنة يدخل لا أنه بيان باب الإبان، كتاب مسلم؛ أخرجه )١( 

(.٥٤رقم)لحصولها، سببا الملام إفشاء وأن الايإن، 



لتاءاتاو؛اد،ائصرح ١٢٨

وهذاالمسلمان، ذ واآود0 المحة محلب اثتي الأسااّ_، أهوى من مالثلأم 
ؤإدامنه، ثيء مسك ق صاو علك يسلم ولمْ بك مر رحلا أف فلو مشاهد، ثيء 

عليكنلم أو أث، عليه نلمغ لو لكي منك، ثيء مسه ق صار عليه سلم لمْ 
وانب.اوة ثوجي مما وذلك بتنكا، كالئ؛اط ذلك لكان ص، 

عزكثن عل الثلأم »ثتمأ الثلأم: إنماء عل ذ ل ه الض فال وقد 
مذوأما مذ عل ^ تلي إدا الوم الناس وأكؤ تنرفن«راُ، لي وثن 

عإر0،ذوق ثمف من عر تثنغ وذآ لأنك حطأ، وهذا عليه، ينلر فلا ينرئه لا 
مذيغرى لم ومذ عزنث، مذ عل تلمي ولكن فه، خالصا الئلأم يفن لي 

إلص الإيان تمام مذ زذللث لك،، \له محة بذلك  jeاكلمن،ض 
بماشُوإ؛ائلممذأما•

بٌتصل رهء أنن تعال؛مله فر 

بالتشتعال اطه اسر يكز أي: لالأءل:ه١[، صؤه زدء ءؤزةزأنن تعال؛ قال 
اطه.اسم ذم من فالوصوء مثلا، الوصوء اطه امم ذم ل ويدخل ئصل، له 

اطه.لأم ١^١^ اولأثمئ1إلأ الإنلأف أولا: 
إلألأ أن »أدهو ثال: ١^ وإذا اف، ؛اّم قال: بية ١;^ إذا أنه ناتا: 

مذاجنإني اللمهر وزسونه، علميه محثدا أو وأنهي له، ثريك لا وحدة اطه إلا 
الأئاتينابمفىمحمح«''ا.

محابوسالم: (، ٢٨)رنم الإبجان، س اللام إفشاء باب الإبان، محاب الخاوي: أخرجه )١( 
(.رقم)٩٣أضل، أمورم وأي الإّلأم، تفاصل يان باب الإبان، 

(.٥٥رقم)الوضوء، يعد يقال ما باب العلهارة، أبواب الرمدي: أخرجه )٢( 



١٢٩

كوواممه؛ ذكر من ا-لثمعة حطبه فإف ا-إثمعة، حطته ءَوْلت الله ذكر ؤمذ 
آثيدر إق أوةث>وؤ مزوِ من هتق' ردكك إدا ءامنوأ أق؛ ^^-٦١ تعالت اممه 

اقلبثئمل لالأءل:ها[، رنمءه أنتن مموله'. هذا وعل لالخم<ة:ا'[، ه أنج ودروأ 
وغثرها.ا-لإمعة صلاه أي! [، ١ ]الأءل:ه ه بشئ ويوله• ا-إثمعة، يوم 

وسسمهاإلا صلاة مذ وما ذكت، يسبمها اش الصلوات كل ثئمل الأية دهذْ 
يمثم رثه، اِ موكئ صلاة كل مذ اذ الإنتنئ حث الخاي،؛ ل ذكت 

بمدذلك.

الأسئلة.ثلمي إل وثتتقل السورة، هده عذ الكلام مذ الهاو.ر -مذا ووكتفي 
••ؤسى••



لقاءا|ءاسابالفتوح ١٣٠

الأسلة

اثدهسونيمنيساسه:١- 
أحدأو ه الزسوو يسب الذي أو درويئم بعض ي ذكريم الثوالت 

يتأووأحذا البن بنأر أحذا المئل ْع ولكن ثوبة، وله يكفر، فانه أصحايه، 
يزاولا ولكن ومعصية، عملة ومن ي الشاتم هذا كاف هإدا ظ^بممح، أصحايه 

كنايتل، ما عل وثدم وأناب تاب،، أذ بعد المئل حكم عليه يطبن فهل مسلإا، 
هللبي ئتيي وقصة ^^٥^٥، رهثر بن كعبا اجيل الصحاي مع الحال كاف 

محففلكم؟واف نرجوالتوصح، معروقة، 
أصحابهمى أوأحدا ه الئرسول تب من أف دكننا أننا الساول يقول الحواب1 

فانهM اوئول شي نن أف الصواب: امحا كذللت،، لض والأم وممل. ثكم فإنهُ 
المحابهتب لو لكن يكمر، فلا الصحابة مى أخدا تب من أما يكمر، هوالذي 
يكمن.فاثه قليلا، ثمنا إلا تبهم أو عموما، 

فثول:و. اومحول تب عى سيكون الإجابة، وموصؤغ الأن، الكلام لكن 
يكم؛فانه منتهزئا، أو مازحا أو حادا كال شزاء يكم، فاثه اوّسول شي إذا 

قلأث1نروأ . متنزآوى ظئ' وءا؛نءمحءأيأش ^٥١، تعال؛ اممه لمول 
لمولهثوبته؛ مبل فائه ياب، إذا ولكن [، -٦٥٦٦]اكو;ةته بمد َكريم 

مفرآثت إن آثه تنؤ من منثلؤأ لا أنفسينر عق آسمفؤإ ^٥)، ثا3قؤد\ك: 
]الزمر:"اه[اهمعأإثٌ' ألنُوبب 

المتل؟عنة ينمط هل وتكن 



١٢١ا1،ق1ءاثثوا}ض،ءذ 

وهوكافئسبه ه الثمول تب الذي كاف إف مصل• همه هدا عل ابواب 
ينتهوأإن يكهموأ للنيث مل ؤ ت تعال موله لعموم يمل؛ لا قإيه بعد، يسلم لمْ 

وارJدمنل، الثسول تب الذي كال إدا أما ]الأمال:ه"آ[، ه سف هد ما لهر ميز 
ثنمية؛ابن الإسلام سيخ احثاوْ الذي الراجح المول فان ه للؤسول ث يتّب 

لاJرسولبالثأر أخذا ثوبته، قبول مع يمل أنه 
اوقولهوبوًتيولم:صإ.اداِنئاَوقائل:بمقثجد 

قعنهم عما ؤإذا ه للرثول المئل ل الحمح، لكي صحيح، هذا نعم، نمات 
سشيعلا نوئه بعد لكن لم ساء ؤإل قتلهم، ثاء إذ له، فا-قى حياته 
دثّأهمللمثل منتحين كانوا فإذا لا، أم عنهم ستعفو الثسول كاذ إذ معرمحه 

•مثلهم الواجب قاف عنهم، عما أيه ثعلم ول؛ آدبي، وهوحى ه الرسول 

أماه الرسول تسئ، عذ عترهم ألسنة كفئ وهي: مميحه قنلهم 3، إل ثم 
يمثلوالمْ ؤإدا اممه، إل وأمرهلم ثموحا، ثوبتهم كاثمن، إدا اممه محبل د ممِ 

المنألة.هذه ق الراجح القول هو وهذا غدا، ماتوا اليوم 
الشهوروهو كافنا، ؤيمتل ثوبته ثمل هلا ثاب إذا أنه العلكاءت بعض ويرى 

أواممه، تسّئ، من ثوبه يمل ررولأ الن-ثمغت راد ق قال أحمد، الإمام ذم، مل 
متىمقبولة الثوبه أف الصواب،ت لأن صعيمح؛ القول هذا ولكن ، رسوله؛؛ 
قدكاذ ؤإذ يمثل، لا مإثه اممه تب كان إذ لكن الصحيح، الوجه عل صدرين، 

يمل•فءذه الرسول ّثب 

الرياهى.الوطن" دار ط. ٢(، ٢ ٥ )^ص.' القغ، اختصار ق المستقغ زاد ( ١ ّ 



1ق1ءاتااك1بائسوح ١٢٢

إإ ه؟ الرسول ب أم افب، تب ت أعظم أبمإ فتقولون! ثثئجبول ولعلكم 
يوبته،ملتا اش تب من ثاب إدا فلماذا إذن إشSكاJ(، بلا أعظم افه تب والحوابت 

وقلثاة؟ثزتئ، ملتا وئوو تث مذ ءاب وإذا كله، ول؛ 
ثميهعذ تعال افه أحبت وقد عليه، اف تاب وتاب، الله تب من لأن فنقول؛ 

آثيقتؤ من مثْلؤأ لا أمسهتم عق آنتبجإ اةو؛و< اؤ3ل فقال؛ حمة يسقط أنه 
تعالاممه أف يعلم فنحن [، لالزم:'آه هوأأعامح-أتجثا4 إيه' جيعأ يئغث_آثمب أللت فين 
عماالثر٠ول أل يعلم فلا الرسول، تسن، من أما اممه، تسئ، من بتوبته عنه صا قد 

بينهما.الفرق وجه هدا محتله. وحينئدبمنيرأ، عنه، 

ثوبتهمحبلنا ثاب،، م رسوله أو انيه تسئ، مذ أذ إل العلناء؛ بعص وذم، 

ثلاثة.المسالة ق ١^ 
*•ؤصى•♦

حكمالطواقبالمنهيوهبادنيامإيؤناض:٢- 
منويعبد حولها، يهلافإ أصرحة هناك الإملاث البلاد مذ ممر ق القوال؛ 

بعضوق يوميا، لحولها يطاق، لسسة أصرحة هناك العرى بعض وق اممه، دون 
أحدوذكر ، ١٦٢ؤ ويظافإليها بمج وهده صرقئا، وتعيذ نحونتعه هناك القزى 

وقالطوافت،، أكمل حض الظهر صلاة إل الفجر صلاة مند تبا طافت، اله إحوانج(؛ 
ف،االتوحيل.، دعوة بلعقهم ذللث، ومع الصاوارت،، فيها تمام احي مالقرى هده 

العبادات،؟هذه حكم وما الصلوات،؟ هذه حكم 



١٢٢اراق1ءاثدهوااضوز، 

ؤستغيثالمتر، يدعوصاحب — العثور بالأصرحة طاى من الحواب! 
أشيثمائ تى وقع' تعال: اش يال وهد أكم، ثزكا ئلمرك ههو به، ؤينتئجد به، 

[،٧٢،; Jijlil]ه أنتكار يى لأعلثليا؟ت> وم1 ألنار ومآوض عثوآلجنع أس حرم ممد 
أصحانم،دعاء —أعني: الئزك هذا عل ممزول وهم الناجي ل هؤلاء صل ؤإذا 

لمولافب؛ عند ولا منهم، مبل لا صلاتم فان تأم~ والاسعاثة الأصرحة 
اش=ئثوأ أدبمتِ إلا مكنهم منيم يمد آن تعهنَ وما ُؤ تعالت اممب 
وئلمَقتيهمنهتاب:؛ه[.ولامغقوفإلأ دكساك وهتر آلصتاؤ٠إب أزن ولا 

إلوالدهان! الدعوء، ي^مموا أن البلاد يللث، ل العلم أهل عل الواجب لكي 
ندعوهمأف يمكن لا كاف ؤإذا اممه، ووح مذ محائوا وألا لهم، الحمح، ليان هولا؛ 
العامة،هؤلاء إل دهيت، لو يقول،: مذ الثاس مذ لأف العموم؛ نبيل عل جهارا 

أذالم٠كن مذ مإيه ي٠تالوسي، ربإ مزك، هذا عمدكم إن لهم• وأقول، وأدعوهم 
معهؤهكلم محه، هول يروره أو محه، إل ويدعوْ نحار، من رعكابجم مذ نحار 

ينثصوذلا !أنش هؤلاء أل ~أيصا- له وي؛يرن الإخلاص، محابذ له وي؛ت بئدوء، 
وزموؤ آنتكابجإ ،؛١ سمثؤأنؤ دعتَؤ لأد1نثوأ ^إن )< ٥١قال كإ ل4، 

رمنؤ تعال: وهال [، ١٤]فاطر: بوه مثل ؤلأ ثكميرأ آلأتمؤ 
ثنلوةدءا،وتّ م، محبمم أأ؛ي-نو ثلم اك لاينجماأٌآ من أهو دون ين يذءإ مثن لنحل 
-٦[.لالأحفاف:ه ومأنادممكذيبمه تدآء ->نرأتاسمامأ!م ثإدا?٠ 

ؤثدعومالأصرحة، إل ثلاددوذ الدين هؤلاء لأن معهم؛ الدغوه ذاككتم_ا 
معهم،الدعوة ويكثيم، دءوتآ_لم، من بد فلا الجاهث، أهل حكم ل ينشرون 

اأ3ثدحئ.إخواننا أيدي عل ث؛دثئم أف سبماةئؤع\ل اممه ولعل 



رق1ءاناأبابائتوح ١٣٤

بحجامدي،صطيس:»اسمياقفو«:٣- 
ا1هدى،معنويا؛دكر ثواترا وثواثزت التق، ق الأحاديث جاءت النوال! 

بمح،؛بن ّؤالي ولكن 
كئرخأذ تبم\ةئوةت\ك اغ نزال لنا يجوز ثل امحقي، امحدي الأول: الشؤ 

؛دكئإسلاث كتابات j جاءت )اقظر( كلنة ش: الئى 
حتزا؟اف وجزاك أصل، لهدا فهل المقظز، المهدي 

أحاديث،ام: أمأربعة إل اثنمت، أحاديث، فيه وردت المهدي الخوابح: 
وأحاديث،حتنة، وأحاديث، صعيمة، وأحاديث، ه، الرّول عن مكدوبة موصوعة 
خروجهعغتثل اف حكمه اهتقستخ إذا ننحرج أنه والصحيح بغمدها، صحيحة 

ظلاتقى أي: ا>ءلأالأرص« لكية وانيئوا ومحا، ^١ الأرص مملا حنن 
حينئذإحسان، ولا عدل يى ^ وظالتا، جورا الأرض ملث فإذا إحنان، ولا 

عغيْلاف وفدتئم إليه، ويدعوهم ا-اس للناس يي، المهدي، نب،ْاةئرةعاك اممه يبعث، 
عندثا.القد هواثحح سا 

كافأيام الإمحلأمة الخامعة محلة ؤ، محاصزه العباد الغين همد وللسغ 
السائلالأغ أحيل ثمة محاصزْ وهي للجامعة، رينا باز بن انزيز همد الئيح 
المهدي•حروج حكم له حتى علها، 

سزذادتحق أنه يعول الذي -؛ ١٠۵٥١^هومهدي ^٠١ ١^^( كلمة)المهدي أما 
عنهممل ~كا وجهالهم محج، نوف وأنه المرج، سظر وأنه حي، وأنه لثراف، اق 



١٣٥اوقاءاثىث،واسّون 

هرسومعهم الئزدانم، هدا عند يوم كل صباح ق ٤مجول — الثماريي 
منالمباح، هذا ل حروجة سظئ مولوذت يوم كل ونحز، ونل وماء ورمح 
اثسإل وتمج برمحه الخرس يركب ثم والتل، والماء باو يمطن أن آجل 
وعمربكر آبو حتى ظالموف الثاس كل أف منهم، كشر أو عندهم لأن الظنمه؛ ماتل 

فاحدواغ.عنن طالب، أبي( بى عل ظلموا إمم يقولوئ(! رأتيم، ل ظلمه إْءممنبممح 
للخلالإالمنتحي اقليمه ا-حلفاء، ولنثوا ظلممه فهم منه، وانثصبوها الخلاقه منه 
•;مبمثه طالب أي بن عئ هو 

عجباقولا واشحلوآ رالململ كتاب j( للشهرسائ رأيت أن العجس، ؤمئ 
شه؛-بالثار ياحد ب لأي ظالمٌأيما؛ علئا ؤإن ظلمه، وعم بكر أبا إو ت هال، 

ظلنة!الئزذمة عند هزلاع صار الغايه- اممه او ن
ظالميكاثا وعم بكر أبا إف يقولوئ(! -يدا، يقولوف لا ^ ١^١٥۵عامه لكي 

هذاقولهم أن ثلث، ولا الخليمه، هو طالب، أبي( بى عل ؤإف للحلال، معتصم 
علهال، اثه المتواتر عنه صح فإنه مسه، طالسا أيير بن عل ؛قول، مرفوُس 

وهذاننحهبمة ينلتها ٠، ر عم١١ م أبوبكر ثبئها بمد الأمة هذْ ررنحر الكوهةت منم 
أساعهأمم يدعول من لكذ ذظهه منه والعدل( المنى وتمام الإنصاف، تمام هو 

بلمعهإ، وكان وازرمحا عم وبايع بم، أبا بايع هد وهو هذا، ؤ، طريقه حالخوا 
والتاريخ.النم ق معروف غ.بمعاوهذا عثإي( بايع 

يرذولم الناقصة، عن ماحود؛ هذْ )الهدي( بكلمة )المنتظر( كلمة فإرداف 
مول،تأن فالصواب الهدي، عل الزصم، هذا أطلموا أتيم العل،اء مى المتثدمئ عن 

أحمال)ا/،مأه،رةمأّااا(.)ا(|حرح4 



١٢٦

المنتظر.ت نقول ولا ممط، الحديث ق جاء كإ ا١المهدىاا 

اواض-نقدي لا الثق أنل نقدي -أعني: المهدي هدا إل نقول: ونض 
وجورا،ظل، الأرص مملا بحيث ذلك،، تعال اممب حكمه ايقسغ إذا تمج موف 
الأرضأف الأن يعتقد لأنه الرص؛ مى رائحه فيه أئرجة، اللهم يمول: والدي 
وجنرا،ظل، مملوءة وت< - ف -والحمد الأن والأرض وجورا، ظل، مملوءة 

الشريعهؤيقيموف بالحي، وينفوف بالعدل، محكنوف أناس فيها الأن الأرض 
وهداالشعوكح، حكام مذ او الشعوب، أفراد مذ كانوا مواء المنغل؛ع، بحثست، 

الحمد—-وفه ظهز بالأمس، نحرمتهم الثعوب، مغ ولا اليوم، الناس بلإف 
وماسأجله، من وثناصل بالإسلام تنادي كلها الإسلاميه البلاد ل متعدذْ فثايت، 

الأممو حى ثتمل، ل الحند- -زف الأن فالإسلام انتطامم، ما الإسلام مذ 
إلثدعو منيمه ممره فئات فيها وغرها، وانجلرا ونزئنا كامريكا الكافرة 

الإسلام.

ف——والحمد الحاصر الومت، ق أمريكا ق حتى وزئه، له الإسلام والأن 
خميعومنيمي العام، لهذا الغض بعيد أمريكا منيمي هع أمريكا رئيس إف لحى 
ورنه.له أصح الأن الإسلام أف عل يدل، وهدا عنه، ثمل كا العالم 

بجددالإسلام أن الكمرة— طعاة من —أءتيت الطعاة هؤلاء من يكر وما 
أياJشرية، يدي ولا اليثريه، بمدي الإسلام الشيطان، ولحي مذ فهدا البمرع، 

لومذكا آثه بن أنس دمو< ممن آ-ثيث ؤ١نةمحإ اف؟إ دين مذ ألحس نظام 
٥[.• ه _ؤ.ةث0 



١٢٧

ضثماتاصفيا،و:٤- 

يديمن أف عل يثتمل إعلان الئيمايغ، الكتيات يعفى عند يوجد النوال! 
امريزتعل بممحل فإنه اقوي، ٌى معينا مبما لقهر ال 

ونحوه.كالممه، التحصص مواد ق ا؛قديلة يالكت يروي الأول؛ الأمر 
pyU  :أنى:محي.إذا 7( ١ قشص)٠ طائة بمي ش

فامحأذلك؟

إثا»اصزأ ؤأ2لرآ فيه؛ تعال اف قال الذي الير من نؤغ هذا ابواب• 
رننئمحمجمه]سة:-آ[.نأم أ.ثزنأ*محةص 

القاعدةهذْ غارم، ؤإما غانأ U الثالإ، عل نبماثا ^١^؛ كل وايئ: 
الئز.ظفياير.

تكونكسا يفرى قد ~مثلأ~ ييال مئة خمى ثهر كل يدي الذي الرجل ئهذا 
يثريأنه قنصنا فإذا شيئا، يثري لا وقد ريال، الم، من أكثر فيها القريل ننية 

الدكانوصاحب غاحا صار ريال، مئة خمى من أكثر فيها التحفيض نسبة كتبا 
ذيلأنه عارما؛ وهذا غايثا الدكان صاحب صار يشر  ٢٧ؤإل ئسؤ، لأنه غارما؛ 
لها.مقايلأ ياحذ ولر ريال، مئة خمس 

نشت،العاملات هذه مثل أن وامحقه محل، ولا اثسر، من العامانه نهذْ 
منكشر عليه موم الذي الربا من نحلصثا أنثا ~مثلأ~ فرض ئلو كشرا، الأن 

المعاملاتهذه كثزت الأن اثير، ق تورطنا معاملأتيا، من كشر ق اليوم، البنوك 
إلالبنوك بعفن انحهث، حسث، الأن، هو كإ حمفر الربا أن قدمتا فإذا والمعالبات، 



١٣٨

قالتلأيا هده ثاتيثا الشريعة، مقتصى حب ثثعامل الإسلاث الفرؤع يعفى ئح 
اثنر.بلايا وهي العاملأيتح، 

إثاثغالإ، فيها تكوف ئنانلإ كل ض ئدا، ض نمهي أف علنا 
غار؛.غانأؤإثا 

••هصق(••

ضضسنيسامخموام:٥- 
الأيامأحد يصوم أذ مثل واحد، م ين صيام ل يم، جع يصح هل الئوال،؛ 

ايض؟الأيام مى واجد يوم ْع الئث 
إذافع وهدا بعصا— بعضها ينقهل —أي! سنامط أحتائا العبادامحت، الخوابرت 

العبادة،ذاُت، إل الطر يوف الونتؤ، هاوا ق العبادة هده حصول، اقموذ أف علمنا 
يحقفاذا ركعتي، يصئ حش عئلس لا ئإيه المجد، ان الأنيحل إدا فمسلأت 

لأن(اiنجد٠؛ محبه بذلك، نمهلت، ١^١^ يصق ١^١^٤، يصلا أن يريد وهو السءحد، 
يصل،والإمام ذحلت، لو وكذلك، صليث،، وقد يصق حش محلس ألا اقمود 

]كثب.محثة عنالثج وسمطء الإمام، 0ع JاJبحل نوف أنلئ، المعلوم مى محإف 
كلمذ وم ثلاثة صام خذ حا \ScJ س أيام الإنسائ نام لو وكذلك، 

ولأتالشهر كل بن النيه:ثومتلأةلإام رركاف ت.قآا: ءا:ثة قالL، ثز، 
١ُ أوآحره،،ر أوونطه، صامها، الشهر ول أق 

عرفةيوم وصوم شهر كل من أيام ثلاثة صيام اسحاب باب الصيام، كتاب ت لم مأحرجه 
١(.١ ٦ رقم)• والخميس، والأنمن وءائوراء 



١٢٩ارتءاثثمحاس،ءن 

أولق الئث أيام صّوم فانك بيانيا، اليفى أيام صوم أف تريد كنن ؤإدا 
صياملث،يكوف أف أردت لأنك قث البيض أيام جاءت إدا م الشهر، 

الئست،الأيام صيام فان ثهر، كل مذ ايام ثلاثة صيام أما العم، الوين، ذا هل 
•عنها نحزئ 

*•هصى•*

حمفماوسوةوسواننا٠- ٦ 

ممدارئا؟وما القرة حكم ما القوال؛ 
 !vاثثاذهالة يس فلا للماموم، إلا موكده ئنة الصلأة ق الثر٥ الخواي

اكمماةدثيةالإuم.
يلبمترولوبثزم<،راُ،أخوؤب صل ررإدا الحديث،I ق جاء ممد ممدارها، وأما 

منحطيئذ لم رريإذ حس؛ بإسناد داود أبو رواه الذي الأحر، الحديث، ل وجاء 
مصطرب،أنه وضأ مذ يص1ج ءولر المنام(ت ربلؤغ j( حجر ابن الحافظ قال ٠، حطاااُ 

ردم®.توجّب، علة فيه ليس فالحديث، حنن، هو بل 

الإمامحى ل نتة وهي الرحل، موحرْ ثئل وأعلاها حط، أملها فنئول،! 
الأموم.حق j لا والمنذرد، 

••0صق(••

الرسالة.ط. ١(  ٥٣٤• رقم ،  Y٥٧/ )٤ أحد )١(أحرجه 
ماجه؛وابن (، ٦٨٩)رقم عصا، محل لر إذا الختل باب، السترة، أبواب، تفرح داود؛ أبو أحرجه )٢( 

(.٩٤٣)رقم الخل، يستر U باب مها، والة الفلاة إقامة كاب 



لق1ءاتاسالسوح ١٤٠

:t( اممه أفوذظق ايئبإ.:٠ عن افانل قوو سمة ندى - ٧ 
ه:اي ض مَن إن موو: الخامعة ي الأّاممة حو 1ظ 

تعال!بقوله واستدل التصوف، عبارات من هذا وأن يصح، لا ^١١ ٥١حلق ررأنرف 
يدعيحر تعال اممه حلى حمى لا إيثا ت يقول، لالنحل:ح[، ه تنئ)؛ لا ما ؤو-ةنؤ؛ 

أفزفها؟هومن ه محمدا ثبيتا أن 

همحمدا أن المانة، هده إطلاق العالعاء، من ممر عند المقهور الخواب،! 
الأاجأدملام،يثاو،

الئماقعن ئمل ا نقالإطلاق عل الخلق وأئصل 
١^،وأكن م، زند تند ه محثد مول: أذ والأيم ١^٠! عن 

هدهناض إل أعللم ولر اشس، ُه جاء لقإ اياعا ذللثج أفته وما الأثبياء، وأنحل 
ّمح،ة•كل ل مطلما ا-ظق أتحل الس. أف جاء أنه 

ظ؛غي قفي ]الحل:م[، تأنرن؛4 ب نا _ باؤه: الأنتدلأل زأث! 
لميتقيثاوآلخم\ر ؤألماد وأ-قل ؤ تعال: اض قال اأزكوباُت، ل الأية هده لأو 

ألمحلى،L ~أبما~ وهو ثركبوف، مما أي• لالحلت٨[، ه تدرن ي ما وبجو وزنه 
مذأذاشظJjظ٠انيا عر لأة الأ-تللأل عن ركن،، U غي مذ نم 

لوقالمثلا ال1ص، به جاء ما يتحزى الأمور هده ق الإساف أف الأنثم إنإ 
ائنتوقات؟حمع عل عنونا آدم اشثني ممل هل قائل: 



١٤١الاتاءاثوهواس>ن 

وآلنرآثم 4< م؛ثكم ؛ادم تؤآكينا قاو: تعال النه لأل لا؛ ٥^١: 
لالإماء:*ي[،ه دمضسلأ .ظئنا نس يكثر ءك وءقأننهز أيكن نى وررقهم 
فيهابمد أن الإنسان عل يثغي الإطلامات هزه همثل حاقنا، من كل عل مل: 

سعدي.ولا شل اشز به حاء تإ 

و\إأنلئلمالزنل، وأفزف البين، حائم ه محمدا أف ثنلم يخن ف، وافمد 
مثهووء،معروفه الصحيحة والثق المزآن من دلك وأدله ءَقتجل اف بمد وأكرمهم 

عنه.أن الاحتياط فان صحح، ذليل يردبه لم ما وأما 
مشهورلكنه أذوى~ -فلا الصوفية عثر أو الصوفك عبارات من هذه كوف أما 

الخلق.أئزفح محمدا إف يقولون: هم تجن. العناء، من كثثر بمد 

ََُو ءم 

 -A:حكأادووامساّدية

فيهيواحه جيد بعمل ؤيقوم ا،لوثثاج،، إحدى ق يعمل ثحصن الثوال،: 
فهلالعمل، هذ.ا ئتيجه إهداء له أهدى معه التعاملثن العملاء وأحد الخمهور، 

يرده؟أم له، التثجح باب من الإهداء هدا مبل 
بملفلا معه، بمانل ين إثه أندى الدى الزيل ثدا كاف ^١ الحزان،: 

وأ•ماوا،و>ة، اأود٥ محلمنر الهديه أف ومعلوم رسوم، تكوف أف تئثى لأنه الهديه؛ 
هدامن معامله جاءت إدا فتحشى النتقيم، الصزاط اتباع عن بالإيان يعصف، 

الإسّافأف فزى اتعيي.، النبمل ق ولو عثرها، عل ميمها أن أهاواْ، الذي 
توفلأثه معهم؛ يتعامل ين هديه يمل ألا به أول للجمهور أمالا ياشز الذي 
١^٠٠؛^•ءل وف بحامحي 



لقاءاتاااب1بالفمح ١٤٢

ءمَ ءَ م ُ ءُ 

قلأوء:يرجى لإ بمرض أصب ض ءيب يؤو ٩' 

ثماؤْ؟يت->ى لا بئرض أصب بمن التوثه ثصح هل الثواوت 
يرجىلا بمرض إما حياة، مذ أيس إنسان مذ التوبه صح ثعم، الخواب؛ 

حتىمنه، ليمثص قدم كزحل للمتل سقديمه ؤإما مثلا، الثزطان كنزصن شثاؤْ 
ولوحتى الرحم، وانتحى رثا محصن ان إنمن ؤإما رأسه، عل السياق ولوكاف 

انالإنثوبه يقبل تعال انفه لأف ثوبته؛ ثصح فإنه لر"وه، حمعتا قد الحجارة كانت، 
\لتوآتمثتلول أقوولومي عق ألأوبة ؤؤ,إئم١ تعال؛ قال( بروجه، ' بمر'ؤن"ر لم ُرما 

هحمكجا عيئا أق ؤاث علهم أش، ؛توث، ئأوكلث، ريسر من ثم إتينإاتِ 
ا،:ماا[.لاو

الو0؛مل يتوبول أي: ]اكاء:با[، ه زبؤ من لوبي• ومش 
حؤآألتت؛حات معالون أل3وبة,لإنمك> ولبست ؤ الأية• هل•؛ بعد تعال اطه لثول 

لاواء:ما[.ه أقن مت ^^٠ ١٥ألمتون أحر ِإداحصل 

نام،ض والثدم الإخلاص، محة: ثزوط مذ لها د لا امحة ولكن 
قالأوبة ثأكوو وأن النئتل، ق يحوي ألا عل والعزم الحال(، ق عنه والإقلاع 

منالشمس طلؤع مل أو المندتج، مل ثكوف بالت( أي؛ مه، مبل الدي الومت، 
مغربما•

التوبة،ذكر باب الزهد، كتاب ت ماجه وابن (، ٣٥٣٧رقم)الدعوات، أبواب الزمدي؛ أحرجه !١( 
(.٤٢٥٣رقم)



١٤٢

اث؛أة:شديداسواف امويؤيه اخل\طؤ\وو حكم - ١٠
مىأكثز صراب عليهم ومرض المنلس، تصطهد دولة مى أنا السوالت 

ريالألم، عشرين الحكومة عاليه ثفرصى ئثلأ ريال ألم، يكسب، فالذي يحلهم، 
vliijلثنييد معها التعامل لنا محور فهل بالربا، ثعامل بنوك وعندنا صرانبؤ، 
أمالضرائء_ه، هذه نداي ق الزكام ثدغ أف لنا محوز وهل موائدها؟ من الصزائّت، 

خثرا؟الله وجزاكم ماجوريذ، أفتدوثا لا، 
ذلك،؛ق إئكال ولا ثبور، فلا الصزاب هذه ق الركاة دمع أما اُبمواب• 

ؤإقاقوله؛ ل اممه ذكرهم الذيل وهم :٦١، المحمموو أهلها لها الزكاة لأف 
ألنظُ—٠وف، ئزمم مألتوثة عثتا دأنينيلن وأك-ثكن .بممثرآي ألمدقث،

.[ ٦ ]الوبة:• ه ألنيل وأني أش ميل ونح 
أيصا؛محور لا أته أرى فانا الظالمة، الصزائسؤ هذه ق لدمعه الربا أحذ وأما 

مبيبجنإن'كئار ١^^١ يى بو ما ودروأ آثت أثمأ ءانإ أدمى ُؤ قال؛ اممه لأف 
هأم>إاً=فم رءومح، شقم ثثتن وإن ورثوله، أف نن يثزم •أدميا سوأ لم 0 ؤ. 
رووسعل قص لالقرة:خبأآ-ا"أ'ا[، ه ولأهقللزث هللثوث ه زيادة دول أي: 

الأموال.

ربإفهذا الظاق الحكومة هذه إل ثعود البنوك هذه عائدايت، أن فرض لو ثعم 
الدولةمذ يأخذه توف، لأنلث، ومسائ،؛ عن الظلم لثل.مع الراسثؤ هذا ياحل. بأن يمش 

حوارأرى فلا الظاق الدولة هذه لعثر البنوك كاثت، لو أما ظلمها، به لثدخ الظالمة 
التنكبث لا ١^^١ هذا ياخد أن له محور بانه يم الناس بنص كاف ؤإن الأخذ، 
لملن أنلئ، يدعي الناس بمص لأف ثصرايية، ايئج مومإل صرفه يور محق ولكن 



١٤٤

التنمر،سموما التي النهرايك إل الدعوة ق البنوك هدم صزئته الرثا هدا ثأحد 
لا.أم صحيئا هدا  j\sإذ أذرى ولا 

التنوك.من الئ;أ ئوزأخد لا أنه النالإ هدْ وخلاصة 
للأثةمحثع ي الزذلخ، ع j زق خفة ل iاJ ه الض ن إم 

العثاسرثا رباثا مذ أضع رثا وأوو موصؤغ، الحاهله رثا ررإل يال! الإسلامية، 
وأطلق١^ خاو ق فدرثا الآن فانفلر: ئهءرا؛، هوضوغ قإة عداني،، ١^ 

تيلهِمحثلأئوزأق.
إذامج لا ض، بن لإربمُ ولا ه، نفوي أخدة لو الإنسان ولأن 

أذيريد وهو الإنسان ياخانه ربإ ريال، مليوذ بمر الربا أف انمحى كيرا، كاف 
ممه.محن مه 

ثداأف ثدئول لا لأمم ي، به اءثدى أخدة إدا انiلم الإنسان ولأن 
به.ولاثتصدقوذ الأخرون الناس خده ما مثلا، به لتصدي أخده الرجل 

^١أن إل ^١ أيأئب الموك بن اوثا أخد ض الناز ضنا إذا ولأننا 
الإسلامية.الشريعة عل مبنة تكون إسلامية بنوكا 

قنتزمؤ أننا إلا الأحوال، من خال بأي يجوز لا اوثا أخد أو نرى: فادوى 
علالفرابؤ مرض التي الفثالث الثنوك هده كائت، إدا وهي الأ؛مْ، المسالة هدم 

محلفهدا الظاق، الوولة  ٥Jلهالدئعه مظاننته بمدر الربا من الإنسان وأخل. الناس، 
بالصواب.أعلم واف عندي، ثويمخ 

(.١٢١٨رنم)ه، الض حجة باب الحج، تحاب إ لم مأحرجه )١( 



١٤٥االةاءاثثواص،رذ 

ذبائح؛نربع تدبح بلادهاأن نمراض إن ندرت - ١١

بلادئا،اش يصر إن وقالتت الخلج، أزمة إبال يدرا امرأة ثدرت الئوال! 
امحم؟فا وثووغها، وثيحها ذباج أربع لتدبمى 

الثدرعن ش ه اي لأف النير؛ عن وغثرها الزأْ هدْ ثئهى أولأت الخواب؛ 
دالثئظأيِسمنملأ:ةئ؛.لأ:أقيخٍنلأ:>ئصسم'"'، ُذأل: 

ينأبمث إذا تذز، لإ أز نت، ّمائممنث غثك، م.ءب' بميزاة، إلا 
مىآينث إدا أو ثئذر، الغاف قدوم من أيسث إذا أو سدر، المرض من الشماء 

لهسدز أف من أكرم عء؛ْل الرب عئبمجل، باق ظن حطأوسوء هذا سدر، الانتصار 
ررإنهاوتول: داَل، زبجدا فافكزة؛ عاليلئ، أم إذا زمحذ هؤلخ،، لمقل 

النيرالعناء بنص حرم ولهدا الناقل؛ يمغله لا بحم يأنجا لا والدي يخثر'ُ، يأف لا 
بخ؛ر«،^:اق ١٠: Jliونول لأة أ>ثئ ضُ، ش الئّول لأة أ>ئة؛ وقال: 
أبدا.طائمة لائتصار ولا غاس_،، كيوم ولا مرض، من لثناء لا سدر لا اف فالإن

البيلأول طاعه؛ يدر إذا بالئدر الوفا؛ من بد فلا وثير اسل إذا لكن 
يaلعلممهالأنماء.ولا ُ،ولأيأكلمثه، ®سودرألبملخالآكلمةا،ُ 

ومحورعهاثدرث، كإ ويطثحها الثنم، مى أربعا ثدبح أن عليها المرأْ فهدم 
عتروهي الخمراء، عل توؤغ أن المصلحة من اف رأت ؤإذا حاصه، الخمراء عل 

مطوحة.غثر ثلتوزعها للفقراء، أنفع هل.ا وأن مطبوحة، 

كتابومسلم! (، ٦٦• )٨ رنم القدر، إل العبد النير إلقاء باب القدر، كتاب البخاري! أحرجه )١( 
١(. ٦٣٩)رقم شبا، يرد لا وأنه الذر عن الهي باب الذر، 

(.٦٦٩٦رنم)الخامة، ذ الدر باب والاjور، الأيان محاب الخاري: أخرجه )٢( 



هءاتاساهتن ١٤٦

^صيإوواضلأس1حيتم:- ١٢
منحماعة عند محبوب مول! كإ وهو الناجي لأحد إمام ثاب هدا الئوال؛ 

ينتحيولا العاصي، بعض وعنده ممصر، اثه مسه مزاوة ق ؤيعنم الجد، رواد 
قهوبقي إذا ثمه عل وعمثى الناس، مى واقيين المحة هذه ينتحي ولا الإمامه، 
يتمر—أي! المنجد ق يمي مهل والرياء، القاق من مسه عل نحشى إماما المنحد 

والنفاق؟الئثاء حشيه الإمانه أويرك الناس— مامة إق 

ولكنلومه عند محبوب بأنه وصنته الدى الناب هذا إل أةول1 الخواب! 
ومحبةالإمامة من به اممه حناه الذي هذا إف أقول! ربه، وايرثا بيته ذ،ا إمراف عليه 
يسكروأن العبادة، ثئن وأن مه، عل الإمحراف، عن ينيغ أن توجك، له قومه 

افهمن نعته ص إمام وهو قومه عند محثوثا يكوف الإنسان كوف لأن عغيثل، افه 
حاطنهمنإدا مدا خبأه بمثوة أسى ؛، ٣٥١ؤعكتأد ؤ تعالث مال، يره، 

هإناتا قشي ؤنأئتثكا قال: أف إل لامئن;ما•[، نئنماه ثاؤأ أنشؤرث 
]المئن:أب[.

هداولتجعل مسه، عل الإسراف من ؤلتئ النعمة، هذه عل افآ فلمتحند 
مكانه.ق ولتثى افه، ءلاءة عل تعينه الى الأسباي—، من 

ملس،ق الشيaلان ينقيها وسوسة فهده الرياء، من أحنى يقول! وكونه 
فيجب،مراء، انثر ويقولت الشيهلان عليه يدحل يعتل أف أراد كل،ا الإنسان، 

الصلاة:ق يزدد داجا فهو عغ؛جل، باطه ؤينتع؛ن عنه، ؤيعرض هذا يطزح أذ علميه 
نتثُمنه]المانحت؛ْ[.وإياك تثد ؤإءك 



١٤٧الأت1ءاثثواصوذ 

واحاديثسنية(( حديث»الذينيدحلؤنراسةولمينخدواض الجنعبين -  ١٣

فيسجدوا ولمْ ا-لثتة يدحثوو أقوام ق ه قوله بين ثويق كيف الئرالت 
الصلاة؟تارك بكقر جاءت التي والأحاديث نجدة، 

علنجدة، ف سجدوا ولر ا-ئة يدحلول إمم قوله عئمل الخواب؛ 
بائيةق أو الإنلأم، عن بعيدة بلاد ق لوكاثوا كإ الصلاة، وجوب نجهلوف أناس 

أنيوف محووإنلامهم، ماتوا من عل —أيما— ونحمل شيئا، الصلاة عن سنع لا 
الأحاديث،مذ ذكندث،— —الدي ا-ثديث، لأن بدلك قلنا وإنإ تجدة، ف سجدوا 
التثايهواتباغ ال؛يئه، الحكمة الأحاديث، مذ الصلاة تارك كفر وأحاديث، اكشانجة، 
مءؤ تعالت اممه قاو كإ باض— —والعياذ ريغ ملو-ألم ق مذ 'لريمه الحكم واطزاح 
ؤ\ؤئ ه ه:قثهئ آنكض لإ ئن قئ ثلتث نث خمئ قك وو 

•ءنناذ؛ماا ]آل ه هيبي، ؤآيعاء آثغاءأكنت يته مايثنه مقمن نلويهررخ 

ودو،أحد إل حرج الذي الأسهل عد ش ثى الأصترم قصه بلثك ولعله 
قومك،عل أحدب بك،؟ جاء الذي ما ملأن، يا وقالوا! رمق، أحر ق قومه فوجده 

الثنيفاخيروا ورسوله، باض آمنت، الإنلأم، ق رعبه بل مال،؛ الإسلام؟ ق رعبة أم 
اشمذ لكذ نجدة؛ ف تجد ما الرجل هدا أل مع ا، اإثااُ أهل من ارإمحه فقال،؛ 

الخاثه.ولكم U نحبن اشَأن نال الخاممه، شن عليه 

 Iالرالة.(^ ٢٣٦١٠٤أ،رفم ١ أخمدنءم خرجه أ



لق1ءاتاوباو،السوح ١٤٨

هَ ُ 0 َ ٠

طهمسدموامصخهاضووالإضم؛' ١٤

لحلالويت أن أي; الصلاة، وقت يحول بعد اكافز سمافر إذا ^١^ ٠١١
.،إ؟ ٢١بمصر، مهل تاي ثم البر، ف وص علته 

يمصزفإنه مسيرْ، ق وصل الومت، يحول بند الإنسان مامز إدا الجواب• 
الصلاة؛يم فإثه بلده وصل ثم الثمر، وهوق الوين،، عليه لولحل اله ي صلاثه، 

هنالهاومش محصزثا، الثمر ق الصلاة قتل فمش بوقتها، لا الصلاة بفعل العةتْ لأن 
وامحرأهها.

قدير.ي كل عل ٩ نافنا، ماركا لقاة هدا لثاءنا بجنل افَأن ننال 
••هسؤ(••



١٤٩الأقاءاارابعواس>ز، 

—هخى—
وأصحابه،آبه وعل محمد، ثبثا عل وسلم اض وصل العافيث، وب الخمدفه 

وسبم4(إحانإلينماش،أمابم
اقتوح.ابر_، بالماء المش القاء من وامحثون اوابع القاء هو يهدا 

وسرياتانيصةالآش:

من١^١١^، ١^٢ هو اليوم هدا وكان الأعل، نوتة من نمى ما عل سكلم 
ه(.١ ٤ ١ )٤ عام المعدة ذي شهر 

الأعل!سورة ق تعال اطه يول عل الكلام هو القاء هذا مثدمة وموضع 
القورة•آحر إل ، ٢١ا~ا لالأءل'•■ آ'لآسش؟؛أ هتقاو؟وثجثم، ُؤ'ثدوش 

بم؛اأ'لآمحه؛
ثم١^؛؛،^، ست رن ؤه-في _،J،! يدكن، أف ه ثبثه سبماةئؤناك اطه أمز 

الناسأن تعال اط4 ^1، [، ١ -١ ١ • ]الأعل: آلأسسه من؛نشرهكرثجثآ، ؤسِدآر 
يتي.'إل الدكزى بعد ينمسموف 

الخالييممة علم ص خزفا قاثه أي ظ، افَ نحض الدي الأزو: القنب 
ثاينتنحتفرؤأ إدا ؤوأؤ-مى تعال• يال، كنا ثدكر، نبه بآية يكز إدا فهذا جرؤعلأ، 

يكزإدا اطه ونحاف اطه، نحض ئمى لالفرئان:مي[، ه صناؤبملماط نجثوأعليها لذ زنهنِ 
واسمع.ايعظ اظه، بليالتا 



١٥٠

تجبأي: لالأض:ا١[، >ثبم؛اآ'لأنبىه محه: ممال الأشهى، م اش: المم 
صدوهو الشقاء، من مضل اسم هنا والأفمى -٦١، ينتؤع ولا الذكرى، هذه 

و؟وثيثق فها)بنو* لم 3فيآلئار ثعؤإ أقن ثأثآ ؤ هود: ثووة ق كإ الثعادة، 
و؟يرليل لما سال ر،؛، ,؛ان رئف ثآء ٠^١ إلأ دامثأم؛ت ما متا 

[.١ • -٨ ١ • لصد:ا" 3فيأإقه شدوأ أل؛ن آما و٠ 
ما،يتتؤع ولا الدكرى، يتجنب بالنماوة ا،لتصم، باق— —والماد فالأسمى 

يدكئ،الكافر فان ١^١٥^، هو وهنا غاسها، الثماوة ق الثايع هو والأئمى 
JالاJكزى.سبخ ولأ 

لالأءل:أا-زلأ،^٠^ لأئزت لإ 0 أولإئ أق ظ ؤ\ؤى قال: ولهذا 
الدنياناز لأن جهم؛ ثار وهي المحنى، اما ا،لوصوده اJاز بمل الذي [، ١٣

مىجرء رريارآكم الدذيا؛ ثار ق محاJ أثة ه ايي ض صح مثن لها، ياشبة صعرى 
ا•ثاوجهنمأ'ُ مى جرءا نمحث 

نارواأزاد صنما، ومثن يتسع الدئيا ثار عل مصلن الأخرة ثار إل أي: 
ثارفإل ١^^١، نار من ي\كول  Laأمد هي بز محئوصة، ئارا ليست كلها ١^^١ 

^١^١>،يقوبؤ: اينه وصنها ولهذا جزءا، ومتى سعة عليها فضلش الأجرة 
لالأءل:أا[.

عماولا منمج، يقون لا واثعنى: عما، ولا فيها يموت لا صلاها إذا ثم 

كتابلم؛ وم(، ٣٢)٥٦ رمم نحالوقة، وأما النار، صفة باب الخالق، بدء كتاب البخاري! أحرحه ( ١ ) 
رنمالعذب؛ن، من تاخذ وما قعرها وبعد جهنم نار حر شدة ل باب وأهلها، نعيمها وصفة الخة 

(٢٨٤٣.)



١٥١الهاءاارابءواس،وى 

ئأودممنجئت جثا بول معل أحياء لكنهم الواؤع، ق أحناء يز ؤإلأ سعيوة، حياة 
-حازنوهو ثنؤق،ه، ^٧١^ عغ؛ْلت افه محاو كإ لالاء:ا"ه[، ه عيها جودا 

هؤهلاإقئّالعدا>-_، هذا مذ وير ثتلآكنا، أي; ر،ثه، ءثنإ ءؤيئضن النار 
ؤتيَقممحاهآ'كرةز ؤلهث آ-لي حمكو لثن ُؤ لهم• ويقال واحة، بلا لمحرف:ماما[، 
لالزحرف:\/ما[.

عليثكل ئد لأنه لالأءل:'اا[؛ زلأ بما نزت ه قوله: نش هدا 
ميتهفيها يموت لا فيمال: ذئت،؟ ولا حي، لا الإنسان يكون كيف اثس؛ بعض 

وشدة،وجحيم، ءذاد_، ق ُاف— —والعيال فهو -يا، ينعي حنا؛ عبا ولا -يا، يشح 
بموالوش،ثمحذلأبجلل/

لالآض-مادبماولأ لابموت م و• 

ه،ثثؤ وتهء وقرأنم *0وج.أ أثح تعال: ئوله عل الكلام نبق وقد 
إلالشرك رجز من وأحرجها فزكاها، قثميه أي: ُؤرقاه بثوله: المراد أف وبينا 
التوحيد.ركاة 

نفسحأن أجل بن الثووة، بقية عل الكلام بعد فيإ اف— ثاء —إن وسياق 
للسائفذ.محالا 



1ظءاتاسباهتوح ١٥٢

الأس1اة

انرأةض،دقضاكق- ١ 

الطلاق،منه طلتن فليلة بأيام الدخول ثعد ثم امزأة، روج رجل الئوال؛ 
أمنهايزمعت، حالنتلئ،. شتت إل لهات فقال عصمته، ل ثبمى أن ق يرعب، وهو 

وهوالطلاق، عل وحصلت، الكويت،- ق الدنتورية المحاكم -محاء للقضاء 
الطلاق؟هذا يقع فهل معه، بمائها ل يرعب 

الزوجيفارى اف معناه! وا-ؤلع اهلع، زوجها سالت، اش ا،لزأة هذه الخواب! 
ونحنامحى، رجو ثى أو أمحها، أوبى منها، اليوص كال سواء ^'،r,،، زوجت*" 
نقول:

الئئلأل ثزعذ؛ لب إلا اسيى زوجها تال أف للمثرأة تحل لا ولا: 
علتهايحرام بأس، عم مذ طلاقا روجها سألت، امرأة رُأي،ا ت قال 
زائطالخق«اُ

أولزخلقه، ق أوكرهته دينه، ق كرهته باق شرعي، سب هناك كان إدا أما 
أفعليها حرج لا تجنثد والدين، اُقلق مستقيم كان ؤإن معه، ثعيس أل ستهئ 

مأ.ءط1ها، ما عليه رد بأذ محاثعه، نحاJعه الحال هذه ق ولكذ الطلاق، سال 
بمحةاه

الطلاقأبواب والترذي: (، ٢٢٢٦)رقم م، ق باب الطلاق، مماب داود: أبو أخرجه )١( 
كراهيةباب الطلاق، كتاب عاجه; وابن ١(،  ١٨٧)رقم المختلعاته، ل حاء ا باب واللعان، 

٢(.٠  0٥)رثم للمرأْ، الخلع 



١٥٣اسءامابءُاأضءن 

اف،رمول يا ةق\ون.' اللمي.، آب متس بن ثابب امراة أف ذلكت ودليل 
الإنلأم،و افم أكنة ص دين، أيشفيمحزلأ نايس، ن ;^ 

 LJ^ هاض ننول ئال م، قالت: خدقه؟« عض ص اش ننول
د3ندمه<<را/وطلمها الخدمه *رامل 

فاوزوجها، ْع الماء تستطع  ١٧^١ ٥٧١أف المضثة هدم من العاثإء فاحد 
بذلك.يامرْ أذ بل المغالعة، منه يطالب الأمرأف لوئ 

عليه؛صرر لا الحال هذه ق لأف _>1^؛ بال يلزم العلياء• بعض قال بل 
يرقيها.وموف مهر، من لها لدم ما صياتيه إنه إذ 

فيه،ويز-م، إليه، يندب وتكن با-قلع، يلزم لا إJه ذقولونت ^١؛ ١١أكثز أما 
٠.منه«آ حيزا افه عوصه ش شسا ثزك رامن نه: ؤيمال 

سروجاف من يمنعها عصمته ق فماؤها ت مشكلة أمام الأن اثنا أرى وآنا 
عدتأاانتهّت، إدا وأما منه، طلمث، أما الحكمة حكم حسب وطامرا آحر، بزوج 
هذامقابل شيئا يغطه لم ~لأما الشكلمة هدم مى للحروج قاري للأزواج، تحور 

أناجل ثن النألة هن•؛ ل والصلاح الختر أهل يندحل أن مى بد لا انه الحلع— 
ذلكيآكوذ حتى عوصا، ينطثه أف ئعليها ؤإلأ وزوجته، الروج ؛؛ن يفلحوا

مماشزعثا•

؛٥٢٧٣رنم)فيه، الطلاق وكيف باب العللاق، كتاب الخ١رىت أحرجه )١( 
اره.أحمدسمءبا،رقممي،م\(ط.رمأ(أخرجه 



رقاءات،الابص ١٥٤

-٢

(! U :Jiji  الار، ^ ١^ ه َلأ ذن مJl  ذلكعر :ه لكف
لإمامتكون الببمه وأن الإسلامية، الولايات بثنيي ذلك يقلل كاف و1دا تموج، 
واجد؟

يس!تلات خاهل؛ة، متثة بموئ الأم لزو البمة لا:رى ١^^، امحاب: 
أفينكى ولا والعمد، الخل أهل باينه إدا للإمام يثبت الببمه أف المنلوم ومي إمام، 
الضاذأف ئدا عل زالدلتل الأنة، أزاد من فزد لئل حق الينة إف موو: 

أفزادمذ مند كل مذ ذِلاوث، ^:٤^٠ ي م أنا الأزل الخلقة موتمحدابموا 
إناناولخنلوه لزحل، والنقد الحل أهل بايع فإذا والنقد، الحل أهل مذ بل الأنة، 
الينة؛إل يعوذ أف عيه محن، البينة هذه عذ ■حرج مذ وصار إناما، صار عليهم 
لأفيرى؛ ما فيه ليطن الأم وج إل أمره يرقع أو جاهليه، ميته يموت لا حش 
والثزور.الفثن إل يودي قايسي مبدأحطثر المبدأ هذا مسل 

ونجس،أمتاك، ق افه واس مسك، ق اممه اس له! ناصح؛ذ الرجل لهدا فنقول، 
أفإذ لمْتثاع، أم اننح بايعثح مواء يابت،، إمام أنه أوثعثقد الأمر، لوئ نتاح أف علميك 
زالغمد.الحل لأهل ولكنه الناس، أفراد مذ مند لئل ليس الثقة j( الأمن 

فهداالواجد، للإمام تكون والتعه الإسلامية، الولايات بثنيي عيره أما 
عهدمن ثابت الإسلامية الخلافات فثعدد المنلميذ، لإحماع محالمن باطل عدر 

ْغقونكلهم التق أهل من والأئمة هدا، يومنا إل منعددة رْءؤتبمأرموهي الصحابة 
ذلك،ممن أحد ولا لحزنته، ل ني الذي للأم أو ي؟ تكوو الثنة أذ عل 

كلهياننتيئ ^>_ isأن العلوم قذ م ؤإلأ السٌيهلان، مذ ثلبيس قاله الذي وهدا 



١٥٥ال1ق1ءاررابعواصون 

واجب، ٧١ؤيروف مطمتهم، عل \لإل)وق له كاثث لمن بمايعوا أف هذا يومنا إل 
الط1عة.

ضعف زآحد لإuم إلا آئ أو وى لا كت ^١ اويل: هدا ثال 
متشحيلثيء وهذا إمام، بلا ظهم أصحوا الأن الناس أن دلك،ت فمعنى المنلم؛ن، 

لتسيقول: إئنان كل ^^؛، الأمور لأصشحت اوأي، حدا أحدثا أننا لو متعدرا 
اكنلِسمحامما.ؤلأيرنافيسا

••ؤصى♦•

ح؛ةاراسلأةنياسجدامنيالحر:٢- 
جدرافبه يزين الذي والأبيض بالأنود المظلل الرحام بعص هناك النوال؛ 

فهوولهدا والكن؛ الئزك دول س نحلب الأمن—، مع وهو الداحل، مى المناجي 
وهيالنظر، بتدقيق محن التي والمحمية الظاهرة الصور من كشر عل محوي 
وصعوحكم اثناجد؟ هذ0 ق الصلاة حكم يمما وحيوانات، لأشخاص صور 

بالمجد؟اوحام ئدا 

محرمأنه يعني• غرم، الصور فيه ثفلهر الذي الرحام هدا وضع حكم ايواب• 
ملإتالذين المى أهل عل وتحب الصور، فيه رحانا المسالمان اجد مق ثضع أن 

ئدال يتلوا فلا تنكل لإ يإذ بإزامحا، بمالبوا أذ يدا اجيهم ملجدزائ 
الكنائس؛يحول مى رْنءممنبمثن عمن امتغ ولهدا آحر؛ منجدا يطلبوا بل المنجد، 

^^١.فيها لأة 



لت1ءااتاكاباص ١٥٦

 -t شنهأو
عند؟

قمرا كيلو وعشرين مئة عن ثريد برعة باليارة يتّثر الإي الثوال؛ 
آحئنحص يموت أو ممون، حادث عليه محصل الإثارة يقتلع أو الثاعة، 

كبوزوهل عمد؟ شبه أو عمدا، القتل هدا يكون هل أحرى، سيارة ل أو معه، 
الأصوليةيالماعدة أحدا سيارات، أحرى حهامت، ق يوجد لا كاف إدا الإشاتة قطع 

؟اممه— —ويقكم أفيدونا عكه(، مع )ا-محلم 
لأفمعم؛ يحد Jحددها أن يمكن لا فالسرءه الئرعة، مناله أما الخوان،: 

يبنأيما قرى وهناك حاص، وحط سريع عام حط فهناك بجلن، ديك 
ثحنبثمميد الئزعه أن فالمهم الغد، ق يمثي وآحر التر، ل ينثي ثحصن 
ضبممحا.النحدئة، إل الخالخة 

متةعل فيها زدت إذا السيارات فبعضن قلمه، منها السيارات إن ثم 
ذكلبمجتر، هدا من أونع سرعتها تكون السيارات وبنص ^١، ١٤ذكون وعشرين 

مثال.له مثام 
ئال:تعال ، ٧٥١لأف الإثارة؛ قطع محور لا اثه أرى الإس١رة، كطع أما؛١لتنبه 

١^وولاة متفيه]اس:بمه[، ثئ4أمحم وزل ثأطيأ أقَ أطٍمأ م ون ؤكآئ؛ا 
ذهن.0بر• ان: للأنتقول وعلامات قف• للأنسان: ثقول علامايت، وضعوا إدا 

بز.يقول؛ أو قف. للث،ث يقول الأمر وئ كأن يعني؛ الثول؛ بمنزلة الإشارات 
الطاعة.واجب الأمر وول 

يمتحأن إل بخاج من أوفيها حاليه الأ■حرى الخهلوط تكون أن بتن يني، ولا 



١٥٧اواقاءالرابعرا}ضسوزا 

إفوقالت السعودية العربية Jالمالكة للمرووهنا العام المدير محاث وقد اخل، له 
يهداكيلك، كان ؤإدا والمثجز، للأيهاف، ولكنها للتتظم، ليسغ الإشارات هد0 

أوعدمه؛وجوده فه مع يدور امحم و(قولهت الثاتل إليه أثار ما علميه يطبى لا 
مشغولا،الأحرى الحلوط كافئ، إذ ، قفت المعنى وليس بالإيقاذv، أمر هدا لأذ 

يتجاوز.أذ للأينان قور فلا هدا وعل ماسا، هم، ت المعنى بل 

لتداركمنرعا ياق ان بإنفإذا متعوو، غر الخل اذ الإنيزى ئد ثه إم 
نرىلدللتح ممزا؛ هوا يمع كإ الخادمحثح فيخصل بالثز، ل رحص التي الإثارة 

ليتميح ثم دقائق، ثلايث، ثعدو لا ~واةمل والمنالأ الوقوف، الواجن، أن 
ط.

عمد.محية ولا عمدا فليس عمد، محبه أو عمد، قتل انه ق قولك، أما 
••©صى••

نفاض:وحكم اثر، م؛ إمادةالآ«يو ضوابط ٥- 
إمانتهصوابط هي فإ الثمر، أثناء محموعة عل نحمى ثامر إدا الثوال؛ 

لا؟أم ثلتكوفآج الثفر، أثناء اليئوقة أفراد أحد خالقة إذا كدللئ، هؤهب؟ 

واطا؛عليهم يؤمروا أن النافرئ أمر ه الرسسول، أف المنلموم مذ الجواب• 
الثمر،بمصالح يتعلق فيإ مطاعا يكوذ أف هدا ولارم موصى، أمورهم تكوذ كلأ 

تقيلا معه: الدين من لإنسان ثاو لو فنثلأ: طافث، توم قلا الأخرى الأمور أثا 
لوقال:لكذ دللث،، ل طاعته ثلزمه فلا مثلا، الاثنين يوم يموم أذ وهومحت، عدا، 
طاعته.ثزمه الآن، الكان ^١ ل ثنزق 



اقاءاتاسالذ،>ح ١٥٨

مصلحةق إلا سصئف1ا وألا الأماثه، يزاهم؛ وأن عغجل الله يهم؛ أف الأمم وعل 
ِسلا ظ شئاغ، إلا الثأمم ب:ام و. الهم، اف إل، أثزث ومحا القوم، 

نجت،ينا إدا اثنا ومعلوم حاصه، الثمر بنمآحة بملي فيإ ؤهؤأ يطل؛، لا أمي 
حالمة.نس بم فإنه ءلاعته، 

*•هصى••

سصمحامحإذاك1بيعائ1:٦- 
اشخصكاف نإذا علاتة؟ عث فهل علاتة، اللمنكث كان إذا الثوال: 

يخدوواحك، النام؛ منه يحدر فهل والمعاصي، النوق، ويدعوإل بالصؤ، يجاهر 
م؟ثن 

ثتا،لكذثلي،ئإنكاثْ فجم، أعلن إذَا الئكث الخراب: 
مذالثحص أن؛،_( المهنلحه اقممتح إن الملحة، إل فيه ينظر هدا به؟ المائم 
متقيالصلحه كائن، ؤإدا يعينه، فليدكن المم، مذ علة هو عكا يرثيغ أل أجل 

أقوامبال، ما أو كدا، يمعل منر الناس مذ يوجد يمالط: وأن القول،، يعمم أف 
ثهوأحسن.دللث،، شابه ما أو كن،ا، يمعلوف 

^ا،صبي،ضثظئفهإلاقكنلذا أن فالمهأ 
^١الناس، به يمثذ أف مذ حوما منا الفاعل، هدا مذ الثحدير أما المصلحة، 

واجب.

••0صى••



١٥٩القاءالرابءدامص 

الهفهيؤ؟أوبائتون باسويه اسم طالب س| نل ٧- 
ليسالثديث يكتب العلم طالب ييدوون العلم طلبة بنص هناك 

والثنة،الكتايت، أدلة من حانه الفمهثه انوف بأن ذلك: ويعللوف الفقهثة، بالمتون 
صحخ؟هذا فهل 

لأفالكريم، ١^ يم ي كل مز الطاِوبم تدأ أذ أزى الدى 1^1^: 
i\ص محأ ^ ;ص ترق ه وثن ص قاَل: نق اشَ 

الثةعن باتيا:ر، ، loUِلأ؛ده كوته؛ ي محاء إل قئثاج لا الئزآف ولأف [، ٢٩لص:
عناء،إل محاج ض الموضع، وفيها الصعتث وفيها الخس وفيها الصحخ فيها 

.الزسوو ص خدثا الأنائ تلع ممد أ>ابجا، حمع إل محاغ أنصا هي ئز 
وهومنوحا ا-لثديث هذا يكول أو لإطلاقه، مثيد أو لعمومه، محصحى له يكون 

لأ:م.
سكؤولا كشرا، كئطئ الأحاديث، من محهمه عل يعتمد الذي أف تجد ولهدا 

لوجونم، ijT^ls^فهي الأصول، مى أصل ه الئى م، الستة أو الأحاديث أف 
النيعن صحث، إذا العمل:يا 

الفمهثةالمتون أكقر فتعم، ورموله، اممه قال مما حاليه المتوف بأن دعواه وأما 
باعتيارالأدلة من حاو فلتست، فزوجها، ي الأدله توجد ولكن الدليل، فيها ليس 

•نعانيها وسيرن ألماظها، نحلل التي ئروحها 
ي5ئ_اوثاتات موثل اش بكثابج أولا بادئا اف الإنأف أرى والدي 

كتلامحهمه؛ وئصحح مزقه، ثفسط هذه لأ0 والثثة؛ الكتاب عل اثية الفمه 
ًتإآئئهؤغ.١^، طن '^؛^، ٧١قهم ي خم ل بمخ 



}قاءاتاو،ابالصوح ١٦٠

مىمحصزا أومتا الفمه، متون من متا أحفظ أ0 الأفضل هل لوسالمات لكي 
الحديث؟

ارام،وبلؤخ الأحكام، كعمده الحديث من محتضنا متا عئثظ أف له رأينا 
زبكلأمأغلاكلم،وأهلياض

••محصى••

:أوا أواضاتية ىافسق ايسوم ،؛، ٥٧اسس وصف عن اليزيع - ٨ 
أنيتوؤع لا بينا ؛اطزإ اثاإنيربي أف يوثغ رجل ق رائك ما السؤال،؛ 

نحنا؟افه جزاتأ الخدم، أو بالنمحائ، :زمة 
الفنق،أو يازكمر، الإنسان وصف عذ ُتورع أذ محن، أننا معلوم الخواب! 

علتهثح،كم م سير؛ا حتى الثوء، ألقاُسا من دللث، عتر أو الخيالة، أو و\ذتج\ؤ.أ أو 
نزضئبأنهأن يزق;ي فلا إذاكانثكفنا، والحداثة والعال،انية ؛،بمحئ، 

انلت،يعرف، إسان كل واضحة، صرعئة الغفر كلته لكن هوكافر، أومول،؛ عدائي، 
خدام.أو ص يلث،: إذا محل الإنلأم، من خارغ أنه كافز. فلأن قك: ^١ 

الئفر.إل ُه لاتصل الدي الحداثة أو \ص- ئ يا يه أف م4لم ربا 
إذاإلا بنوء، أحدا نصف وألا بالألقاص،، شاثز ألا ١^١->!، خاو: •كز زعق 

التسزغلأل ذكره؛ ممنية عل ثربو مصلحة دللث، ل وكان حقيمه، به متصما كان 
زجلادعا من »أو ه: البق عن سث، ومد الفامد، إل ثنيي الأمور، ذْ هق 

^^^بجكدِلاوث،نجعضاكام«رأ؛.
كابت وعالم ٦(،  ٠٤٥)رقم واللعن، المجاب من ينهى مجا باب الأدب، كاب ١لخارىت أ-محرجه ( ١ ) 

٦(,١ ) رقم وهويعلم، أسه عن رغب من إيإن حال بنان باب الإيعاز، 



١٦١

اس:ؤبؤ \ j\Saثمس إدا الإمام بعابب صلاةالا*>م حكم ٩" 
عذنوص الصقن، ق مكاثا نجد لمْ الدى صلاة حكم ما السؤال،؛ 

الصئن؟يوم أف ل4 نجوز هل للأمام، عارض حصل ؤإذا الإمام، يمتن 
زلافأكثز، اثي كانوا إذا ا،لأْوْين عر مدم الإمام أف ١^٤ الحنث: 

النجد،امتاs لو كإ المصوى، للضرورة إلا الإمام يجاذسا أحد يقفن أل( ضي 
نكوناأف \ل والحتاجا امح، كانوا ؤإذا باس، ثلأ الإمام جنتح إل إلا نكاى 

عنحميعا ولايآكوثا الئنال(، عن والاحر اليمم، عن أحدمحا فليكن الإمام، حاث 
،juالإمام تكوف أل ثلاثة، هناك كان إدا اثه أولا، الئرؤع هو قدا كاف كنا يمينه، 

حلمة.الاثنان يكون أف المثرؤع كان حى ذللث، نيح ثم الاثنتن، 
ْع؟كوثا أف احتاجا إذا الثجلم| أف من الأن العامة بعص يظنه ما وأما 

عذإلا يقف فلا واحدا كاف إدا نعم أصل، له ليس هدا يمط، يمينه عى كائا الإمام 
يمينه.

لبمضيقول أف د1ه الصلاة، مى وائصزف حديث،، للأمام حديث، إدا أما 
يمدمواأن فللمامومين يقحل، لمْ قإف الصلاة، >إم أنم مدم فلأن، يا المأمومتزت 
يزاذى.الصلأة يكمLلوا أوأف أحد٥؛، 

••ؤصى••

مجداصراةسامادجضوسممماالخل:- ١٠

المثيمناةالبصاعة وبيع الممبمريم،، بح ق رأيكم ق السرع حكم ما السؤال؛ 
المجل؟إل تحل أل مل لخارج اث 



١٦٢

زاحد: J\jJaق هدان الخوابت 

هذهظك بعت موو: أف وصووثه الممرف؟ بيع حكم ما الأووت الواو 
منهLxllوهذه إو،  ٥٧إ°انحرءف وما بيعه، عل فهو مئها مرق فا البضاعة، 

يدرىلا والفري، البانع، من كلأ أف إذ بد، ولا ابتهل إل يودي لأن،ا ودبك، حرام؛ 
و١٠٣^عن ثث ويد الخهاله، إل الناله فتعود البثاعة، هذه من يتمزق ماذا 
العرر•مى أيه فك لا وهدا ٠، العررُر بع ض ُش نه• ا. 

الئأغئ:و نن فنمل الممزق، ثدا الزفاف يمزق أن د لا كاف إذا ومن 
المصودبذلك؛ محصل وكالته، عل أحزا له وليجعل بالوكالة، وبعها هذه خذ 

بذلك.ولأ:أ-و باخزة، الأم ض زكيلأ الثاف ذا ذقون سرقن، 
 ،Jهالى لأل بجور؛ لا أيقا ^"١ تحل أف مل ١^-^ بح الئاف• والئؤا

رخالهلمم،فلأدأئلأِسك ١^ شألىغمئ،باغمةوزثا 
تحلهل يدري ولا آحز بلد 3، وهي يعها أف أما يعها، ذللا، بمد ثم -بمازبجا 
محور.لا هذا محاق مليمه، عؤر أو مليمه 

أومصت، سواء ^^ ١١عليه تكون با رصي الفري قائل• ئال، ُإن 
تقص.

إدام النبح، ق طمعا العمي. عند -مذا يرثى مد لأنه ولورضي؛ذلك> ئلتات 
الحمد"~وفِ والمغ يرخ، اياثع وبئ بتنئ نجئل رمحا وثأثذ، ثدم مص حمل 

وامحومة.النزلع ؤإل الندم إل يودي باب، كل ند قد 

(.١٥١٣رنم)غرر، نيه الل.ى والح الحماة، بيع بطلان بابح التؤع، ىاُبح لم. مأحرجه ، )١ 
(.٣٤٩٩رنم)نلأنيتوق، الخلمام بح j باب الإجارة، أبوابح أبوداود: )آ(أخرجه 





لق1ءاتاكابالصوح ١٦٤

وهذالعترثا، والخطأ لنا العصمة مرتبة ل وصعثاها موصعها؛ عز ق أمننا 
اPثوJ٠إلا حاو كل ق قوله بمل أحد لا لأنه حطثر؛ مذهب 

أنبمل لا لإ يزأيه، غثرة ١^١؛ محاول أن الناذل ان بالأتيق نمحق 
أفلااناس أو أ:صا ئلو بزأيك الاز ئزم أذ تزى كئث فإذا برأيه؟! ه ظرنة 

ثاص•ئهدا ؤإلأ برأي، ئلزموك 
الخلافأذ فازى ايصورة، والطائفة الناحت الفزقة ض التفريق ننالة أنا 

فيهايناقش أذ وأرى بذلك، يقول من يبثع فلا البدعة، إل يصل لا النالة ذه هق 
الخلاف،أدث الزفان انشل إذا الخؤ وموفتنجخ ج ْئاقثة الخالق 

اا!يشبي.تيطألو:ا
*•ؤصى••

اساعه:فوات اقبرحقنية حدث اضووعس وثى J^_،' س حكم -  ١٢

وهوالمجر، لصلاة قام ان إنعن نئك اiاصى، الشهري اللماء ق \ذثؤ\د: 
قّئلثا قلتا صل، ثم فتوصا الخعاعة، صلاة موثه أن فحثي أكز، حدث عليه 
والآ-مىا''رالأول قولائ،تمعنى فهل الصلأة، يعيد أن والأحرى الأول قلثات دلك، 

اوحوب؟نبيل عل النلأة إعاذة لاطزثه أنه 

عدركنا ، SU5.Lيعدر فاته جهل، عذ دلك ئ،نل إدا ١^٠ الص-جح الخوابه• 
عذرتوكنا ٠، الصاJواتر مى قات ما بقضاء يامزه ولم صلاته، ق المييء اللميه 

(،٧٩٣رقم)الإعادة، ركوعه يتم لا الذي ه |J_ أم باب الأذان، كتاب البخاري: حرجه أ( 
(.٣٩٧رنم)ركعة، كل ق الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب ومسلم: 



١٦٥سءاا>ابعراصوذ، 

ممئحينإ يامر ين عثار عذر وكإ ٠، الصلاة يزك وكائت امنحيفت الى المرأه 
كشره.هدا عر والئزاهئ ، ٠٢افنمرق عثه الزا->ب هو ^١ أذ يفثن لصعيد، اق 

اتجسيؤ:على اسوو أجل بن أبيب ضي إنص اا>جو التساب حكم ' ١٢
خاصة،ا-ائليج دول وخصوصا ممرا، الأف محدث قضية هناك الثوال! 

مناخزي جنسئة عل فيتحصل يذهب مم اللأي، هذ0 أفراد أحد يأكون انه وهي• 
عمهإل يإصاقته ؤإثإ أبيه، يامم ولا باسمه لبمتا ولكن اُثلج، دول إحدى 
الحيج،طك عل دلك قبمل أقاربه، أخد إل أن خاله إل أز أولاده، كأحد 
ية-جنلديه هنا اثه مع مصايح، من ذلك وعر رواتب، من عليها يرب ما وكل 

يعفرعل للحصول دلاك يفعل اثه إلا مشكلة، أي عنده وليص أوراقه، ولديه 
قوزد وما الوالد، لخر الادعاء خهلورة تيلجمخأ عل ثعمى ولا المادية، المصالح 

آثارعلميها يرب، لمُ إذا الحكم وما العمل؟ هذا حكم ق،آ الخير، الم، ثن ذبك 
والمثراث؟لحزمة، اق 

لأئ،أبيه، عي ظ شي، أذ لإننان لِمحل ولا وم، النثل ئدا الحزاب 
عليهويرب الحزمة، عبه ويرسب، المبمراث، عليه ويرسب، الكدب، عليه يريب 

(،٢٨٧)رقم الصلاة، تيع الخيضة ت، أئالإذا ئال، عن باب الهلهارة، كتاب داود؛ أبو أحرجه )١( 
رنمواحد، بغل الملأتثن يثن نجمع أما التحاصة ئ، باب الهلهارة، أبواب والزمذي؛ 

قبلأقرانها، أيام عدت قد اكي المتحاصة ق حاء ما باب الطهارة، كتاب ماجه: وابن (، ١٢٨)
(.٦٢٢الدم،رفم)بما بتمر أن 

بابالحيض، كتاب ومسلم؛ (، ٣٤٧)رقم ضربة، التيمم باب التيمم، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
(.٣٦٨رنم)التيمم، 



دق1«اتاكابالغمح ١٦٦

لئراسب من عل بالوعيد الثموصى جاءت ؤبهدا النسب؛ عل يريب ما كل 
اأكدبوهمات جوما بئ قئثع بل الدوود_ا، كبائر مى أيصا ال١نمل وهاJا أبيه، 

أيه.عي إل والأنماث باتاطل، ١^ لأكل 
التابمةيمنى وأن اثنألة، هذه ق الحي إل يعوذ أن الإسان عل والواجب 

هداعل الإسان يقدم أن لأعجب ؤإف عليه، الواجب هدا حممه، يسثا الى 
آل—احلهيرد كاف بثآ تعال! اف قال وقد الدسا، طمع أجل من الحرم التمل 

همن.-ءورإ ملموما بمثنها جهم لد' ->علنا نر ربٍد لش ئثاء ما  ٠١٠٠^له> عثلنا 
لالإماء:م؛[.

لبمثااشر التايعق هده يمنى أل عليه نجب أنه الأخ هدا تبلغ أل فأرجومنك 
يمولثتعال اممه قاف الدراهم، مى التابث مده أحده وما سلم،، عثا افه وعفا حقيقية، 

^١يقول، لاوقرة;ْم؛آ[، ه أقم وأمرْ>إل >^، ٠٤٠١^١ جتُ ةنّهى رندء من م-بمنه جات«> 

ليمت،١^؛، التابعق يئلم، أن عثه نجن، لكي أول، باب مذ دويه وما الربا، كل آق 
حما.

نزها;^ii،قفول; وال؛راءثإ، ^^، ي آتات عليها لب;وبخ إذا وهوللث،: 
لازمهدا ل، إحوه أولاده صار أق، أثه عل عمي إل اسنث، إذا فمثلأت عليها، 

ومنكدب، م م اكمل، ق لاموثتا ١^ الخقiة ظئوا والنازي 
الدنوب•وكثاير الكدب،، من ء مي عل الإساف يشِز كفؤ الدنود_إ، كبائر 



١٦٧او1تاءاارابعراسهز، 

وكرضء« 

-محيفإ يازة، عل يس زص \س جمام ٍنل انساق لكو إذا الثوال: 
^؛؟٠٨٠٥بب هوآنر وهل الإءاذ0؟ يلزمهم وهل الاموميرن؟ صلاة 

فهومتعمدا كان يإل طهارة، عم وهوعل إماما، الإنسان صل إدا الحراب! 
جاهلاكاف ؤإدا وينتنفئْ، اف، إل يتوب وأن صلاى،، يعيد أن عيه ونجب آيم، 
لخبأنه الئلأة بمد لئ تجن ني إبل، لحي أنه زلا;درى لخا أكل خون أذ مثل 
وصوء.بمز صل لامه الصلاة؛ إعادة عليه لكن اثر، عليه فليس إبل، 

ئ؛صل، ثم بموصأ، أن وتيي أحدث قد ^١١؛، نو كنا ناسيا؛ ^١^٠ إل وكيلك 
ااصلأة.أنتوصأويعيد عيه محب لكن عيه، لاإمخ محإنه يكز، 

لأنهعيهي؛ إؤي ولا أبدا صلاة إعادة عيهي فليس للماموبن! بالئنتة أما 
فيهيس وانه ممملهز، اثه عل إماما -ئي صل الرجل وهدا الظاهر، إلا لهم يس 
ثمح،ء•عليهم وليس عليهم، نجب با قاموا لأنم نندوروف؛ قهم صلاته، مى ماح 

لبعضؤيقول ينصرف فانه محدث، ائه الصلاة أثناء ؤ، يكز أنه لوفرض حم 
محديثح،إمام مع ابتدووها الى الصلاة وكمالول الصلاة، -هم أكمل الماموميرن1 

عليهم•ثيء ولا 
*•ؤصى••

١٥-

 U;،مةاكاض؟محب الثؤال
أفللاثتان محل ولا الومنمن، مى الماسق لأل محزمة؛ الماسن، غيبة الحراب! 



لق1ءاتاتيابالصرح ١٦٨

قآوإؤوةت3■'اف مول المومنتذ مى الفايس أف عل والدلل المنلم، أحه عرص يتهك 
نأ'لأثة\لألأع إوزألتد ١^ آلثئ 4 أنمثاص امحن،َانؤأمحيلإ ي كؤ 

الرادلالهمْتحماا[، ه يأنثرغ إقو ؤأداء ألممؤف ^.؛؛^٤ ثيى» آحه ين ف عمى شن 
للقاتل•المتولأحا نجعل آحه من لن عمى المتووت باحه؛ 

عنهاتاف قال اش العظيمة الاوئواسا كبائر من كبيره نتل قد الماتل أل ومعلوم 
أذثوءنيب ننا -خأؤو\ جهئعِ هج_زاؤص تتمني١ مويثسا يمتل من وؤ 

الطائمتماق تعال وئال لاواء:*آه[، عظيثاه عداتأ أث ز1عد زلتنهء عؤه 
إل]\بت:لإ ثبماه محيمإ آئثثزأ \ص مل َمثاتي  00الكلتي: 

دآءثه أم أمر إل نى؛ حئ بغى أؤ قنمإ آ'لآمئ ز إندُتثثا بمن 0 قوله؛ 
قال:أف إل ]الحمات;ا،[، ا'سءكه محق أئن أنيل تبما محيزأ 

١[.• ]الخجرات: لمثآؤيمل،ه أقع ؤآيقوا ئرط بمن( ^٩۶١ ١٠ؤإساألثو؛متوي،إمء 
اممبوسول ثال كنا كمر، بغض مع بعضهم المومنتث اقتتال أو ومعلوم 

الإمحانمذ حغ لإ الخابز أف جن لذَا ، ٠١٠٠٠محتدثاه مثرئ انلم »ىاب 
مصلحه،دلك ق كان إذا رلأ اعيالإ، كور لا قإنه - الايعان ناقص كان -ؤإف 

ليكذ لم ؤإف صغ، مما محديرا وكذا كذا ينعل فلأن مثلا: يقال أن من باس ملأ 
تعال:الله قال وقد ١^٠^^ من لأنه محاط، عإضث أن فالأصل مصلحة دلك 

تقآحه نحز يأطل أن آندحقنر محك سنا بنتمحآ ^^؛٠بمثب 
]الحجرات:آآا[.

كتابومسامت ٦(، ٠ ٤ )٤ رقم واللعن، السباب من ينهى ما باب الأدب، كتاب الخاري! خرجه أا 
٦(.٤ ) رقم كفرو، وتناله نوق السالم لاصباب ه! الخم، قول بيان باب الإبان، 



١٦٩اله1«الرابءياسوز، 

الأولاسق اواسلأةافي ف1خو« سف ادسوةش ١^^٠١^، أوش ألنها ' ١٦
نقرة؟بلا 

اشجدثمة ينق أذ وأراذ الفلاة، إقانة ثل اشجد ذتحق ^ الثؤال: 
ثهلالأول، الفم، عليه يفوت النرة، حلمه لوصل اثه العلم نع سترة، حلم، 
١^١؛،؟الصم، ق أوينل الثث0,1 حلم، ينل 

١^؛١^، إل فنممدم الأول، ١^، م مون، ، jl5إذا ابجاب: 
الأثلثملإ:شئوابجأنلالئم،لقول 

صلررإدا حقيقةI والئره الأول، الصم، إل فلتممدم ٠، ر ١١لانتهمواعليه ثنتهموا 
مرة.ؤيكون سواكه الإنان يضع أف يمكن '،  ١١بثهم وق ملننحث أحدكم 

مَمحْ م ئ ثمَ  والرفق:باسق الدؤنئ سج على وائم اىوح1ن، فرب حكم - ١٧

زقاسل ق مكان، كل ق ص الدخان انتثار ندى كم لا الثزال: 
^ظوزم؟نإذَاكالهمفياليتحوفيالأuكنانمالإ، 

وعئرج؟يركه محهل عام محبس 3، أن العمل، مكان أؤ منزلك، 
زلنسمه، يرعل الخانة للأدلة خزام الدتحاف أن الأخ ذكر محا الحزام 

الخامة،الشريعة مواعد لكي أجموا، إلا ءداوُث، ٢ لأنه بعنه؛ الرسول عن ثص فيه 

الفلاة،محاب وسالم: (، ٦١رق؛)٥ الأذان، j الامتهام باب الأذان، كاب المخارى: أخرجه )١( 
الأول،المف، عل والازدحام منها، فالأول الأول وقفل ؤإثامتها، ،، الصفوفتسوية باب 

(.٤٣٧إلها،رقم)والسامة 
ازسالة.)آ(أخرجهأحماو>أ؟/يه،رةم<إمها(ًل.



لقاءاواااب1ب،اهتوح ١٧٠

جنبكإل صاو فإذا بتحريمه، قاصية محريمه إل الئصوصى تعفى ق والإشارة 

حرام،هدا أحي! يا له؛ يل ورفق. بلطف فامحه يدحذ أذ وأراد مدحن، 

ذللث،حزب كإ ينزجر، موف امه ورفق، بلطف—، صحته إدا انلثج خم وق 
مارهه؛أن عللك فالواجب الدحان، شرب عى لم°يته فإل أيقا، نحن وجرتا٠ غثرنا 
وممزأها هؤمز آقو نبثي سمم ^١ آن فيآلكسأا عؤؤطز رل وق. ؤ تعالت لقوله 

ولكن[، ١٤•: ٠٧١]تثاهزه ^١ أظ ع؛وُأ ثديي عمقواق -مي معهن لأمندوأ ئه 
سافيالأفكنانماثة.

أفعلتك حرج لا فحيثذ يسه، فلم وصحته الوظيثة مكان ق كاف إدا أما 
منه.ثتحثص أن ستطيع ولا صزوره، لأنه سمى؛ 

ورجاووقف؛هبمئلإخات الإذاكاف الإنناذ إو مول: ك فهلممن 
هذا.لاثقول حاجتك؟ لقضاء للسوق ون.هب فلا الد■حال، يشربول 

لاممنالى الخاثة الأماكن زئومن الناسإله، بمطر الذي فالشءُ إذن 
أفولا ظه لكن ذلك، ق جأ إثم لا - تجنه فته كان -زإِن مها اشخثص 

يديه.عل ثيد.يه أن اض لعل ايصية، صاحن، ينصح 



١٧١اسءامابءراسن 

حواثكاوديجابنصاسخم(جنعامسووسلأة«رإصوحؤدولإسمو:- ١٨
جعس اللمي ررأف لم؛ مصحيح ق عاس ابن حدث يوجه كتث الثواوت 

'؟ر تمر® ولا حوف، عثر مذ والعشاء، المنيب وب؛ذ والنمر، الظهر بى 
عثرمذ والعشاء، المثرب وبئ والعمر، الظهر بئ المدينه ل *جع الخواب! 

تمر®ررولأ قوله! لأن تنر®؛ ررولأ ت رواية من أصح رواية وهذه ٠، مطرءر ولا حوف 
أوردهأورذثئ الذي الأشكال هذا فاو حاو كل وعل الديئة®، ارق دنل4: عنت مى 

محرجأقث«رمقال:أزاذآلا ذلك؟ ))Uأزائإل Uستيممارا:\ح\ئعل\>و 
ابمع•برك حرج يلحمها لا أي؛ 

حزجمحاك ريتكذ إذا أما ا-ئع، محور فإنه حرج، ابمع ثرك ل كان فمتى 
أدو«نيرتكعل َكاثثا ألمأوء ءؤإل ثا3قؤواك: افه لمول يجوز؛ ولا حرام ابمع فإن 

منالظهر وحدد المواقيث، هذه ومش ه البذ ولأن [، ١ لادا،:م• لإؤ>و\ه كتنثا 
ويته،عل شيئا هدم منذ والفجر، والعشاء والغرب كذلك،، والعصر كذا، إل كذا 

الئذلمول الصلاة؛ منه مبل ولا آثم فانه شرعي، عذر بغثر وققه عل شيئا أحر أو 
'•ر مهوردا؛ أمرثا علمته ليس عملا عجل رامذ  'ه

عباسابن لأف حاجة؛ يدون ا-ئع أحار لمذ الحديث هذا ق حجة ولا 
فيهلكان لأمته يوئع أف أراد هال: لو أمه®، يجرج ألا ®أراد فقال: هذا وصح 

٧(.• رقم)٥ الخضر، ق الصلاتين بين الخعع باب ونمرها، المسافرين صلاة كتاب مساامت احرحه )١( 
السابق.التخرج )٢( 
السابق.التخرج )٣( 
رقممردود، فالصلح جور صلح عل اصطلحوا إذا باب الصلح، كتاب البخارىت أخرجه )٤( 

(.١٧١٨رقم)اuطاة، الأحكام نقص باب الأقب، ئاب وسلم: آآ(،  ٦٩٧)



صاتاوابال،توح ١٧٢

محرجألا ®أراد قال! ل، لكذ أفضل، وثركه جائز الجمع أن مرادْ ؟كوف أف احتاو 
ومشمة.حرج الجمع ثرلي ي كاف إدا ما بذلك المراد أف علمنا أمثا'اا، 

)محصى•• ٠٠

الأفي>دباسياههم هقسم( ض اسدوس ال؛يذلاسممامذاث1هفودإش ' ١٩
السجنؤ؛

Jl^Ji !، وهمعيججل اف إل الهداية طريق عرفوا الذين السباب بعص هناك
يمروواحتى المشايخ عند الحضور صراحة ؤيريدول الثلم، طلبا ل رالجوف 
أ-مالهلم،لفلروف ستيعوو لا لكنهم الحدث، ق وكذلك العقيدة ق كنتا عليهم 
عندالحضور عن يكفيهم ثهل بالأمرطة، يكمموي، لكنهم ثانية، منطمة ق وهم 

لبالأشرطة الأكتفاءُ ثزثن وهل لا، أم كي، علم طاب يكون وهل النيء؟ 
؟اض— —حففق$م معقد٠^٢؟ 

أهلإل الحضور عن لكفيهم أما شك محلا يكفيهم، كوثأم أما الجواب• 
وأحنأفضل الئاناء إل الحضون هاِل ثإلأ الحضوث، يكم لا كاف إذا العلم، 

للضرورة.يكفيهم فهذا يمكنهم، ل؛ واثاهثة،لكلإدا للفهم والرب 
ثعم.نقول! هدا؟ عل يمتصؤول وهم علم طثق يكويوا أف يمكن هل يم 

سالعالإ أخد إذا عالما ثكوو أذ يكن م ممزا، اجماذا اف الإنالحيي إذا يمكن 
العلناءمى التلهي وبيرأا والأشرطة، الأكتس، مى الثلم أحن• ب؛ن المرن، لكن الاكسبا، 
محننهل طريئ، لأنه الثلم؛ حصول ما'ثرْأءربإو الم؛ ث>، ١^؛، أن ماشرة؛ 

العلمأطراف، جع ل كبر عناء إل ققاج فإيئ أوالقارئ المنشع بخلاف ايامثه، فيه 
عليه.والحصول 



١٧٣الأق1ءامابعواسز، 

ود-ءثةأفرطة إل ينتمعوف لكثوا إدا معقد٥^٢ ق يوثر الأشرطة والاكتفاء 
عليوثر فلا ثم موثوق عثإء من أشرطة إل يتمعوف كانوا إدا أما ويبرومث1، 

الصحيح.للمحتقد واتباعا واحتنايا إيإئا يزيدهم بل محتقدامم، 
*•هصى••

الواة:عش اهقج لوجوب الغرم اقتواط - ٢٠

وهيحولية، الق وهم روحها تول البلأؤ، هذه جارج بن امزأة النوال! 
أمتاعنيا العدة، ق وهي نحج فهل العام، هذا الحج وثريد روجها، عل محادْ الأن 
مرهالسعودية إل الرحؤع عليها فيصعب بلائها إل تعود موف العدة انتها؛ بعد 

حرا.اممه حزاكم نرجوإرشادها، ثنمل؟ فإذا أحرى، 

عليها؛واحتإ ليس الخإ فإن ايح، قبل عديا ص P إذا اوأة هازْ الخناب،: 
ءمران:ماآ[،]ال سيلاه إلؤ آذغبع عن التين حج ألشايى ؤودةزعل تُالت اللب لمول 

لكنفيه، ماكنة وهي روجها مايتج الذي الممكن ل البناء يلزمها المحادة والنأْ 
قإما لأما بلدئ، إل تنافز أن لها ثبجا ق البناة شتطيع لا كات إذا ١^١٥ لقدم 
عليهايشي كائن، إدا الأصل بلدها 3، ؤإما فيه، وهي زوجها مات< الي البلد 

محزم.من لها نجنا لأنه الخال؛ هدْ 3، علميها واجا فليس الحج وأما البقاء، 



١٧٤

اشءاما1سواضمحن
——

وأصحابه،آله وعل محمد، ثبثا عل وملم اممه وصل العالن، رن، لله ا-اثمد 
بمد:أثا الدين، يوم إل بإحسان ئنهي ونذ 

مىالخميس يوم ق يم والدي الأنتوعثة، كاءاتثأ من الثال اللثاء هو فهدا 
ه(.١ ٤ ١ عام)٤ المعدة ذي مهر مذ العاثز هواليوم اليوم وهدا أمبؤع، كل 

نيوطاآأءج:
ذقوو(تالخج، وحونم، مروط عذ فيها نتحديث، بئمدمة اللماء هدا ستهل 

شروُب•خنئ هذْ منتطع، عاقو، بايغ، حر، منلم، كل عل اخ بجب 
الحجبجب لا قولثا• معش وليس الخح، عليه بجب لا فالكافر الإسلأمت ~١ 

أنولأ  Ujkلاكا به، ظرإ ألا سنام: وانإ ثزكه، عف يائأ، لأ أنه ال٤افر عل 
يعدبفانه الاخزْ، ق أما الإسلام، مزاغ ببقية ثأمرْ ذلك، بعد ثم يأ1للم، 

نثني الجرم؛ث! عن الثمتن أصحاب يتثاءل، ولهدا عليه، ويعامر 
مععءوص و»كا أ0؟ يكن ثيثر ق ق ?0؟ محث نش ؤ امأ ». 
دلزمه-لملا الصلاة أو مع الصلأة محدكئوا لادوثر:أأ-ا"أ[، مووآتيزه ؤء ?0 

إلأإذاأحوا.

لأمرين:الحخ عليه نجن، لا اشلوك ظلثق؛ق آ-الحرة: 
ؤبي.المال من ايب0 ما أف إذ مال،، عئد0 ليس لأنه الأول: 



١٧٥ال،قاءا1مح1«،سوااسذ 

ؤج؛أن ينتطح فلا ثمنه، يمالك، ولا الواؤع ق لسده مرهون أنه الئاف• 
لننده.مملوك لأنه 

انمادك؛غسمفلأئإضج،يكلأتي،ضطو 
فريقهأدى بح فإذا منه، يصح فإنه الصى حج لو لكن الفلم، عنه مرفؤع لأنه 

الإسلام.

لا؟أم الصعار، أنلأدثا حجج أن هذه أوماتنا ل الأفضل هل I شاءو وهنا 
أوقاتق حم ثنثمز ولا الأوقات؛ هذه ل حججهم ألا الأفضل فتقووت 

مناسكه،عذإتمام أسه ؤإثغال الطنل، عل عظيمة مشمة محصل لأنه المواسم، 
وإسغالوثهلإ، ثتحمل ت نقول، واجباحتى ليس هدا فإن ومرفوعة، مدفوعة والمثمه 

ؤإذاكاملمه، عمنْ ؤينثمز كاملا، حجا ليحج جاء والأب حجه، ف،ال، يّاؤ، الأب 
وعنزته.حجه كإو عن ذللث، الأءلفالاألهاه مفعولامولأء كان 

وقالماتصبيا إليه رسث، حنن امرأه سألته ه الّك، فإن الئعؤ أيام ل، أما 
٠.وJالئخأجت«ر ®Jj؛، قال(ت حج؟ أقدا 

يمن،أن القوي الرجل يكاد الذي الشديد الرحام حيث، هذة أيامحا 3، لكن 
يرمحهمل أطفاله، اف الإئبمجح أن يرى لا فإنا الناس، بعفن تبمللن، وثممأ بل منه، 

وبمهم•عنائهم من دترط 
ولأ:صغمنئ،^محنوئ،فامحنوئلأبم،>هالإ، ضدة الناةل ؛-التم:

له.نثه ولأ الوغى فاقد لأنه 

(. ١٣٣٦)رقم به، حج من وأحر الصي حج صحة ياب، الحج، كتاب لم؛ مأحرجه ( ١ 



١٧٦

،JliLواطاثة باون، اطاهة _Uj،: والانطاط ه-الأطاعة: 
أثبههإ،وما والدين كالشر لثج، ا-يلرمة لا فإنه بناله ئنتتلعا ؟كن لم فمن 
الأنحش وئز عليهم، اممه مرصه ولم عليهم، حج لا بأنه الدينثذ مميز ولذا 

عليهم.الحج لمربمة أهلا يكونوا ثم 
لأظزئئ:j، الحواب: ؛؟ 15^"١^أبش ممقوا، لا ونقول: 

وكيلكالزكا0، أودي حش عث كنن لثي يقول: ولا ملن، لا ذللث، ومع الزلكْ، 
أخي،ا ع لا له: مول عاليه، دين لوجود الخ ثنتطيإ لا الذي اف الإنأيقا 
تجبلم لأق١ا عيأثم؛ ع؟وةل ^ ٥١للمت ولومت للعريقة، أنلأ لم;؛كن الآن حش 

عليك.

صز،فثجدْ حء1أ، يكبون ين اليوم الثاس بعص أف الأسف—، مع ولكن 
عنالخالة هدْ ق الخح أن مع ونحج، فتدهب عالا دينه يكون ور؛ءا بالدين، 

الذيالدرهم أو والريال واجبا، شيسا ؤييع واحس،، عي ثسا فتأق واجب'هلتؤ، 
حتىالهم بالأمر ليس والدين للت،، فهوحن الدين مضاء ل انفمه الخج ق ينفقه 

منثثةالومن مس رُإل قال: أنه ه الثى عن روي مد فإنه الإنسان؛ به يثهاوف 
يثلفنوإ دين وعله مثن، إله مدم إذا الثى. وكان ٠، عنه٠٠ر يمضى حس بدينه 

ءاJهر٢'.ولم°يصل عليه الصلاة من امتغ قضاء، 

بدينهمملقت الومن اانثس ،؛ jLsأنه ه الهي ص جاء ُا باب ابمايز، أبواب الرمذى• أحرجه )١( 
رنمالدين، ل التثديد باب المدقات، كتاب ماجه; وابن ١(، • )٨٧رنم عنه•، يقفى حتى 

(٢٤١٣.)

(،٢٢رقم)٨٩ يرجع، أن له فلس دينا، مت عن تكفل من باب الكفالة، محاب البخاري; أحرجه )٢( 
(.١٦١٩رقم)فلورته، مالأ نرك من باب الفرائض، كتاب لم: وم



١٧٧اسءار،ط|ااسوامسون 

عنهلإكمر هل شهيدا الجهاد ل يمل الرجل عن ت يعنى الشهادة عن ونئو 
جمنمنليإل الدين، إلا مدبر عثر مقبل محبب صام واث ؛، jJ®فقال: بالشهادة؟ 

JlS  ألاالإنسان عل نجئ لهذا الدنن، 0كمئ لا شلها عل فالشهادْ '، دلك١١٠١ل
يثهاوذبه•

ملفلم مهرار، عندي *ليس قال؛ الذي اضر يزني لم الني. كال ؤإذا 
قال:أجد• لا قال: حديدا؛، من ولو ارالثص له: قال ؤإنإ للمهر، انتلن له: 

منمعك بإ ملكتها ممد ءادهب قال: نحإ. قال: اامنآن؟« من ثيء معك راهل 
الزواجأن مع يروج أن أجل من ينتد-ين أن إل يزثدْ ولم له يادف فلم ٠، اكنآناار 
علمسه.وهاف نهوه، يا كان إذا الإنسان عل واجب 

وعدمذممهم، إبراء عل الجرص عايه عئرصوا أن إحوامحي( من أرجوه قاليي 
الديث،الناحيه ق ١-^^ ومن التفوفج، ق الئمه من ذلك فان بالدين، إئعائتا 

أوصزور0 هناك كانت إذا إلا ملف غجر أو ملما ي1تدين أن للإنسان ينتغى ولا 
النهرأثناء ق بماج كرجل قرب، عن سيول أنه بملم إنسان أو منه، بد لا ثيء 
أنئفهدا دينه، ؤيوق ٠:؛^ الثاس_، عؤ، ّمحصل الشهر آحر ل أنه ؤيعلم شينا 

خمل•
الجأداء عل قادرا الإنسان يكوف فأن اّلثج• ل بالبدن الأستْلائ أما 

جاءان لكنرواله، يرجى عجزه لكل إن يظرثا؛ عاحزا لكي، فإن مديدة، مشمة بلا 

عجزالكن ؤإن ؤيحج، يجزأ حش فلستظن عاديا، مزصا مريض وهو الحج وقت 
١(. ٨٨٥رقم)الل.رن، إلا حطاياه كفرت اض سل ق نل من باب الإمارة، كتاب ملم؛ أحرجه )١( 
٥(،٠ ٢ رنم)٩ وعلمه، القرأن تعلم من محركم باب؛ القرآن، فقائل كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

قرآن...رنم)هأأأا(.تعليم كونه وجواز الصداق، باب الكاح، كتاب ومسالم؛ 



1ق1«اتاوب1بالصن ١٧٨

فهاأولكزير الثلأمة، وهأ ث افَ أو نقثلأ الثزطاو كدض نزك ثزض لا 
ويتوأعنه بمج شحننا فيوكل (، Jlilعندك دام ما عنك بمج من انسب له؛ نقول 
عنه.حج إذا بدلك ذمته 

عئعلناأن تعال اممه أل ونا.الوصوع، هدا حول  aAs■ثثكثم أن أردثا ما هدا 
كلق ايملمن إحواثنا يمر أن تعال وسأله وأنصاؤْ، الخى دعاة من وإياكلم 
الئزبيدمر أن الكان هدا من اف ونسأل اممه، سيل ق بماهدوف الدين مكان، 

بروحيؤيد وأنه والاحسثاب، الصتز النلوير؛ر إحوايث! يزري وأن وأعوامثم، 
سناعل وننم اممه وصل العالمتن، رب لنب والحمد قدير، ثيء كل عل إنه منه، 

أحمعين.وصحبه اله وعل محمد، 



١٧٩الهاءا}غ،«،سواسوز، 

امأسئله

سضواشيوسالأم1ة:١- 

اسثزتقد وونكاوه.< اممه وزحمة عليكم السلام الشيح• فضيلة السؤالت 
أحدلش أحدث!!^١ أث منها! النتحكمة، العادات بعص الأومئة هذه ق اذسلميرث( 

الوجه،يثمبيل عليه يسلم له، عهد حديثا يكون وقد غيابا، طول بعد إخوانه 
يكونوقد الصائحة، بدل بالعامة الئلأم الأن الإخوة مى ممر عليه اعتاد والدي 

منامرأة مع القبل أو بالعامة ئتلإ من ومنهم بل فته، منه دؤس لا وبئا أمرد 
العالميد مبل وهل الشرع، ق أصل لها العاذاينؤ هده مثل فهل المحارم، يواجه 

1ثا؟ل4اأصل 

وهوالإنسان يسئم أن منرؤغ هو هل للسلام، بالننتة أولأت الجواب• 
قؤادق؛ذأناقلأمالثّول بمال أن مهم أحد أرادَ إذا الفحائ كان وهل حاضل؟ 

يسأل؟م اف، نمول يا عليلئ، الشلأم قال: يء ئض 

حاجهفلا يسال، ؤإثإ محنا، ائنئلم لأف للثلأم؛ حاجه لا ولهدا لا؛ الجواب؛ 
إلأن:طخماوُ؛اشلأم.

C\i : كقدومت، لها كاو إذا إلا اللاقاة، محي القبل أو للئغامة أنل لا
لني،لآئؤعئ،ق الصحابه هئر لتثر، محه الناخم، أشد أن ثعلم وكلنا وثحوْ، مثر من، 

الصحابةكال ممد ذللئ، ومع ه، افه هورسول بالاحترام الناص أص ؤإف 
صمنتا ولا يديه ولا رأسه يملوف لا يملوثه، لا لاموه إذا عليهم— افه —رصوان 





١٨١سءاماسواس،،اون 

الوجه،هذا عل بالقران استشفى فإذا تالإسراءت'اخ[، ه ,للملنثن ولحمة شفاء هو ما 
الكريمة.الآية هذه عموم ل يدحل فإنه وصاويافعا، وحرب 

*•هصى•*

طااكقتجودامم؛ي:٢- 
التنيرق رعتة لكن يدكؤ، أّسامحت، بدون مطلما حائز الطلأى هل الئواوت 

إ1تنأ0؟بالمة ظمه نفند؛ هدا عل رب ؤإف حتى فمط، 

يبمد،لر محث؛ أنه الأصل ت قيل ولو غئو0.( أنه الطلاق ق الأصل الخواب؛ 
اقن، ١٥هءو ءال،ت ائهم نمذ يولوف الديذ ل ثا3لئؤداك اممب قولط لهذا ؤيدلط 
الأيةوحم [، TYU-TY1،_؛:]iJءد-ةِه شمغ أثة هإف ألئلنق عمأ نإل . ثبمتر علا 

وهيالمسه لأن هدا؛ محب لا خذوؤ اللة بان يسعر علمره، ؤّءغ الاممتن• 7بمين 
وهداه، محبث علا أثن ^٥٤ فيها• قالط بجامنها ألا ■حلم، أن يعد للمرأة الرجؤغ 
فانهالطلأى، يعزم أن وأما آل، الذي هذا يرجع أن بجب "تعال الله أف ق واصح 
سمغه ؤه0 لموله• ذلك؛ يكره تعال اممه بان نعر 

الحدبوهدا اسملآيى<اراا، افه إل الحلان أبعض ١٠ت قان أنه ه الئل عن ؤيروى 
علهأت لم ولكنه الطلاق، يتكرم تعال الله أن صحح، معناْ لكذ بصحح ليس 

لهم.للتومعة عباده 

حبوعل خائنا، ذلك صات للطلاق أوعادي ثزعئ ث هناك كان فإذا 
بجكنلا فزعن محئور إل ثؤئى الزأة إقاة كان إن ا،لرأة، إبقائ إيه ثؤثي ما 

كتابماجه؛ وابن ٢(،  ١٧٨)رقم الطلاق، كراهية ق باب الطلاق، كتاب داود؛ أبو أحرجه )١( 
(.٢٠ ١٨)رقم الطلاق، 



رق1ءاتاواباإفتوح ١٨٢

الث،u_ أو الدين، ناشة ارأة كانت لو كإ يقمها، فإنه إلا.ظلابجا، زفنئ 
أوٌّّببثرعي سسنا يدون أما ثطلى، أن الأفضل نمول! فهنا إصلاحها، عن وعجز 
مكنوْ.حينئذ الطلأى إن بل يظق، ألا الأفضل فان عادي، 

*•ؤصى•*

-٤

أنأ ق، محل آف الم اف ل! ض مسجد امام حلم، الصلاة ثصئ . هاال؛ النه 
•بستةص 

كانت،فإذا أصل، ئهي ف أمي خلف، الفلاة كانتج كج نقول: الخراب 
كافت،لأنه يصح؛ لا حلمه الصلاة فان مكمنه ذعته كاست، إن دظندا! ميثيع حالث 

ينلألا الأول فإف ئمئمه، يدعته كائن، ؤإن له، إمامه ولا له، محلاه لا والكافر 
اغتراروكيلك، حلمه، ينلوف الاس رأى إذا بنمه من ذلك، ق لعا حلمه، 

الفانه إليه، يثار كن الرجل هدا كان إن صئا ولا حلمه، الرجل هذا يملأه الاحرين 
حلمه.المنلم؛ث بصلاة الناس يغر لئلا ممثمه ُدعته ولوكاJتا التيتع حلم، يصل 

••©صء(••

مءَمح ءَُ م  ء

اسلأةامثوعض1اصك:- ٥ 

فقط؟الئئاع؛ة الفلاة j يكوو التززك ثل الثوال: 

كالغرصح،تشيدان: فيها صلاة كل س \ش التئيد j الوزك الخواب 
يتوركلا فإنه واحو، ثشهد فيها التي الصلاة وأما والعشاء، والعفر، والظهر، 

فيا•



١٨٣الاتاءارغاسراصءذا 

الأفاقأو كي:شالثلأم،ضمصنا 
فإنهالأحر، والتشهد الأوو للتثهد معه وجلنن الثانية، ق الإمام مع ذحل 

الأحرل يتورك بل له، باشه الأحر ليس لأنه الأحر؛ الإمام ثشهد ق يثورك لا 
الديJقهالنلأب

همي•• ٠٠

^صءضاس؟وضخاسظ؟٦- 

الخنا؟عل الاتكاء عل اتيهحدت،:ه ض ثبم، هل ايئزال: 
أنوالصواب! صعيف، حدث ولكنه العصا، ثقل ل حديثإ وود الخواب! 

ا-لئطر،لدرأ ثنة فهو حملها، إل محتاج مكان ق كاف إذا لكن سق، ليس العصا حمل 
علأوحاف الإنسان"، عل يندو ~الش النادية الكلأر-< ممتة أرص ق لوكان كإ 

أمانفسه، عن منتحب إنه موو(1 فهنا العصا، فحمل آحز إنسان من ننسه 
■مستحبا ، فلمؤبب حمبدون 

*•هصى•*

أنافهف1هام: 'ءبما حكم ٧- 
أفءض لكذ ئاعلة اشَممُنثاق أن فياثم للوعا؛ بالى ااث>ال،: 

ألالأحاديث بعضي ل يبث وئد للإسلام، بالنصزة يدعو كمن ينجله؛ الله 
الأمور؟هد0 مثل ق الدعاء تحور فهل للإسلام، المنتمل 

نقول،؛نحن ولهدا به؛ بأس لا نفعله اممه أن بثنلم با ١^^ الخواب! 
عليه،يصل أنه أنوثا ايله أن مع عاليه، بالصلاة له فندعو محثد، عل صل ١^^ 



لقاءاتااب1سالسوح ١٨٤

زب'راللهم أيمان ونقول البي، عل يصلوف وملائكتت افه لأن معلوم؛ أمر يهو 
ثماقاوابمئث والفضية، محيا آت القائثة، والفلاة الئاقة، الدصة هدة 

منلني رلأ لاقني ه ل ثتزق ررظِبا و:  ٠٢١ي والرمية ئوئا«، 
نثحمق.اف ثاء إن هذا ورجاؤه ، هو® أنا أكوى وأرجوآذ افي، عباد 

يؤمنلا الإناذ أن معناه! ليس والنلم؛ن الإسلام بمصر الوعاء وكدك 
بالإسلامالملمون يتصف أن ثتضمن هذه دعوته لكن الإسلام، سينصز افه بان 

لبموالثديي ١ الأمم، ْع اليوم النلمان لأن يه؛ ممثلن، من، النمز ينتحي الذي 
يكويواأن نجب ام، الثق عل، ولا بل علته، يكوئوا أن يثغي، الذتم، الطريح، عل 

صادوذأنم أي: ،، ٧٥١سبيل م، صدود عندهم اليوم النلم؛ن من وممر علميها، 
وصادوذبأئفسهم 
 Uأكثز وما بالفلاة؟! اقهاونيرن كثن أSvULJl ، !الئاينأكثز ما بالزكاة؟

:اكلموذالذ؛ن أكثن وئ اف؟! عباذ هاثوذ  ٢١أكثز وئ باض؟! الإي،ان م أق 
الأسفمع اليوم المنلم؛ن أن فالمهم الناص؟! مذ بالقسط يامروق الذين لحوم 

كإاف كزني دينة شرهي اش صنوا أقم ولو لها، ثرض لحال عل الشديد 
الفالح.سامهم مز 

يعدلكنهم اوماله؛ قل، يفرة دلية مهيثة صعيثة أمة الحرب، أن يعلم كلنا 
كنزىتاج إذ حتى عاليه، عزيرة أمه صاروا بالإسلام ممثئوا وحن الإمالة، 

ب؛ثويع حتمح، المب"يق إل المدابن مذ به جيء الوثن، ذك ق دولة أعظم مكر 

ثمه الّك، خم، بملر ثم صمعه، لن الوذن قول مثل المول، ياب، الصلاة، كتاب، لم! مأحرجه ( ١ ) 
<لهالوملأ،رءم)1خم(.يال



١٨٥الأق1ءارغا«،سُاصث 

اعز؟ العزمن هذا هوى وهل ٠، رمحءئبمثعر ا-ئاد_، بن عمن ١^١^ ا-ائلمة يدي 
منعندهم لسى متخاداون، اللمن أن الوم ترون كإ الأسف لكن 

قفياليوم، فيه يحن مما ذلك عل أذل ولا اشيهم، عن يه ياJافعول ما والعزبمة القوة 
وئثنأمراكم ويئثم متاجدهم وميم أعراصهم ئكهك من اليوم الإسلام بلاد 

سكلمأن علينا با إعلاما ~ولأ لا ماكثة أمة ونحن المحسازى؛ تل من ذريتهلم 
الواقع.ي موالأكباث أص فيال؛ونق النوم باسن بمثل وما به، 

أئزافعل أن الخي إلا عالما اشُ قدز لا صزز منا اف الإنأن فلو 
حاءنا.. الصزب حاءثا ينادوزت الصغار وفتيانه صياثه وأف المدينه، ويحل الدينة 

يستطعلا لكنه دنا كسده لمعي قد وهو المشهد، ذلك، هول من ويبكوف الصزب،. 
فراشهعل منا واحد٠ كل أبدا، الآن؟ الشعور -هذا سعر نحن فهل شيئا، بمثل أن 
إخوانه.عل عتري شقا كال ولا أهله، مع 

الأءداءئإ الثونة نصارى وليس فمهل، أعداء لموا والنصارى 
الثوصنه،صزيت، من كانوا مواء اممه، يلاد كل ق لم مبآكل أعداء النصارى فقعل، 

ذلك■بجهلون المسلمؤس مى كثثر الأسف مع لكن غثرهم، من أم 
^^ثيثنامفيالناذةإذلأثمهؤلأءالإحوالالسملأ:ثام واشإلالإن

الظالمأن.المنتد.يرر الصزاّ_، هؤلاء يد عل اiحصورين 

هذهق مي؛ أدل صاريتج صنعستط؟ ماذا المتجدة، الأمم موقمط ق لننفلر ثم 
المتحدة،الأمم حيازة ق التي والأسلحة الدبابايت، عل يال،حلول فالصزيح ا-مد_،، 

(.٣٧٤رقم ٢، ٤ ٢ )Y/ العلم، وجواهر ة الجالق الدبموري أبوبكر خرجه أا 



صاتاسالصوح ١٨٦

ريعأحدا ممعتإ ولا \ك؛له؛و؛.( -يا يقاتلول يأحذوما م ااثرس، وفتها خلول يد 
الملمين؟ائ الثتاصز فاين الفعل، هذا بمكر المسلمير؛ا اء روممن مدويا صوله 

االتحايل؟ ؛ -jlJونحن سفن أن يمكن وكتف 

ثدعوفائك الإملأم، بمصر ودعوثه المسلمين بتصر افه إل دعوت إدا قانت 
للنمزقأهلا فيها ت5ووول حال إل اللممين يئ أن تعال افه 

حشالململمين أمور ولاة يصلح وأف ومحيjI، عزئا لنا يعد أن تعال اممه فنلمأل 
كإذلك ومع أكثر، أو مليون ألفن اليوم فالنلمول عليهم، اممه أوجت، كنا يكونوا 

يأشياءفيها الإعلام هذكئأ مسها، أمر من شيئا كلمك لا بج صعيفه أمة قاما تروق 
مسا.نحد ولم اللمنين عثراهمت، من ما قكلمون هامسية 

اتونثة،ل نحاصزوما U بلدة مئ انثقوا لو القزب أم الذىثاس نن ثم 
كلإل نم لهم، المجاورة المسلمير؛( دول من غثرها إل بعدها بممملوا ولا بمومفوا أن 

باممهإلا محوه ولا را-جعول، إلنؤ ؤإثا فه فانا هذا؟ يامن من البلقان، ق المنلمين 
١^١٣٣•

*•ؤسى•*

صلوالجإاتيلشامحسم1ءوانمئت:٨- 
وصماته،عغيل اطه أماء إثبايت، وا-إقناعةت الثق أهل يواعد من الئؤالت 

ؤإذائفئلأ؟ ياق وأن محلا، الإئالم، أن:أق بم5ن فهل محلا، يكوف والم 
السامة؟القاعدة لتروجعن ا-إل هدا يودي ثهل هدا، أمكن 

الممصيل،فيها فالأكؤ الإياُت،: ي حاءلمؤ إذا وصثاتئ اطه ألمناءُ أولا: ا-محان،: 



١٨٧الاقاءام1صوواسوز، 

لآإله١لى مواس ؤ تعال؛ اممه قول مثلا تجد والئق، المران ل واصح هذا وشاهد 
الثوزة...آخر \ل [، ٢٢]^:i أقيئ ١^• ي نأفلأئ آئذ ضل م إلا 

أوصفتمر.صفه يتضمن اسم كل افه، أمإء من انء عثر أربعه فتها 
الإخبائوكئز تندذث فمحأ ءل، صثاث محا الإتات صفات لأن وذلك 

مل•مذ طوئا يكذ لب نا الموصوف كال مذ محن عنها، 
وقعتؤإذا يمسه، عن تعال اممه ماها مص، صمات فإمتا النفي صمات أما 

لكانالتفصيل؛ نبيل عل ولوحاءلم، التعظيم، ق كاو1، الأحمال نبيل عل 
واشحرية•الأنتهرا؛ ثئ ثيء محها 

الملوك!مى لملك قال رجلا أو لو آدم؛ ش ل يكوف با ٠^؛* لخم وأصرب 
ثأمررجل أث محوي، رجل أث حازم، رجز أث مائم، ئلطان دو رجل أنث، 

أستابالموممحذ، رجم الخمار عل ثي-يد رجل أنت، المنكر، عن وثنهى بالمعروفج 
مدحاكلمها الصمات هده لكانت، الأعداء، قامحك رجل أنتح ثوية، ثلمظة دو رجل 
منظفثولا كناس، ولا بربال،، لث، ملك أنث، له؛ لوقال لكن المللئا، حا بمحر 

اللك،عن وينميها القص صمات يد-كر وجعل • • حجام• ولا حلاي،، ولا حنوش، 
!،.JLlilمنه يعقب قدحا هدا لكان 

ءؤق1وتعال؛ قوله مثل محنله، خذوئف" افب عن المنفيه الصماثج جاءُتط فلهيا 
ؤو)زوقوله؛ ]ميم:ها"[، ه نعتا له' ئغلثِ وقوله؛ [، ١١تال—و;ىإه ّمحنحء َؤلإمحء 

ذلك.أفنه وما [، ١١١لالإ'_را،: الدذه نن وك ئد' ؤنز ؛، ١٥٢ؤ، ثرُلث، لد' ^، 
مذثنيريفع ثوهم لدفع وذللئ، بالتفصيل؛ أحنائا ئدكز القي صمات أف إلا 

منءهآس isif١ؤ;؛•ننال: افُ  juفظ؛ ١^، قالها فزثة بزي أو آدم، 



مءاتاساإسوح ١٨٨

علزيا ننسه عن ونماها عيججل قالها لكن حاصة؛ مي صمه هذه [، ٩١لالوضرن:
اف،ابن المخ قالوا: فاشازى زلدا، امحد تنال اف إو قالوا: الذين امحين 
^.٥١سان ا1لأذكه قالوا: واiشركول ،، ٧٥١ابى عزيت قالوا: واليهود 

-ثلذنكاولثذ ؤ تنال: قول، مثل كإل، وبيان ثوهم لدير جاءت التي ومثال، 
الأغوب:]ق:ه"ا[، ه لمب من منسثا وثنا آباٍ بتي ة >تههّا وتآ وا'لأرص آلنتوت 

يتوهملئلا مسه؛ ص الله ماها لكن حاصه، صفه وهو والتنث،، الإعياء 
عنفنفاها الوجيزة، الدة هذه ق النظيمه المخلوقاب هذه حلى لثا يثب افّ بأن 

مه.

وقدالإحمال، المب صفات وؤ، الممصثل، الإمحات صفات 3، الخالب فصار 
ولخ؛نؤ تنال: كموله الإبان، باب ل الإجال ياق كا الم،، باب ف الئلهثل، باق 

اقل٦[، ٠ ،; ]١٣ه أنكن أتزر نم آلأغك آتثد نثن آلثوءف مثن الاتصء محلا لا 
مصل.فيها ليس عامة وهذه الأكمل، الوصف، أي: الأعل، 

شننفف:إخوابب بفان النبم واجب ٩" 
معلأن وثخنى التوسه،، ق إحواننا ذعم أجل من، الأن ينمل ماذا الثوال،: 

أعداءنجاهد أن يوف متا إدا بالممصثر نوصف، وهل شبهة، ذللئ، 3، يكون فيئا 
الإسلام؟

جازمة،مة ؤينوي منتعدا، الإنسان يكوف أن فيلث، اف، بارك الخمل الجواب• 
منهحدث محي ؟؛ذا ؤيكون منثعد فانه بالممس، أو بالمال للجهاد ذعوه لوحصل أنه 



١٨٩اااتاءااغاسواصسا 

ثقتهمحدث ولم يغز ولم ْات من لأن النفاق؛ من منبه عل يموت لا حتى بالعزو؛ 
النفاقمذ ثنه عل بالعرومات 

علاف سلهل أن الدعاء من ثكثروا أن أوصيكم انا وأيئا، 
القومعن يزد لا الذي ثامه حم ينزل وأن جئدة، من جندا المنعدين الصرب هؤلاء 

بأسهممحعل وأن جندهم، وغوأ بمهم، ويثرى سننهم يثئغ وأن اأجرم؛ر،، 
علننتعينلت، إدتا  ٣١عليهم، اممه سع؛نوا وأن الأذع؛ة، من ذلك غم إل هثئز، 

الأعداء،هؤلاء مقابلة عل البومنه ق إحواننا يتث أن تعال افه ويدعوذ هؤلاء، 
أعدائهمملاح لأن بالأمس؛ راحوا لكانوا Jتتهلم، ئد سبم\كؤان\ك افه أف ولولا 

وثزاي؛أمءيمماص.
منعندهم وهؤلاء معلوم، هو كإ الئلاح من محزدول البومنة ق ا-حوانثا 

ثالث،ولا غيجهزص، اف ولكن ك^ها، الدنيا ق النابع أو اكاوث< يند ٠ا الأسلخة 
لأفنتأحد؛أيدءإ_لم؛ تعال اممه وأن لهم، اممه كزامة من تعال~ اممه ثاء ~إن هذا أن 
٤[.لمحود:بم ه ^نقهمت، أكمه إن لزئوله! قال، تعال اممه 

قوالإقامة، الأذان و؛و؛ النجود، ق منانبه؛ كل ق أوصي،كلم؛الوعاع ولكن 
أكثر،أو بشعورهم وامعزوا معهم، ءلو؟كم واجعلوا وني،، كل 3، الليل، آخر 
والقليب•الئرك أهل من كثرة قوما الوم يواجهوف إيم ثم إخواتكم، هم 

أُمسنا،و؛ين فيإ؛ينثا ثقنتؤ نحن لكنتا الأمر، لولأة راجع فإنه القنوت أما 
ذلك،.من يمنعنا أحد فلا 

١٩١)•رهم بالغزو، ه نفمحدث ولر يغز، ول! عات،، من ذم رار_، الإمارة، كتاب ت ملم -حرحم أا 



لقاءااتاساو،اإذتيح

اسه١^؛^،يدحلؤى ا'ث حديث ض »لإيسدرمواو،« ثلة؟ ضح - ١٠
ديحساب:

الثمحثعن اللمي قول ل لآ.بممح عباس ابن حدث إيضاح نريد 
عمومفهل ، الحديث ينرضل'' ررلأ جساب• بغم الحنة يدحلوف الدين ألما 

كلألأن الرقية وبين بينه المرق فإ يدحل لا كاف ؤإذا الحديث؟ ق يدخل العلأج 
الم؟من أن:ءفوا وغثرها لعائشة . ١^؛، أئن نفهأ وكيف ب؟ مها 
والاحتساب؟المز إل وزشد0 أم بالرمة نامر0 فهل ع؛ن، أصابته رجلا علمتا ؤإذا 

خرا.اف وحزاكم الإفادة، أرجو 
الرهيهيطلبوف لا ن أي ا؛ بمرمحول ولا  ٠٠أكان الثتعين حديث ق قوله ]■لجواب.' 

افهأئرل، ررما وقال! إليه، وأرثي بالتداوي أمز ءافيهالقلأْؤئم ولكنه غيرهم، من 
.٠ من وجهله علثه، من علثئ ، ٤٧٥و4 وأئزل إلا داء 

ومح،تذ محنها والقرى 
١^١٠؛،لأن بالمداوي، طقه س أكي بالزاقي الإنسان طق أو الأول: الوجه 

المريخيهذا وين بينه العلامة صارت، برمته، المريض به ينتؤع أن تعال اممه يدر إذا 
وقدذللئ،، أشنه وما اممه. أولياء مى هدا ويقول: به متس وبا روحيه، علاهه 
بعدها؛"ذعلربممبموكئوف"•جاء ولهدا الئزك؛ ثيءمى معه لحمل 

(،٥٧رنم)٥• يكتو، لر من وشل ءمِ،، أوكوى اكتوي من باب الق،، محاب اوخارىأ أحرجه )١( 
عياب،ولا حاب بغير الخنة السالمين من ءلوامم_، لحول عل الدليل باب الإي،ان، كتاب لم؛ وم

(.٢١٨رنم)
لهأنزل إلا داء، اممه أنزل ما باب اليج، كتاب ماجه: وابن (، ٣٩٢٢رنم ، ٨٥أحمد)أ/ أحرجه )٢( 

(.٣٤٣٨نفاء،رقم)



١٩١الهاءامامح|سواسءذ 

يداوىلا لأنه لدلك؛ أهلا ليس شخص مى الزمه يطلب ئد أنه اكار(ت الوجه 
لأببالرئة لا النقاء، عيمحل ثم بالرمة ثئو الذي هذا يعرف، حثي بثيء 

محابؤيظنونهين الرجل، مدا أبما الناس محن الزمة، عند ولكن نزعج غر 
مل؛ولم ينرض0®، *ولا ه قال ملهيا كيلك؛ وليس بقراءته يثثرك ؤين ذعويه، 

ولأيتداووف.

لوأفلكن ركه، الأفضل فإن الامحثرقاء، وأما مطلوب، فالدواء هذا وعل 
دخولمن يمتع لا هدا فإن قننه، ولر عليل؛، وقرأ مدم الذي هو الناس ْس أحدا 

أخيلث،،عل زمث، أنك، لو وكذللئ،: اؤلإ،  vJlLلم؛لأنك، الدثح؛ ل الإنسان 
نقول!ولهذا ألما؛ بعين الهؤلاء صفات، من الرمة آءذْ "مج ولا إل؛ي، همتس فإنك، 

ليست،مادة زيادة *ولأيرقوذ®، قوله؛ وُي، زيادة 5رز مسلم صحيح ق وزد ما إن 
فقط.٠، ولاثنرئول  ٠٠والحواب؛ بصحيحة، 

نقىإذا لأنه الزمه؛ منه فتهلك، ، معروف، العاJلم فلأن العالم؛ من الؤءية أما 
يداوي•الي'ي كالطبيب عمهتجل" اممه ~بإذن بذلك، ينتؤع فإنه الإنسان عل 

الذيأثائللأم 
أمزحيث، العي، من النماء طريقة إل أزقي . النمول إف له؛ فتقول 

الصائحعل فيصب مائه من فيوحد ؤيتوصأ يعتسل أن الصحام أحد عاين الذي 
(١١ِثب 

•بتم، حتى 

(,٣٥• وقم)٩ الض، بايب الطسج، كتام، ابن (أحرحه إ١ 



لقاءاتاك1بالصرح ١٩٢

ظ؛ااق1دةيطالناضي:- ١١
الحسنس،مى ممرا يجد اسا حاصه عته، نحج 1ذ الصاط هو ما الثوال! 

يكرفأن بمادف وبمئ4لم به، بججوا بجي، الناس؛ لعض ماله مذ جزءا تجئص، 
بهثثج أن عليه محب أم ، Jli؛هذا من ١^^ سدد أن الماو لآ;؛ءذ فهل ديذ، عليه 
ئ4ُ؟

المريقةحج ؤ، حاءيت، إنإ الثنة فان عنه، بمج الذي الإنسان أما الحواب• 
ماهناللث، ما غاية أيدا، النافلة حج 3، تات ولم ينمه، بمج أن يسثطح لا فيمن 
لثيلئ،يقول! رحلا نمع اللمي أن هباس بن الألب ع؛ب حديب ل جاء 
عنرءحججثج ءال،ت ل. مريب أو؛ ل، أخ مال؛ سإرمه؟اا ررمذ فقال،؛ محزمه. عذ 

يتمثلن،محي ا، سلإمه«ر عن مأ م مسلئ، عن اءحج قال(؛ لا. قال؛ مسك،؟اا 
محزمهعذ حجه هل يس-ألهت لم ه الثّولا إف ت فيقول، الحدين، -هدا الناس يعص 

عنم مسالن، عن *حج موله؛ لكذ محمل، الحج فيقال؛ ثافله؟ أم يريقه، 
فريضة.اجب هذا أن عل يدل شبرمه®، 

ردلم النافلة 3، والأمتناثة الئنة، -ها حاءُت، العجز عند يالمريصة فالأّتناثة 
المريقة.عل فامحها النلمإء يعص لكي إطلاقا، الثتة -ها 

عنهيمج س ركل أن ١^١^^ محور وقالث هذا 3، ثوثع العنا؛ بعم، إن ثم 
هدا.j اناز أن٣ اجن، فلا 1ا أنا محوز، لا فانه القنص أما ملأ، 

يمجلمن فلبمله عنه، يمج لمن يعطيه أن يريد مال ممل عنده مذ ونقول؛ 

كتابت ماجه وابن ،، ١٨١١رقم)■ءيرّه، عن نحج الرّجل باب ال-اسائ،، كتاب أبوداولت أحرجه )١( 
٢(.٩ • رقم)٣ اليت، عن الحج باب ايامالف، 



١٩٣الأقاءارغا«،سدا}غص 

أحر؛؛مثل لك مكثب يريفة أداء ل ثحصا ناعيت قد أنت وتكون فريقه، 
فانهحاجا، جهز من وكدللئ، عرا«راُ، ممد عانتا جهز ررمن قال: و. البي لأن 

أنمن أفضل هذا لثج، اّأجر له يكنب أي؛ عازيا، جهر كالذي يكوف أن يرجى 
رنمسك.تحج أن عل قادر وأنت، عر، حج الدراهم هذه خذ نقول: 

الغلهرصلاة ل الفريضة أد'يتإ ممد متعّت،، ١^ أنا لإنسان: لوقلت، أرأيت 
هذاأن ثلث، فلا ١^١^٤؟ا عر وصل الدراهم هذه فخذ النافلة، أداء أستطع ولا 

فضلعنده كان نقول،لن ؤإنإ النألة، هذه ق ألاثقوثع ينبغي فلذلك، محزئ، لا 
تعال~.اممه ثاء —إن أجر للأج يكون ثم أويعتمر، نحج من يئ أن الأفضل مالت 

أدىإذا باس فلا دينه من شيئا به ومحصى دين، وعليه للحج أحذ من وأما 
الذىبجغي،•الوجه عل، الحج 

••هصى•*

اممذوأدانها«مندإفانةالصلاة:حديث:»ا'قا*ه1 فنف -  ١٢
وأدامها،افه أعامها ؤص.' الصلاة إقامة بعد الناس بعض س نمع الثوال: 

الخكثهفيذللأخ؟فءا

محامتؤمحي الوين: محال، إدا كان أنه الرسول عن حدث هذا ؤ، ورد الخواب: 
حجه.به لاثقوم صعيم،، الخدين، لكن '، وأدامها*ر اف، ااأدامها قال: الصلاة 

(،٢٨٤٣)رُم بخير، أوحلفه غانيا جهز من فضل باب والمر، الحهاد كتاب أحرجه )١( 
•(  ١٨٩٥رقم)وغيره، بمركوب اممه سل ز الغازمح، اعانة غفل باب الإمارة، كتاب وملم؛ 

(.٥٢٨رقم)الإقامة، مّمع إذا يقول، محا باب الصلاة، كتاب داود؛ أبو أحرجه )٢( 



١٩٤

*ض:»اثمامحد(،:- ١٢

هولزئوله. عغتْل افه وءد0 الذي اشحمود اقام أن صحح هل القوال.' 
سيزندفيضالآىِر؟

ومنفيه، الناس عئثده نمام كل عام؛ المحمود اقام أن الصحيح الخوامب،؛ 
الثماعه،والثلأم— الصلاة —عليهم الأنبياء يتاJافي حين العفلنى الثماعة ذلك، 
عامه.أنبا الصحيح هو هذا عبجثل اممه فثشمعه منئع، ه إليه تصل حتى 

ماستااءيساماس؛- ١٤
المرصى؛صيام حكم لها يكون عزمه، ؤيوم ثوال من الست صيام هل النوال! 

محوزبحسث، الممل، صيام حكم لها يكون أم اللتل؟ مذ اليؤ يتيت قيها فينرمحل 
،منتصفالصيام أجر يكون وهل النهار؟ متتصف، ولو صيامها، ينوي أن ان للأن

آخره؟إل المهار وصام تنحن نذ كأجر النهار 

ممطزايتل يكوف ألا يشرط! النهار، أئناء مذ يق محور النقل صيام اُبمواب• 
الصومثوى اليوم أثناء ول المجر، طلؤع يعد أقهثز الإنسال لوأن فمثلا! ذللثط، قل 

ولمالمم طلع منذ يأكل لم لو لكن أكل، لأنه صحح؛ غثر صوملث، هنا! نمول، 
لأنهحائز؛ هذا فنقول! نافلة، وهو الصوم النهار أثناء ق ثوى ثم يمطر، ما يفعل 

ء1عامامنهم فطاننؤ أهله، عل يحل حنث وذلك، .! اللمي م، الثق به وردت 
ضائلم(<ااا.إذا فقال! ي. محدثا ليل فقالوا! 

(.١١٥٤)رقم الزوال، قبل النهار من بنية النافلة صوم جواز باب الصيام، كتاب ت ملم أخرجه را، 



١٩٥ا|حاءارغ1«،سواسئ، 

لألكات«راا،ق ه: الض لقوو بالى؛ إلا يكوو لا الأم ولكن 
لكن!لأم^1 أ-مة، له يكب مدها وما أ-مة، له يكب لا ١^ ء ^ 

بالنه،اليوم بعض صام بل لكملا، اليوم يصم لر هذا فان اليوم، صوم عل 
وقشيئا، يأكل ولم الثم، طلؤع بعد مى قام أحدا لوأن ذلكرت عل وبناء 

خمنهاليوم هذا بعد صام ثم الشن،، أيام من أنه عل الصوم ثوى النهار منتتئمؤ 
النهار،ريع مفي بعد ثوى لكن ؤإن وصفح، أيام حمته صام قد فيكون أيام، 
',٠٠٠والخدين،! يالنايتح، الأعمال لأن أوياء؛ وثلاثة أاء خمسه صام قد ن فكب 

اث؛لألأ،الأم صيام أم ضثواص، 
عرقه.يوم ق يقال! وهكذا أيام، سته صم لر 

همط.شه وين، من وJثاب يصح فانه مهل^Jما، ثملا الصوم لولكن أما 

اإس«أذالركاة؟يسدددنى وهل اساءه اأ>1داةلآيت1م دفع حكم - ١٥
الثزيلحثهم ^١^،، ١١مند واJدهم يوق وليهم، أنا أيتام هناك الثؤال! 

نوايت،الهذه حلانا لدي واجتمع ينال، مئة وخس آلانج نحوثلاثة التماج مى 
لهم؟الركام أحذ عن أنثع فهل ركوايتؤ، ألما وخمسون مئة نحوت منها كمرة، مبالع 

(،)١ رقم ه، اف رمول إل الوحي بدء لكن كف باب الوحي، بدء كتاب اJخاريت أحرحه )١( 
سوغثرْ الغزو فيه يدحل وأنه بالية•، الأء،ال، ااإن،ا غوله باب الإمارة، كتاب ت لم وم

الأءءال،رثمص'آا(.
رنملرمفان، اساعا ثرا)، من أيام ستة صوم استحباب باب الصيام، كتاب ت ملم أخرجه )٢( 



صاتاو|باإقمح ١٩٦

الصندوقمى أحزوه متتثيغ منزو ^ لكن ؤإذا الزلكة؟ مى معي بإ أفعل وماذا 
هدامن اتت لزمة يبريه الباخ أدي فهل ألثا(، وأربعون )مثتان بمبلغ العماري 

لا؟أم البالغ هزه من فهل الئدثة، من أراض لكزم ؤإذا الملغ؟ 
الئكاةلأن مانمهي؛ وعندم ليم الزكاة تاخد أن لك تحل لا أولا: الحزاب: 

أنعليك ثبب ، ٢٧٥غناوجود مع أحدثه وما للأيتام، وليث، والماين، للمقراء 
بغعنهم به فتصدق ، ٢٧٠٠ثعرلا كنث، ؤإن ثعرفهم، كث، إن أصحاثه، إل ثرده 

منهم.الزكاة بث أتحدثئ لأنك، عنهم، الزلكة 
لقولهأصأني؛ أنه ثرى ما فامعل التقاعد، مى الأموال مذ حمعخ، ما ثاتا: 

[.١ لالأنعام:آه ه لمن ؛ل إلازؤ، أتيي ماد دنبجأ لأ وؤ 
فتديعهمثثط، موجل أنه ثعرف فاثثح العمارية، التنصة صندوق دين ثالثا! 

jjطف الي الأماط من لكذ U إلا منه، والمثثح أماطه، حاص، عل 
لأنهابريء؛ منها فالميث، الين،، وفاة بعد إلا ثمل ل»أ التي، فاّْا يسديها، ولم موته، 

بزللثه،اأطاليور(  ٢٠٠٠الورثة، مللثج إل منه انقل والعقار العمار، بنفس متعلثه 
منه.سيئ أن يمكن ما  ٢٠٥عندلأن الزلكة؛ مذ سدد ولا 

١^لأن الزلكة؛ مذ ذمحيآ نزأ ل؛ م للأ;ظم الزكاة للئح ذئئوا الذين هزلاع ألك 
أقهمنك، جريخت قال: وقد الأيتام، منها ليس ثإنية لأصناف، الزلكه مزص عيججل 

تبماةئر0ئال،منه أ-حكنآ ولا أعلم لسنا فنحن [، ٦٠<: ]١٧ه عل—رحآ=كي،ر وأقه 
ثبرأولا منه، محل لا وقتها مل الصلاة صل فهوكنذ أصنافها لعم الزكاة أدى ومذ 

يزك.ل»أ مذ حاب، القيامة يوم عليها ومحان-، ذمته، -؛ا 



١٩٧الهاءالغ1،ر|سواهس،ون 

ا'مي4روج1ذ عس سوم فهل أخيه يوجة بن رفع - ١٦
الأصعرالشحص هدا يكون فهل أحيه، روجة من رصع ثختس السوالت 

لزوجةمحرما الأكر الروج هذا يكون وهل الأخريات؟ أخيه لزوجات محرما 
الأصغر؟أخيه 

أخيهروجة وصارت لأخيه، ولدا صار أخيه زوجة من رصع إذا ابواب• 
له.أما أرصعته الى 

روجةيعنى؛ العلء^ء، ذ خلاف فيه فهذا الأخريات، أخيه زوجات وأما 

هذالا؟ أم االثاصع، محزما تكون شل الطمل، ينصع لم التي الرصاع من الأت 
ااعLلإء.خلاف فيه 

.١^٥٠١٤من أبيه لزوجات، محرما يكون إنه الحمهور! وهم العناء بعفر يقول 
منأبيه لزوجات، محرما يكون لا إيه تيمية ابن الإسلام شيخ ويقول 

وفال؛[، TT':،LJ]>آزصنكمحزه الغآ ءال: تنال الله لأو الزص1ع، 
L]؛ه مذ \ؤيوا \أت1نضولم  -J":، ،!و:.اللمي وقال ؛؟؟؛

•٠١٠١٠اشبمذ تئرم ما الرصاع مذ رءتئرم 
زوجات،وأن الصوانم،، إل أقرب، دَءتهآثق الإسلام شخ قاله ما أن ثرى فالذي 

منفابق، بالعكن وكذللث، اوضاع، تن لأتائهن محارم لنن الزصاع من الأباء 
ؤآحقال: تذل اض لأو لززخته؛ محزنا أنت، تكوف لا لإجخ 

رنمالرص؛ع، ق اء التإل والظر الد-؛ملا من محل ما بابج اللكح، نحانم، اJخارىت أحرجه )١( 
(.١٤٤٥رقم)الفحل، ماء من الرضاعة تحريم باب الرضاع، كتاب لم: وم(، ٥٢٣٩)



لق1ءاهاساممنيح ١٩٨

رأيعلئث وقد المنأثة، ق ثناه ما هذا اء1"اآ[، ]النه أصالشه^ىم ين آل؛ن 
الئنب.ق يوثر كإ ا1صامة ق يوثر الثصاغ أن الخمهورت 

اللماء.هذا ينتهي هنا ؤإل 



١٩٩ال،تاءاسع>،ووااضءث 

سدسواض،وذ،
—G^s —

وأصحابه،اله وعل محمد، لبثا عل وملم افه وصل العالن، وب ض الخمد 
بعد:أما الدين، يوم إل بإحسان ؤظز ونى 

كلتأ الي الأنتوعج القاءاُت، من وامحون الثادص القاء هو فهزا 
المعدةذي مهر من عثر السابع اليوم هو الخميس وهدا الخميس، يوم ل بوع أّ

يتعلقفيإ كلامنا يكوف أن الخدير مى فإن 3ئب، هد الحج موس؛ا إف حيث 
والعنزة.بالخح 

فإثناالأن أما والحمرة، الحج عليه نجب نن بيان السابق الدرس ل مضى وقد 
العلمإءعند يتقى الذي وهو والعمرة، بالحج الإحرام عل يرب عثا سك5للم 

مروطاللعبادات جعل أن عةق؛جل اش حكمة مى لأف وذلك، الإحرام؛ بملحظورات 
والواجباتوالأركان، الثزوط، الصحة! فشروط للصحة، وموايع للصحة، 
الممسداتح.هي الصحة: وموايع 

لهوالصيام يطلها، فإنه الصلاة ل كالكلأم للصحة؛ نوايع فيها الصلاة فمثلا: 
وقدالإحرام، حال اثمنوعات، وهي محظورات،، له والحج المهران،، وهي مبطلات،، 

القرآنقفي كلها، ب؛ياؤآا السنة وجاءت، ازكريم، القرآن ق إليها سبم١ةئوةiناق اض أثار 



لق1ءاتااك1باإصوح

قثوكولا رمث ٥^ آثح فهي رض أنهر ؤال>ءج عكتقل؛ الله يقول 
١[.]اوهمة;ماا، ه ألثغ دلاحدادؤ، 

اتجماغ:

أفنهوما والتميل، اثاثزة مى ومقدما0< ا"ي،اع، هو العلياء! قال ت الليث 
يتزوجأن له محل لا المحرم أن وهو ايحقلوو، هذا امحيب جاءت والثتة ذلك، 

لشهوة،واثامزه فابئ هذا وعل وهويرم، امرأْ بملمب أن ولا يروج، أن ولا 
الإحرام.ق محدمه كلها والخهلبه، الككاح وعمد لشهؤة، والنظئ 

ترتبالأيل، القطل قل الحج ق الن4ل حاخ إذا اص: قال اياغ، أولا: 
أمور:عدة علميه 

^١>؛^.لوقوعي الأول: 

لأنهالمافلمة؛ ولا المنض الحج عن يجزئ فلا هذا، ئثادسكه الثاف: 
•فد 

Mُ م م  قائل.؛،ق ينفي أنه افج حصائص مذ وهن.ا فيه، المفي وجوب، واكالث،: 
الحجأما منه، أن؛محرج عليه ووجب ئثد، ممداته اف الإنفعل إذا اّلج عتر أما 

ممدالذي الرجل لهن.ا فنقول منه، ؤئرج لا فإنه محظوراته، الإنسان ثعل فلو 
النسلئ،.ق ام٠ثمث نكه: 

نافلمه.أم قريفه كان مواء أمده الذي لثج ا-هلءا ممبماء يعي: قصاوه؛ الثاJع: 
الذ.يالس يالعة بدثة الفقراء؛ عل قها ويم ين.تحها، بدثة وجوب الخامس: 

الإجراء•مذ ثع المح، العتوب مذ وساق الأصحج، و نحرئ 



الهاءاسدسواص،،وزا

لكنهاالنثاك، ما د ينلا فائه فيها ولوأنزل كا،تاثزة، ا"بم،اع يوف ما أما 
بعد.فيإ الفدية ذكر اش~ ثاء ~إن وسياق الفدية، فيها ونحب حزام، 

م1ونهىعنسههمالإمام:

بجسما ثئو ح؛ن ه'قذثإي اللمئ سة ما الإحرام ل المنات ومن 
ولازلااواص، زلاالثزاؤيلأت، زلاالتإئم، اشيص، ارلابجش قال: النرم، 

اممص;خمةأث؛ا؛لأ:محاالخفاف«را'، 
١^.النىءئفا كثيابنا وص الدزغ، الذييني ١^^، وص اضص: 
لمش قد ١ل والطامه، العرْ ^^١ الرأس ^٠٠ للم، ١^؛، وهي والمامة* 

واقفوص زاحلتة وقصته الذي قصة ق ئهبمعا عثاس بن اممه عبد حديث، 
تحرواولا ثوبيه، ل و'كمتوْ وسدر، بجاء اراعملوْ الثئر قال رمح.بمنن ف،اتا بعرقة 
أي:نك« محموا لا ٠٠ونش: حا«رأ'،  •يفإة:اقثزم ممئوة، زلإ زك، 

إليذهس، فلا الحرم مات فلو ثوبيه٠٠، ل ااو'قمنوه ه: لقوبؤ وائيه تعطوه، لا 
عليه،وهي مايث، الذي الإحرام لباس ل دكمنه بل فيها، يكمنه بخزقة وثاق الوق 

إراؤهق يكمن الحرم لكن لفائفؤ، ذلأُث، مات إذا ي1م، أنه معروف، الحرم ففر 
يقول:ي من يقوم ثنى: ئلثا، القيانة يوم بمث، لأنه زأتة؛ نمز ولا ورداته، 

ثيابه،ق يدقن فيموت، تحتئهد الذي الرجل الحهاد• ل وثيرْ لتلثإ، اللهم لثل—، 

لم:وم(، ١٣٤)رنم اله، مما بأم اس أحاب، من باب، الخلم، كتاب، المخارى: أحرجه )١( 
رنمعله، الطب نحريم وبيان يباح لا وُا عمرة، أو بحج للمحرم يباح ما باب الحج، كتاب 

(١١٧٧.)

الخج،كتاب ومساومت (، ١٢)^١٦ رقم الحرم، يكفن كتف باب ابماير، كتاب ١لبخارىت أحرجه ( ٢) 
(.u١٢٠٦دت،،رقم)إذا باب>ضلبادحرم 



ثت1ءاتاساسالفمح ٢٠٢

الدم،( Jjjءالثوو اللمي قال يل، أي• دما، ضب وجرحه القيامة يوم ؤيبمث 
دالرحرحابملثإ*رآ'•

معروئة.والثزاويلامحت،! 

وأظن-تا، مصلا الثأس يغتر ٧ لها كوذ وابنه، ياب، والإدانز: 
المعرُس،.أهل يلبمه من وأكثر الثاس، من الؤغ هذا رأى من■ يعصئم 

الخرم.لاضنلها ِظيا ١^١^ وكيلك م:)١^^(، الخثاذ: ولا 
هإناتامحجم،سممبمص

ولذالثراؤيل، بجس أن إرارا نجئ• لا لمذ الني. فرحص ٠، الخممااار منهس 
لأتحدمحأن:تيامحاف.

سخامنسوجة كثها تكوذ بأن خياطه؛ فيها ليس ئنيثة لبس إسائا أف ولو 
كدللث،البدن، أمقل سر وهي الثراؤيل، مغ ابجيه لأن أبما؛ لحرام ذهال-ا 

ووزةينالا لوين وكيلك، لأء فانه نيئا، يكا إزارا ولوبز 
أيفا.محزم فلا 

ثيءكل أن ثقلن حيث، الناس بعض فكزة من أخرج أن أؤيد إذن: 
(،٢٨)٣• رقم ءغ؛؛ل، الد سل ل يجرح من باب بر، والالحهاد محاب البخاري; أحرجه )١( 

(.٢٧٦٩رقم)وصّاحبيه، ماللث، بن كب توبة حديث باب التوبة، كاب لم; وم
(،١٨٤١رقم)الغلن، يجد لم إذا للمحرم الخفن لبى باب الهبا>، حزاء كاب البخاري; أحرجه )٢( 

^؛*،الْلتب تحريم وبنان يتاح لا دما عمرة، أو يحج للمحرم ياح ٌا بابا الحج، كتابإ لم; وم
(.١١٧٨رقم)



٢٠٣القاءاسدسواسو، 

ورسوله،الله حزمه ما فالحرام يصحح، ليس وهذا حرام، مهو حياطة فيه 
بمصلم س فالرموو أشياء، اللثاس''حمنه ق حرم ه اللمي أل الأن وعلمتم 

ا.علادءط11

ئثا:إذا لاكا ونابجامدهالئمووهسأض؛  ١٥لوولهاواموُل: 
ينالما ممرا ولهذا معناها؛ الناص بعض مهم ساء الخيط لبس النرم عل ؤئرم 

مالئّولم ليس قفول: ءم؟ هو هل محطا: إزارا أم لس إذا ازز 
ئنثاها.ي كاذ ما إلا امحة، هذه غة قم؛ فلا أشياة .خدذخمة 

هلأف عليه حزاما ذك اكن لم يد، ماعه تش اف الأنأن فلو 
يلتش.فانه ذالث، سوى وما لاممس، التي الأشياء وعد لايلبس؛،، ١١قال: 

جائر،فهذا صدرْ، عل لثامه جعله أي: بالثممر، يلملث رجلا أن ولو 
لجؤ•عن بمة لأنه؛ بحرام؛ وليس 

يمعناهاكان وما التاس، مى الأصنافت، ^٥ يلبش أن الحرم عل ؤُرم إذن 
يشمهلأنه حرام؛ هذا لقلثا: أكتافه عل مثئحا لبس إساثا أن لو فعليه مثلها، فهو 

لفاههجعله لو لكن حزاما، فٍنكون جدا البزاسى من مريب أو مثلا الواض 
vI^aJLj  ،جانزا.لكال الرداء مثر وجعله أنمله، أعلاه فجعل به

الشب:
دنهولا ثنيه ي لا أن:ثش، للئلحرم قوز ^ الطب: ض ض كئز؛ 

الهثتب؛عليه حرم الإحرام عقد متى امرأة، أم كان رجلا بثزايه، ولا بفنامه ولا 
والتحنيط:قنتطوْ؛؛، ؛* ١١مال: ناحلته، وقصته الذي ق قوله. هذا عل والدليل 



)قاءاساا؛ابالذتوح

عئعلالطب، مى أحلأطا ت يعنى حنوط، له عبمل مات إذا ا،لئث، لأن اتت،؛ يطسمت، 
علوم ي، إل يقل حتى معاينه، أو أمه عل أو عينه عل ئوصع ثم طن يل 

يعلن^؛( ١٧قال الثر1سوو، إف حتى وثطس_<، وثظاهة طهارة من يكون ما أحن 
زواجعلن دللثؤ، رآيس إذ دلك مى أوأكم أونبعا، آوحنا، ثلاثا، ®اعسلنها ابنته! 

الخنوط،فيه ثضع ثم ثاما، يئظٍثا المث، ثهئنئ اننا عل يدل فهذا ا، 'كاةورا،ار الأخرة 
الحرمأن عل يدل وطنوْ، لا أي! ثقلوه؛،، ررلأ ه! قوله فان أكماثه، عليه ر1وم، نم 

وهوكدثك.لأيطثنا، 

الززز((رأا،ذلا \}-ي تثه ثن;ا «ثلأظبموا وهوقوله آم وذليل 
طعامهل ولا ثوئه، ل ولا بدنه ل يتطثبؤ أف الإحرام عقد بحد للُّْحرم يجوز فلا 

دامتجما المهوه، هذه يئزب، أن محوز لا فائه رعفران المهوة ل فلوجعل وثرابه، 
ظاهره.الزعمران رائحة 

الهلس،،من لأيه محوز لا فهاوا فائحة، رائحة له أي مطي•—، يصابون ولوعسل 
فهوجائز.ئكهة له الإي الصابون غثث وهذا يتطثّت،، لا والخرم 

يمنه،هلا الإحرام بعد عليه العل_ا أر ومي برم أن مبل الم؛ يطنب فإن 
أنالج، بمقد أن وقبل الإحرام، ثوب، يل أن قل اغثنل إذا للنخرم ن يز 

ن.ءه\:عائشة لقول ثة، له كان إذا ظ وكذللئ، الئن،، فيه ؤفثز زأنة، يي، 
(،١٢٥٣)رئم در، والس ووضت4 الت، غل ابج اجاتز، كتاب، الخاري: أحرجه )١( 

(.٩٣٩رم)التح، غل ل باب اياتز، محاب لم: وم
توسلم (، ١٥ ٤٣)رنم الثياب، عن الحرم يلبس لا ما باب الحج، كتاب البخاري* أخرجه )٢( 

رنمعليه، الطمتا تحريم وبتان يباح لا وّْا عمرة، أو ثحج للمحرم يباح ٌا باب الحج، كتاب 
(١١٧٧.)



٢٠٥ائإهءاو،طد|،وزاأ،سسمزا 

.فالرسول ، نحرم" وض ه اف رسول مثارق ل المسك وبنص أرى اءكئئ 
علمرئئ وكان أحيانا، أمحه ممة ؤإل كتمه، إل مل ثم له كان 

لقيئي الهلس،، مى يكثر وكان الهلّثح، فيه ؤيضع ا-إقاسم، عل ومرئا الناصح، 
محرم.وهو ولعاثه بريمه ت أي النلئ،، وبيمر مثارقه 

لوؤنذ\تلأف أيعل؛ فإذا وثوصايت، رأيي، ل ثطثستا إذا ان! إنهال، فإذا 
يضز؟هذا فهل الطسلم،، أمس سوف رأيي مسءصتا ؤإذا رأيي، أمس سوف 

الإحرام،بعد بدناسح عل حديدا طيبا ثصع لم لأنك، يفز؛ لا هذا نقولت 
فيطيبرأسه عل ا،لوحود العمحت، من قيء أحد يقصد الإنسال أن يزصنا لو نعم، 

فانالطس_ا، يدك فتثس ثتوصأ ؤإيإ محي، بغثر ئيء أما حرام، ثهذا بدنه، بقية به 
لامز.هذا 

اثمراواجالاسيا؛:

عمحط1،،أو اء، التالحرم يتزوج أن الإحرام•  ij~أيثا~ الحثمااّتح ؤمى 
عنيثن، وقد عنه، منهي لأنه فاسدا؛ اقكاح كان محرم وهو امرأة يروج فلو 

وهذانذ«رأر، ين ي عات يل صلا صل »ةن نال: أنه ءته'يوغ الض 
مندودافيكوو وزئوله، اض أم عليه ليس عتلا عمل محرم وهو يتزوج الذي 
م

توملم (، ١٢٧ ) رقم الطيب، أثر وبقي اغتل نم طيب من باب الخل، كتاب الخاريت أحرجه ( ١ ) 
(.١١٩٠)رقم الإحرام، عند للمحرم الطسإ باب الحج، كناب 

٢(، ٦٩٧)رنم عردود، فالصالح جور صلح عل اصطلحوا إدا باب الصلح، كناب البخاريت أحرجه ( ٢) 
(.١ ٧ ١ )٨ رقم اناه، الأعام ممن 



ءامنوأألإ-تي يأت، ؤ تعال! افه لمول الإحرام؛ بعد الصيد ثل الحثمات ومن 
التوحش،الإي الحلال الحيوان هو والصند لالأممة:هأ'[، ه -رم وأنم ألثني ةن،وأ لا 

صفات;ثلاث فهده 

الحلال.الحيواذ أولا: 
الإي.ئتا:

اثزخش.ءاث:
أوماأوحيه، أوسعا، ذما، الحرم فلوقتل الصيد، من ليس الحرام فالحيوان 

ميء.عليه ءلسسمإ دللث، أميه 

النحر؛ق بالئفينه الإذان أحرم فلو الحرم، عل يئرم لا البحري والحيوان 
امزيق بذ يأتوف الضَصا ثى أويأول يخر، مذ ياتول كالذين 

هداكان محرمون، وهم سمكا، بالبحر اصطادوا أمم فلو حدة، إل يملوا أن قبل 
حلالا.

والنعام،والحعام، الفناء، م؛لت بيؤمحم، ق الثامن يالم، لا الذي *و والتوحش 
الأهلوهو: التوحش وغر والزواحف،، الهليور، أنولع مذ ممرة وأشياء والإور، 

الخرم.أن باس فلا كالدلحاج، 
أحوالاثسضسمراتالإمامث

أنهعشن، محظور اثه يدري لا وهو الإحرام، فا محظورا الإنسان هعل إذا 
رأته،شر أن له حاز الحر مذ حاف إذا اثه فيفلن رأته، بملي أن يئل: به، بأس لا 



٢٠٧ا1لةاءاسدسواص،،ون 

ثطثبأو رأتة، شر ثمي  °ؤوكيلك فديه، ولا إثم علنه فليس عليه، ثيء فلا 
مجناإن دؤا-غنذا لا قث\ ت تعالى اممه لقول فدية؛ ولا إثم عليه فليس نايسل، 

سنت«.»دد اف: فقال أغثااهلاكرة:أمآ[، أو 

القميصلس إل جقاج مريض كرجل منذور؛ لؤئ متعمدا هذا ثعل bن 
هداعل والدلل العلمم، أهل فال ك،ا الفدثة، عله لكذ إئ؛، عله فليس قبة 

أومجر؛ئا بلإ قمحآ تجلا' ^JJ، ثغ من رءوثؤ عطمأ الرأس• ل تعال اممه قول 
[.١ لاوقرة:آ'ه ه ئثك أو أوصدثذ مام تن مموية يأسوء تن أذى 

أقسامتثلاثة إل ينقسم المحفلوراُت فاعل أن نعرف وحدا 
١^،ثاثه ولكن ٣، ظه لير ٥^١ إليها، لخاخه منءا أن \لأئو• !٣ 
أوالئازة.

i؛،t،عليه ليس فهدا ئكزثا، أو خاهلأ أو ناشا بمنبجا أن ش: المم 
فانهئايسا كان فإذا التحل، عليه وجب عيره رال نش ولكن فديه، ولا إثم لا 

وجبعلم فنش جاهلا كاف ؤإذا المحفلور، عن يتحل أن عليه نجب يكر مر 
الحظور.عن يثحل أن عليه 

أوإكزاة،نسيان أو -بجو من ش ولا م لا ن:شنلقا أ م
الفدثه.فيه تجن فيإ الفد.ثه وعليه آثم فهدا 

الأسئلة.يلمي، ونبئأالأنل الإحرام، قمحظورا0 علهن.ا وثمممز 
••©صء(•*



دق1ءاءاكاباممنيح ٢٠٨

طاعةق محصروا الذين الثباف من لآكثتر يصيحمحم ما شيخنا، فضيلة الئؤالث 
الكزة،اممه—يلعبوف —هداهم الثمات يعص الصلوات أوقات ق نرى ما ومموا اممه، 

نافعةكالمة ئرحوثوجية للهلاك، وغرهم أنمهم فيعزصوف بالسيارات، ومحطول 
لأؤم~؟وأنع بكم افّ "ثي الشباب هؤلاء لمثل 

وصمت،الذين وللسبابؤ عموما، اذسلمان لإخوان نصحتى الحوالب• 

ولست،عمل، دار ١^^١ ٥^١ أن ثعلموا وأن عغئثل اش يمموا أن خصوصا؛ حالهم 
يصبحفقد الدسا، هذ>ه عن يممل ئش الإنسان يدرى لا هذا ومع منتثر، دار 
عَبملافب إل والرجؤغ بالئوبة، الماذوْ فالواجنv ينبح، ولا يمتى أو يمنى، ولا 

تعال!اممه محال عظم• مهنا الإثم من نبي ما عنه اممه محا ياب إذا أنه الئايب وليبئر 
يالصأثث,١^ حنم آؤ أفنس _^Si محلإ ءاحل إلنها أش مع بدمقي لا ُؤدأف؛دا 

الممسوثل الئزك، والعظايم! العاصي أمهات وهذه لالفرئان:خا'[، نئيه يه 
ينمألمداب ثم يصنعن ?٠ يلىأد_اثا تيممي ينعق والريا، الحي، بغتر نؤ الم 

هؤكلكثصتيحتا عتمثأ نبميذ وءاسك ثاب س للأ و؟ تهتثثاد١ فهء مثثت آكنننه 
٧[.٠ تخيماه غنؤثآ أش ننب ح بثايهم أند4 ؛يزل 

محلأف قل بالتوبة الماذرة ثانيا المنلميرث ولإحواي( أولا لثنى ضيحى 
اش-نال:ؤصآمحثةطضقال ١^٤، الأخل،لأنهإذالكالأخلبي 

تالاء:\/ا[،4 ألئن محق ْالاإؤ ألموت آحدئم حصر حمحآإدا آلكثتثا>ت، ساون 



٢٠٩ااااقاءاسدسواس1،وز، 

■مؤتهل.اش كلام وهذا ئوية، ل ليس هذا 
قادوث٦٥ إذآ ثئ ؤ -نال: اش قال فزعوذ، قئة الواؤع من والشاهد 

ه،آلص ؤ يملتئ: ه، ثأنا ١:^؛^ دء:؟ أك;اتق % لأة آقن :١;^، 
بم-اا،[.٠ ]يونس: ه ،^^ ٥١ين وقث> مو عصيت ؤو^- الأف اثوب ينيخ؛ 

إحوافيأئصح م صنعق، مما افه إل واتوب أولا ثممى أُصح أق فالحاصل 
لالثدم أظر وق ١^، ئقع لا ثم الأخل، محل أن فل ُاتيثة يادزوا أن ثاتا 

انتثمز،يكون ألا ثدم مسسئا 'كاJ^ ارإل يدم، إلا يموت ميت من ما اللحظة؛ تلك 
ض:م:ؤعاذاآتدلإأمق

وآمهموثن ؟ ٠٣ثر هت<َلآإدهاحمنت مما ءثل«حا . دييآنيمد> ءآل 
الأص•فاقهى ١أ، ■ ]الوُنودآه-٠ ه محرنثون إك ثج 

هذهينتعلوا أن أُصحهم مسائية بقوة عليهم اشّ أيعم الذين السباب، أما 
الهناعيعل أمنهلم مزيوا إدا ^ عغئثل اف محي ين محا الثناب، وهذا الموه 

أحن،وقت ق يلعبوها أن يمكن والغزْ ثزكها، عليهم ص ل عليهم، مهلث، 
غترؤمى الواجب، يرك غثر بن يلموف كايوا إذا الغرم عليهم يخرم لا نجن 

الثيءبعض الراحة من فيها قا العودة، كئم، غثر ومن المحرم، الكلام 
١^،^:وقدقال فالقزممل، لحد، داحال يكون أن لابمن والأنان للينَ، 

ئنشلث،سضرأ/خما، بزبمجعؤك، »إو 

(.٢٤٠٣رقم)الزس، أبواب الترمذي: أ-مج4 )١( 
من( ١  ٩٦٨)رنم المملؤع، ز لتقطر أحيه عل أنسم من باب الصوم، كتاب اJخاريت أحرجه )٢( 

ءتؤإشظجؤثؤ.الني وأقره ملمان، قول 



لت1ءاءاوباباهتمح ٢١٠

-٢

اصةلكت إذا التل محق بعد ١^ من \ضئ أذ ل هل الث>ال: 
العجزة؟مى عدد ومعها مثصرف 

يغيبحش مليلأ ئتظر أن الأول لكن يتصرف، أن بأس لا نعم، الخواب،ت 
بنصفمدوه خفهإمئ ١^١؛ لكن التل، الانصراف؛نصم، ئمد لر الئنة لأف المم؛ 

يمذلإفقد;تياىناشفيوذلخه.
دهنواالمئئ غاب إذا أنث م \و بت كأمإء الثالف ض الزارذ لكن 

فلوتزنا، التل العابيتكوئء1محم في1ؤ■ الم وتجي دَلفهااا، مس 
الليل.منتصف ل الدي من لكاذأصن الليل إلآحر اسظرتم 

••هصو•-

ّنينياداتاصنتي:٣- 
يشما ه وثزلكته، افب وزئ الثلأم الشيخ: فضيلة الثوال: 

نهايةوجود عدم حال ل الشغس عمر لتمدير شهادة وهي التسنن، بشهادة 
منها!ممرة، حالات ق الشبمممى من اكنين أو الميلاد شهادة ود3لالب له، الميلاد 
منوالناأو لوظيثة نعله أو لعلاجه أو له ثمر جواز استخراج أو للدراسة، قبوله 

علعئتالون صاروا الناس بحثي لكي الخدمة، من الإعثاء من لتحديد حدمته 

ويدعون،يالزدلفة، فيقفون بليل، أهله عفة ض قدم من ياب الحج، كتاب أحرجه )١( 
الصعقةدم تقديم استحباب باب الحج، كتاب ت لم وم(، ١  ٦٧٩رنم)القمر، غاب إذا ؤيقدم 

الكث،واصتحباب الناس، زحمة نبل الليل أواخر ل متى إل مزدلفة من وءمّءن النساء من 
(.١٢٩١رقم)الصح؛مزدلفة، يملوا حتى لغثرهم 



٢١١اساءاسعسراص،،وذ 

ثهادا0بمتحرجوف يجدهم أصلثة، ملاد شهادات هئبدو أنم فمع ذلك، 
عمرأق له يراد كأن الدييوية، المصالح بعفى عل الحصول بمصي وذلك للمتسني؛ 

لوظيمةأو المول، ثئتر ث أولأف للمدرنة، منكرة مى ل إدحاله أجل مذ ميلا 
النهايةهدْ ل سنوات عمره من فينقمى الناس أغالب وأما محدد، عمر لها مطلوب 

الحيس،أو الثزطة كلمثة ليحول الطلبة ْع كالمتائسة ممرة، مصالح أجل من 
الماسيهذه ق رأيكم فإ ذلك، وغثر للسثانم، محمصة تمر ثذاكر عل الحصول أو 

اغتادوقد بمئزؤع، ليس إحوانه ْع حالي والإنسان الثلأم أولأت الجواب• 
هؤبالثلأم قول: أن ا،لكان مس وهول الؤاَل قدم إذا الإن انس من ممث 

فسأله الرسول مع محلنول الصحابة وكان الموال، يقرأ ثم افه، ورحمة 
اممه.ورحمة عليكم الئلأم يقول! أن بدون الثائل 

ثدموانقول: فهنا مئزوعا، _تش' لم ثرعي مب له يآكذ لم إذا والئلأم 
نأل.م وتلم رجل ذحل إذا إلا سلام بلا القوال 

عيتاجفهدا الإنسان" عمر سنوات لقدير "يعي! التسنن موصؤع ثانيا! 
الثتهولمي ومحاعث، ميلاد شهاذه ء1د0 كان أو ملاد شهاده معه يآكذ لمُ مذ إليه 

إذاأنه الشزعق المؤاعد من لأنه بالممد.ير، ذللا، محدد أن بأس فلا فيها، ولد التي 
و\لئةئي.الظذ علبة إل رجعنا اليمين ثعدر 

الخدلعمذ ذلك، ق لها ^، jTفإنه فكتمها ميلاد ثهاذه عنده كان مذ وأما 
علرنن، إذا بازطل ال،ال أكل وبالتال الدزلة، أنغلمة عل والتحايل والكذت 

أكلْال.ذلك، 



لقاءااتالاو،اهتوح ٢١٢

هالالنافق؛ن، صفات من هدا لأن اليوم؛ السالمان مى هذا يمع أن وناصف 
اوكى^١ أحلم، وعد ^1 "كدب، حديث، ١٥!ثلاث: النافق ®آيه :٠ الّكا 
عنده،وهي ميلاد شهادة عندي ليس سيمولت لأنه وكاذب؛ خائن وهذا ، حالءا 

فيكونينه، علم لو ينتحمه لا ما بالئى الممدوة الشهادة تللث، عل مثلا وسيأخذ 
عليه.موممى هو فيإ خياثه لك ذق 

اممهوري، أن يعلم وأن كله، هذا عن يريع أن الملم عل والواحت، 
بتقواهينال ؤإي بمعصثه ينال لا اف وري أن عل والدلل يئنصثه، ينال لا 

ءسسبهلا حتق من نئبمه  ٢٥ءم؛ْا لا، بمتل، أممه يقر ؤوس( سبمامحؤتاقت قوله 
لالطلأق;آ-*ا[.

••هصى♦•

٠سفاJممط٠اسلصLفنيرا،هليوااراووسر؟٤- 

صلاهيصل فهل النهار، مى إلا ولم°ينتيق2ل الليل، صلاه هاثته رجل السؤالت 

يمضيهافإثه النهار، ق وقصاها الليل، صلاة اف الإنهافت، إذا الخواب! 
والدليلنترا، يمضيها فإيه الليل، وقت< وقصاها النهار، صلاة هاثته ؤإدا حهنا، 

والبمل!ئ.ءلذللأ،الث1ئالقنلق 

إذاقهنمحا يبجا ص نام ررثن : الهي فقال القنظ: الثة أئ 

بابالإيان، كتاب ومسلم؛ )٣٣(، رقم النافق، علامة باب الإيإن، كتاب اإبخارىت حرجه أا 
(.٥٩)رقم النافق، خصال بيان 



٢١٣الاات1ءاسدسوامحسون 

صلتناهاإذا وثحن عنها، ثام التي أو الئسثة، الصلاة إل تعود والهاء ا، 1كنتوااار 
بعدإلا تنشقفل ولم مثلا، المجر صلاة عذ الإنسان ثام فإذا كانت،، كإ نصليها 
-؛^١.فاقرأ حماعة ق محت، إذا نقول: الثني طلؤع 

صلاةعن الزمحول مع الصحابة ثوم حدث فمي الفنبيه: الثنة وأما 
منيموموا أن اللمل. ف\كنئإ الشص، إلا توقظ4لم ولر نمر، ل وكانوا المجر، 
البئ-اأأ مصل ثمثزلوا الشثطار٠اا، فيه حصزثا موضع ررهدا وقال: ذلك، مكامحلم 

جهر؛القناءة.أنه عل يدل وهذا ٠، يوآ١ كل بمل كال إ ك. 
ممىوإذا فإثة؛بهر، نهار ق ليل صلاة همي إذا اثه الأن: القاعدة فصارت 

ينز.فاJه تل ق مار صلاه 

••هصى••

مليومامهإشاسم؟٥- 

٢٥٠)بمقدار إخوانه من بصاعه المسلمين أحد انرى إذا النوال:  ريال،( ٠
١٥٠الثوق)ز ساوي وهي  ايحكمة؟إل أمنه يزثع أن قور هل ؤيال، ( ٠

٢٥٠ّانة؛)اثوى إذا الخراب:  ١(٥ ٠ )٠ إلا نماوي لا وهي رال، ( ٠
١٥٠)الئعز أن يعلم البائع كاف فإن ريال،  الث-حلهذا وجد ولكنه ريال، ( ٠

تلكإلا ولا؛عيد ذكر، إذا فليصل صلاة سى من باب الصلاة، مواقيت كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
الفائتة،الصلاة قفاء باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب ت لم وم(، ٥٩٧رنم)الصلاة، 

(.٦٨٤رقم)قضائها، تعجيل وامتحباب 
تعجيلواستحباب الفائتة، الصلاة قضاء باب الصلاة، ومواضع المساجد كتاب مسلم؛ أحرجه )٢( 

(.٦٨رقم)• قضائها، 



٢١٤

لهمحل ولا ^، jTفانه ٢(، ٥ ٠ ٠ ) و عليه وباعها الأسعار، يعرف لا الذي العرست، 
١٠)لأف العبن؛ خيار يسمى وهذا الخيار، مله 7آذا السري علم ؤإذا ذللث،،  ٠ ٠)
يزاوولا لا:شؤ، فهذا ا./•( ك)٠ المن:ستا كاو لو وأما (^^، ٢٥٠ِ>)٠ 
فهوالكبير الفرق هذا مع بالئعر يعلم اياع كان إذا أما بمتله، يتعابنوف الناس 

الش.خيار وللمشري آثم 

(،٢٥٠د). الئانمه هنْ تكوو أن مثل الشن، ابئعلأ:شإ كان إذا أما 
ولهباق، المثري لخى ليج؛ غثرآثم، فالبائع بنزوله، يدرى لا واياغ الئعر وثرل 
معثون.لأته الخيار 

عئدعواألا والشراء البح يتعاطول الذين إخواي أئصح أن أود المناسبة وتهذْ 
جاهلياتيه أو امرأة ثانيه أو صبي ياييه مثلا الثاس فبعض الناس، من العرسب، 
١٠؛■)هذاله؛ فيقول، يالثعر،  لأنهنيالأ؛ ( ر٠٨والسم الثم، ؤيرمع ريال، ( ٠

العريبالرحل هذا فياف ٨(، ٠ ١ إل يصل حتى ؤيثازله يإكنه الثاس أكثر أن اعتاد 
٨(.إل)٠ لنزله الئعر ق راجعه لو أنه مع ؤيذهب، منه تنر-؛ا يمئة له فيقول 

الثجلهدا وياخذ0 ( ١ ٠ ٠ ) د له يقول كوثه يحني،• حرام، الفعل هن*ا ونقول• 
عليه.حرام هن-ا نقول؛ العريب، 

إذالكن باس، لا إذن: مما: الثئزيل، ق وزتيهز له الاس هازلة تنم فإذا 
أخذرأيته حنن عليلثإ وجبا ٨( ر٠ الحميقية وقيمته (، ١ ٠ ب)٠ ّيأخذه الرجل رأي-■-، 

١الئلعة؛) ٠ لكميثاكئ وهو للمئلعة، الحقيقك بالقيمة نحرم أن كلام يوف ( ٠
وخيانة.حرام الثاس؛الأسعار جهالة فامتغلأل، ذللت،، 



٢١٥وائسؤن اسدس اتقاء 

يؤمنءلأ ه! البي قول وهم، هليها، سثر أن جيعا لما ينبغي قاعده وهنا 
صأن مح4 لا أك شك ولا ف«اأ'، نج4 تا لأخه تحب خى ١^ 

عن^۶٤ أذ أحب ررمى ه•' الّكا قال لقد الناس' هيبع فلا إذن تداؤعك' 
ماالغاس إل الأجرونأت دال؛وآ ثاقب بجس وص تيه يلتذركه الحك النارييدحل 

الكامل؛الإياف لك نحنل حى الماعدة؛ ةذْ عل يز '، إل؛هااُيوش أذ تحب 
وحوصضشوظ.ووه

٠٠®^©••

ءء■٠ 

أوينة؟نافلة ^^،٥ اوأطوقؤ، مجته اص ئو ٦- 

الواحات،ببعض وأحل الماضي العام ق حج رجل الشيخ، سإحة الئؤالت 
^^،الرسول لهذي فيها مثابعا حجه اله هده بمج أن وأراد جاهلا، دومتا وما 

الماضي؟حجه ل القص وثم ناقله، تكون أما أم المريفه، ما ينوي فهل 
أخلالي الأشياة نزف أن د فلا او>ال هدا عل الإجابة مو الخراب: 

أن:اقظه زلخث الإفاضة كطواف الحج، يلل ثقا ترك كان فإذا لخلخه، ل ما 
الحجيبملل لا التي الواجباُي، س شيئا ثرك كاف إذا وأما ثانيه، مؤ أن مبل به 

قثاه يدبج أن عليه ولكن الحج، يبطل لا ذلك، فان مثلا، منى ق كالميت يركها؛ 
إذاهذا الدل، فتدح دل، له الزاحن، ئدا لأن نوا الفقراء؛ عل وئززئها ذقة 
(،١٣)ريم لف، محب، ما لأحته بمب أن الإمحان ُن باب الإي،ان، كتاب، البخاري؛ أحرجه )١( 

لفهمحب ما اللم لأخه محب، أن الإي،ان •حمال، من أن عل الدليل باب الإبجان، كتاب وملم؛ 

(.١٨٤٤)رمم فالأول، الأول الخاJفاء، ببيعة بالوهاء الأمر بابح الإمارة، كتاب، مسلم؛ أحرجه )٢( 



لقاءا|تااكاوااممتوح ٢١٦

تكووأن رزئ ظه، ثى؛ فلا الشاة ذيح عل فائزا ؟فذ لم إذا أثا مائنا، كاف 
الزيفه.حج قد لأته ناقله؛ ا-لثديدة الخجة هذْ 

الصمكملأة محرمة ق العظيم* ري اراسحان قووت رك ايا إنأن لو أرأيت 
يعيدأن عليه فليس الواحب، هدا ثزك أنه فتدكز الصلاة مذ انتهى ثم ملأ، 

للثهو.ينجد أن يكفيه وإد،ا ذللث،، لأجل الصلاة 

••هصق(♦•

-٧

ال،كحووةالمواد وبعص البج، وهل بالمحرم؟ الثداوي حكم ما الثوال• 
غيرأو صزورة، ل ذللث، يستوي وهل الحزم؟ مذ الأدؤية بعض ل توجد الش 

صرورة؟

فياالأمة هذه شماء يبمل إ اممص لأف يجوز؛ لا بالحرم الئداوي الجواب• 
يافعايقلب لا والصار لصزيه، إلا الثيء علينا بمرم لم° افه ولأن علميها؛ حرمه 
مدلأنه إطلأما؛ للدواء صزورة لا فانه ذللث، إل اصهلز إنه ت قيل لو حتى ابدا، 

الدواء،ينفحه فلم تداو، بلا يشفى وقد الضرورة، تنفعه لم فهو يشفى، ولا سداوى 
الدواء.إل صرورة لا إدف 

وأفاو أذ:اثل له حاز لمْثأكل لو بموُث، أن وحاف اة الأنلوحاغ لكن 
الدواءَلكن الوسم،، خو عنه وزال صزوزتئ، اندسثج أكل إذا لأنه الخئزخ؛ ثام 

عندالأعضاء بعض قطع وهوت واحد ثيء ل إلا اللهم إليه، الصرودْ لا؛كن 
يمكنلا إيه الأطاء! وقال مثلا، مرطاذ الأعضاء بعض ل حصل ملمو الصرورة، 



٢١٧ائلتاءاسدسوار؛،صذ 

غورلا حرام، الأعضاء قهلع أن ومعلوم عفؤ، بثطع إلا اأرض هذا انتثار وص 
العفوكانت،هطع من بد لا ياثوات إدا لكن أنامله، من أيمله ولا بملع أن للإنسان 

هوال|ثزطان.الذي الداء هذا اشي إذا أنه ثأكدوا إذا المرونة هذْ 
اللدةوجه عل العمل ووال، والثكئ مكنا، ليس لأنه به، باس فلا البج أما 
حلالالبئخ إن الظإءُ: قال ولهذا يمزب ولا :ظدذ لا تنخ والذي وال>ب، 

باسبه•ولا 

الكحولذللئ، أثر ظهز فان الأدوية، بعض ل اشحول مواد من محلط ما وأما 
جعلت،ؤإنإ الأر، إوكؤ إذا وأما مهوحرام، منه الإنسان بمكر بهبثا الدواء حذا 

لهاليمن اشحول مادْ لأف يه؛ بأس لا ذللث، فإن حمظه، أجل بؤ، الكحول مادة فيه 
أوفيه.

••ؤمى••

اثّواثةضاشواسممسف:٨- 
حطبةحال د. امحي عل والصلاة والئأمئن الثلأم رد حكم ما الئوالت 

ا-لآنعة؟يوم ق الإمام 

ذحلإدا للإنسان محور لا حرام، اُبمئعة حطبة حال السلام الخواب،؛ 
حزامارده كون ووجه أيقا، حرام عليه والرد بسلم، أن ايمعه نحطب والإمام 

منكل أن القاعدة لأن عليه، يزد أن ينشحق لا محص حطابح وهذا كلام، أنه 
الثلأمفايداء هذا وعل الث؛، ينتجن لا فإنه فيها، يلم أن له ليس حال ق ملم 
اتصت،لصاحسالث،ت يلت، ررإدا ^١^ أنه ه البى عن بش وقد حرام، ووده حرام 



٢١٨

يلعو_ ومع عن ثا؛ 1واك ْع ممذلثوت<،را؛، نحلب والإمام الخنعؤ، يوم 
-أى:محم-أ>ابمة.

لكذبدلك، 1ز فلا اخك، j ذي عذ ه الض عل الفلاة وأما 
الت1مينوكاJلالئV الإنصاُتخ، مى يمنعه أو عنيْ، عل يثوثى لئلا به؛ عبهن ألا بثزط 

دعاء.التامتن لأن \ضثو°ب.•' وقع بدون به بأس لا الخظس(، دعاء عل 
••هيئ••

ثمإنك1بيستيبخاسرات:٩- 
ا،لنهرامحت،بعض عند الأقارب وهؤلاء أقاربه، زيارة اعتاد ثحص الثؤال! 

يقطعفهل حرام، هذا حكم أن بمرقول بامم عمحا بالدس، ينمى ما بثل ومحم؛ حمل 
أويرورهم؟زيازتم 

خاوعل كانوا ؤإن حش واجبة، الأئارب صلة فاو أقارب لئ كاف إذا الحزانه: 
ؤننعل وئ1ا أثدأ خمكه يؤلديد ألإدس يعبمجنا ؤ قال• تعال اممه لأن يرصى؛ لا 

أنعق حنهد.الن نفين .ا آلمبم؛ر إد ؤلؤلديك ن، آمهتفن أن عاميرأ، ف، وذمنمح> 
~١٤للقإن؛معرإِذاه الوتأ ق ؤبماجبهما طعه.,ا ثلأ ءلم بهء ثسللث، ما محا نسمك 

jنماحتمحا وقال، باض، ^ أن عل وخاذلأك مث، أصنا إو خانداك: [، ١٠
وكدلل؛،معثؤئاه، أليما ؤ( ؤوصاج_هثا قال: بل اقتلهنا، مل: ولم مموما، الدثا 
رصي.لا حال عل المريم، كون مع حى واجبه الرحم صله 

(،٩٣٤)رنم نحطب، والإمام الحمعة يوم الإنصايت، باب الحمعة، كتاب اJخاريت أحرجه 
(.١٨٥ ) رنم الخطبة، ل الخمعة يوم الإنصات ق باب الخمعة، كتاب ومسلم؛ 



٢١٩الها*اسسُاصين 

بكثٍأكمث مفسدل الذي الدس عندهم لكن وإن وص1هم أن عنك فيجب 
وأمواثلم،\و1\يز به وأصاعوا الجزم ق الناس أكئر انتثله وقد صلحته، مص 

وأنتامحرم عل ينعلوْ ألا يثزط وأفكارهم، الناس من كشر أ-محلأى به ومدُت، 
يدم،لا فإنلث، حاصئ، وأنتج محرم عل ~الئس~ يشعلرثه لكنوا فإن حاصئ، 

المنصتة•و< لائئاركهم حس إلهم 
يدمث،يعني! يالمناصحة، الهرس_ا حى يودي أن الإنسان عل ننثر هذا وْع 

حتىحرام~ الحثمة الأشياء مشاهدة ~أيت حرام همدا أن لهم ويمح، ويئاصحهم، 
إليهم•والإحسان ثصيحتهم من علميه اطة أوجن، ما يودي 

*•هصى•*

نيضواثةوإض1؛هاوصضاثة:- ١٠
ؤفرغأف قل النصر صلاه وأدزكتة منا٥^١، محه من حزج زجل الئوال: 

الئلأة؟هلنحز فيها، ئو التي أوالنْلقة القان من 
فإنهدلدْ، ق صلاها فان بلمي؛ ل وهو الصلاة، المنافز أدركت، إدا الخواب! 

ركعتم،يصليها فإثه صلاها الهرين أثناء وق حرج ؤإن تمج، لمْ لأنه ينير؛ لا 
ظالئ،ذخز لو أنه كإ الضلأة، شئل اللأة فإن اليد، ق وهو أذذ قد لكن ؤإن 

أربعا.ثعنليها فائك، تصل، أن مل يدك إل ووصلن، الثمر، ق وأنتج الوفحؤ 
ركعتي.تحل فإيلث، الطريق ق وأنتؤ وأدن العد> من لو■حزجت، وكذللث، 

أديتهاؤإذ فاقمز، نمر ق أديتها إذ الصلاة؛ بأداء الأعيان أن الماعده إذن 
في-حث،.رفاتلم.



دتاءاتاا؛اواالصوح ٢٢٠

إذاىذنمحأنو*زامإا-١١

أحدْالذي بالمال محج أن الشهرية، ا-اثنث ق افرك لمن محور هل \ذثؤ\ل.' 
اصا؟ص عيا مها، 

منمنهم نخص كل نحمحم أن عل الموظفوف يممى أن ا-لثمعثه الخوابح! 
الثالث،الشهر وق للثانر، اكاي الشهر وق ^، SUوينطى مثلا، ريال ألم، راشه 

أحذمن أول، ان الأنصار فإذا به، باس ولا جائز مهذا جرا، وهلم للثالث،... 
قضاةيكن لأنه ١^؛ نحؤ.^١ بأن بأز لا ولكن أخد، بإ دين رذة لَأنهُ ساة 

أوءا0.الدين هذا أجل حل مش أنه ويعرف الدين، هذا 
••©مي••

سئمافةاضلآمامممةإشاض:- ١٢

العقيدة،غثر أخرى بأمور ايثه إل الدعوْ يبدأ أن يروق الدعاة بعفر النوالت 
خيزا؟اف خ:\بد\مفيسخم 

١^،لأة بالتزحيد؛ الدة فالواجن، كئازا ندغو كنت، إذا الخزان،: 
نهاية؛j(إثه: ئدعوهم ما أول، ءرلتكن وقال: التمن، إل معادا بعث، 

لأإلهإلأافُ«.
محا-إهمفلا الماسية، العمائد بعض عندهز لكن منليئ ثدعو كنت، إذا وأما 

علالصلاة، عل حثهم ولكن الدين، من أما ينممدوف لأمم العماني؛ هذه بإكار 
لهم؛_ ذللث، بعد ثم إليلث،، ^٥^٠^١ يألموك حش الخج؛ عل الصيام، عل الصددة، 

\لخ0ذزمن عليه هز ما 



٢٢١الهاءاسد،سوارض،وزا 

فهووزممي، وأُآ5ز بالتوحيد بدأته لو الكافر لأن المدعو؛ حال بين ؤ6وءذ 
إذنحما، وظنها ابتدعها التي بدعته ق وأحطا مسلم هدا لكذ الأصل، مى كافر 

فيهاليس التي اكائو إل اذغ لكن ثقا، متلئ، بمل ولا ينفئ، ربإ لأنه تبادوْ؛ لا 
امحلماتواإدا ذلك، بعد ثم وا-لثح، والصوم والصدقة الصلاة كمنائل احتلاف،؛ 

الميع،مى عليه ِ لعا يثعزض أن جدا ذلك، بعد سهل بك،، وانتاسوا إليك،، 
عنها.التحل منهم ويطلب حرام، البدع أف لهم ومحق 

••هصى••

١٢-

رمضاف،ثهئ يكوف أن ذلك، وواقي الثامن، الشهر j( حامل امرأ؛ الثوال: 
مذيوما عثر أربعه بعد ا"ايذ وصعن، ثم جنقها ثضع أن قبل الدم مئها ثرل وقد 
معهاثرل، الك، الأيام مضي فهل هبمرية، عملية طريق عذ وذلك، رمضاف، شهر 
كاوت،ضابم؟لأ،ْعأما أم الدم 

هدامذاءايلأنيامحق؛لأن الأيام ثذاءٌفي علها ليس \إذب.• 
قناد؛ذم العل،اء عند وأمثاله الدم هدا ؤيسمى حيض، ذم وليس يقاس دم ليس الدم 
أواستحاصة.اد فذم يكون نفاسا، ولا حما يكوف أن يصلح لا ما لأن 

••هصى••

بذبلادجموموا4إيذلتقأسدناندسة،لئسأيذنذر«وز،؟'١٤
؛الميهاج،،مئثور، المدينه، قاصدين بلائهم مذ يايوف أناس هناك الثوال: 

المدينةإل يدهبوا أو محزميذ، المدينة إل ويدهوف الميقات، مذ الإحرام يلزمهم فهل 



لق1«اهاسالصوح ٢٢٢

المديئق؟أهل محقات مذ أحرموا مكه، إل ١^•^ مذ وجعوا إذا ثم إحرام، يوف 
محدواؤإنإ ق5ة لمْوهصدوا هؤلاء لأن الويثه، إل إحرام  ١٨١يدهتوف ! ١^١٠٠١

إليوجهوا محي يكونور( حينئد المدث مذ رجعوا ؤإذا المدينة، إل فيدهبوف المدية، 
)أسارالأن سش اثتي ا-ئش( )دو وهي المليئة أهل بقاُي، من فيحرموف مآكه، 
ظ(•

العالذ.رب فه والخمد اللمثاء، وقت اسهى وقد 

٠٠  •0^0٠



٢٢٢اس«اصياسذ، 

افهإاءاثىلم4اضن4ذء
—ؤغى — ه

وأصحاب؛،آبه وعل محمد، ثبتا عل وأسلم وأصل العا1\رأ، رب ممه الحمد 
أماتعد:الدين، يوم إل بإحسان ثبع4لم وس 

منخميس يوم كل ق لجأ ام، الثماءات مل والحننون الثاع الئماء هو فهدا 
ه(. ١٤١٤المعدة)ذي شهر من والعئروف الراح هو الحميس وهدا أسبؤع، كل 

أذواعث،أماثأءج؛

العام،هذا حج مؤمّم مبل اللثاءايت، وآحر الشهر، هدا لقاءات آحر إنه حسثإ 
اياسك.صفة عل الأن ّككقا فإنا 

أثوبع:ثلاثة ا،لنامك 

اليرائ.المغاثف:
الإزاد.ثم القناJ، ثم التئإ، وأمفيا الإفراذ. الثالث: المع 

ونعىءلاف1، مكه وصل فإذا بالعنزة، المات عند الإنسان نحرم أن فالتئح: 
بالحق■دأ ابجؤ ض نهر ثى الثابن النوم ول لكملا، حلا حل ثم وصن، 

مكهوصل فإذا المقات، عند حميعا والحج بالعمزة نحرم أن فهو القران• أما 
يومإلا مئه محل لا إحرامه عل وبقي والحج، ٧عنزة ونعى المدوم، طواف طايت، 
الحد.



لق1ءاتاساهتوح ٢٢٤

طافه نطل فإذا س باج القات محي محرم أن فهو الإهزائ: أما 
المحي•يوم إل إحرامه عل وبقي للحج، وسعى للئدوم، 

فيهتحل وا-اج العئنة فالتمع الثلاثة، الأساك بين ١^^ ّزفبآ وحذا 
ففيالأخر، عن ىثا آقزاذا بأساله مها ننك كل وود كاملا، حلا الخاخ 

أويهمجر.وحلق ونعي طواف الحج! وق ومصثر. ومعي طواف العنزةت 

والحجالعمرة بذ وليس المحي يوم إل إحرامه عل يثى فإنه القراذت أما 
الإئاصة.وهوطواف واحد، وطواف واحد، تعي إلا المارن عل وليس حل، 

القرانبتن الأفعاو ق قرى ولا الحميع، عل واجب يهو الودلع، طواف وأما 
وسعى،طاف مكه وصل bذا الميقات، مى نحرم منها واحد كز لأف والإقراد؛ 

الأفعال،،حيث، من  ilyوالمفرد المارق يئ فلثس المحي، يوم إل علإحرابي لمح، 
وعنزة،حج دئك؛ن; عل تحصل لأنه اود؛ من أقفل فالمارل الأحر حهة من أما 

كالمتثتع.المارن عل واحب اثدي أو إذ الهدي، أحر عل وتحصل 
كيسينيافش:

فإلااإيماُت، إل ائ الأننضل إذا فنقول،: الطع بصفة الخخ الأن ننوى 
ووداءإزار بالمحؤوهي الإحرام، ؤيبسثاب ايابة، بى يمحل، يشل،كا 

يهللث،ولا وهته، رأسه ق وأطث1إ أوثظيثان، الأفضل— —وهو حديدان إما ابنقان 
محائ،ولأمح«راا،

(،١  ٨٣٨)رنم والحرمة، للمحرم العليب من ينهى ما باب الصيد، حزاء كتاب البحاريت أحرجه ( ١ ) 
عله،الطب تحريم وبيان ياح لا وما عمرة، أو بمج للمحرم ياح ما باب ايأ، كتاب وملم؛ 

(.١١٧٧)رنم 



٢٢٥اواات1ءاسبعراصسنا 

بعمزة،اللهم لتك ت فيقول ويلي العمرة، وهو النك ق الدحول ينوى ثم 
وك،وكلأه ٣١»وك M وبمشثخمك،هضتي 

ينُّو،أن للوجل يس الطواف هذا ول العمرة، طواف طاف مت5ه وصل فإذا 
برذائؤ،ضئ أن -أيضا- ين اص، و ضنى الأول، الثلاثة لأشواط اق 

الأسر،كممه عل وطزمه الأيمن، إنطه محت، الرداء ومط محنل هوأن والأصئاغت 
قيكون الأصئاغ وهذا تنتورا، الأينز وازكتمه مكثوئا، الأيمن ادكتمؤ فيكون 

أزاله.الطواف، من مغ ؤإذا شل، الهلواف، 
وةثلانتلته، يستر لر فإن ويمله، الأموي الخجن يستلم الهلواف، ابتداء عند 

يةوو(ثوعندئذ إليه، أمار استلامه، يتيثر لم ؤإن منحه، هوت والاستلام ينْ 
واتباعابعهدك، ووئاء بكتاُالث،، وثتنيءيما بلئ،، إقأدا اللهم أكر، وافه اطه، اربامم 

الطواف_ا.ق وسثمز يثار0، عن البيت، محنل ثم ٠، لسقلإكحمحثدهُر 
الأ|ودا-كحر عند يمال، ما إلأ شوط، تكل محصوص دعاء للطواف_، وليس 

أؤئتآ لأ يقول: ١^، والخم اوئ ١^ و؛ين 
لاوهمة:ا*آ[رآ؛.

لمفإن ئميل، بدون نشئة اءئ، الزكن إل الأم الئزط ي نضل فإذا 
الأسودالخم حاذى فإذا التل. عن يرذ لم لأنه إليه؛ ينز لم ائنح له سثز 

التليةباب، الحج، كتابح لم؛ وم(، ١٥٤)٩ ريم التالسة، باب الحج، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
وصنماووقهاارفم)؛حاا(.

١(. ١٦١ رقم ،  ١٧٢الصخر)؟/ المن j البطقي أحرجه )٢( 
(.١٨٩٢رقم)ائواف،، ق الدم باب ايامك، كاب أبوداود؛ أحرجه )٣( 



٢٢٦

إىذلك لأن !لخ؛ أم... واف اف، بايم يقول: ولا فإنهثكوفقط الخانة، اوة ق
يمط.الطواف ابتداء ق يكون 

إيييمممايّ ؤمحأ|نذوأ؛ن ممزأ: إبزاهم نمام إل مدم أنواط، تّبمه آتم فإذا 
كأي^ الأولى؛ ل ؤيمرأ ئمحا، ركعتم وصلى لالقرة:هأا؛ا، محله 

هلمحتي آس ئن ^٠]؛ الخاسة؛ وق الثامحة، بعد لالكاهمون:ا؛ا، ه قضوت 
يقومبل لعإرْ، ولا للدعاء، عييز لر منهإ مغ فإذا الثامحة، بعد ، لالإحلأءس:ا[ 

اكام.حئم، يصل أن يريد ؛_ لغيرْ ا،لكاف ليخل 
قتآرآشه]ايرة:هها[،من الثماوآلمنوء ون هرأ؛ الصقافإذاذثامنه إل ؤيئجه 

علأمل إذا فمط، ا،لكان هدا ق إلا يمنأها ولا اببل، إل يصعد أن نل بمرأها 
ذلك.بعد هلم:فزأثا ١^، لأف _؛ ول الئفا 

ؤيقول:ثلاثا مكم تدعو يديه ورفع الملمه، انتمل الصقا صعد فإذا 
مدير،بجعل:ثلتي _، ذخ ^^لأإلأبجافُذحوةلأمكق،قه 

يدعونإ وحد0اا، الأحزاب وهرم عندة، وثفز وعده، أجز وخدم، اف إلا إله لا 
زهؤائJ، وثه ه ق له، ثربم، لا زلجدة افُ إلا ررلأ؛له يقول: م أخي، ؛، 

الأحزابوهزم عبده، ولمخن وغيم، اجز وخده، إلااف لاإله مدم,، ثيء عل"كل 
لهله، ثريك لا وخدة إلا!س إلأ لألأ يقوو: ثم الخانأ، اوة يغو نم ثخدة«، 

وغدة،أجز وخده، اف إلا إله لا مدير، ثيء ّكل وهوعل الحمد، وله الللث،، 
كعاذته--يمثى المزؤة إل متجها ينزل لم ٢، وخدْاار الأخزاب، وهزم عبمْ، وئصر 

(.١٢١٨رقم)الني.، حجة باب الخج، كتاب مسلمت )١(أحرجه 
ابق.>آ(اكخر؛جال



٢٢٧الهاءاسبءُاس 

حبشديدا- ركصا يركص -أي؛ يسعى وحينئذ الأحمر العمود إل مل حتى 
 Uثزدخمالكذ فإذا ئزذم، عي \كو ولكن \ذثني؛^^١، )؛، 15إذا له، بمز ث

إل-لجذ أن إل اوكض ل فينشر ■ي، إيدا؛ عدم عل موض بالثاع؛ر(، 
وانقلصالأمام\م:شذاقاتي،ءأذا 

الأول.هوالشوط هدا القنا... عل قال وقالطإ القبمة، 

تبعهيم حض وهكذا الصما، إل المزوة مى الرجؤغ هو الئاف• والئوط 
أكملأنه وعم اثا إنأي، فرض فلو بالمروة، متتهيا بالصثا مبثديا فيكون أشواط، 

مصشوطا.أو أنهزادقوطا فهوإما وأتؤا٥رالصثا، تعته، 

جح otالمْما محنكون رأبه، شعر مْرا باق ممل الثعي من نرغ فإذا 
وحذاالرأس، حمع يعم ل فمط، أربحة أو ثلاثة أو جاذ؛يرن من، ولهى الخواله، 

الإحرام•محظورات حمع له ومحل كاملا، محللا إحرامه من، محن، 
اكابن،النوم صحتم، كان فإذا الحجة، ذي من، اكامن، الثوم إل متحللا ويمك، 

وأخرمالإحرام، ثياب ولهن، ولحقه، برأبه وثيب اعتنن، الحجة ي ذس 
مثم،ل يكن، ب bن ي،، ل فهو ي، ل كان فإن حجا، اللهم ؤلئ، وئالت بالحج، 
لفيصل، التابع، يوم المجز يصل أن إل الثامن، يومه بمه مها وبهي، إليها ذهب 

ئاصراويت5ون صلوايت،، خمى والفجر، والعشاء والغرب، والعصر الظهر منى 
ركحتثن،وقتها 3، والعصر ركعتي، وقتها 3، الغلهر يصل ل جامع، عبر صلاثه 

واشموكعتم،.وكعتي، وقتها 3، والعشاء ثلاثا، وقتها 3، والغرب، 
-ثمزة 3، ينزل أن له تيئر ؤإن عزئه، إل متجها ارمحJ، الشمم، طلعت فإذا 

استرسثر لم ؤإن به، فؤزل، عرئة- _، -ولهن عرقه، مرب موصع وهي، 



اق1ءاتاكاو،اإصرح ٢٢٨

ثمركعتتن، الفثهر وصل أدف الشمس زالت فإذا فيها، ويئزل عرمه إل يصل حتى 
إمامحطبة لأست،إع يممنغ ثم .، اض برسول اؤتداء يمديم؛ جع ومحني العصر 
الحمد؛وش الإذاعة بواسطة متٍئئ الأن والأستنلع عن!؛؛.( مجد أو دمرْ مسجد 

بلالاأمز مع فثإ والغصن، الفلهز يصل أن نل عزقه ي حطب س الي لأن 
اشئز.ضل أمام، ثم الفمحز نحل أقام، ئأ قاذف 

قالإلحاح عل ولتحرص القرآن، وقراءة والدكر للدعاع يمع ذلك، وبعد 
إلّاز اشز عزثت، فإذا إلحاثة، تزطن لاك الأهار؛ م ل ظ ، ٥١دعاء 

راكبوهو س،٠ادةوةئاك الله ويدعو الثيارة، يركب، ثاء إن اليوم هدا وق مزدلثه، 
وأحصرله أخشع الأرض ق بقاوه كان ؤإن تيثر، إف أحن فهو سثانته عل 

ومم،. البل لكل أقفل، هو لقلبه وأحضر له أحشع كاف فإ أممل، فهو لملمه 

أقامنم ايزبط، ممل أذف زطلها فإذا ئزذكه، ازإل ١^ عزثت، فاذا 
فإذااشم، يْلي حتى مزذلثه ق سمى ثم ؤإمامتين، واحد بأذان العشاء مصل 
المشعرعند يكون أن تيثر فإن ويدعوه، سبمادئوةن\ق اممه يذكر جلس المجز صل 

قال(مكإ ؤإلأ أممل، فهو الأن- مزذلثه ق الموجود المسجد عند -أي: الحرام 
ئزدلثة.أي: وعزمه'ك1هامنقس«ااآ ررؤسئ،ئئنا، الض،: 
جزهإل يمل حر متى، إل مار الشمس يطلمع أن وقبل جدا، أنمن فإذا 

ْعيكبث متغادثايت، حصيايتج بنبع مميها معه، يل مما الحمرامحتج آحز وهي العمث، 
رأسه،حلى ثم هديه، فنحن النحر إل دمت، حصيايت، مع ام فإذا حصاة، كل 
ا٢ ١ )٨ رقم مومحف، كلها عرفة أن حاء ما باب الحج، كتاب ت ملم حرجه أ' 



٢٢٩اواق1ءاسبعواص،وز، 

محمطيب•المحاب فيلس الأول، اشحلو محل وحذا 
1ينؤيعى ا-لإ، طواف ؤينثى الإقاصه، طواف فيطوف مكه إل ينزل ثم 

المدوم،طواف ق يكون إن،ا الرمل لأن رمل؛ الطواف هذا ل وليس والمروة، الصفا 
يكوفوالاصثاغ ثياثه، أبز قد الإنسان لأن اصئاغ، الطواف هدا ق وليس 

باوداء.

الئنززالت فادا عشر، الخادي ليله فيها ي؛ثا مز إل ذللثح بعد يرجع ثم 
بسبع١^ ابئزة تيمي صها، ا-بمراي، إل ذم، الظهن، بمد أن نو 

المثمى،يصيبه لا حتى قليلا يقدم ثم حماة، كل مع يكمث متعاتات، حصيايتح 
تعالاممه يدعو يديه رافعا الملة إل متجها فيمن الاس زحام يؤذيه لا وحتى 

الأول،ق يعل كإ ينعل الوسطى ق وكدللث، اللمتة، يدللئح ■حاءر-تإ كإ طويلا دعاء 
حيثته.إل اصزف رماها، فإذا العمه حمره أما 

عثرالخادي اليوم ل قعل متل؛~لإ عثر الثاق الثوم ثى الثمس رالج، فإذا 
اكالث،يوم إل بقي شاء ؤإن مز، مذ وحرج شجو شاء إن نم ابمرات، مي رل 

زياذةفيه نحر، نياذة فته ولأف صإاقثءفييوّق، النثي فعل لأنه أقفل والظ"حر عثر، 
سؤاممه لكن صالح، عمل هدا وكل الرمي، وزيادة عشر، اكالث، ليوم المبي٠تإ 
تاحزثاء وش ا-محزات، زنى بعد عشر الثال اليوم j ثعجو شاء فض لعبادة 

وهوالأفضل.

تائهأشواط سبعه للويلغ يطوف—، حتى محرج فلا بلدْ، إل يرجع أن أراد فإذا 
يلده.إل ينصرف نم نعي، وبدون العادية 



)ت1«اتادإساهتوح ٢٢٠

ةيهية^اهمانوالإهماد؛

وينعى،؛ ٤٠بميم ما أول يطوف أنه أولا دلإب فك، والإئزادت القران أما 
إلاأنهاكاِس>غحانسوصس اليوم لكن فإذا ثم:محعلإ>س 

الناسبمص معل كا مل نعى؛_ بجن ب فإن مل، ممن نعى مد لأنه بمش لا 
ياقولا منى، إل يدهب ثم ماريا، والعنزة و\-يأ أو مفندا بالخ^ عئرم اليوم، 
يعدنعى من أما الطواف،، بعد تعي فعليه كدللث، معل فمن اليي، يوم إلا البيث 

يعده.وما العيد يوم ق الئعي عن يكفيه فانه أوممرد مارن وهو المدوم، طواف، 
لأدباعؤإياكم يوممنا أن تعال اممه ال نوالعنزة، الخ^ أفعال خلاصة هده 

ه•الرمول 

-نالض الإخلاص محا: أنابين ثزطى إلأ تصغ لا ١^١^ أن ولبملي 
هالني لكف كٍف1، ةتو؛< إذا إلا اقانة تنكن ولا س، اممه لزثول واقانة 

عنهالصحابة أحد ومد ٠، مناس،ككماار عش *حدوا مال ومد الناسلئ،، يودى 
تامة.الأمة إل وملوها الحمد— —وض االناسا1ئ< 

تبزيوأن أمته، عن بيا جرى ما أمقل عئا عئريه أن ضال افه فنسأل 
وتلمافه وصل أعالم، واف أصحاثمه، ص صحابتا جزى ما خبمز رْ.بمأف صحابتة 

أحمع؛ن.وأصحايه آله وعل محثي.، ثبينا عل 

الأسئلة.عل الإلحاتة ندأو وهنا 

(.١٢)^١٩ رقم •• ■ راكبا المم يوم العمة حمرة رمى استحياي، باب الحج، كتاب ت لم مخرجه أا 



٢٢١اواةاءاس^وامسرذر 

 -٥^^١^:١٧٥^١^
الئؤال:ثملمفيالإينزممات؟

وممات!يث فيه الخواب! 

'وإنئعلال2ث1\.
المززة.عل ■وزممه 

لزممه وا 

'ووإ0<فيثزذ}أا؛.
الأول•ابمزة رمي بعد وممه و■ 

^بمذهمابمةضفيلاماهمض.
••©صى•*

ظ؛الإمخمسنيآ>اش٢- 
الليل؟آخر ق مزدكه مذ يدمع أف للأنسان محور هل ١^^١!،! 
يثأرلا قويا كان مذ وأما النهار، ق الزحام لمتمة هرا؛ محور نعم الحواب! 

منهيكوذ أن إلا حدا، وينفز الشم يصلا أن إل يقي أن الأمحل فان بالزجام، 
باس•فلا أجلهى، ثى فيدلإ ناء، 

••©صء(•*



;تاءااتاساهمح ٢٢٢

-٣

و\}أؤولأعشر، ا-ثادي يوم ق الثلاث ا-اثمرات يرمر أن بجور هل الئوال؛ 
اشى؟زواو قي، عثر والثالث عثر، 

عر*حدوا وقال: ، الزواو ثني إلا يزم لم س ايئر لأف قور؛ لا الخوابت 
؛ثاسهاءا١؛.

••ؤصة•*

ظ؛رنىاتج«>اته!٤- 

الئؤال:ُلمحزاصفياش؟
أحرق يدخ أن يجوز أنه علم ثن العيد، يوم العمة حمرة رٌي، أٌا الجواب■ 

عله•حرج ولا م؟ المجر يطلغ أن مل مر إل وصل ؤإذا مزدلمه، مذ الليل 
••محمى•*

 -٥ jهقروجنءؤ«ا:اثفابي مسيوم اسادي يوم رني حى؛ا^^؛؛
يؤخرأنه بتعز واحد، يوم ق الثلاث ا-إقمرات ؤنْع أن يجوز هل ت السؤال، 

عشر؟اكانج، يوم عشرإل الخالي يوم رمي 

لوكافكا بئد-ر؛ إلا يوبؤ ق يوم كل يرثي أن يجب ل محوردلك، لا الجواب؛ 
أنبأس فلا اُبمرات، إل يومين يردد أن عليه ؤيثؤر منى، ألقش ل بتيدا مكانه 

رنما...، راكبالحر برم العقبة حمرة رمى استحباب باب الخم، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ّ 
(١٢٩٧.)



٢٢٣القاءاوابعزااضسءذ، 

أجلبن يوما ويدعوا يوما، يرموا أن للرعاة اذف الّآي لأل بجع؛ 
 َ1َ١١٠)

•حاجتهم 

••هسم(••

ظاونساصاواذجيخماس:٦- 

ثمالثم، نم الرمي، أشياءت خمثه الإنسان ينعل العيد يوم ل السؤالت 
الثحو؟هذا عل رتنها يلرم فهل الثني، ثم الطواف، نم الحنى، 

عليه؛■حرج فلا بعض عل بنصها مدم ؤإن هكذا، ثرتيبها الأمحل ابواب• 
عذّجو فا والظ'حثر، التقديم ل العيد يوم ل سألونه الناص جعل س الص لأف 

آ.■مج،ار ولا ارائعل، قاوت أواحرإلأ محدم قيء 
••وص6••

 —V اشاض«١^^٠ افمأرمموض ش ي ^رالإفأج
Jli ينوسميائءز1س

الثرين،ظهراق بين يقيموو ا1نلمير؛( من الآلأذإ مئا>ّت، ثجد والآن ٠، اكرك\ن،اُ 

الخج،أبواب والترمذي• (، ١  ٩٧٦رنم)الخ،ار، رعي ل باب الناسك، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 
كتابوالمالي؛ (، ٩٥٤رنم)يوما، ؤيدعوا يوما يرموا أن للرعاء الرخصة ق جاء ما باب 

رميتأخير باب الناسلئط، كتاب ماجه؛ وابن '٣(،  ٦٨رقم)الرعاة، رمي باب الحج، مناسك 
ءنر،رنم)آ"آ'*ا(.الجارمن 

لم•ومرقم)٣٨(، وغيرها، الد-ابة عل وهوواقف الفتيا باب العلم، كتاب، البخاري؛ أخرجه )٢( 
(• ٠١٣ رقم)٦ الرمي، مل أونحر الحر، مل حلق من باب الحج، كتاب 

(،٢٦٤٥رنم)بالجود، اعتصم من قتل عن الهي باب اُيهاد، كتاب داود؛ أبو أخرجه )٣( 
١(.'٦ رقم)٤ اكرين، أظهر ي؛ن القام كراهية ق جاء ما باب بر، الأبواب والزماذيت 



هءاتاسائصرح ٢٢٤

أولا،النلم؛ن أبناء ثنلم أجل من هناك إسلامية معاهد ثثوا محسنول لهب وقد 
لبملمهناك ؤيقيم يدهب أن معلم من طلب إذا فهل ثانيا، اش إل والدعوة 

يمل؟أن له قبوز هل افه، ليدعوإل أو 

يعرضاف الإنوأف صرو، أما شلئح لا المقرين طهران ب؛ذ الإمامه الجواب• 
يدضهناك دب أن مثل أي نحر الإئانة ل كاف إذا ولكن والثل، للفق نفثة 

به؛باس لا هدا فان الصححه، العقيده المنلمس أبناء ليعلم أو اف، دين إل الناس 
»محالحديث; محل أن يكن أنه عل اثزك، اقندة بن الإ هنا النلخة لأن 

صاهمىن.،ضأنمائبمتيببجس
الأوللكن الحدث، ل يد-حل لا فإنه يمحه إظهار مذ ممكذ مذ وأما لمحه، إظهار 
حزج.فلا والمنليثذ للأملأم انمع إقامته كانت فإذا العموم، عل أخده 

*•هصى•'

٠اور،ائؤ مذاقدرم السكئو( من ظ ادس،رة نجو بن اثقرأن استماع ٨" 
محاذيهالمثجل سثاعات تكون السيارات بعفى ق الشيح، سإحة السؤال،; 

يثعلعندما هو; والسؤال الثثاعة، عل والحداء الأقدام توضع وقد للأقدام، 
علالفعل هدا يماس وهل تعال؟ اف لكتاي، امتهاف هدا 3، يكوف فهل القرآف، 
وافهالتزجية، ثزجو تعال اممه كتاُت، أمام أقدامه يمد مذ عل فنواكم 

الأقدام،عند أو الأقدام، محت، ذكزث، كإ الث؛اقادت، كانت، ^١ الجؤان،; 
قدممحت، من ينتع الكريم القرآن كوف لأن الكريم؛ القرآمحآ عل يمنحه لا فإنه 

القرآزَ،^!٠٤^ أن د لا الإنساف كان ؤإذا للمزآن، إثاق فيه أن لأثق، الإنسان 
الأقدام.محاذاة عن الءئ 



٢٢٥ال،ت1ءاسوعوارض،وزا 

تبعدوواشفاءاثمراسديىعذحجاصئوإشالإفراب:٩- 
إلالممتع ض عليهم- اف -رنحوان اواشدوذ اؤقلفاة هدل لماذا ; ١^١٧

او؟عل الناس أحرص مذ وهم الإئراد، 
منهمأزلا الأم إل اواثدوف الخلفاة ثدل الخزاب: 

البيغبقل واحد تمر ق والعنزة ايج وأحيوا ممثئوا إذا الناس أف رأوا حيث 
شامه،كاث الوقت ذلك j الأنفان لأن والثني؛ بالخلواف بمئئْ ئذ له لمس 

نفرق وحج عمزْ لهم حصل فإذا الست،، إل يردد أن الإنسان عل فمعي، 
الإمزاذأن مزأزا نلاوزا، الثق مج j المن، مذ ذلك عل واصزوا واحد، 
الئؤ.محلوال معمورا الست، يبمى أن أجل من أمقل 

للكنت، التي الماسية العقيدة ثزول أن أجل بن بائه الني. أمز وثاولوا 
ؤيقولوزتالخ^، أقهر ل العمزة يمكن لا ت يقولون ا-إقاهلك أهل أن وهي ا-إقاهليه، 

قشللا أي: امحز. لن اضنة طن الأم، وقفا الد;ئ، وزئ محو انناخ إذا 
معموراداثتأ الييتؤ يمي أن ذلك ق والقصد الخ^، بعد مدة قفي أن بعد إلا 

فإفتمر؛ ق العمزه أمني ارإدا ٠: مننكهر ق الإسلام شيخ قال ولهدا 
الحلفاءعمل من احده ولعله قال؛؛^٥١٥ هكذا حلأف<ا. بلا أفصل الإفراد 

اوسول.لأن مطلئا؛ أفضل التمع فيقال: ثيء، هذا من النمس ق لكن 
اشعسمل،ذلالإبج،ي(أن 

)\(اكاوىالهمى)؟/؛"؛ا(.



لق1ءاتاساهترح ٢٢٦

الأخدوعن سل عل ص ة اوشدوف اقلفاة إَتي ذثث ما وأن أممل، 
}.اول•الرنول كلام بعموم 

*•محسى••

^حمةمالإسناب1تي1:- ١٠
الثاثمةهي ما ثعزف أف نريد — خرا اف ~-يمز\ئز الشيح فضيلة ^^١^ ١١
أوبمكرإليها، لاشن، س عل ممر أن لثا وهل إليها؟ شل أن لنا وهل كمئهج، 

Jp غرذك؟__^،أو

الJينهم لأتم سورة\ي ١^؛، ننهج ١^٤ هي الثلظ: الخزابف: 
هوالثشغ.َفاب1عهلم ، I^JLpومدموا 

منحالمه من ؤيصئل الإنسان، به يمد خاص كمنهج الثئمة اتحاد وأما 
هذاأن شلث، فلا حنق كمنهج الثلفك وانحاذ حى، عل كانوا ولو لمين الم

الثّولتق حوو والأأتئاَم الأماق إل ثدئوف كي فالثأوف1، الثلمة، خلاف 
مذأن يروق فإنمم النثائد، ل إلا اللهم تاؤنل، عن خالي نذ يصللوف لا وه 

^١.فيها ئفوف اشوفإتبمم انائل ل U صان، فهو فيها خالي 
حالمةمذ كل بملل صار هذا، عضرثا ق الثامئ اسهج من بعص لكذ 

التيالأحرى الأحزاب كمنهج حريا منهجا بعضهم واقيها معه، ا"لثيى كان ولو 
انوواؤيقال: إمائة، ولا نكث الذي ئو وهذا الإسلام، دين إل شن، 

ئدوو؛و؟°ومعه طرمتهم اJذلئوا يهعلول! كانوا ماذا المالح الثلم، مذهس، إل 
كبيرة،ائل مل فلموف كانوا إثم حتى الاجتهاد، فيه ينؤغ الذي الخلاف، ل

وعملثة.-ممدية ائل موق 



٢٣٧الات1ءاسبعواص>ذ، 

يقول!وبعضهم وو4، وأي ُت؛أآثثيوثؤ الرسول أن يمكر مملا بعضهم فتجد 
يرىوبعضهم الأعال، هي القيامة يوم ووف التي إن يقولت بعضهم وترى بل، 

ممزاعتتلفول الفمه ائل مق أيثا وتراهم نورن، الى هي الأعإل صحائف أن 
بعصا.سبمهلم بملل لا ذلك ومع وغرها، واليؤع والفرائص لنكاح ال 

سواهلم،من أهناد٥ ؤبملل مميزائه، له خاصا حربا مخو)؛ أن بمعنى فالثلمه 
.ميء ق السلمه من لوا فهؤلاء 

واحتلاها،وائتلاها وعملا وقولا عميده الئلف منهج  ٤۶١السلفية وأما 
لراعيهم،واليم، ل امحيمحذ رأث-ل اللمي. يال، كا ووادا، وراحما، واماما، 

بآلمشاض ثائث لت مماءى عصئ م1ه انم إذا الحثد ممل دتناطفهلم 
المه.الثلمه هي آ،فهده والثهرءر 

••هيى••

الجدعأذاستثءالنجدض:على لفل حكم ' ١١

علصح، إدا الدولأب بثل المنجد، عل الويم، مل قور هل ^١^ ١١
إليه؟حاخة لص. يكن لم ؤإذا النجد، 

ثيءعن انمعمي فإذا أصلح، دللن، كان إذا الويفي، يمل بجور تحم، ابواب• 
ؤإنأمآكن، إذا بعتتؤ آحر ننجد إل ملثاه غره أو دولاب، أو كفراش بالمسجد؛ 

الأوهاف،مذ كال إدا أما اثنجي.، عل ثمنها واممنا الأشياء، هذه ب؛ح قمما يمكن لم 
هوالأصلح.ما ومعل ذللئف، ق سمزف، هيَالتي الأنثاف فإف 

الركتاب ت ومسلم (، ٦٠١١)رنم والبهائم، الناس رحمة باب الأدب، كتاب الخارىت أخرجه ( ١ ) 
٢(. ٥٨٦)رقم وتعاصدهم، وتعاطفهم الؤمن؛زا تراحم باب والأداب، والصلة 



لت،ءاتااساهتوح ٢٢٨

١٢-

صلاةعذ تأحر آحر رجز أش ثم حماعة، ي ١^^ صو رجز الئوال: 
فإأجز الأحر ويكب كنافلة، نته يمز أن الأول من وطلب يثإعة، ا-

النضر،صلاة بند أو المجر، صلاة بعد وجز ذحل إذا باس لا الخواب،ت 
كزأذ فالماعده! عليه، ويتصدى معه، فثصل آحر معه يقوم أن الصلاة، ماسه ومد 

التلاوة،ومجود النجد، كتحثة مر؛ ونت، فيها فليس سس-، لها ثافلة صلاة 
يحلان إنعل والصدمة النهي، ومي، زوال مل يقويت، أمر  tjالانتحار؛ وصلاة 

دللئ،.أفته وما المجر، صلاة بعد 
*•همي•*

٠٠رضاي دخول تنل  'ضمييث وكاى دنضاى ^١^ ١٠' ١٣
خمسهرمقاف من وأحدُتج ايام، بتسعة رمقاف مبل ئزصنا أم ل اJثrؤالث 

حرا.افه جزاكم أفيدونا، لا؟ أم صوم عليها هل نومت، ثم أيام، 
منكيئا؛يوم كز عى عنها أطعم شماؤه، يرجى لأ مزصها كان إذا ا-لجناب.' 

مرضل وهو رمضان، ياتيه ان إنكز لأن بعمها، أو رمضان كل كاذ مواء 
متكئنا.يوم كز عن يطعم فانه الشماء، منه يزجى لا 

••9مو(••



٢٣٩اس«اسبعوا1صءث 

عفر؟وذإخ؛إوااطوادهودخياواء؛يخماس« - ١٤
عشر،يوم إل الطواف وJأ•محر العيد، يوم النعي يبور هل الئوال؛ 

عشر؟أوالثادس عثر، أواهامى عشر، أوالرابع 
طوافوأحر الحيي، يوم للحج نعى إذا الشحص أن الثوال محنى الخواب،! 

مذا؛باس لا ث نقول، محول؟ فهل الودلع، ؤلواف عن تكف؛ه حش الخروج إل الإماصة 
أفذلك• عل والدلل بواجس،، ليس ا-لإ ق والطواف الئعي ب؛ن الرتسّت< لأن 

نتوفإ والتأخر الممديم عن سألونه الناص وجعو العيي•، يوم وقم، الرنول. 
ئن؛(دلأمإلأقل:"انمزُلأص«ر'ل__؛ 

بأس؛لا فإنه خئوجه، حين إل والثعى الطواف أحر ائه لو أيصات كدللئ، 
إفعله نجئر لكن باليت،، عهي•® آجر يكوف أن، يمغ لا الطواف بعد الئعي لأن 
طوافؤإما فقط، الإفاصة طواف إما به ينوي أن اّقروج إل الإماصة طوافج أحر 

طوافعن نحزئ لا فانه شل، الودلع طواف به يزي أن أما والودلع، الإئاصة 
إثاالخروج إل هوطواذالخإ الل-ي الإثاصة >اف ئزم ائى لأئ الإثاصة؛ 

طوافيكون فهذا شل الإءاصة طواف ينؤي أو ثوى، ما له مهدا حميعا يزتتأ أن 
طوافله ثئمل فهدا الودلع، طواف يزي أن ؤإما الودلع، طواف به ؤينمهل إفاصة، 
حجه،ينكقمل لر وهو ير-ج وحينثد الإماصة، طواف عذ محزئه لا ولكن الوديع، 

حلإ1إفوا.

:ا(سقممحه)ص:؛ّآأ(.



مءات،اسد،السيح ٢٤٠

٠ضبنل هس حج ش وم ض - ١٥

صمةهي ما المتايك، أداء ق أووياة العاجز،لرض عن يتوب الإي السؤالت 
الإهزاد؟أو التتسع، ؤيثاوحج أن له وهل الئايب؟ هذا به يقوم ما 

لأنثثئسع؛ أن النائسا عل ونجب فلأن، عى لثك يقول* النائب اُبمواب• 
؛؛LjIعليه فالواجب ثيء ل وم ان إنوكل اك، الأنأيصل هو التمي 

فذلعليه ونجي ئزتمئ، ١^ لأن ذلك، حلاف ئوكثه اختاز إذا إلا الأفضل، 
الأفلج.

*•ؤصى•*

١٦-

خمعيهوم، ولكثه بشمه، اقدي يدبج أن ينشئ ولر حج وجل الئوال؛ 
بجلبدك، 

وععصزمنلتا، أويوكل بمسه، الهدى يدبغ أن الأثصل إن ت نقول الخوابت 
منأمز بعثر، مئة أهدى حنن ه الثسولا لأن يأكلة؛ مسا منه ياحد أف لأجل دبمة 

وهدم٠، مزقها؛ من وشرب -فمها، مذ فاض فطبخئ،، شلث، طنة م كل 
النائلمزال عل بالاحالة بملق ما وأئ المحثزوو، محها ثغثل للأنم، نالة 

غا.وموئوئا معتمدة أوحمعثه إئنائا وكل دام ما محزئ الدبح قاف 
٠٠®^©••

ا٢ ١ رنم)٨ ه، الني حجة باب الحج، كتاب ت ملم أحرجه 



٢٤١اوات1ءاسبعوارضوزا 

لإمحمحبمص1لالآنوث-  ١٧

بفعلإلأ يكون لا الأوو افحأل أن ويكزت مدونته؛ظ وصنغ الثؤال؛ 
رمفا والثني، بالواف اكاي: وافطل واض، والم، اوئي، أشاء: ثلاثة 

وذللئ،؟

فلوَللمنحزباشطل، ثلاة له ليس اكز لأف J_^؛ هدا الخزان،; 
التحللحل ونعى وطاف وحلق رمى لو ولهدا حلك؛ الثالث، اليوم ق إلا 

اهى؛لأناملأي،علكللحاإ،ةيالأثلئئ، 
التحلل.يه يتعلق لم ولهذا والمارن؛ التمئع عل 

••ؤصى••

\سوم أو تبل م1ذ فم ٠ حطأ إسظ قم ض على - ١٨

ثنملوعاس السائق أن ودمذح حادين،، لها حصل محصان هنالث الثزال: 
الخطأ؟القتل عل ينحى مئء عليه فهل الثائق، ويول حطا، قل كمارة عليه 

ئمثشلأنهُ ثيءٌ؛ و وULهبز خطأ إنناي قق الدي ،^١ الخزانج: 
لاوقرة:ا"\/آ[.ه زنثها إلا شثا آس بهش لا ؤ اش،ُتئال: فاق وقد الفعل، مى 

ُهُ

حكمدممتيالطوالحلفالقام،والطادمريم:' ١٩

المطاف،كان ؤإن المقام، حلمؤ الطواف ركش صلاه يجب، هل الثوال: 
ئزذحما؟



لت1ءاتااك1واااذتءح ٢٤٢

لكفإدا لكذ اقام، حلم، ثكوف أن الطواف، وفتر ق الأهمحل \-لجو\ب.' 
اثديالمكان ل صق أن محوو فلا اقام إل الطائموف ووصل مزدحما، الطافح 

انمعاو، iilوعمصل علميهم، وتصميما إيداء ذللمثؤ ق لأن الطائمول؛ إJه عقاج 
س•فقال البال، مشغول وهو الأسمال، يصل أن البي. ش وقد وسؤيس، 

الطارفينالناس ومدايعه الأحسان<ار؛، ياوانعئ زهؤ ولا طعام، بحفرة صلاة ر>لأ 
قمكان أي ل صل مولت الخالة هذه وق الأحتثتي، مدامعة مى أثد يصل وأسثؤ 

،*ّسالمنجد 

••ؤصى•*

٢٠-

هووامهم، خياطة، محل لديه شحص اممه- حفغللثح - الشيخ فضيلة 
المالمى مبمعا الشهر نياية ق منهم ياخد بان كمالته ثمثؤ يعملون الذين وعنالة 

راصوفوهم فيه، يعملون الذي المكان أجنة مقابل وذللئؤ ريال، مئة حمس مدره 
ذللثح؟له محوز فهل بذللث،، وننزوروف 

هذال رظأ بؤال الإنسان:اق كوف لأن محوز؛ لا السل هذا الحزابه: 
ظلملأنه محرم؛ أوأكثر أوأقل ينال مئة خمس شهر كل متهم ؤيأحذ يحملون، الدكان 
محاثم تنفل، لا ومد الشهر، ق مئة خمس عل عئصل قد فالعامل المال، لهؤلاء 

معصية•غثر ق طاعتهم نجث، الأمر وولاة الأمر، ولاة لنذلام !، ■^١١٥أثة أظن 
••©مى•*

يريداليتم، الطعام بحفرة الصلاة كراهة باب الصلاة، ومواضع الماحي كتاب مسلم; أحرجه ل١( 
(.٠٥٦ ) رمم الأحثن، مدافعة مع الصلاة وكراهة الخال ق أكله 



٢٤٣اره1ءاسبءواسم 

حكا(ااصويروئيجاالفيديو:-  ٢١
أسنةوما ا-لإل، سباق غ؛ثو مثل الفيديو، التصوير حكم ما ظ0؛ؤا}ا(•' 

ذِلالئ،؟

ممدا-لإل، سباق ثموير وأما به، باس فلا مصئة، فيه يكن لم إذا الجواب* 
أمرنثروغ•يكوفمحهممحلحه،وهيالاهتامباموركوغا،وص 

•♦ؤمى••

نيأزصنياءثادحأ4س:- ٢٢

التوو،أخته أبنا؛ مذ واثنان أمحه، مذ وأحئ روجه، وله وق رجز الئرالت 
وأنسنه، كل أصحثة باسمه تديح أن السنوي يحله يثلنا الرجل هذا وأوصى 
الورثة؟محث المط فكم، الأقازُتج، من الفقراء عل الثلث ثة مئ 

سمحذمحائاد'نيمبمأصض
أحيه.لأبناء والباقي اشنس، الأيب مذ وللاحت الربع، للروجؤ هكذا• ورمحه 

أئارب،،له وليز والأقازك،، القراء عل الثلث، أفمحق:ياي أس كان bذا 
اأنلمال.ممراء عل فمحي 

••)محصى••

وجوب- ٢٣

الكإذكاذإغفاءُ يقوو: الك، عئدةيههفيخكمس زيل 
يام،ولب داعمحا أثث الئئههيما ه؛؛ن آج، تارنجا يكوذ ثكيفث، ثنة، 

رمحا؟



٢٤٤

والنتحب،الواحس عل يطلى القنة فيك~ الله "بارك أولأت ابواب• 
مالكتبن انس قال ولهذا المقهاء؛ من اصطلاح فقط النتحب عل ممى وكونيا 

-أي:ئان«رُ نأ نبما، عئدئ أقام افب عف البكث الئجل ثزئغ إذا لثق اض 
الرجلعن عباس ابى ونتل الواجب، بمش هنا والثنة الروجى"، بئذ مم 

لإ5ماامنة ١١قال: أربعا، صل الإمام حلم، صل فإذا ركعش، مسافر وهو يمل، 
واجب.أربعا يصل من حالما المتنافر إقام أن مع ٠، التنهءر هي ٠اتiكا قال: أو 

واجبةأما فيعي الثافارا العل،اء وهومن منة، أنبما عم العلياء أحد كان ؛إذا 
واجسحاللحيه إعفاء أل —أي: 

الممهاء،اصهللحة الذي الاصطلاح بعد المتأحرين من منة بأما عم من أما 
لكنبه- لا:انأ ئأ ١^ إعفاة أف -أي: تارنجا، بخإ لا ئأ أي؛ فهو:ض: 

نال:ه اللمي لأل واجتة؛ ثتة أثأا والصواب وصعيفج، مرجوح المول هذا 
هذيس حلمها فجعل ا، الشوارب،اار وحموا الئحى، ويروا النرك؛ذ، راحالموا 

بمومسبه ررمن البل لقول الاجتنام،؛ واجم، المثرين وهدي المسرين٠، 
ئهؤمئهلم«رء؛.

••ؤصء(•*

كتابومسالم; (، ٥٢١٤)رقم الكر، عل اليِا تزيج إذا باب الكاح، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
(.١٤٦١رنم)الزفاف، ءق_، سها الزوج إقامة من دالبب الكر، تتحقه ما ندر باب الرصاع، 

(.٦٨٨رنم)ونمرها، السافرين صلاة باب ونمرها، السافرين صلاة كتاب لم; مأحرجه )٢( 
الهلهارة،كتاب لم; وم(، ٥٨٩٢)رقم الأنلفار، تقليم باب الياس، كتاب الخاري• أحرجه )٣( 

(.٢٥٩رقم)اشنرة، حمال باب 
٤(.٠  ١٢رقم)١ الشهرة، لبس ق باب اللباس، كتاب أبوداود؛ أحرجه )٤( 



٢٤٥الااقاءاسبعوام،،رز، 

:فزادعذالسبع اتجمرات رص قك،ق - ٢٤

لمْبنصها أف من حوئا حمرات سع ص زياذْ يرثي الذي حكم ما الئواوت 
إثوض؟ا-ق ينمط 

احتاطاومي أوبأقل، بنع، وش هل الإنسان سك إذا بأس لا اُبمواب• 
اائمساتمع أن اقصود الحوض، ل ومتن حصيات بنبع وش أنه بملْين حى 

ا1نتطاع.بمدر الحوض من هريا يكوف أن الإنسان ففيحرص لحوض، اق 
••)محيت(♦•

ُمء َتُ 

٢٥-

الأؤال;ئصاش1لالأئو؟
الأول.التحلل تحثك ممي. وحلمن؛ العيد، يوم العئه جره رمك إذا الحواب،• 

*•ؤصى••

٢٦-

إيذاءهدا ق إف الاست بنص له وقال سه، كل الحج ينتطح رحل الاثأوالت 
صحيح؟هدا فهل للحجاج، 

ونال!فيه رعن، . الحم، لأل ٌّّّق؛ كل ئئرؤغ الحج أف المحيح الحواب،• 
ًكةضالفقتِ.ذ إذا لكن اهر"ا، ■ت3اث؛لا لن ثز الوين •نا-نج 
والماء،الئ■يال بإرأ \وئؤيأو؛ وا،لزاحمة الثناء ثثائدة من بإهئدمثج وذلك اه^؛ 

كتابث وملم (، ١  ٧٧٣)رنم وضلها، العمرة وجوب باب أبواب الخارىت حرجه أا 
(.١٣٤٩)رقم عرفة، ويوم والعمرة، الخج فضل ل باب الحج، 



مءاوااكاد،ا1ةمح ٢٤٦

يتالتي الدراهم واصرف أفضل، الحج يرك بمال• قد فهثا المربمه أديت وقد 
حفعل مقدم الماسي درء لأن ودك الأحرى؛ الثر أمال ي :بما الحج يريد 

أنؤيمكن مع، وبأذب بمودْ، ٣ ؤيودي بمج الذي الرجز أما المصالح، 
نتنة.كل بمج أن له يخع فهدا وحلقه، أوعمله علمه من الناس ينمميد 

َءُ

نحرم:بدؤن سطءحج حم - ٢٧

حماعاتْع محرم بدون اُلج إل يدهص مآكة دايل من الئساء بعض النؤالت 
فهللهن، بالمتبة نما لمز الحج باق ؤستلمنن الإاعءً،، الممل عن التحا؛ ٌى 
جائز؟هذا 

كافث،ؤإف حش __،، إلا تحج أن للمزأة تحور لا أنه الصحيح 
منحثا ص^ز لأته ^١ لمس مز إل اووغ أن لومحير حش لأنه فه؛ أهل مذ 

فهأهل كان ولهدا الثاحح؛ القول عل تمئ وعرفات فه يتذ ما فإن فه، أحياء 
المشاعر•ل ه اليث نع بمصرول 

ُُْ

حكمايسرءيانملأة:-  ٢٨

؟١^٠٨٠٥ق الثر٥ يرك مذ يآئم هل السؤالت 
بلبواحته، لبمن، أتبما الصحح ولكذ أيني، واحته إما محلنات إذا الحوابت 

وعفله، نره الإمام سره لأن القرة؛ يتخذ لا فائه للمماموم، إلأ موكده ستة هي 
محة•ذوق ضل إذا اكل، يانء فلا مدا 



٢٤٧اسءاسوءواسءذ 

ششناواقاياذد1م؛- ٢٩
زيلاظهثألئناك ص:ذاوؤاُل الثأو، ض يكلاممحر القوال: 

لكنهالكشر، الحسنات من وعنده سليمة، وعقيدته الثلم، اتبيع عليه 
ؤيدغ؟الثلمية من بجج مهل الحاكم، معاملة منهج و الثلث 

لهم،والدثاة الحقام أذى الئتعل هو الثلف ننهج أن ثلئ، لا الحزام،: 
١^١^١؛:الشدة j ح الإسلام شيح ق1و، كا معهم، والأمم الحئع ؤإقانه 

الأتزاءْع وابناي والحج، والأثاد اقع إقاثأ والحإعة الثق اهل طريقة 
بإآلأماءَ ياملوو الأنة من ^ يآ الإمام كاJ ومحا ئياتا«. أو كانوا أ;زانا 

أمامئتيؤب إفتاء وعدم لهم، الهداية وّ-ؤالا لهم، الدعاء مذ الحال، يمتضيه 
وهدا،هدا و\و؛ والصواب، علط، الخطأ وثئر علط، الخهلآ عل فالقاكوت الناس، 

ثئهأؤلثر ممبجأ ؤوأكيك-إدآأسنإم الختر، هو الوسط الأسياء، حميع ق هو محا 
[.٦٧]الفرقان:ه هماما ليلهي نبي ميتقاى 

الكلامإن،ا ثىءٌآخئ، فهدا بجغ لا أو الئلمة طن نحرج كزنه ة لانل 
الناسإض- وخدم ي، والدةائ الأمراء عل ^ هو ١^.، ندم، أن عل 

ظهرك،صرب، يإذ دأنمخ، ُرانثغ الؤسول( قال بل الأمور، وسكن عليهم، 
نأ.ووت1ولذ*م

الثلم،ندم، ض الزلحل هدا خنخ عها، الوال زمغ ام اثالة هازْ ففي 
آحز.وجه من الثلم، مدمن، عل يتكون يل. لكي اثكام، عاملة مق 

(.١٢تيمية)^^:٩ ابن الإسلام لثّخ الواسهلية العقLJة )١( 
الكفر،إل الدعاْ وتحذير الفتن ظهور عند الخ،اعة بلزوم الأم باب الإعارة، كتاب لم: مأحرجه )٢( 

(.١٨٤٧رقم)



مءاتااسا1صوح ٢٤٨

وعلالأمور ولاة وعل العامة عل يكون ما أحطر من المساله هدْ لكن 
يتثثدولوصاروا يسدوا الأمر ولاة ببعفى قلو7ام شجئت إذا الثاس لأن الخمح؛ 

الحسنات،ونحفوف الثقات، ؤينثرول سكه، منه الخننه ؤيروف ونحالفوثه، أمره عل 
أيصا.الدين مد العل،اء، شان من المميل دللث، عل نيد ؤإذا 

مائاص عل انس وي الأنن، اخلأو الأنراء عل انس ود ففي 
أبالحهال؟ يثقول؟ إذف فبمى اممب، بنريآتة وئلث\وؤلم يمموا لم إذا الناس لأن للئرسة؛ 

لابمي.وهدا ف! واحد؛ىالاسمىبنأتةو؛نيس أوكل 
*•هيى••

اءد4رانياقهواأ1ءجثا(ءاد- ٣٠
سعدوتلدْ العمزة، بعد بلدج إل وجع ثم الحج أقهر ق اءتمت رجل السؤار<ت 

متمتعا؟يعد فهل العام، نفس ل نحج أن وهويريد قصر، افه م
بالعنزةمتمتعا صار با-لإ، أحرم ثم منها وحل ثايته بعمرة آتى إذ اُبمواب• 

رجعلأنه الأول؛ بالعمرة متمتعا يكون لا فإنه ثانية بعمرة يأت لم إذا أما الثانية، 
محللأنه ئفردا؛ ضان بالحج محزنا قاد ثم ثيْ إل نجع إذا واكتع بميم، إل 

الرويأو المشهور، هو وهدا حديدا، تمرا للحج فانشأ بمدة، في، بالإقامة بيلهنإ 
وهوأصح.)يقؤينئ الخطانما بن عمر عن 

*•محسمى••

ادردعااىنيهوسباصفياسإ:- ٢١
بوجوبقال مذ عل الرد ؟كون كبت اش~ حفظكم — الشيخ فضيلة الثؤال،ت 

السا؟



٢٤٩اسءاسبءواصءذ 

الخزان:وذ/خمئينص:
مخعن نيل أنه ق.بمتة در أف عذ مسلم صحح ل ب الأوو،ت الوجه 

لاكاسأم حائه أثير له: قل فنحا، صت ^؛ Jl!ل ]أرناأو ^١، الخغ 
.۵^١٠بل فقال: هائه؟ 

خهنبممحأوعمر بكر أي؛ من أعلم ليس بالوجوب المائل أن الئان؛' الوجه 
بجا.آخ دين ولاأقلو 

جعثمبن ماللث، بى مزايه بأن فهومعارض در لأيير المول أما قائل: قال فإذا 
#لقال: لص؟ أم هذا ألنامظ قال: صنة«، زاخظوئ ررأحئوا الئ ال ق٧ 

بالصحاة.حاصا ليس أته عل يدل وهذا ٠، الأردا،ا لأبد 

خاصة،للئحات الوجوب غ؛.بمئ: در أب مزاد باق هذا من يحرج قالتا: 
بالتمع،وأنره الئراسول قول ي؛ر، ثجخ وحذا للانؤحباُب،• فهو الناس بقيه وأما 

وجهواالذي لأم-م الصحابة؛ حى ق الوجوب، بأن اهالفاء نول و؛؛ن 
أول؛يامحت، من ينصيه من أن إل يودي }لث»ثوبأ ومعصثهم بالخطايتؤ، 

محعلا أنه الوقت؛ ذلك، ل الناس محي يوخد الذي الاتكال إن م أنزة، لأمم 
تبفران، خ.بممح الصحابة بثحلل زال مد واحد ممر ق واجج العنزة ؛_ 

وليس؛واجِت،.أمصل التمح أن والصحيح الخواب، هكذا الوجوب... 
••ؤمء(••

(.١٢٢٤رمم)التمع، جواز باب الحج، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
(.١٢١رنم)٨ الك،.، حجة باب الحج، كتاب ت ملم أخرجه )٢( 



لتا«اتااساإصرح

٢٢-

مهلثامحر، جع والعناء ااعرد_ا صلاة قادوا تمر، عل كانوا قوم الثوالت 
بالركعهيأق يم العشاء، صلاة ينوي وهو المعرص، صلاة ل  ٢٠٢٠يأتم أن للمقيم 

المتنافر؟الإمام سلم بعد 

العرب،،يصل من حلم، العشاء يصل أذ المقيم ان للأنبجور الجواب• 
.-ّ\و الغرص، صلاة ْن تئ؛ ؤإذا 

»هلأعئثلئواضره؟لحديث،: أتارضا ه ءانءيل;ألأيكوو 
ؤإذازكنوا، زكغ ؤإذا كوكووا، إذا ميو عله، اخلأما يل هذا إف ئاكا: 

فييموما. ٢٠٢صلا؛من هأركعه ءليه-بقين نئ؛اوقد لنا لكن ريعوا، رمع 
••©صى••

٣٣ -

لدولةاللاعبين صور عليها البقاع بعض الأ-جمزة ١^^ ق خم->ت الثوال) 
نواديلأحد اللاعبين يحفى صور بطزح أحرى شركة نعلته هذا ؤمثل أحنثية، 

حاتزة،محتها وحد بإزالته الشري قام إذا ملصق عى عثاره الصور وهده الئلمهة، 
مام؟

ماأل،: نلأننا تيجر؛ اللاعثين صور عليها التي البصاعه هد0 أن أرى الجواب،: 
كلأف أعتقد عإر0؟ عل وظهورْ اللاععس( هذا بروز من والمنلمتف الإسلام هائية 

توملم (، ٧٢٢رغم)الصلاة، تمام من الصفح إقامة بائح الأذان، كتابح البخاري: أحرجه )١( 
(.٤١٤رنم)بالإمام، الآموم امام باب الصلاة، كتاب 



٢٥١الات1ءاسبعواصوزر 

هؤلاءأمإء عن يعلن فكيث ذلك، من فائدْ لا I يالممي جوابه متكون ان إن
اذلك؟ أشبه وما صورهلم، وينثر 

الآدا٠س٠يائتزام مناصحة إل هذا عن يعدل أن ينبغي الذي وكان 
فيإالقار وعدم ا-إيعة، ق الصلاة عل والحامظة العورة، نز من الإسلامية 

الئسةهذه ق ثجح إدا الكافر ثعظيم عليهم بمتول وألا التثايم، وعدم بينهم، 
ينفع.الذي هذا غثرْ، عل 

وتقاءفي.البماعة هذه مجر أن فاوى 
تإئأنما تحرف لأنما إلا ١^٠١^ نفع لم لَالثركة هذْ أن الغابم، إة ثم 

وصعت.لعا يالننتة مماعمه أصعاما 

وأنعميجل، الله دين ل الجمرة أهل مذ ؤإياكم عبمثا، أل تعال الله فنسأل 
•قديت ثيء كل عل إنه يرويا، ثيء كل مذ وبلادنا شبابما عسل 

وأصحابهآله وعل محمي. ثبينا عل وتلم اممه وصل العايذ، رب فه والحمد 
أخمعئن•أخمعا>',.



٢٥٢

^ءاممامحواض،
—سى ه— 

وأصحابه،آبه وعل محمد، يسنا عل وٌّلمم الله وصل العالمي، وب فه الحمد 
بمد:محا الدين، يوم إل باحان بي؛ ومذ 

انتهاءبعد اتتدأناْ والدي المقتوح، اللماء مى والخمئون الثامن هواللمثاء فهدا 
ه(،١ ٤ ١ عام)٤ الحجة ذي شهر مذ والعشرين اكابي( الخمس يوم 3، الحج موبم 
واكفزة.والعمو يالختر، هدا عامنا هز أن سبماءثؤاناق اطه سال، 

شيويتسسورةالأشث

ستإن ^٠،؛^ تازقؤئ\ق: اممه يزو الأعل محورة شر من علنا بض قد 
©لإلأ١^٥ آه تتل وى 0 ألأثش نبم؛ا 0 ش،ثش ظؤ 0 ألأوى 

آذثدْمحردف 0بل سل دهء 0 وج ئ أثح ث 0 بماولأءق يمث 
إؤه؛لمغمق 0 آلأوك آشثف ش ئدا إن 0 وغنب ؤ وآمحرن 0 آلدت( 

ثونئهلالأ>:ا،-ها[..ن

ئؤٌ■'ُاؤثأثح مال؛ مك لستر 
ب)قد(:موكدْ فعلق حمله الخمله هده ١[، ]الأءل:أ سرؤه ي ج)؛ تعال؛ قوله 

بالحتوب.والموز اث5زوْ مذ النجاة -يا يراد عامه كلمه والملاح ه، آثح ج؛ 
باطهالشزك من باطنه شلهن وباطنه، ظاهئة نطهن نذ أي: ؤستهه، وقولهت 

لهم،اتعصاء ؤمذ للمسلجن، العداوة ؤمذ القاق، ومذ الشك،، ومذ ءغتْل 



٢٥٣اوقاهاث||ز،واصوز، 

وجواوحهإطلاق من ظاهره وثطهز منه، الملب يتطهز أن نجب تما ذللثج وغير 
أحدا،يسئ، ولا أحد، عند ينم ولا أحدا، ينتاب قلا عغ؛جل اممه عباد عل لعدوان اق 

سنلعامه كلنه فالؤكي ذللث،، غير أو ، ماو جحد أو بقرب؛ أحد عل يعتدي ولا 
محسكلمنظامحاأو:داؤا•

ه:ثثإ ه أنن تنال:قنله صي 

؛،٧٥١يكز أي: ربه، ام يكز ]الأءو:ْ\;ا، ه سل زنه، أنن تنال: قال، 
باشانالدكز لأن باشان؛ الدكز يكوف أن أحل مذ الأب ذكز تنال ولكة 
مدكنأكر، واف فه، والحمد اف، سحاف مثلا: ؤموذ اطه، باسم فيه اللسان يطق 
اطه.امم 

بعدلقوله ا-بممتة؛ حثه هنا اف امم ذكر الراد أن العل،اء بعض يكز وقد 
فاسم ذكر كل يه الراد وأن هدا، من أعإ أما الصحح ولكي ذللث،: 
معزوقهوالصلأة وصل، ١^ عل وأمحبل ائغظ اطه اصم ان الأنيكز ئإ أي: عغيل 

بالتنلم.ومحتئه ئهتتكه؛التكب،ر، وأفتال أقوال ذاُتح عناية هز: 
آلدتاه:آلتوء لمحن ؤ؛)، محلالمحلاضآذ' 

]الأءل:ا'ا-ه وأبق ثر ^'^٢٠٠ ألدتا. ألحتوْ محروذ تعال: قال ثم 
و-أقالإظال، للإصزاك، ض ( jpلأة الأنتئال؛ للإصزف ها >:>،< [، ١٧

أنتالإنسان حاو لجز الكلام ض انممل أنه أي: الأنفال، للاصزاب 
القجلة،فيه ما ومحئؤ عجل، من حلل والإنسان عاجله، لأما الدئيا للحياة موتر 

وصما.ودقا رنتا دئيا دقا؛ وصفها عل امحمة ل وهي الدقا، الحياة يوثر فتجده 



ه1ءاتاكادااص ٢٥٤

والدمعلها، مقدمه فهي \لآين0 عر نامه فلأننا زنث دنيا كوننا أما 
الدثاقاف الزائ، هو ذكدك نامحه، أي: زنقا ذنيا كنققا وأئ اي، شش 

عانتهافان ان للأن\ذ'ذغنون ومهنا الفاء، منتهاها فإن بالإنسان طالتؤ مهنا 
يقولهدا وق حزن، وأعمه إلا مرور ق يوم بلن، يمؤ يكاد لا ولهذا الدبرل، 

الئاءثر١ا:

دسرساءمحيوم ييوم ا لناليوم علبمشوم 

بلداخا، الصنوفيه ؤيكون ونته يلن، يمر لا اثه تجد الدثا، ق حاللأ، ثامل 
^١١۵،١^١-^ محكول ولا حزن، مذ بد لا بق داخا، الثزور يكوف ولا كدر، مذ لأبد 

للأبمةىاثب•
ته نآق -% وآقزأ ؤ تعال؛ ملؤ لسير 

وأش،١^ مذ جمر الآحرْ ]الأءل:لأا[، كر ^^'^٠ تعال؛ قال 
محهابمقثم لا ؤ كدر ينعص لا الذي الدائم والثرور النعيم مذ فيها با جمر 

لألالدثا؛ مذ أش هي أيما كذللث، لالحجر;خ؛[، ه ثشسمخذ تما ئم و،تا ضب 
ابدفإنه الأحر؛ بقاء ؛خلاف، مصمحل، زائل قليل أنلقتاس ~ك،ا الدثا بقاء 

الآي.ئ•

ه؛٢^^؛، آلشحف ش هثذا ؤإة تعال؛ مل5 ُنءّثد 
دموّءاه^٠۴ غثف . ألأدك آلمحن، ش ندا ^إة تعال؛ وقوله 

علالدنيا الخيام يوثر الإنسان كون من يكز ما أي: ه ئثذا ءؤإ0 لالأءل:خا-بما[، 

;ا(الثوالفريد)ما،ه:



٢٥٥ساثضُاس>ذا 

المواعظمى ممش ما وكذلك من نحوا كويا ْع الاجرْ وينسى الاحرق، 
^٠؛^الأثة، هالْ عل الثابثة أي: ]الأءل;م\[، ه ألارك لشثف أش 

الصلاة-علميها وموتى إبراهيم يا جاء صحفت وهي تالأءل:ا'ا[، ثوشه >و
الأحوال.به ويصلح القلوب، ُه ثبين ما الواعظ من وفيها والثلأم—، 
حننه،الأحرة ول حسنه، الدسا ق أوي قبملمنا؛ن تازلئرماكأن افه تنال 

النار.عذاب اممه ووقاه 

••هساى••



وق1ءاتاكابالسوح ٢٥٦

الأسالآ

ميؤيالآص1دواسو:١- 
الأعياد،و القبائل بض لاجتاع ؤاق الأختة المحة j تيزث الثوال: 

القبيلةمح؛ وذاك الخلأنية، البق محآ فهزا الخم، ي ذللث، يكوذ وأحيالأ 
ذللث،يدحل نهل الرائع، أول الأزاح قموو ل الأجتcاغ يكون واحياثا الفلأنية، 

النتملق سطور قد أنها العلم ْع الإسلام، مها حث التي المبلية العصبيات نحت 
اممه.وقمكم أفيدوئا القبائل؟ يى وماحر وعصبثايت،، نزاعارت، إل 

وأصحابه،أله وعل محمد، مينا عل الله وصل العالتن، رب فه الحمد الحراب! 
وبعدتالدين، يوم إل بإحسان يعهم ومذ 

أنحاءحميع من الشم ل أو الأعياد، ل قشعوف بدووا المام مذ محر 
إلعقبع الأقارب، لأن رحم؛ صله فيها أصلها إل بالننم وهدم الملكة، 

اللهوف،،ؤإعاثه الحتاج، إعاثه ودلل؛ج حصل وربإ أحوالهم، ويتدارموف بعمى، 
للاحرينونسيان للمائل، داُص_ا إل هدا لوثتلور ءي،ا حطيوا يكون ند الأمر ولكذ 

نحرافيه أن وثرى عنه، نهى لا فإننا الغيور؛ هدا ثز لم دمنا وما اأومنارأ، من 

لهدمالدح فيها يكوف وصائد كلمات إل بموؤ انتمل ل كاو إذا ودكن 
ينع.فحينئد والنستج؛ بالقص لغيرها والتمض الييلة، 



٢٥٧ال،ت1ءاث|از،واسوذا 

أوسادواسجضسمراممسا؛٢- 

إلالماضي العام ذهبنا مى محموعة يحن الشيح• مقبلة الئؤالت 
أموول يتنامثول الإخوة يعص وكان متى، حيام من حيمة داجل مآكئا الحج، 
هذال معهم ائزلمثا وللأمف مناسكها، وأحكام الحج أمور عذ ويعدوا لثوية 

يدحلأذ محاول الش1طال إل لهم؛ وملث، مريعا، الموؤفن دداركث، لكي الحي•يشح، 
اسعدتيم عظيم، موقف من فيه آنتم ما وثنوا الدثا أمور لسدارسوا بيكم، 

حدث،ع، اممه وأنتعفئ الحكيم، اممه محانم، من الآياُت، لأتلويحص وجلسث، عنهم 
الفنل؟هدا من أودم ثيء عل فهل 

و\وذ\ؤبشخؤز عل ماحور دأسث، هدا، ق ثيء عليكه ليس الحوانما؛ 
يميرص يجن، تعال؛ قوله ل عنه، افه نص الذي ابدال عن أللمسهم ظوا حى 

عثك،وليس [، ١ تاوقرة:ي\، ه آلثخ ي ولاحداد مويك ولا رمق هلا" ألمج 

*•ؤصى•*

ممءشاضJةونيئ:٣- 

بعضيعليه رجل هناك كاف إذا اف~ ~حففلالئ، الشيح فضيلة الاسرالت 
صايعلهو ما كثر، نحر وفيه غثرها، ق أو العقيدة ل كانت، مواء ا،للأحظادت<، 

منصبأو ميال، قلم صاجُبؤ كان إذا منه والأمتنادْ معه، الئعامل 
عمم؟عند ليس ما الطاقات من لديه أو 

ضيلا فالا البدلحة، من بمدة يا ؛١^١ الليل هدا كان إذا ابجاب،؛ 
يهيعر قد لكنه يه يثأر لا كاف ؤإن لأنه عليه؛ يردد وأن معه، يئعامل أل للإنسان 



لق|ءااتااساهتوح ٢٥٨

فالذيحق، عل البتنجغ هذا أن ينحيعول، الناس أن ت بمعنى عيوه، 
ونا أوعكا؛ م١لثا بجي انقائ ذيا ١^٤، م عر الإنسال ألا;^ss ضي 

••هصي(••

أندويوجته:بئ مايصل تناه موقفااثموجل ٤- 

الروحأم ولكن واحد، بت ل ووه وأم روجها مع ثمحس امرأْ 
حىمن فهل كثيرة، مرات، والاحتمار والشتم والشئ، بالكلام الزوجه هذه دؤؤى 
معهايعيش الزوج أم أن العلم ْع ولأطفالها، لها بيتا يطلن؛ أن الزوجة هذه 

هووما لعسا؟ بدون أنمهم ثئدموا أن ويتطيعون الصعرى، واسها روجها 
ْعماءه إن يقال! هل ثم روجته؟ نحاه أمه Jصؤهات مذ للروج الصحيح ا ا.إوقف

مأجورين.أقيدونا المث؟ مذ يعد المشاكل هذه ْع واحد بيتر ق أمه 
لرؤإذا هليعدله، الوصع هذا ثعديل ينتطح الشحص هذا كان إذا \إو\ب.' 

سكونلأنه الخال؛ هذه عل روجها أم مع الزوجة ثبهى أن أرى فلا هد.ا يكن 
كالزجاج،والظوب مسه، الززج وعل الزوج، أم وعل الزوجة، عل نكدا الحياة 

ان٤نزفانهلأثنمث.إذا 
مئلأعبجر١ا)لزجاجه مثل إذا القثوبه إن 

أمورتعده معل أن فعليلث، 

"٤ ١ )ص؛ غراب، الفتاح عبد تحقيق القدوس، عبد صالح ديوان من الزينيية القصيدة من ت، سا 
٤٦.)



٢٥٩اسءاث||ذ،راصذ، 

امحة•من اظز أدلاث 
انتشن.هاتا:عوواظإن 

ْعووجها أم عند الزوجة ئمى أن اآصلحة من فليس ينتخمع لم° إذا ثالثات 
هاJهالثاكل.

••همق(•*

قوثثاول التايخ، ئادة مدرس انا اف— —حفظك الشيح فضيلة الئؤالت 
ونواجهوا-بمل، صفين معزكى التوسط الأول الصقن منهج ل التاوخ مادة 

علينايوودول وكيلك بينهم؟ في،ا الصحابة سمايل كيف الطلادس،ت من الأسئلة بعصن 
هوف،ا النار«را؛، j واكئول بمبجاقالقايل اكيان الش )رإذا اوثول. حدث 
الحالة؟هده ق موقفنا 

مانحو والحإعة الثق أهل يقف كإ يقف أن الحال هذْ ق موقفنا الحواب! 
أأسنتتناهلنظهن منها، سيوينا افه طهر دماء هذه Jقولت وهوأن الصحابة، بين مجز 

^لإا،وفيذكيقولالأايارم:
٤^٥١اجماذا كان ■ضى:نيلم فاثذي الئخاثة لحزب ض وظن 

رنمثلنإ«ما؛يمتاه، انثثلنأ يىالثوم؛ن ؤنإذ<هص باب الإي،ان، كتاب الخارى■ )١(أحرجه 
(.٢٨٨٨رقم)سمها، سان تواجه إذا باب اس، وأشراط الض كتاب وسلم: ٣(، )١ 

دماء، iUj'ونصها: ١( ١ ٤ رو/ الخالية ق نعيم أبو أحرجها العزيز بد بن لعمر ب مقولة )٢( 
فيهار.لساق أحم، أن أحب فلا منها، يدي اف 'لهر 

الحبلأوي.طاهر محمد للشاعر ويعبدا( طاعة رب )محأخمد قصيدة من )٣( 



٢٦٠

وءئطئ،عبمهد قد اف فالإنمصيبا، يكوف جتهد م وليس جثهدول، فهم 
عنصدر إذا وا-قطأ حطا، عن ري اثه شاك لا منهم وي الذي الاجتهاد فهذا 

قلتقأصاب ئاجتهد الحاكم لحكم *إدا ه' البذ لقوو معمور؛ فانه اجتهاد 
أجرأارُمأحطأمله ماخثهد خأفم محإدا أجران، 

أنالشالإ؟ كفيكوئساين الطاف: من مزال حا؛نا إذا فالراجي: 
اشأعللم.نقول: 

محهد،منهم كل ومول: سأل، ولا ذلك، عذ أأسنتنا ثآف أن الوا->ب 
واحد.أحن فله أحهلآ ومن أجران، مله أمحاب فمذ 

ضاخمواتسنجلأ٦- 
اكابيراليوم حاء فإذا محجوف، اء ونرجال الثاس مذ محموعة القوال: 

إليرجعوهس ثم الودلع، محلواف ليطمذ الكمه إل صباحا بنائهم يتزلوف عثر 
إلالثاية للمرة الرجال بمنل، ثم أسمهم، وعن عنهن ؤيزموف بز، ل حيابهم 
صححالعمل هذا فهل أهليهم، إل يرجعوف نم الودلع، طواف ليطوفوا الكعبة؛ 

أمذم عليهم وهل فمهل، الزحام حثيه ذللئ، يهنلول بأنيم العلم مع بحيبمايهم؟ 
مريصات.لس النناء بأف العلم مع لا؟ 

هاي لأو تاتا، النثك انتهاء بعد إلا هون لا ١^ ضاف الحراب: 
أوأحطأ،فأصاب اجتهد إذا الحاكم أجر باب والمنة، بالكتاب الاعتصام كتاب ^; ١١٥٠^أحرجه )١( 

رثمأوأ-محلما، اجتهدفأصاب إذاالحاكم أجر بيان باب الأفقية، كتاب لم؛ وم(، ٧٣٥٢رقم)
(١٧١٦.)



٢٦١ساث>،وا>س 

يزنىعاد ثم الزد|غ ط1ف ؤإذا ، ٠١١١ياكت،،عهدْ آخئ ؟كوف حى أحد بمفر رالا 
ؤإذامحله، عز ق قطوامحه النثك انتهاء قبل طاي، فتى ^_، Ijعهدْ آخر جعل ممد 

الفقراء.عل ؤيورعوثه مت5ه، ق يدبحوثة ذم فعليه النثك انتهاء بعد يعدم لر 
١^،لطواف ذم زتاة- -رخالأ هؤلاء مذ واحد كل عل الأن نمار 

بؤ.ؤ] لأنه 
اءالتأن هاري ثدييا الزحام وكان متعجلى، كانوا فإذا للرمي، بالنسبه وأما 

وأماصعيثة، كان— —مهإ والمرأْ قديد، زحام لأنه نشيطات؛ كى ولو حتى يوكلذ 
فاذاكنزكلذتعقذزءينصلأمحكنذ،ظثفيالأر، 

واجدةكل وعل صحح، عثر ١^^)، فهذا بانجبمهى؛ الرمي عل الوقب ض ل 
ينكلن.أن باس لا فإنه قديد، زحام حاله هناك كان إذا وأما ذم، منهن 

ا~اثجاجمذ كثثرا فإن الرمي" مناله "وهي المسألة هده عل أنبه وهنا 
حملامذ ابئرات رمي لأف منه؛ بجح لا وهذا ئدثيه، مع ويوكل حا يثهاون 

تقوللا اثك فكإ ]اوقرة:ا"ها[. وآلننني تلج تعال؛ اممه ءالا وقد التنك، 
الإفاصة،طواف عى هطئن أوادهب ١^^، طواف عر وطم، ادهب ازت للإن

محوزلا أيصا فهكن.ا عرقه، ق عر يض اذهب أو مزذلثه، ق عر فبث ادهب أو 
كمرضي1ذا؛ فائر عذ كان إذا إلا انايأ قر، ازم ل: فتقول شخئا تنكل أن 

ذلك.أفنة وما المزاحمه، ينتطيع لا وصي حامل، وامرأة وير، 

(. ١٣٢٧)رقم الحايفس، عن وسقوطه الودلع طواف وجوب باب الخج، كتاب ملم؛ حرجه أا 



وت1ءاتاكاباهمح ٢٦٢

غيره:ؤوم هسغو إناف عيي ض حكم ٧" 

منهأميز رحلا وكل مشاغله لكثزأ وثظرا منجد، إمام ط؛ شانم، الثوال! 
ضفة،هذا أعش اواضح انثلي ؤإذا مه، دلا إuتا اش لكاب وأخثظ 
ذللث،؟ق الحكم فإ الدعوة، خدمة ل ضمه وجعل 

أنإلا الدم؛ لخدنه زانه ئ ازقي لحم الثيل هدا أن مع الحزاب،: 
ي،ينكل ثم اشجي، هذا  oUUيقوم أن الار لزئ كونه:وم j خطا، صالة 

حمحفيه فيصل يالواجس،، يقوم أو النجد، عن بمحل أن عليه والواجس، 
الصلوات.

••هصى•*

حمفا؛أهلأت4؟ض1 ضإشابووامبمزاصة، ٨- 
فهلوالكنته، الحجر الطواف، محور لا أنه ت مواضع ق ثلثم اJثؤالا! 

^١^١^^^١^؟محوزالخلأةإذا 

ٍلزفلأن الحلحز؛ وامتمل اصه انثدثز إذا الئلأة ثصغ لا الحنان،: 
الديفيكون مكانه، عز ق حدار فهو الكنتة، حارغ الشإلية الثاحية من ابجر 

قاءبمزإليه.شاحنا شبما ليس مثاة، الكعبة من ثواجية 
كيم،سحرية، أو ولأءم_، عى إلا ياق لا الفعل هذا مثل أن أظن إف ثم 

انإنإلا يمعله لا هذا أ الثإل؟ الحجر حدار منممنل وهو وراءه، والكعثه يقل 
يقمقدار Jل الكع؛ة، مى كله الحجر ليس أنه إذ أحمق، أو مستهزئ أو ساخر 
الكعتة.مى ليمن والباقي الكعتة، من فقط ونصم، أدؤع 



٢٦٢ساث>،داسز. 

الحجر،داخل وهو الحجر، مى الشزي ابدار إل صل الإنساو لوأن نعم، 
صحيحة.وصلاته أويمنه، يساره عى الكعبة وثصثئ بأس، فلا الميئ ابدار أوإل 

••هصى••

اآأماساواساءخمؤ اختلاط حكم - ٩ 

الأعراسل اشاء اجتاع بن قندث ما طياك محش لا الثوال: 
الطثول،ودي الئ-جال، أمام النثاء رقص مى هندث وما والأعياد، والتانتات 

الصحفتريد الثمّ_ا؛ الشديد الاحتلاط ومي اشاء، رءوس قوى المال ورمي 
خثرا.اممه وجزاكم بكتر، أذينقع افه عنى والثناء، الرحال لهؤلاء 

قوالماء الرحال وهواحتنلغ عنها؛ السؤال يكثر مما الأمور هذه اُبمواب،• 
عفللم،وهومكئ روومهى، قوى الممود ؤإلقاء بينهم، الثناء ورص واحد، مكان 
تللثحق ان إنكل لأف العرس— —مناسبة المناسه هده ق سيإ لا ثدييه، وفتنة 

وهىعندهم نمى ثن الثاء كانت، ؤإذا ننت،، لأدثى قهوته سمك قد اللحظة 
بعضهىمع اء للمنين؛عي لا والرقص جدا، حطر فهذا أيما الوجوه كاشمات! 

اا الرجال حضرة ق فتكيم، 

فمايلمواك٠نا، اممه ينمه تدلوا وألا عئوبمل اممه يمموا أن هؤلاء أئصح لدلك، 
النعمة.هده تننغ أن يوثلئ، لأنه والمنكرات؛ بالعاصى الزواج نعمه 

بالدفوفيمربى أن باس فلا منعزل؛ مكان ل وحدهى الثناء كانت، إذا أما 
الثءً؛عهي■ ق محروقا كان ذلك، لأن .^؛؛ Luالمشر لا الئناسّ_، بالغناء ويعئى 



٢٦٤

نقف؟خمؤ او،،اطذ وده|اعف هل - ١٠

مصاهمتها؟كتمة وما ^؟ ٤٠ل القات يتصاهف هل الئوال؛ 

ولكي^، 131حك مئ ليث لبات بالى مئ ق اقئاظ الخزان: 
علوالدلل وأوجع، أشد تكون العمويه أن بمعنى: الآكتث، ناحية من ثتصاعف 

مآءوش آمثالهأ عثر كن اثتد خء ^ش تعال؛ قوله الكميه يصاعف لا أما 
لأمامكثة؛ الأنة وهده [، ١٦•]الأنعام: ه بمليثون ي وهنر مثلها إلا ءمكآ ثلأ ألتيكة 

الأئعام.ورة حمل 

إيلامإن أي: ]الحج;هأ[، ؤره عداي، من ^٥^ تعال: اش قال، كإ لكي 
مآكه.حارغ المنصيه هذه _lJ^، إذا العقوبة إيلام مى أقد مأكة ز العموبة 

*•محمى••

خيآراقتناءالجلأتالإسلأ؛يؤاضفيهاسزر؛' ١١
lJ^ :، الئزر؟عل محوي ام الإنلامح الجلأُت، اقتاء مح( ما

فهداالصور من فيها ما أجل من الإنسان اقاها إذا عموما الجلأت الخزامح،: 
مذمحها محا ولاتال الفوائد مذ مها ما أجل مذ اثناها ؤإن فته، إشكال ولا حزام، 
ولجريدة، كل ل الصور من اشحرز مشمه لأف بأس؛ به يكوف ألا فأرجو صور 

المح_،ول ألخنن، محها الأنتغناة لكن افن، ي، والقمة فاهزة، محلة كل 
وأول•حم م ما الثرعق 



٢٦٥الهاءاثسواصوز، 

٠ٌَََُ0ْ ِءَءَ 

لإ؟ا'م هي هل هيسو« هرتع اثيضل بتم اسطأع لقظة:٠فض - ١٢

هالبي أف هريرْ أي حدث دكزيم اش، حفظآكم الشيح فضيلة الثؤالت 
انتط1غمحض الوضوء، آثار مذ ءئجل؛ر( غرا القيامة يوم يدعون آمتي إن ٠٠ت قال 

أباقول ُن مدوجه الأجثرْ اُبمله هدْ إن وملثم• _*J؛''، عرثئ بميل أن بّئم 
ابذذكر وقد ا، دليْنلاار عرثن يطل أن م-ئم انظاغ ا١م٠ن ت مولث وهي هريرة 
الئذ.رأيت راهكدا آحر0أ ق قال ثم هريرة، أبي( عذ آحر حي*يئا ^ ١٥^؛حجر 

يقولكم فإ ثدزذم... ثدة إن يقول تذٌعلذن ندا فقال :شتل«اأ؛، 
ذلك؟

أباأن قيه وليس مسلم صحح هوق إليه أثار الذي اهدث هدا الحواب! 
وعتلالعصي، و أشنع حتى ذراعيه عنل لكنه الوجه، حد م، حرغ هريرة 
إذاإلا الزمق شز أن، يكن لا لأنه لا؛L^، وهذا الثاق، ل أئئ حش رخليه 

وهذاالئاق، ق ثزعث إذا إلا الكنب ثعسل أن يمكن ولا العضد، ق ثزعث 
صحح.

أياجتهاد من وهى يصحيحة، لين، الحدث ل الدكورة الزيادة ولكذ 
يتجاوركان ه أنه يدكروا لم° . اش، لوضوء الواصضى حمع لأن هريرة؛ 

ز.١^٣ 
رنمالوضوء، آثار من ايحجلون والغر الوضوء، فغل باب الوضوء، كتاب البخارىت أحرجه ( ١ ) 

رنمالوضوء، ق والتحجيل الغرة إءلالة اتماب باب التلهارة، كتاب وسالم! (، ١٣٦)

السابق.لم منحريج )٢( 
(.٢٣٦/١الادمح()فتح )٣( 



صاها|؛اب،اص ٢٦٦

وآْاثه أي؛ يمعل،ا، ه البي رأيت ررهكدا الأحرت الحديث ق قوله فمنى 
الئاق.ق أفتغ رجليه عسل وحنن العضد، ق أفتغ ذراعيه عسل ح؛ن 

*•ؤصى•*

ولأثة«:ؤي اثإم وحديث:٠ اثساوم عن الثني ب؛؛؛، درءامم،دض ' ١٣
وقويها، الشاؤم(ار عن . ١^، ررم حدث نزهق كيف الئوال: 

^^^ي،زافار«م؟
منمثلا فتثثاءم زمان، أو منمؤع أو بْر.بي اشلتر هو التشاؤم الخواب! 

ودنا س مه يكوف ئزتا أوبمنع الحاهؤ، أهل فنل كا خوي ق الدكاح 
الظنسوء إل يودي لأنه عنه؛ منهي والتناوم فثشاءم، يظتر طثرا أويرى محثشاءم، 

ورباأموية، ؤ، التدبديت، ؤإل العبد، مصلحة فيه ما عل الإقدام عدم ؤإل باممه، 
س•الني عنه ش ملهذا امحي؛ المرص ما تجنل الي الوساوس إل يودى 

الحديثفهدا والدار®، والزأة، المزس، ل ثلالإت ز ^؛ ١١١٠حديث(! وأما 

ااوجهالأول:»الشؤموئلأة«.
ثلأثة«.ض ثيء و الشؤم ءإف'كاف آحرت ووجه 
قدفمثلأت ثوم، فيها يكون قد الأشياء هذ0 ثهس أن الرسول ومراد 

أويشرىيدحلها، حنن س ؤكالم ؤيملى، صدره، ؤيضيى الدار، اف الإنبمكن 

لم؛وم(، ٢٨٥٨)رقم الفرس، ثوم من يذكر ما باب والمر، الخهاد كتاب البخارتم،؛ أحرجه )١( 
(.٢٢٢٥)رمم الثوم، من نه يكون وما والفأل الطرة باب اللام، كتاب 

ا؛ق.الالتخريج )٢( 



٢٦٧ال1ت1ءاث>،زاسهن 

فثثاءمالمارة؛ هذه —مثلا— اقري ح؛ن من ممره حوادث فيه ؤيكون 
محزئهيذيئه، الثنان، مليطه وتكون ، ٥٧١يثروج قد كيلك، والمرأْ ويبيعها، منها 

يكنهاالي الثلاثة الأمور هدم ل يدكئ الذي الثوم هو فهدا كثثرا، وملمة كثثوا، 
الثؤ؛.كاف 

ماان للأنيوجب والذي أصل، له ليس الذي عنه المئهي الثوم هذا وليس 
ذكزتاثمناكاّد.

*•هصى••

وض:أداءاسلأءس ض - ١٤
كمنأوداتأا؛ فوا0 بعد المالوا>ّتج يصل مذ محاه الواجب، هو محا الثؤالت 

الشص؟طلؤع بعد المجر يصل 

وءضدو0ثئصحوه أن النمحيحه، فهو الرجل هذا محاه الواجب أما الجواب• 
اهتدىفان والثواب، الأجر مذ الصلاة عل المحامظة ل ما له وبيتوا بافب، 

صمه,إلا مبمؤ فلا هتي ع ؤإن ^^ه، 
الؤنادة؛عل رأسه وتضع يكاسل، ولكنه يسثيمفل كاف فإن لفعله بالئسبه أما 

قووذللث، ودليل اممه، عند ثنئعه ولا منه ثمل لا الشص طالؤع بعد صلاثه فإن 
يصلنذ أن المعلوم ؤمذ ا، محهوزدءر ^^ ٠١علته ثس عملا عمل ررمذ اني،. 

افهأم عليه ليس عنلأ عمل فد داكنا عامدا الشنس طلؤع بعد إلا المجر صلاة 
صلاته.منه تميل ولا مردودا، هادا عمله فيكون ورسوله؛ 

رنممردود، فاك.ااح جور صلع عل اصطلحوا إذا باب الصيح، كتاب اJخارىت أحرجه ( ,١ 
١(.٧ ١ رنم)٨ اJاطااة، الأحكام نقض باب الأنفين، محاب لم: وم(، ٢٦ ٩٧)



لقا«اتاكاباممضح ٢٦٨

صلاثهفإن ثاؤأ؛ ؤيبمى يكاسل ولكنه يومظ، لكف إذا أنه ذلاكت عر ملغوم 
٠القيامة يوم علها محامحب وموف منه، تقبل لا المن طلؤع بعد 

^ءاصويرياضادفاماولجيأ- ١٥
تنويرإل الأحيان بعض ق ويحتاج الحوادث ننم ل ينمل الئرال؛ 

بصويحل الموامح،، إحواننا لحمحا عل للحفاظ اووة؛ الحوادث بعفس 
المدينة،داخل كثا إذا محدث وهدا الصووة، داخل الحادث أثناء الموجودين الناس 

محظورفيه كاف لو وهل الفعل، هدا حكم فإ هدا، محدُث، فلا خارجها كثا لو أما 
نمحكال،ننل؟

أولحاجة بل لفلمحة، يصويئ لأنه باس؛ فيه ليس العمل هذا الجواب• 
الحادمثؤ،ل طزئا لينز س فيه يدحل ا،لكان هدا سم1و كان إذا يمر ولا صرورة، 

لأفنرى؛ فنا ه البل أرائه الذي هو ليس ؛الكاميرا التصوير أن العلوم وس 
أي:ئ2نئئ، هو ِ£و' ، ١^١١٠بخلق بماهئوذ الذين شورئ لعن ة ه المحي 
لم°فهو الماعل، من فليس بالألة)الفوتوغرافية( الصور المماط أما للصورة، فاعل 
أنههJاللث، ما غايه الثأس، ولا الحبهة، ولا الثمة، ولا الأنفي،، ولا للعم(، تجلط 
البطاقة.هذ.ه ق مؤثن اممه فنل مى هي التي الصورة هده ■حنل 

قالكتاب٠ هدا أدخل ثم بيدك، كثابا شحص إل لوكثنث، أنلثؤ لهذا ؤيدلك 
هيإنإ الأله؟ فعل الذي كتبها الكتابه هدم إن يقال،: هل حرغ، ثم التحّوثر آلؤ 
كتابلم! وم(، ٥٩٥٤رقم)المماؤير، من وطئ ما باب الل-اس، كتاب البخارتم(• أحرجه ، ١١

(.٢١٠٧رقم)صورة، ولا كلبه فيه بيتا اللائكة تدخل لا باب والزينة، اللباس 





رت1ءااتااياباهتوح ٢٧٠

الإهداءثلاحوى؟بجلطر*ه ث٠ ونهدي اسذإحدى ' ١٧
يعطيهاينجب التي أن عندثا عليه المتعارف ؤمى زوجتان، عنده رجل 

إحدامحا،وثدت إذا الزوجي بملي أن يلمرمه فهل النفاس، انقضاء بعد قديه روجها 
-محوا.اف وجزاكم ممط؟ للموالدة أويخلي 

١^أن ي لمْوبم، م الأ>ى بمي أن لأ:طزئة أنه الأَءنل الخزاب; 
لبينهإ يسوي أن والعدل الثانية، يملي ولا يمليها، فإنه ولدت إذا ثلمي لم التي 

ولديئ،،إذا مثه الأحرى يملي منه، أولا ولديئ، التي أعطى إذا أنه بمعنى! العطاء، 
ولأ:ازئهأن؛لإقاولأني.

وليث،كثإ نجنا ١^ يمي أن ونأى ائثاكل، ِس نحض كآن إذا لكن 
التأليم،.باب ومن طيب فهدا للثشام؛ ذيعا واحد؛ 

٠محصى•  ٠٠

كااضيونيامطuUصدو:- ١٨
والاحتفالأت،،الج \)سم ل ١^ يكا>ا لقوير بالنمة \ذ1ذ\د: 

ا-اةكلم؟هو ما الصزورة، لعتر 

صياعإل يودى التمير هدا لأن حلال؛ اثه مع يتنور لا أنه أرى الحراب؛ 
المصور،هدا يراجع ذهن، يتلهى، أن أراد كي الإنسان يكون وربعا فائدة، شر مال 

حلالا.المصور الثيء دام ما بأس؛ فلا صور ؤإن يصور، ألا قاري 



٢٧١ااه1«اث|ء،ُاسنا 

ممذر:عنه يوص ض وم لن طوالالوادع - ١٩

معهواص لعدو، عنه يربي مذ وكل لمذ الودلع طواف ل امحم ما السؤال،ت 
اوتملأن بماءان:>؛بيأئلمفتم:سثممة 

د'االخكلمإذائةثبنومحامحم؟ق-مح، 
م;٠، يم؛ لا فإو ٣ زني نل وائت ثج إذا أن اهو ا-اماب: 

رأئاإذالم-:قمحر;زضهامحهم.تش، 
*•ؤصى•*

رجلالآضئسلآاسمدهأ:- ٢٠

ءل:مغغإمامواشاص؟القنال: 
اثا-جة؛- محظووا انكب أنه فيه ما غاثه لأن فيه؛ ثالث، لا يصح، اجأ الجواب• 

فدتة,_، لحاخة، َلثة ها ن مكْ المل4ً،، , ُالثامءقه لا آ النئك , Upلأف 
م،تَمش

*•هصى•*

إذاراوااس(لد«ط:-  ٢١

حيقا؟يكون ثهل العتاد، وقته ل الدم ونأت حامل امرأة \ذثؤٌ.' 
علحيض، فهو صمته عل  vijc^أن بعد معها الخيص انثمث إذا الخواب: 

ماد.فهوذم  SUثم اثثبغ إذا أما الناجح، القوو 
••هصى••



اق،«ااتال|و،اهتؤح ٢٧٢

سامحاةفيهمصمسل:- ٢٢

نكلتلكنها ٥!، عشر ^، ٥١ليله الحج ي ربي أن ثظح امرأة الئوال: 
الرخام؟أجو ثى ستيعة لا لأنما تنجو؛ خى 

اشاءَفان اشئو أزائ ثن أف آلعام هدا أقنا ونخن بأس، لا ابجاب; 
اكامح؛،يوم بذ امحار م ل أثه ل يكروا لكنهم فيوكلى، الرخام هذا ل ص، لا 

عثزحم،جاوا.

••محيى••

اصتعإذاأرادالأضأهيةهلهسلىهنقمءواظافرء؟- ٢٢

أفنه فهو والأظافر، اشر ض بمك الأضحثه أزاد ^١ ١^٤ ١^١^ 
الإحرام؟عند يأخدها 

ننكلأنه به، بأز لا الم بعد الذي اشك هو الذي التنمث ايناب: 
بملمأولا اشز مض فلا الإحرام عذ الذي الممك وأثا ض، محئ وليس 

الأظفار.

نمراسجضدماث- ٢٤

١^١^؟لليوم متثقتا يكون المتثئع هل الثواوت 
لقولهمتنةنا، ؤخ أن الت^بع اJوم ق الحج أراد لمن قور هل الخوان،: 

بعدهاما والعاية العايه، عل ثدل ؤإل [، ١ ]اوترة:آ'ه ^١•^^ ادترْ ثمغ ؤذتأ تعال• 



٢٧٣اوها«اثمحد|س>ذ، 

لوحتى ا-اتح، وقت يحل إذا قع يكون لا أنه عل يدل وهذا دلها، فيإ يدحل لا 
الثامن،يوم صحى مذ وهويكوف اءلإ وث لحل دام فا الثامن، اليوم ل كان 

أوإفرادا.قرائا إما حجا، فاحعلة 

وصحبه.آله وعل محثد، عل وسلم اممه وصل العالمئ، رب ممب والحمد 



٢٧٤

.بي اثثءاممسعواأ؛ا؛٠٣
•==«—)ءيء(— 

ُِءَ ه ء ء  ٠ وأصحابه،آله وعل محئد، لإثا عل ونالم الله وصل العالس، رب ممب الحمد 
بمن:أثا الدين، يوم إل باحان بنهب ومذ 

خميس،يوم كل ق النتادة اللماءات من والحنون التابع اللثاء هو فهدا 
اليومومحو ه،،  ١٤١٤عام)الحجة ذي ئهر مذ خس آخر هو الخميس وهذا 

والعفوبالمغفرة، عاما ولكم لنا محم أن تعال اف نسأل، منه، والعنزول التابع 
والئصوان.
ْ ُُ

ص؛إوصةاسقيؤث

مناية فالسنملمة ؛السْالة، ونبياالعاسة، سورة بتنسم اللماء هذا نبدأ 
آيهبل بمدها، التي السورة ولا محبلمها المح، السورة مذ ليت مسممثه، اممه كتايت، 

ئن:الفامحه وو وأو الفاتحة، من لسئ، أما ١^١.^ القوو كان ولهذا ئنثقثه؛ 
•ه انشنيّض> ب ُف 

ألئسنه:حديث آمنك دنس؛رملهتعال: 

للملإما الختلماب ]الغاسة:ا[، آدتنسته نديق أمك، ^٠)، تعال: افه يقول 
الجنابافّ يوجه كثثوا، المران ي يأق وهذا ختلمابه، يصح مذ لغل ؤإما ه، 

أنيتعئ أحيادا أنه إلأ حتلمابه، ؤيصح حطابة مذ لآكل أو ه للبي ؤيكون 
الفهذا ]الثرح:١[، لخ، ثإغ م تعال: ئوله مثل شذ، ه للزسوو يكوف 



٢٧٥اسءالتا<،،علاسءذ 

بناَلمم آه تآ ج ١^ >تأةا ومحوك: و. يكوف أن ممن!لا 
ه'قوظ.لوثوب إلا يمكن لا هذا لالأتدة:تماا■[، ه ره 

الس؛ء؟بمءلدئثأل إدا آلو ءؤةور1 تعال؛ موله مثل ااعموم، يرجح وأحيائا 
عام،نهو ا1ثتآءه، ءلدئض_ ؤإدا وآحرْ: للبي. الخطاُب أول فهذا تالطلأق؛ا[، 

للرسول.موجها الخطاب يكوو أن قور ه أكنسن ■تريث أنتك ؤء ممولة: 
يتأتىنس لكل عاما يكوف أن ومحور له، تع وأمته وحده، 

عق؟وص ءامتإ،نز \ؤؤن تعال: كثوله مهو ذذئبأ؛و{'' هنا والاستفهام 
الحديثهذا لعظم للتنظيم؛ يكو0 أن ومحوز ]اكض:'١[، تنعدايألمره ؛^^^ ٥٥

عنااعاث1ة.

 ،L؛؛u.^ العظينهالدامه هى والعاثته: توها، أي: لاكادة:١[، آدتنسنه

الكريمالقرآن ق عنها افه محدمث، التي القيامة يوم هنا وا،لراد الناص، يعشى التي 
تيظمآئمأ آلثاس تعال: قوله مثل عظيمة، بأوصاف ووصمها ممرا، 

ء-مآثنح-مك ء=قإ، يئن زيثهنا 15لإ ه عظيث سء آلكثاع،ت رلنك )نكث 
ممكنتئهم سكمئ أتاس ؤيه خملهسا حمل داري» صقل يبمبمع أتحعث، 

.[ ٢ — ١ ه ثديي أقه عداب ؤلغن 
نيؤتثال:ؤئي؟هملهشثهه:

ثشعة^^٢*; ؤوجو، فقال: ف1نني إل اليوم هذا سبمادةرةت\ق اممه مم ثم 
ؤو/أ-4بتعال: اف قال كنا دليله، أي: و)حاث-عه( [، r-Ti^ijJi]يبه عائلا ?٠ 

•[ ٤٥ه!الشورى؛خفآ ُلنفؤأ بن أُّلريينح ألدن ثن خنثعؤت^^ عليها بممبمؤن 
التعن،.وهو النصن، به عتصل عملا عامله أهأذه: ءاؤء١يلأ؛ 



٢٧٦

والأغلأو،اللأبل ّم القيانة يوم أمم وذلك الياء: قال 
عاملهفهي ، الوحو ي إظ هوص كا باض-، -والعياذ ناوجهنم ل والخوض 

اممهأل —نوعماد_ا عذاب عمل لأنه القيانة؛ يوم يه تكلف الذي العمل مى ثعبة 
زسنمم صر ين ؤ؛ الغمار؛ ما الراد إن الاست يعص قال كإ وليس العافية— 

هذامد افه لأن ودلك ١[؛ لالكهف;أ• صنعاه محمؤل أمم ثنثثؤذ، ؤم ؛لتا للمث 
يومإلا يكون لا وهذا الخاشية، اتت! إدا يوم لالغاشةت٢[، يو*ّأاتحه ؤو"جوْ بقوله: 

والأغلال،الثلأمل جر من به بإ ناصة عاملة لهى إذف: القيامة. 
منها-.ؤإياكم اممه -أعاذنا ناوجهنم j والخوض 

مال:صيرمله 

الحرارةشديدة نار ق ئدحل أي: لالغاش_ة:؛[، ثارا تعال:قال 
أي:، جرءار وميز سعة الدنيا ثار عل فصلث، أما حموها شدة من بلعت، التي 

بتنعةجهنم نار من أهون الحرارة مى يكون ما أشو من فيها بإ كلها الدئيا نار أن 
جرءا•وبج، 

مابعد مع إلينا ثمل حرارما الشمس هذه أن حراريا• شدة عل ويدلك 
هذهإلينا ثمل اللإودة، غاية بارئة أجواء حلال من ثئثذ أما ومع وبيتها، ب؛تثا 

مها-محإياكب اممه -أعاذثا فالتات اليم،، وأم ق بمج ولا مكوثإا، الي ا>انة 
الحرارة.قديدة حامة نار 

كتابوملم: (، ٣٢٦٥رنم)محلوقة، وأما ايار صفة باب الخلق، بدء كتاب الخاوي: م-بم أ٠ 
رقمالعالبين، من تأخد وما نعرها وبعد جهنم نار حر شدة ل باب وأهلها، نعيمها وصفة الخنة 

(٢٨٤٣.)



٢٧٧اوا؛ةا«الت1يمراسهنا 

فثدمله'ثلت
لالغاب:ه-أ[،ثؤعه ثن إلا  ٢١٠٤لتر ألآ^بمس ءيم خن ثي تعال• قال 

طنبأبين الخامة؛ جهنم ثار ل وأمم داش~ "والعياذ مكاثم لنا بهن ل، 
بالنثةهدا الحرارة، سل-يدة أي• آنية عم من الوجوم أي• تسمى فقال• وئرا7أم 
جلا، تئوا.. ظشوا أوكج مهولا بكل الثران هدا لأش هدا ومع لئزبمي، 

تتعال قال كإ واّتعاما، باممه— —والعياذ عطشهم امتد ئإ الثزاُت، -بدا يوثوف 
ئر^,آلقرابهلاصفت؟آ[،ساآلؤجهما بقؤكا كأذإذ1 بهؤ بمامأ بنتغيمأ ُؤوإن 

يقولأجوافهلم ق ذحل ؤإذا لخنها، وسامحط شواها وجوههم من محربر إذا الماء 
المنه ستنيدول لا إذذت لمحال:ْا[، أمما»همِه سؤع لخيما نأء ! ٠١٤٠٧^عقذ•' 
ولكثهمباوي، ولا:ايا الوجوه، يُ بالروذة ظا>ا لا باطئا؛ ولا ظا>ا 

ؤخقأيذءءان،ته.^ ١٠ولهدا الماء، حال>ا يثاثوف — باق —والعياذ 
يطفئالماء أن والعادة جهنم نار ق العئ( هن>ْ تكون كيف—، قائل• يال، فإدا 

المات؟

بأمورقستست، أنبا فلو الدسا، بأمور تماس لا الأجرة أمور إن فالخوام-،ت 
سااقيامة يوم ثدنو الننس أليسست، يكون، كيث ثممور أن امتطعنا ما الدقا 

أوميلالإصغ، نصم، وهو المكحلة ميل إما والميل ميل؟ م عل الناص وووص 
الأجنةكانت، لو فانه كدللئج كان لو وحتى ذللث،، نحو أو وثلث، كيلو المسافة 
يالدقا.تقاز لأ الاخترة ممن ثأا، \م ^، jijكالدنيا 

ظلمةق هو مى منهم واحد؛ مكان ق القيامة يوم الناس تجثر وأيئات 
١وأثهمأد:آلم جث ورثم جخ يور 3، هو مذ ومنهم قل-يدة،  نجثروف؛١، 4



وتاءاتاكاو،اهترح ٢٧٨

ملمذ ومنهم كميه، إل ١^ يصل مذ فمنهم ^، y،djواحد مكان 3، 
إذو:واحد. مكان و نز ذلك وْع حمويه، إل يمل مذ ومنهم ركبته، إل العزل 
الدسا.بأحوال تماس أن يجوز لا الاحرْ أحوال 

الناو؟ق انناء يكون كيم، قائل• فلوئال، 
الدثا.بأحوال مماز لا الايجزة أحوال ولا: مما: 

نابم؛ناهءلثلمح؛ص•
ؤ'افك،تعال: نال كإ النار، منه ثومي الأحصز اشم أن ثجد الأن نحن ها 

الأحصث_اشم ٨[، • ]يس: ه ميدمحث تنه أثر ^دآ نن^كمألأظرناك  JCJجثي 
وهويابسة، حارة ئار منه وحرج امدح بالريد صرب أو ببعض بعمه صرُبخ إذا 

قنالولا النار، ق آج ع؛ن مذ ينموف بجم مدير، ثيء كل عل قافه بارد، رلمت، 
عئؤثل.اض مع ذللئ، 

إلاين'زهتام لم ^^٢، تعال؛ ملأ ثنيخ 
ثنيني، دلا ميئ ي ه ثؤج إلاثن تام ام ^^٣، ذعالت فقال طعامهم أما 

رعاْلا يبى إذا عظيم، ثوك ذو نجر إنه قالوا: )الصرع( لااغاش؛ت;ا"-ي[، 
النارفاهل )اشوئ،(، عندنا سثى وهو الإبل، رعته أحصن كان ؤإن الثهائم، 

يطرالا ولكن اموح، هدا مذ إلا طعام بجم ليس جهنم نار 3، باطه~ "والعياذ 
احتلاماعنه عئتلف بل الدثا، ق الذي كالضرع جهئم نار 3( الذي الصرع أن 

ثنق ظاهرها ق الأبداو ينمع فلا لالغاب:ب[، ه ميس ه قال: ولهذا عظتنا؛ 
والتجنغالشوك، إلا فيه ليس فيه، نحن فهولا باطنها، ق يئمئها فلا ]الخاش-ة:لأ[، 



٢٧٩الهاءالت1*،عدااغص 

فظ.ميا لامدوو م ١^٤ واوازة، النيئ 
وثي؟فقاو: الخاشع يوم و الناس أنمام مذ اكانج، القني ظ اش ذكز ثم 

]الغاسة:م[.بجمم 

أفيعيديإاف نسال القادم، اللماء ق اف~ ثاء ~إن \لتوو6 مق ثنح وسمحمل 
مدير•ثيء م عل إنه القرار، دار يزرمنأ وأن النار، مى ؤإياكم 

••©سؤ(••



لقاءاتا)ي1بالسوح ٢٨٠

الأسالأ

عدااثمسا،دسذوالصلاة؛الإسلام أركان مموتارك عدم أدثة ١" 
والصلاةالشهاؤ،، عدا الإسلام أرلكن نايك أن عل الأدله هي ما الئؤالث 

معالأدلة ذكر يرجو والج؟ والصوم الركاة ثرلؤ مثل يكمر، لا كسلا أو موايا 
خرا.افه وحزاكم العارضن، أدلة عل الرد 

لأنافُ، َلأإله!لا ااشقادَةأن م كا محه الإسلام أزكاف الخراب: 
قننالتثت<ارا؛، وج او، رمص وصوم الركاة، ^٩١٤ الصلاة، محإيام افي، محمداوسول 

مح٠اJاوأن اش، إلا إله لا أن أنكن تن أف أي الإحماع، فهولكفت الأول، الركن ترك 
ذلك.ق ال1لمير؛، بين حلاف ولا قهولكفث، اممه، رسوو 

اiنبيير؛،،بين عاش وهوقد أيكنفإن الشهاذص سوى ما يرك وأما 
بينخلاف توضع فهدا ماؤنا، ركة ولكن بالمنضخ أم ومن كافر، -أيصا- فهو 

العناء:

^١كفن، ثناوا ائ الإن}ه إذا الأزبمة الأركان كل قال: من فمنهم 
أحمدالإمام عن روايه 

الأزبع-من أي؛ منها، واحدة لايكمرباي ذالت من ومنهم 
^١يكئئ، فلا ؤوو، وأما كمن، تناوئا الصلاة رك إن قال: من ومنهم 

لم;ومرقم)٨(، ضء، عل الإسلام ®بتي الني.ت قول باب الإمحان، كتاب الخاوي؛ أخرجه ، ١١
١(.رقم)٦ ض«، عل الإسلام »بنى الني قول باب الإب،ان، كتاب 



٢٨١التا^يالأسواز، الهاء 

يزفسحامحه\ق اممه أن ذلك وذليل الأدلة، تويد0 الذي وهو الومعل، هو القول 
أركانمن الثالث الركن وهي المران، من كثرة مواضع ق بالصلاة الزكاة 

علالدليل دل ومد والصلاة، الثهاذJني بعد الإسلام أركان آكد وهي الإسلام، 
تال؛س اي أف ُمبمنئ ئريرْ ش عذ لم مصحح ل كا يكمر، لا ثادكها أن 

أزتاركعر دئ، وهلا النار«رأا، إل ثإقا إنه؛ يثا شينك، وى الناد، ثئ 
النار،إل ؤإط اف إل نبيل4ُإثا يرى أنه الدلالة وزخة لاثكفن، حا اتاخل الزكاة 

ذوثياما الزكاة م لا:كم كان فإذا اخ، إل شيل له يكن لإ كان:كفن ولو 
ِسيأنو•

أصحابكال ١٠الث«هورينت التامين وهومن زَمحذاثق ثقيق بن اممه عبد وقال 
uV؟وال٤فثثط^ق الئلأة«ُى، من ثئا هلأ:ترنل ١^؛، 
لاشئ ئت: ف خا ض j ^ m١١٠.■ قوله مثل الأكم، الخز غي >، 

ؤافاخهعلاثت،«ام.١^، 

توملم (، ٢٣٧رنم)١ الأمار، من والدواب الناس شرب ثاب الساقاة، كتاب البخاري• أخرجه )١( 
(.٩٨٧رنم)الزكاة، ماح إثم باب الزكاة، كتاب 

(.٢٦٢٢رقم)الصلاة، ترك ق جاء ما باب الإيإن، أبواب الترمدىت أحرجه )٢( 
الت،،عل والشاحن النسب ق الهلعن عل الكفر اصم إطلاق باب الإيإن، كتاب ت ملم أحرجه )٣( 

(.٦٧رنم)



وتا«اتااكاباإسدح ٢٨٢

٠اىه،ي4 ايدورات امموضي حكمبذو ٢' 
بحيثالميم، كزة ق الزياصثة الوورايت، إقامة ق قضيالتكم رأى ما ااثؤال،؛ 

عبارةواثشر ريال، مئة مع الهتال— سبيل ~عل وقدره مبلعا يدي قريق كل إن 
الدورة،انتهاء بعد مريق كل إل ترد تامتن، ومايتثن اشتراك، ريال مئة خمس عن 
عليجأ;ززيمحا ام الخوائز شراء عل نحنق اقئة رال مئة الخص بان عايا 

منعليه يرنحج وما ا-لةكام، عل وكذلك الأول، الثلاثة الراكز ق الفائزين 
خرا.اممه حزاكم أفيا.ونا وخلافه؟ الأواس_ا 

أنوذللئ، ثظز، جوازْ ق الألعااسا ق العوض بدل أن ثنى الذي الخواب،! 
الفلاةض والتم ١^، ككنم، لأي فيها الألناب،محالحإنَللمبج هذْ 

فيها؟^؛٠ لم فإن حرام، ئهي هذا ثقثنش فإن اللأءبيرن، و؛و؛ فيإ والشتم والشث، 
فيها.ثيء ولا اثاخة الأمور من فهي وم، 

لمولقل لا هذا للثالب،، يكوف ثم امحع مى يدقع بعوض كوب ولكن 

والخاثر؛الإبل، وا"قم،ت النهام، بالنحل: ؤيعني حافرا؛، أذ حف،، أو نحل، ؤ، ارإلأ 
اممه.محبيل ق الخهاد عل العوثة من فيها لعا الثلاثة الأمور هذه واستثخ.ت، ا-اثل، 

كشحالعلياء يعص أن إلا حرام، فإله ذلك بوى ما ق العوض أحذ وأما 
لأنالئزعج، النلوم مسائل ي الئuن باخذ بار لا إنه قال: ئ ابن الإسلام 

فضائلأبوامب، والرمدى• (، ٢٥٧٤رنم)بق، الق باب، الخهاد، كتاب، داود؛ أبو أحرجه )١( 
بق،البا7ُح الخيل، كتاب اني: والن(، ١٧٠)٠ رنم بق، والالرهن ل جاء ما باب الخهاد، 

رقم)ْحه"ا(.



٢٨٣القاءامماسءزاسؤن 

الحهاذينمل اف سل ل الحهاد إل إذ افه، ميل ل ابهاد من نؤغ الئزعة العلوم 
العلم.والخهاد بالسلاح، 
أنوأوال خاوج من ال إنحاة إذا أما يجوز، لا أنه رى الثزاو j ذكر ف،ا 

بدوعل ينئي ق أف عل بأس، فيه يكوف ألا فازجو منهم، للسابق بثي؛ يتئ 
يظنا.الألعاُت، هده عل العوصى 

••)همت(•*

طلباممعأءخ'ثزجىإجأدمم:- ٢ 
إلذاما ركون الخ؛ث، فيه ثتزشأ ي الدعاة انبم س مح؛ ْا \ص• 

علأش ه الرمول لأف العسس،؛ بظهر له الدعاء منه فيطل، أوغيره، نتمر أو اثح ا"
شيخكره وهل منه؟ الدعاء طاو_، عل عاليهم— اف —رصوان الصحابه وحث، أؤيس، 

افه.وفمكم أفوونا باؤيس؟ الخدين، وحص ذلك، ينميه ابن الإسلام 

لكؤنهأو لملأ-حه إما إجابته، يرجى الذي الرجل من الدعاء ؤللب الخواب! 
ذللا،أسه وما والعمرة، والحج كالثمر الدعاء إجابة فيها تزجى أماكن إل يدهسؤ 

الطال_إاوكال كنثى لو كإ محيون، مه كنثى كاو إذا لكن به، باش لا الأصل ل هو 
سكعقى أو ربه، به يدعو فيإ عإرْ عل ئظي داء يكوف وأن المطلو'-—،، دعاء عل 

ملحمةالدعاء منه يطأوأ، حد إل وصل أنه ويظن ه، ينفالمطالوب، يعجن، أن 
محدور.عل لاشتاله ينع فهدا الثرور، 

إنهمول! ذللأج ْع لكن الخوار، فيه فالأصل محذور عل ينثمل لب إذا وأما 
بالدعاع.بعصا بعضهم يوصي ظ^بممحأن الصحالإ عادة من ليس لأنه ينبغي؛ لا 



لق1ءاتالباوااإسوح ٢٨٤

٠،دعائاك،ار ضل مذ أحي يا ررلاشنا لئمزت قال البي. أن يروى ما وأما 
النيعن لابجح صعيف فإنه 

العلومفمذ الدعاء، ه اف، لرسول ;?.بمهر الصحابة بعض موال وأما 
يدعوأن محصن بن ^٤١٧ منه طلب فمد ؤإلأ ه اللمي ّْرت؛ؤ إل بجل أخل لا أنه 
ارأئثفقال; عداب، ولا حاب بلا ا-إقنة يدحلوذ الدين مذ فيجعله له 

^^^لاف4اشثمق1لرى.ها«رى، 
^١لهم، يدعو أن الهمئ أنيس مذ يطلمثوا أن للمححابة اللمذ إيماء وأما 

ولاعمر، ولا بكر أبي( مثو ليس أوبما أن المعلوم ممذ bلأ ثه، حاص أنه ثلئ، لا 
الصحابةمذ أحدا يوص لر ذللث، ومع الصحابة، مذ غرهم ولا عئ، ولا ^^١، 

1^.يدعو أن أحدهم مذ يطلب أن 
إجابته،يرجى تير الدعاء يطف باس لا إنه مولت أن الحواك، وحلاصة 

وأول.أفضل ركه فان هدا وْع محدورا، ذلك يتصمذ ألا بشرط 
••هسؤ(••

الدعوات،أبواب ت والترمذي (، ١٤رقم)٨٩ الدعاء، باب الوتر، أبواب تفريع داويت أبو أحرجه )١( 
(.٢٨٩٤رقم)الحج، دعاء قفل باب ايامالئ،، محاب ماجه: وابن (، ٣٥٦٢رقم)

(،٦٥٤١)رقم حساب، بغر ألفا سبعون الحنة يدخل باب الرقاق، كاب البخاري؛ أخرجه )٢( 
عذاب،ولا حاب بغر الحنة اللم؛ن من ؤلواتفا دخول، عل الدليل باب الإي،ان، كتاب لم؛ وم

(.٢١٨رقم)
رقمالقبااة، متقبل غبر الحمعة خطبة ق الأسماء باب الأسماء، أبواب الخاري؛ أحرجه )٣( 

(.٨٩٧رقم)الأسماء، ق الدعاء باب الأسماء، صلاة كاب وسلم؛ (، ١٠١٤)



٢٨٥اراةاءامم1سعوار؛سوذا 

هددش؛واتطةايرة:٤- 
تكبيرات،أرع تكون ا"بمثارْ عل افكب؛رات أن مسلم صحيح ق ورد النوال! 

ذللث،؟ي الوارد  Ouالخْع فكيف النيئ، هذا غيث ثؤتئ 
يث،لكن شل، تياُي، أرخ ابنانة عل ه الض وة U أكي الخزان،: 

وكانللئإ'، خ.بمننر أريم بن ريي حديب ي كا حمنا؛ كن هيآئ!ْؤئم اله عنه 
إلم عل بالزثادة بام لا النل،اءُ: قال ولهدا ؛ ٠٣٣١إل الط نه عس 
سع.

أربعا،وارْ وتارة! وار0 اللمي. هن صح بإ ياخذ أن ان للأنوالأفضل 
الأرخ،الأكثر لكن النتة، به حاءيت، كا سبعا، وتارة ستا، وتارة حمنا، وتارة 

-؛ذاثاحد أن فالأففبمل ، ۶٠٣٠وحو؛ عل الثئة به وردت تيء كل أل واعلم 
أخرى.وتيذا ثارة، 

حكمإهقسةامددضيجل:- ٥ 

اشيقول الحديث، مائة ق ؤليا®، ل عادى من ١٠حديثج: ق ورذ النوال: 

امحةن"رآُ،همدي ص مض عذ ماعق أئا ثيء ل رددت رروما ظ•' 
وجراكمالأمر، هذا ل التوذى أوكذ عكقل؟ فب الردد صثة إبان هذا 3، فهل 

افهح؛تا؟

(.٩٥٧)رقم الفر، عل الصلاة باب ا"بمايرا كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 
(.j_(Yr/U^)؟(انفلركلأم 

(.٠٦٥ رنم)٢ التواضع، باب الرقاق، كتاب الي*حاريت أخرجه )٣( 



وقا«اءاو؛ابص ٢٨٦

تناللأف محور؛ لا الإطلاق وجه عل عغيْل ف الردد إبان الخواب: 
مسمض عن ثلاددي أئائاعله ء زثل ءومارددت النالة: هذه يكزالردذق 

الشكأجل مذ ولا المحلحة، ز الشك أجل مذ الردد هذا وليس افين*، عبدى 
ققال ولهذا المؤمن؛ الند حذا ١^۶ أجل مذ هو بل الثى؛، فعل عل لمدوْ ال 

اضأن يمي لا وهذا مته؛•، بد ولا إنثاءثه، وأكرم المرن، رربمكزْ الحديث؛ مس 
أنأراد إذا فهو الإدمل بخلاف علمه، ق أو هدنته، ل بالردد موصوف عكيل 
عليههدنته ل لثاكه ؤإما ومصلحته، نتائجه، ل لتقه إما يردد؛ الثيء بمعل 
هلأ-عِأ؛قل الرب أما يفلر~ لا أو يقدر، هل ~أىت 

••محسى••

-٦

طواء1،أنثطوف روجته ستيع ولم مقرئا، زوجيه مع لحج رجل الثوال،؛ 
اهر؟ما بلده، إل وذنث محها فلماف الحإ، 

وعائهوالثني، الءلواذv ل الأستئابه ثصح لا أنه المنلموم مذ أةول،ت الجواب- 
الأنتعود أن المرأة هذه عل تحنا والذي الجمرات، رٌي، ن، ١لأنسابه هو ورد ما 
ملأنث، ؤإن تّةئا، قد ظآ' لم إن وتننى الإفاصة، طوامؤ وتطوفت، مكه إل 

مكهإل تدحل لا حتى فهوأحذ؛ لحجها ثئ بقي ب،ا أثن ثم لكلجؤ بمرة ذلك 
طواىوتطوفن مقة، ثدحل أن خرج هلا ذللث،، عليها شل ؤإن ئرمة، وهي إلا 

الإفاصةورجع.



٢٨٧اس«اات،،،عداسذا 

احواوالآخرةلإوق1سبسماواممسا:٧- 

ومثثت»وؤإالدي، احواو ماس لا الأجنة أحوال أو الآية ق دلإذ \ذا؛ؤ\و{.' 
الأحاييثمى موضع صر ق وجاء الدنيا، كثجر ليس ولكنه شم، فهو الصرع، 

الأم؟هذا نوجه فكيف، جهنم، ييح من ١لثديي أوالخر الثمذاء، أف 
مح،أب بمني لا ، جهم* محح ُ؛ى قولا• لأف مهل؛ يوجيهها ابواب؛ 

أصابهالنار حول كان إذا والإنسان حزازتيا، من أي; محهارا، ءامى فقولهت جهنم، 
يصيبهالذي كا-ثئ ليس منها قزلأ الماوعند مى يصيبه الذي لثث ا-لكن -؛رها، مذ 

لودخلءيها•

••ؤصي(•*

صش4عاسوكاميئؤ؟٨- 
وكانآحر، شختس ومديرها اوثساتج، وكيلا ينمل شخص هناك الاسوالت 

أصحاالوسساُت، أن تب؛ذ الدة هد0 وحلال طويلة، لمدة الموقنات هذه مع ينمل 
معصفقات تومع كانت الوشنه أن بعد فيا له تبنأ ولكن بالملأيقن، مالها رأس 

أكثرالدولة عند وأرصدة أموال عندها الوشنه أن العلم وحقيمة البنوك، 
البنلئ،مذ أحدت أما و؛مءمد تصنف، لر ولكذ البنلث، مذ أحدما التي الأموال مذ 

كامتينة عرامات باليوم عاليها يمزضى مثرؤع ثاحر ؤإذا ثتأحر، سلمت، ما حر 
متعاملةالمؤسسات إحدى أن تبة؛( وبعدها الدولة، ْع بالتعاقد عاليه متعارف هو 
ليسواقفة الأن المومحه لأن هذا؛ عل تمثي ومناريعها رواتبها وأن التنالئ،، ْع 

(،٥٣٣)رنم الحر، شدة ي بالظهر الإيراد باب الصلاة، مواقيت كتاب البخاريت حرجه أ ا
٦(. ١٥)رهم يالنلهر، الإيراد امتصأب باب الصلاة، ومواصع الماجد كاب ت ومسالم 



لقاءاو|الب1بالصوح ٢٨٨

الأخرىالقاولأت محاو ي بمي لكثدي الأخرى، للشرلكت ماج ثيولأ لوبجا 
البنك،مع عقودا نوغ أو البنك، من ستلف أنيا فتبير؛| إلح، . • والستاكة. والكهرياء 

والديرالدير، لدى يخز هذا الوظم، أن عالتا الوثنتة؟ هذه ل العمل حكم فا 
ؤإحدىالد.ير، عز لها لك 11اا،لومات وحميع الثلاث، ا1لو»_اتا حمح ق يزأمه 

التيالعقود ؟كتنر أنا— —وهو ا،لوظث وهذا هذا، المدير ص يملمآقها المؤسسات 
١^؟ظ الشركة ;ين، 

 :،^l^ :يعطه،ولا ولاثأخذه عاليه، سهد ولا اوبا وكتس، لا الأل أنث، إذو
الثركةفوزئ الشركة، وبين سلث، فيعا ماليتإ عنالك، ذام ما شيئا، هانا ل أزى فلا 
ثيءفلا البنوك ثنانلمة عل ويع ولا البنوك، إل تدم، تكن لم إذا مسها، عل 

تنقول الذي البنم، مثل وليمت، للربا، يص لم —أولا— هذه ة فالمومعليكر، 
لأءك،فيه،فهيللمث>مللئ;ا.

ئنفملخلأك خدئة، ولا ثبماذة، ولا كتابه، لا الن;ا محام لز إنالث، ث\يا: 
الئثا•م،

)محصى•* ٠٠

ضملأةاضرصدمJامفمماثbلأمح؟- ٩ 
الومت،،يحول ثل المجر يصلموذ ائسلوار( مى حماعة صلاة حكم ما الث«ؤالت 

وهمالأموي، الخيط من الأبيض الخيط تم، لابمرق ، jiثنديثا ولكن، تعندا، ليس 
الرجل؟هذا ل يقول 

ئدخولعلم ءندْ الرجل هذا أن ؤيحرفوف منه، واثقئن داموا ما الخوامءطت 
لمْنجيّوافإذا الوني،، قبل صلوا أقإم لهم لمْسيرا لأنبمم عليهم؛ ثيء فلا الوني،، 



٢٨٩الإقاءالتا^ؤاص،وزا 

حزج,ولا فيه، يثموف الذي الرجل هذا بقول أخذوا 
ظنهعل يعلب حتى يصل فلا شاكا؛ دام ما عقاط أن ان للأنيثني لكن 

خمسانظروا ويمولت علهم يشتر ذلك، عل الخإعه يسه أن وعلته يتيس، أو 
واحدة.بدقيقة يقدم كونه من حثرا ماعة أورع أوعثردقائق، دقائق، 

*•ؤصى•*

س|فنشئانيموىزاكو.- ١٠
علوليس المدينة، ق المنجد وهذا نفر، ق وكنت منجدا ذحلتج ت القوال 

ثمزكعه، معهم فصلنت، والأ-جمرة، الرابعة الركعة ق وهم وذحلت، الثمر، طريق 
مل،أتموا أمم رغم الصلاة، فمصزت العصر، صلاه وكاJتا الثانية، للركعة قمت، 

قام؟
يتثولأي: أربعا، يصثوف فيها بمإلأ الذين أن المدينه ل الأصل الجواب؛ 

صلأيهوتكون أربعا، الصلاة يعيد أن الأن عليه فيحمب، ممزط، فهو الصلاة، 
الأولمحلأ.

••هيج••

طامامم1رإشجذدوةاممرب:- ١١
وا-جتنافا العرب، جزيزة إل اتكمار امممدام كثز الأ;خارة الأوثة ق القوال؛ 

محايا،وبمنن:ظدم؟
بلادإل الئار امتئدام كثزة وهي: ذكزت الي الظاهرة هذه الجناب،: 

حدث،لأفالئى.تا لانلث،أنماظامرْتئذر؛اُقآر؛ العربية السلميرن(لالحريرة 



قال!الصا-لآول؟ وفينا أثبملك اش، رمول يا قيل! المنثمل ق ستحصل مما وحدر 
ئنايث«رألإذا  ٣١٠

ماسن!سمل الختب وكثره 

بالعاصي.منملوف ا-ةرينة، أهل من اجئ يكثر أن الأول• النص 
مذوأظهر أبجن ولا إليها، ومد الجزيرة إل ءن؛رد الخبئ يكثر أن واش؛ 

اتكمار.من العزيية الجريرة إل تاق الص العظيمة الجحافل هؤلاء 

ؤإيداءللمنلملر، يالعداوة تعروفوذ كمار أمم حزثا الإنسان يريد والذي 
مذأحورهم ل هؤلاء فياخذول وقتلهم، ومحاربتهم بل بلائهم، ل لم؛ذ الم

نجبأمر وهذا بلادهم، ق السالمين إحواننا قتال عل  ١٢-يمتعينول ما الدراهم 
أئلأعلالحكو0اف4ُمح.

بالمسلمذ،مملوءة فياكمنان كشرة، الإمحلامية البلاد ق المسلمة والمالة 

قإسا الأمف مع لكن أفريقيا، دول بعض وكدللئ، بالمسالمين، مملوءة ؤإندونييا 
هدا.عن عملة 

١!^،^يشبع لئلا المنلمم عي أحثار يقول! أته السمهاء منبمض ممعنا إننا ثم 
أفإةأوما الحج، بطلبا أو العمرة، أويطلب، رمضان، أوبصيامه الصلاة، إل بدهابه 
وأنعظيم، حطر عل أنه ملئ، لا المئهغ هدا ينهج الذي هذا أن ملث، ولا دلك،، 
بكثرةبخئغ الموس او المسلم فإل bلأ للأملأم، كناس بمظرم هذا ثلأ 

الإسلام.بشعائر يقوم من وكثرة المنلمتذ، 

لم!وم(، ٣٣٤)٦ رقم ومأجوج، يأجوج نمة ااّ_، الأنساء، أحايين، كتاب، البخاري! حرجه أ( 
(.٠٢٨٨ ) رقم ومأجؤج، يأجوج ردم وقح القس اتترابإ باهمبح اعة، ايوأمراًل الفتن كتاب، 



٢٩١ال1تاءالت1سعواس،سمزا 

أنعلينا ومحب جدا، جدا حطيرْ ظاهرْ الظاهرة هلْ أن ل معلثا أنني والمهم 
لأوبم~"والحمد فعندَ إليهم، اذهبوا مسالمون، عندكم ت ونقول إخوانا، نناصح 

كللعمل بعضهم ياق ياتون، الدين ال؛كمار هؤلاء إف ثم الكشر، الثيء المدرة من 
أفتهما أو اللملمديات ق أسواق منفلما يأق أو حائما ياق تجده ستطيعه؛ ان إن

تقوونحتى ازكفار إلا يعرفه لا اختصاصا هدا ليس ييمة، أحد كل وهدا ذللث،، 
.٢٠٦-أتينا إذا نندوزوو نحن 

ياتواألا عل عئرصوا وأن عئؤتجل اممه يتقوا أن المنلمن إخواثنا ثنصح فلهذا 
بالبيتوالمتصل البيت،، خارج أو اليت، كخادم خادما كان مواء بالمسلص إلا 

وأنبيننا فيإ الئتاصح ءلينا والواجب بمنلم، ليس ان بإنأق إذا وأني؛ أند 
عنكولع الومن؛ن، بإخوانك فات، ]الخجراتت"ا[، ه لحون آلتينؤن ؤإث١ نقول• 

هؤلاء.

*•هصى••

ع|ااضاذضاتطسقاههربمض؛- ١٢
الذبابويئتل ؛المطاعم، يعلي، الذي الآكهربائي، ايهاز حكم ما الئوال؛ 

والحشرات؟واليعوض 

لأنهبالنار؛ ب التعن• باُب من ليس هذا وأن به، باس لا انه نرى ا'بمو,اب■ 
اثكلهن-ا ويل-ل الكهربائي؛ بالصعق تموت الحثزه أن عنه ُعبحف، ما حنب 

منليس ذلك أن عل نيئ مما محرق، ل%ا الحهاز ؟(ذا وألصقتها بؤرية، آتيث، لو 
مكئومحا؛الكهرباء سللث، نس لو البشر أن ك،ا الصعق، من؛اُ-ا لكن الاحراقا بايت، 

احتراق.بلءون لهللث، 



لةاءاتااساو،النتيح ٢٩٢

قذىخانوض،ضمم- ١٣

والعنزة،الحج بمنامك جاهل وهو وقاته لإ حج من حكم ما الثؤالت 
لوشك والعنزة، الحج  sIl^lL#عزف مدة، ذللث، عل ومفى حجه همي ما وبعد 

الص،بامحإ؟

معأورمى نعى، أو طاف، أنه ق اف الإنشلئ، إذا أنه ثنى الذي الخزايث،: 
الإنسان،عل اشان:رذممزا لأن وذلك ظ  Iiiلأفت،فانه الدة، طوو 

وكثزيئحالشsكوك، عليه طزأيتخ إذا الإنسال لأن ثنيه؛ عى ولتثعدْ الثالث،، فتيلنج 
أهله،ول بل وصلاته، ق النسناس ولحمة ويعن،، حياته ل ثديينا عليه 

عنه•ويثلهى الثلث،، هذا عن ينرض أن أرى فالذي 

نعى،شل ثل؛إت محرذ كان إذا وأما الحال،، يمثضيه بنا يقش فحينئذ تيس، إذا إلا 
معهم.وتثنعى نينعوف الرهمة هؤلاء وأن نعى، أنه فالأصل يسع، لر أم 

قالولهذا ال1.لأنه، والأصل ج عف محي ولا ذلن؛،، ص تلهى أن فأرى 
لمما يوثر لا العبادة فولغ بعد الئلث، أف وهي؛ مهنها أن ينغي هاعدْ العلياء 
تلأثا،صقثؤ هل مةكت،ت الثلأم بعد ثم ^٨٠ة ١١من تثنت، لو فمثلا: سس. 

-اقفحيتتذ ثلاى طن، انك ثقث، إذا إلأ !_، هذاق فلا:كن، أرث؟ أو 
ب،ا;وثاف،فيهذْادألأ.

*•محصى••

ها|وادطانيتابخ؛- ١٤
مز؟ل للمبيتا العبموابط هي ما مز، حارغ وتكن حج، محص الثؤال،ث 



٢٩٢اا،ق1ءالت1سعزاسوذا 

إذاأما الخيام، انتهت حيث فكزل متى ل مكاثا الإنسان نجد لم إذا الخراب! 
متىق Jكول أن اابيت! ق والصاط فيها، يبيت أن الواجب فإن مكاثا، تحد كاف 

قالإماصة لهلواف -مثلا- مش مذ ثزو مذ لكن القل- أكثر ~أى؛ الليل منظم 
ثيءلا فإنه المجر، ظلؤع بعد إلا يرجع أن الرخام مذ له نجئز لم ثم الليل، أول 

عليه.

*•هصى••

١٥-

٢٠)ثبمد قرية ق أعمل القوال!  الخميسوأرحع مكان عن كيلو ( ٠
العفروأُم الظهر أصل الخامسة الحصة بعد الأربعاء ؤيوم مديش، إل والخمحة 

صحيحا؟العمل هدا ئهل وأمفرأيما، الهلريق ل العمروأنا يؤدن لأنه معه؛ 
عذسني. ١^^ دامت ما ثلث،، لا م>ثافئول الأن أنم الخراب! 

(٢٠ أنح؛ن من مافروق فأنتم الأربعاء، إل السبت، مذ بقول وأنكم كيلو، ( ٠
ابمح،الإتا؛،ولكلم ولخاجإلأنوجنواإليها،تؤءالإ، 

قاسفإذا الخإعة، مع صانوا أن عليكم محن، اللي ق كنتم إذا لكن الإفراد، ولكم 
>كمابمهاأنممئزوا.

••©صى••

همJاس٠ابيوخممث- ١٦
صحايير،بقول معينه منألة عل للحكم ينتد>ل قو الماس يعص القوال! 

الصحاي،فعل من وأوصح وأهوى أقمل دليل الثق ق ؤيكون نتواه، أو فعله، أو 



٢٩٤

هالثّمول أمز وقد الرائدين، لشالفاء ا-ّق ايبيع من ذللثه بأن ذلك عل وعقح 
لا؟أم الراثاJين الخلفاء نق مذ نته الصحاي فعل يعكر فهل باناعها، 

أمحجه الصحايأ قول هل محتلموف العال،اء فيك~ اممه "بارك أولا؛ ابواب• 
-نال:قال ^١ اشُوزشول4ُه قال U ق إلا نية لا قال: نذ الثناء فمذ لا؟ 

ؤ،سرعم ءن وقال؛ [، ١ ' ]؟نثودى■' ه آثه إق دحك<ه7 سء من فيه آننكم ما وؤ 
كقولالشحايأ فقول ثالثا، طزفا ]اس:آه[،دليدكز وث وم 

؛،UaJUjتير الصوانم، إل أهرب الصحابه أن شك لا لكن يحجة، ليس عإرْ 
كإلأنك والفقه؛ العالم أهل من لكن إذا حجه الصحابأ قول، إن قال: من ومنهم 
قدلكن صحابأ، فهو إبله إل وجع نم وأنلم الميه عند أعرابأ جاء إذا تعرف 
انعزوفذالمقهاء من الصحابأ كان إذا أما العلم، ائل ممن كثر j، جاهلا يكون 
بشرطين؛حجة قوله فان بالفقه 

ورسولهافب قول( حالفن فان ورسوله، اممه قول( قالفن ألا الأول؛ الشرط 
أي(>ريوشكا نمحهبممحا؛ عباس ابن قال ورئولة، اش قان، بإ والأحد طرحه، وجب 

آبوبكر،يان، ومولوذ؛ اف. رثول( قان، أمحول،؛ الثناء، مذ حجار؛ يترن، 
أمرعذ أي؛ م»أه، عن ^ ١٥٥ائ;أث ؤقح،ور تعان،؛ اممه وقال ٠، وعمئ!!اار 

الإمامقال ]الور:ّآا■[، أل-مِه ءئاب، اراصتبمأ فثنت كيبسمم ؤأن؛< ه•' الرسول 
قبمع أن الزنول( مؤل، بعمى زد إذا لعله الئزك. الفتنه الفتنه؟ ما أيدرتم، أحمد؛ 

٠.العافية—ر اش —نال مهلك، الرخ مذ شء قلبه 
١(.٢ ٦ اممرى)ه/ الفاوى ق تمة ابن ذكره )١( 
ازل،)؛/أه(.المالصارم ذ نمت ابن ذكرْ )٢( 



٢٩٥او،لأءاممسعرا1ضظا 

آحرصحابأ قول حانث فإن آحز؛ صحابأ قول نحالث ألا الثال! الشرط 
ولكنالأحر، من بالموو أول أحدمحا قوو ليس لأنه الراجح؛ ق النظئ وجب 

قدماممه، دين ق الفمه ق الأحر من أش المحلإيتر< أحد كان فإذا الراجح، ل ثئظئ 
الئاشدين«را؛الخلثاء ذشؤ ئتم م M• الئّوو قوو وهوقفى ، ٣١

ئيء.كل عر ثقدنأ نئ لأن ثقئ؛ أزلا ممدم 
عنزةأو حج ل كاف إذا أنه عتز بن اممه عبد عن وزد ذلك: مثال 

الرسول.تلمول محالفث ظاءرْ ل فهدا المصة، عن زاد ما وقص -لاثه عل مص 
قولعموم عل به بمج لا هنا عمر ابن ففعل ؛، الائوارص،ااروحموا الئم، ُرديروا 

إذابمعله كان عمر ابى إن ثم عمن، ابن فعل عل مثدم النمول قول لأن و. النمول 
وفعلعام، الرسول عن ثص حاء إذا يقول: الناس فبعص مطلئا، لا اعثئز أو حج 

بصحيح،ليس هذا ولكن الصحابٍ(. بفعل العام النص هذا محثص فانه صحابأ، 
ؤبمنقوله، عموم تجئص لا نمنه ه الرسول فنل إف قال؛ العل،ا؛ بعض إن بل 

الغاتط\يلإ ^١ البن قول مثل ذح الئوكابأ الأحم: هذا إل ذهث 
هذازلأعا:ط،محمضاأنعئثوا<يم 

حفصه،ستا عل يوما ررزقيت، عمر: ابن وحديث والبيان، الصحراء ق عام الحديث، 

العلم،أبواب وال،رمذيت (، ٤٦رقم)٧'السنة، لزوم ق باب المنة، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 
بابالكتاب، اءتتاح دجه؛ وابن (، ٢٦٧٦رقم)البلع، واجتناب بالمنة الأحذ ق جاء ما باب 
٤(.رقم)٢ الهديثن، الراشدين الخلفاء ّة اتباع 

انملهارة،كاب لم: وم(، ٥٨٩٢رقم)الأظفار، تقلم باب اللماص، كاب المخاري: أحرجه )٢( 
٢(■ ٥٩رثم)الفهلرة، خصال باب 

(،٣٩٤)رقم والشرق، المأم وأعل الدينة أهل قبلة باب الصلاة، كاب البخاري: أحرجه )٣( 
(.٢٦٤رقم)الأمته؛لا؛ة، باب الطهارة، كاب لم: وم



_Ilu_lu_ ٢٩٦

1سلا م1يتالني.علخامحهئنقيالشامئنتدراص«،وهويمفيأنه 
بعمومالعمتْ قال! من العلياء فمي البنان، محا الإنسان كان إذا الكعبة باسدبار 

العام؛قتئص لا ٥^١ الرئول وفعل تنتنةوهاُ، دلأ القبلث، ئسظبلوا ®لأ ١^٥^! 
ذلك.أشتة أوما سى، أوأنه عدوا، له وأن به، حاصا هدا يكوف أن لاحتيال 

سالثراسول فعل يقول؛ العلياء بحص أن ومي ~أيذا'~ القاعدة هدم أن المهم 
ذكرناها،الي للاحت،الأت فنله خصوص عل فوله عموم فمدم قوله، محص لا 

هاومول ق فإن ئة، الئل لأن قولئ؛ محص فنلة. أن الصحخ ولكن 
فوله.نحصص فلا غرم، فعل أما وإدرارْ، وفعله قولة 

••هصى••

١٧-

عندالقيام مناله ق الممصيل ثريد إليك— افه —أحسن الشيخ فضيلة ١^^١^ 
محرا.اممه وجزاكم الئلأم؟ أوعند الدخول 

أنهوحلاصته ا،لوصوع، هدا حول جئدا زَمهادئئكلاما القيم ابن يكر الحواب• 
اكامإلمحم،ضوينضمحم-فأمافال: 

jمحل له إناف لوذخل مل لدلك، أخلا إليه ك الذي الرحل كان إذا الثغ؛ 
معاذبن معد جاء لعا ولهذا التق؛ من فهذا ئنها0، متث ثم ماله، أو دينه أو علمه 

ولأن٠؛ تيدمحااار إل ®قوموا ت قال وأقبل اليهود، ل ه اللمي جمكمه وقد لأ.محه 
٣(،•  ٤٣)رقم رحل، حكم عل العدو نزل إذا باب والسير، الخهاد كتاب الخاري؛ أ"مجه ( ١ ) 

(.١  ٧٦٨)رنم العهد، نقض من قال جواز باب الحهادوالسير، كتاب ت لم وم



٢٩٧اا1ق1ءاات1*ااعواسوزا 

والاداب.الأعإو مذمحامن المقل ذوى ؤإكرام المقل، لدوى الإكرام من هدا 
وذ1ل:ذلك، عن ه الني تش محه، تض وهذا الرحل، عل القيام والثاوت 

الإمامصل إذا الصلاة، ق حش آ ر ملوكها٠٠ عل الأعاجم موم كما موموا ®لا 
ملوكها،عل هيامها ق الأعاحم يشبهوا لئلا حلونا؛ يصلون وراءه مذ فإن حالنا، 
الذينالمأمومين فعل قاعدا، فصل قاما يصل أن يستطع لا الإمام لوكان فمثلأت 
متشبهئيكونوا لا حتى القيام عل كانوا ؤإن قعودا، يصلوا أن حنثه 

علالقيام ل كان إذا ما ذللث، س ؤثنثش ئلوكهي، عل القيام ل بالأعاحم 
مل!المهللوبة الأمور من يكون ند بل باس، فلا ازكمار، كاغاظة مصلحه؛ الرحل 

للرص رمول يماوص وهو اف. رمول، عل 6هنئ منية بن المتجه قيام 
السيذن؛ومعه ه افه رسول عل قاما كان فعبه بذ المضرم فان اّقديبيه، صلح 

معهيفعلون الونت، ذللث، ق الصحابة كان ولذا للمشريث؛ إغاظة هذا ق لأن 
بأيد>رم،اسملوها النحامه ثنحم إذا النمول، كان غيره؛ ق يمعلوثه لا شيئا 

علومن ولهذا لقريش؛ إغاظة هذا كل وصدوتهلم، وجوه4لم، بما ودلكوا 
ويبمركنرى الملوك عل لحك قوم، يا قال،؛ قوبه إل وجع لما لرص رسول، 

..محUJا محمد أصحا>ن، يعظم ما مثل أصحابه يعفلمة أحدا أر فلم والنجاثي، 
محمحهإلأإذاكانفيذلل؛،ضهدتيه.قابر 

لةفنموم علمينا رجل يدحل أن ت ومحوريه للرجل، القيام اكالث،؛ المم 
لكنأنه ه اومول هدي مذ لأن تزكه؛ الأول لكذ به، بأس لا فهذا تكربجا، 

كتابت ماجه وابن (، ٠٥٢٣ ) رنم لارجل، الرجل قيام ل باب الرم، أبواب داود' أبو أحرجه ا ١ ' 
(.٣٨٣٦)رقم اش.، رسول دعاء باب الدعاء، 



الفتؤحالباب لقاءات  ٢٩٨

أمزقوهو له، يقومول ولا يدخل \لثسوز1 لكن ولهذا له؛ أصحابه يقوم أن يكره 
لكنه>-،، ٧١محي ولو امحلز، به يمهي حث هل ولكن الم 

امحيس.ضدز اص -؛دشفيئلكن،لكنذك إذا

ام:أمثلاثة عل الشام أن فالخلاصة: 
■٣٣ه: 
امحامءلالئيو•امح:

اك،؛إلااثيو.اس; 

ا،لوكورهآنما.الأحكام وفيها 
••©صى•*

حفارامئنهمادطشاضس:' ١٨
يكونمنألة ق ئئطئ مذ يقولون: العلم مداكزة ق الطلامسر يعص القوال: 

حلال؟هدا مهل فيها، أمحابح لذ —مثلا— كتائب، بترا؛ مطاليا 
الئزمحة،يالثامه يأس لا اثه الإسلام شيح ويرى منامة، هده الحواُب،: 

يالئلاح،ؤإما يالعلم، إما يكون الخهاد أن موصحا رِمةهق دللث، علل ومد 
أؤ؟الثيم ت تعال موله لتاثزل بكر أي عذ يكر بنا كذللئ، وانثدل 

-]١^:١ ه بنهى يمج ف  ١٥عيهنَ بمز نجنح وهم ألأيبمف أذن، محا 
والمزسالكتاب،، أهل مذ صاوى والروم الروم، عثوا هم فالمرس أء، 

ه؛تنمبمج قولجؤ 'عالت اش مال كتاب، لهم ليس محوس 
اشانىلأن الفنس، عل اضازى انحاز ئوذ الؤمنئذ لأن لالروم:؛-ْ[؛ i أش 



٢٩٩ااهاءاوت1سعوالأص 

المجوسبجر أن تجب وئريس المجوس، من الصواُب إل وت ههي كتائب أهل 
ثعلبأن للؤوم يمكن لا مريس• فقالغ منركوف، الجوس لأن الروم؛ عل 

علبكر أبو نرامحم بالمرآن، ثومتوف لا وهم متهم، أموي المزس لأف الموس؛ 
فذهبثيء، يندث ولر الثع الثنون فمضّت منس، سع مدة إل الإبل من مي؛ 

ننتم،الأجل ق ارزذ . النل فقاو يناله، ه اف وو رم إل ظثنبمتن بكر أبو 
أنفانزة تنع، إل ثلاث سبمىهس بج ف ؤ ممة لأئ الئثان«را'؛ ل ^ 

حتى\ذثإيا0 مضت فإ بكر، أبو فمعل العوض، ل ويريد الأجل ل مزيد محاط 
الإسلامشيح انثدو اشألة هدْ وس الفنس، عل اووم بظهور الأفاو جاءن، 

ا•الثرمح(ر العلم اتل مل الئهان جواز عل 
••©صى••

■ءئ(هلأةاسودمماس:- ١٩

ثتطل؟أم ثمح، هل الصم،، حنم، المثري صلاة حكم ما القوال! 
لوأحمد ختثة، وأبو وماللئ،، الثافعل، الأزنجة: الأئ قال الخراب: 

يتم،لم أم الصم،، ثم سواء صحيحة، الصم، حلمه المثري صلاه إف عنه! رواية 
صلاةرالأ كموله؛ الصم«رآ'، حنم، لمطري صلاة ررلأ الثسول قول إن وقالوا! 

٣(. ١٩٤رنم)الروم، صورة وٌن باب القرآن، بر تقأبواب الترمذي• أحرجه آ ١ ر 
)\(الفتاوىامى)0/ها؛(.

(،٦٨٢)رقم الصم،، حلف، وحد0 يصل الرجل باب الصلاة، أبواب تفرع أبوداود• أحرجه )٣، 
وابن(، ٢١"٠ ) رقم وحاو0، الصفح حلف الصلاة ق حاء ما باب، الصلاة، أبواب والترمذي؛ 

رنموحده، الصف، حلم، الرحل صلاة اب با، فيهوالمسه الصلاة، إقامة كتاب، ماجه; 
>ا(.)إ«



لقاءاوااو؛اواالذتوح

الصلاةأف أخمد عى رواية هناك لكن كامله، صلاة لا اأننى1 وأن آ، ط٠تاماار ئحصزة 
الأئثةفيها واش الش الرواية عكس حال، يكل الصفح خلم، لنمري ثصح لا 

الصفحلفل المنمرد صلاة أن أحمل؛ الإمام ماله_ا من المشهور هو وهدا اكلاثة، 
الصم،.م ولو حش الأحوال مى ل ح! بأي ثصح لا 

صلاةصح فاي ثاما الصفخ كاف إن فقال؛ هنيقم الإملأم شيح وثوثط 
هوسعا إلأ نحا أس يممتن ي ؤ اأصادة عن عاجز الأن لأنه حلمة؛ التمرد 

لعدممنفردا الصف •حلمر يصل أن يصح فلا يتم لم الصفح كاف ؤإن ]المرةتا"خ'ا[، 
بنالرحمن عبد شيخثا احتيار هو الإسلام شيح احتار0 الذي القول وهذا العير، 
وحدكمصل هاما الصفح كاف إذا أنه صزاثا: را0 الذي وهو نعيي 

الإمام.مع للصلاة يقدم ولا أحدا، محدب ولا 
ئطلما،بالبمللأن القول من الثق إل أوب واة الذي الشحخ ١^ هو ٥^١ 

مطلقا.بالصحة أو 

يريدالذي اسام بحضرة الئلأة كرامة باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب ملم؛ حرجه أ( 
(•٥٦٠رقم)الأخجن، مد.افعة مع الصلاة وكراهة الخال ق أكله 



اسءاوسرذ،

اثقاءاسمحذ

وأصحابه،وعلآؤه محمد، علثبينا وسلم افه وصل العالي، رب فه ا-اثمال 
إل;نماش،محابم:احمان وسبمإ 
عاممحرم سهر مذ اكاؤ، اللماء وهو الئتون، الممتوح الا'ب لماء فهدا 

الشهر.مذ الثاع وهواليوم ه(،  ١٤١٥)

لسنها^٠ دا;مه ؛وين بازقر0ناق؛ ^ ٥١عف سكئلم الل٠اء ازا هق 
احر0.إل ١[، ]ااغاش؛بمتح—١ ل؛منه مها ثتح ءالهمأو^الأ جنن ؤ، راصيةُ'و^' 

ؤء•'قوأر.>وخؤ تعادت مله ثنجر 
مم:إل المائة يوم الناز تبمابجُزةناك شُ ام 

ذلك.عل امملأم وثق عام1ةٍاصئ، الأزو:ثيوtخاشنه الشم 
الثزور،مذ عغجل اطه أعء1اها با ناعمة أي: ثاعمة، وجوه الثاف• الشم 

ينعم؛م؛ ق اذ الإئفال قبورها، ق وهي ذللث، علمت، لأما ا-ةريل؛ والثواُت، 
مهيثاعمه•ويعمها، روحها مذ ثأمحه ا-ئ، إل له;اب، يمح 

راص1.نه:لمها ؤ تعال: مله محر 

الدئيا؛ق عملته الذي لعملها أي: لالغاسة؛ا[، راءنسته ؤنمها تعال: قال 
لسمهاراصيه فهي المرح، وهدا الثرور وهدا النعيم ^ا إل به  V*Jوصالأما 



لقاءاتااسالسن ٢٠٢

ئدمت.ما عل راصة وعتر داف~ ~والعياذ غاصة فإما الأول، الوجوم بخلاف 

يثٌسال:ؤفيثتثاغه:

اشأعدها اكي داواشم هي ا-إقتةت [، ١ • لالخاش-ة: عاتزه جنت قا ت تعال قال 
علحطن ولا نمض، أدف ولا رأت، عير؛ا لا ما فيها الشامة؛ يوم لاثيإج عَهتجل 

لعا'،y؟■>زإء آضن مؤ من ثم قثئ ة مس قنلمأ *لا ؤ ثانق•ؤناك• اش قال بثر، يلب 
ؤ(هم قا أوأ آثمؤهتؤل أثح ؤت ؤآؤ؛2و0تؤ؛.' اش وقال لالجدْ:ما؛[، ه بمملؤن 

هثعأؤن ممركؤي هم وأؤ؛0 اه سيبموحى ألم عن ئم ا©'ءأؤبم غيمن صلاغم 
-كؤتوزهغة1 ينر آكتدوس يرمن آئث> ه ئإتووؤ0 قوله؛ إل 

ؤأنترآلأعوث> ؤبملد الأنفس ثنتهيه ما حمغها تعال! اممه وقال [، ١١لالؤمونت١-
ذهامذكنه]الإمف:؛ب[.

ؤمىالئع، السإوات هوى مهي الئمول، صد والعلو عالية، حق ل مهم 
ا-ئةإلا سمى ولا والأرصوف، السبع الثناوات ثزول، القيامة يوم ق أنه المنلوم 
جدثعلأ•الرب عرش قويه الذي الفردوس وونطها وأعلاها عاو، فهي والنار، 

صرمله"ثفيؤلألإ؛محائهت
قولهابق هد؛ ق سمع لا أي! [، ١ ١ ]الغاسة: ل؛مهه ديا ثح ه تعال! قال 

وثكبثر،وتمحل ومحييي، وينبح وسلام جد فيها ما كل بل لاغيه، متا أو لاغيه، 
مهمبه~ سأروف ولا عليهم يشي لا إل ~أيت القس محنوف كا القنبخ يلهموف 

يرووبعض إل بعضهم وياق وسرور، وأنس، وثنجيح، مههل للب ه 3، داما 
أهلها,مى ؤإياكم يجعلنا أف افه نال له، لائيز حبور ق ظز يعقا، ثنضهم 



٣٠٢ايقاءاسنؤد 

جاريه؛عثف وبما تنال؛ مله شبر 
أمإرأنيا عغتجل الله يى ^؛، ١١وهذه ا، ١ ]ااغاش؛تتآ ^^٠ ١٠•عمن ؤيتا تعال؛ قال 

وآيرؤشئ خمرلدم ي نأيت ثني' ثم.ءو ئم من ءاثم عم ء أث؛ربن محأآ 
حمرإل محاج لا أنلها؛ أزاد حث ري أي؛ ]ءرمد;ْا[، صزاةمسه عي 

ذح^:المم ابن قال ي أخدود إقانة إل ولا ناج، 
المصانعن ممثس،كها نبحان جزت أحدود عز ز أمتارها 

س؛ؤمبمه:^٥^١ تعال: شرينله 

محأ©زأمحس0نمقس0نزنؤ
عثهاعئلنول عالية، مرمهأه، ثرر ؤي؛ا للقابل؛ اُغلر تالغاشيةت'آا-ا"ا[، 

لص:آ"ه[.ه متكمذ عل^لأرآيخ؛ ظثل ث، وذظ اوم ؤ 
فتول-تال:صس:

ا3كأسوهو كوي، جع الأكواب [، ١٤]الغاشيت:ُؤوأواب تعال؛ قال 
ثاووانش لهم موضوعه هي بل عنهم؛ مريوعه لين أي؛ وئحوْ، 

ذكزها.نتق اش الأماوالأزمة هذة مذ فيها ثريوا 
^٠؟^:٥٠ءؤو،افيئ تمالت ميه شثر 

الوتادة،وهي ننرقة، الئارى؛ ]الغاشتة؛ْا[، •نموئذه تعال؛ قال 
\3ذويلتدذ أن مل -يا الائ ثتلدد وجه، أحن عر مصفوقه عليه، ما أو 

بالأتكاءظها.

الشامة.الكافية القيم ابن نونية 



مءاتاسالسوح

مال؛لسترٌ 

المرشأنوخ أعل الررابا؛ لالخاسة:ا"ا[، تعال! قال 
أماوالررا؛أ والثرر والأكواب ثذْ أن ظنوا ولا مكان، كل ق منشور؛ 

ونم١^٥، تجر نم ^١ الديأ ي تشبة كائن لو لأما الاJثا؛ و U شه 
تنم ^٠^ ة مس سلم 3لأ ؤ تعالت اممه لقول الدثا ق ما يشبه لا لكنها حقيمثه، 

محتلمه؛والخقاتق واحاJئ، فالأسإء ]اوجدة:لأا[، ه 0تطلإ0 دثاَكمأ جو آمن مؤ 
ثط«رأ*،١^٤ !لا ١^^١ ل مما الايرة ي *يز زي: ءباس ابن قال ولهذا 
ليوافمها ما ئشاهد كنا ؤإن الحق، ل المدكورة القنم هذه حممه ثنلم لا فنحن 
وهذا.هذا ب؛ن هناك ولكن الدنيا، ق الأمم 

محنكونا،  ١٧ل١كاسةتمثت،ه >ءكتش ألإثل إل يكررذ ؛" ^I١٠٨ تعالى قال ثم 
الأسئلة.إل والأن ئقبل، لقاء ل و الكلام اممه- ثاء -إن 

ا٢ ٤ رنم ، ١  ٤٧/ الخة،)١ صفة ق أبونمم أحرجه 



٢٠٥الهاءاستيذ 

الأسارة

:حمفند. • ■ اثكلأم سياق الأنتثا،دبايفوأن،لمؤ ١" 
القرآنمن آيات ألسثهم عل الحديث أثناء الناس يعص سناقل ما مموا الئوال! 

أشفلأن رعضهم1 يقول كآف مثاله؛ المراح، نبيل عل الثق من أو الكريم، 
لالكامون:ا"تا،ه دين ول دئ٠ؤ ثؤ ؤ للمبمض؛ بعضهم قول أو [، لاثس:ما ه وثمنها 
يكن،إذا  ٠٧٥أحديقول، كأن التق؛ ؤمن وهكدا، يعلمون... وما نون رأينا واليوم 
وهكاوا،يسر*، الدين ُإل قوله؛ أو هنا*، ها *المموى احي يا المعصيه؛ برك ويصح 

هؤلأء،وئمحامم؟وأمثال 
الأنتهزاءنبيل عل هذا ثال( من أمحا العالم؛ن، رب، ممب الحمد الحواب! 

القرآللأف الإسلام؛ من حرج إنه يقال ربا عظيم، جظر عل فإنه والثحرؤ، 
قالكا الثزعة الألحكام وكيلك ئززا، أن:شخي الأحوال من حال محوراي لا 

نننلؤمم غا بما نننتهم سورة علتهنِ نرل أ0 ألمثفتؤمحّنإ بمنير ؤ ثازلئه\ق1 اض 
لظنا^أكهنوئنزىإسا ولن . محدروث ما محمج أس أستهز؛ولى 

ئدثئذروأ لا . ممثوى ورثدكءكثن ؤءاثني، أُأش ش ونلنب محوص 
لالتوة;أا"-ا"أ[.ه كثزيمسJإتؤ 

ومحبيكمئ فانه ولومازحا، الكمر كلمه قال، من ؛ النلءمحال ولهدا 
مؤملاف فايات إسلامه، فيجدي ١^؛؛، من ئابخ أنه يعممد وأن يتوب، أن عليه 

^يأظاِسأنممدمزا،أومخا.



ثق1ءاتالابالذترح

رمولفال به، بأس لا فهذا وحدثت جرت واقعة عل باية انثنهد من أما 
'٣^ثآ ■نال: بقوله فانثه الوقا؛ع، عل ,م انشهد ه اض 

فنزلأووا-إنا، ق بموان وا-لسن الخس حاء حينا لاكغا;ن;ْا[، وأولنث؛في 
عفبالايات فالأمتثهاد ذنعهر١ا، وأودوك أتوت؛م ^٩ وقال؛ الذره من 

مارقإن مثا ولا حا اش ثرد ما عل الايات يترل أن وأما به، باس لا الوقائع 
جدا.حطثر فالأمئ واستهزاء، __j4 ذللث، 

^ا(ذميوماهاةوتي٢- 
سمأوزماف،(:

وقوف،٢، ر ا؛ جهنم هو الب«م ارإل امحي).•' قول بير-ا ايْع وجه ما القوال؛ 
ألمنبمول زمام ّكل ثغ زمام، ألم، نبمول ولها القيامة يوم بجهنم رريو.نى ه■' 

سها؟جمح ؛،كيف مللئ،بجرولإا؛'ر 
هداأعلم فلا جهمٌ هو البخر ُرأف قال؛ أنه قوله وهو الأول أما ابواب،؛ 

هتسث آلحار  ٠١٥٧^تعال؛ اض قول ق قالوا العلماء من ممرا لكن البي. عن 
بينمناماه ولا ثارا. فتكون أوقدت ت مجنت ومعز جهثم، هي إنبما لاككويرت٦[، 

(،١١٠٩رقم)بماوث، للأمر الخطة ينير الإمام باب، الخمعة، أبوابا تمرع أبوداود؛ أحرجه آ ١ ١ 
عنالإمام تزول باب الخمعة، محاب والنماتي: (، ١٠٧٧٤)رقم الناقب، أبواب والآرمذي: 

تماجه وابن (، ١ ٤  ١١٠رنم)الخمعة، يوم إليه ورجوعه كلامه وقهلعه الخطة، من فراغه نل المنآر 
(.٦٠٦٠محابالاواس،بابضالأحرلأرجال،رنم). 

الرسالة.(ط. ١٧٩٥٩،رiم٤٧٨/٢٩أحد))آآ(أخرجه 
تأحدوما قعرها ويعد جهنم نار حر شدة ل بابا والنار، وابنة القيامة صفة كتاب لم؛ مأحرجه )٠١( 

(.٢٨٤)٢ رنم الحذبض، من 



٢٠٧ال1ت1ءاد|،مز، 

القيامةيوم فأحوال الدسا، ياحوال تماس لا القيامة يوم أحوال لأن وهذا؛ هذا 
يومشاهدها من أو عغيل افة إلا وكئهها- حقيمتها يغرف لا ~أيت أحد يعرمها لا 

أنيمكى ولا الحقيقة، حيث مى معلومة غن الأخرة فاحوال الأف أما القيامة، 
ناروهي القيامة، يوم -يا يوش البحار هذه تكوف أن فيمكن الدسا، باحوال ثقينها 

ذلك(.ق غرابة ولا زمام، ألم، بتجعتن نجر 

يثبةلئلا الدقا؛ بأحوال الأحزة أحوال يقاس أن يمكن لا إنه لكم• دأئول 
الرؤؤسمن الشمس ثديو القيامة يوم j أنه وهو هذا، مى أعظم آحر ثيء علتكم 

ميلؤإما جدا، يصن وهو المكحلة هومل إما وائل؛ ٠، ميرر م عل تكوف حى 
بأحوالالأحر؛ أحوال، لوةسثا فاثنا كان وايا تقرينا، هوكيلوونمق الذي المساقة 

لشدةالوجود ِمن اشما الحد هذا إل الماس من إذا)ص اشز لكانت، الدنيا 
■مار:آا•

نمهممدوأمالهم، عل القيامة الماسينرقوليوم أمحراللمي.أن وأيثا 
النزىتلمع من ومهم إل ١^ ننتلمع ومهم كت، إل ص.طأ 

هذامنتا ولو واحي•، مكان ق وهم ا، العزق؛ يلجمهم من ومنهم حمويه، إل 
الدثا.بأحوال يقاس لا الأحر؛ أحوال، لكن مثعدرا، دللئ، لكاف الدئيا بأحوال 

بأحوالالأحزة أتحوال، يقيس وألا له، يممطن أف ان الأنعل نجب، أمر وهن-ا 
إذافمثلا! ا1حالوقان، بصفات ءِي؛حل اف صمات( يقيس أن تحوز لا أنه كيا الدئيا، 

ارطلخأحد)ا-'أ/ّ؛آآه،رتما-خ؛آآ(ط.)ا(أحرحه 
أهوالها،عل اف أعانا اشامة يوم صفة ق بامذ والنار، والجة القيامة صفة كتاب محلم: أحرجه )٢( 

رفم)؛ا-ح'آ(.



)قاءاتال؛ابص ٢٠٨

المثك جأ:س الديا الياء إل الهَ:يل >اإن الم. عن الحديث جاة 
ؤوس؛عالكريمة! الأية وجاءت وعظمته، بجلاله يليق لحقتقي رول وم ، الآجرُا 
إتم؛سينيءهءؤنآلت_ثنث وقوله؛ لالمة:ْْآ؛ا، ؛^ ٣٤١١َؤسه 

الدثا،المحاء افه نزول يكون كيف هذا؟ يكون كيث فيقول! لالزمتيا"ا، 
بثيء؟ليت إليه بالمة الديا واب 

قوالطا.ء_ة والشتع الأخباو، ق والتصديق الئمع عاتك نجب فيقال! 
يلا ه باوب :ظق U لأن دركة؛ نر أم ظك ذك أذذك ^ ١٠٣الأحكام، 

حينالدئيا امحاء إل حقيما نزولا ينزل اممه بان نومن فنحن باشءلوق؛لا، بملق ما 
:محسسام،ولكنكشس؟

هآنتزئ ادني عز الله! قول عى مالك الإمام ثئل وقد 
فأطزىاستزى؟ كيم، ه، آنتوئ ءلأدد1رتي ؤألرغس اممه عبد أبا يا له! فقيل ]طه:ه[، 
السؤاللهدا وتحملا وحناء، حجلا، العرق~ ~وهو علاه حش برأيه 

تطول،عن زالكبم، محئول، محت ءالأنتزاءُ وقال! رأنة، زثغ ثم العظيم، 
؛.ددعه،ر عنه والثوال، واجيا، ئه والإينان 

تلم وع(، ١١٤٥رنم)اللل، آحر من الصلاة ق الرعاء ؛ام، التهجد، كتاب، اJخاريت أحرحه ( ١ر 
ب،والإحابة الليل، لآحر والذكر الدعاء ل الرغيِإ باب ونمرها، السافرين صلاة كتاب 
(.٧٥٨رنم)

(.٣٢٥الخلين)أ/ ق أبونمم أحرجه ، ٢١



٣٠٩اسءاسنءذ، 

٠•<٠ ِ م َْ 

اتج|اافأااسهد أدراك ض ضو ماذا ٣- 

افثهدل والإمام الئلأة إل حاة إذا ابمة يوم المأموم بمنل ماذا الثوال: 
اثنتي؟بمل أم أوبنا، مخي هل الأمحر، 

فاثئئممد ابمأن يوم الأمحر الضيد ق وام* الاتساق خا؛ إذا الحزاب: 
منزئ أذنك »من الس لقوو ٤^١؛ ويصل الإمام، ْع فيحز ا-بمثنه، 
يكنل؛ ذِلك من أم أذنك نن أة _! نفئوم ^j، الئلأْ«را؛، أذنك محي الئلأة 
الخنعهمى زنحئ أذرك ارس قال! أنه ه اشر عن روي ومد للصلاة، مدركا 

لأنهداكصإبجامى«رم 
ابمةيوم الأم أذنك الرحل ئدا أن الأف تجك j الدي ١^ كان ؤإذا 

أربعة.ظهرا يعيدها أن الأن عليه يجب • له فقل رىُت؛ترا وصل الأحتر، لئسهي• اق 
••هصى••

دأذدضداجار،س:ءأس،؟«:٤- 

لاكام محلي امم4 كاو إذا اف-: -حفظك الشيخ فضيلة الئوال: 
يشنعهل علميه، فانكر ركعتين يصل أن يوف مجلس رحل فيحل الخمعة صلاة 

يعلموا؟ولمُ ثنيه يدحلوف الدين الآحرين الأشخاص عل الإنكار دكرار مه حي 
محرا.اطه وحزاكلم النألة، هده أرجوثوصيغ 

(،٥٨)•رنم ركعة، الصلاة عن ادرك من باب الصلاة، موامت، كتاب، البخاري; أحرجه )١( 
تللئ،أدرك نقد الصلاة من ركعة أدرك س باب الصلاة، ومواضع الماجد كتاب ومسلم; 

(.٦٠٧الئلأة،رنم)
١(.٦ ٠ ٦ رنم ، ١٣٢ الدارممي)Y/ أحرجه )٢( 



وق1ءاتااساممنن ٢١٠

فا-لقطيبجلز، ثم الحمعة يوم نحئب والإمام الإنسان ذحل إذا ابواب• 
قال:قاف ))أطئ؟« له: يقول الض. قال ي يقول بل ماثزة، لأتمح>ه 

الأم،انتهى صثث. قال: ؤإن ؛، وحممهةا«ازكعتمر محصل ررئم له: مقول لا• 
مأو قزلأ قال الض.إذا لأن هدا؛ َم يقول فانه وثالث، ثان لوذخل وكدللث، 
اؤائلة.الحوادث فهولحميع حادثة فعلال 

ُءَ ٌ رُ 

اسم:طلاب لهاردودبم ارا؛ني ءسماع ٥- 

العلم؟طلأُب، ردود فيها يكوف التي الأئرطة ل رآيئم ما القوال: 
ولحييهثأملته ؤإذا ورد، أحذ فيها يكون التي الأفرطه أف أرى ابواب• 

إلوارق1>امهلم المنشعى يذبذب نوحب هذْ لأن هئرج؛ ألا أرى جدلا إلا ليس 
باطلاسيئا ثرط ق أعلن ثخص يكون منه؛حيث، بد لا ودا كاف إذا أما أقسام، 

الثد.هذا من بد لا أي: سر؛، من بد لا ^٠١ بيانه، من بد لا 

الناس،ي؛ن جدال محوي ئثر ما أن يعلم أي بالمراين، ذللث، يعلم والإنسان 
أرىفلا جدال محوي كان وما ينثر، أن بد فلا للحى بيايا كان فممأ ليص، بيان أوأنه 

وكإبينهم، ما إل لا بينهم، يولم، ما إل مائة حاجة ل الناس لأن ينثر؛ أن 
ينبغي،ما عل الأمور يدركوف لا الناس من كمحرا أن فتكم~ النه ~بارك تعلمون 

الفتنه.بذلك فتحصل ثمذا؛ أحي-هم يعر ورب،ا حذا، أحدهم يعر فربا 

يملأن أمره نحطب، وهو جاء رجلا الإمام رأى إذا باب الخمعة، كتاب الخاري؛ حرجه أ٠ 
(.٨٧٥)رقم نحطب، والإمام التحية باب الخمعة، كتاب ومسلمت (، ٠٩٣ ) رنم رك*تتن، 



٢١١الهاءاسنيذ 

سامميسلإيضاضوو:٦- 
الئغول؟ض محثوي الدي الي)الكولونيا( امبجاو م ما الثوال: 
أند لا لخولا ب إن أو _، ب إن بمال الي الأياب ايزاب: 

تفنقول فيها نمصل 

ائالإنهممحا ثئل، لا فإنما قليله اللخول من الب كانت إذا 
أو)ا./(،أو)آ./'(، )ه/(، الئب تكوف أن مثل يلي، ثنيه ل يكوف أن بدون 
يور•لا ذهل*ا 

الإنسالثممحا آلا  ٥١فإن تور، بحيث كلأة امحه لكنت إذا وأما 
ألا^١^!، حاجة لنثر أما دلك، أشبة وما ابقروح، ثنقيم مثل لحاجة، إلا 

بمشمحا.

إمتافيها نقول ما أعل الي؛ه امحه هذه لأن وذلك حرام، إنه نقولت ولا 
لالأنتءل هل لكن والإحماع، بالص حرام ثزثة أن لأشك وانكئ ئنكئ، 

ألايضر.والالحتياط نظر، محل هذا حلال؟ الشزك، غم 
وإناقاإت:إنهمحلم،لأنايىنال

أن\ذتيخنأ يربد إثا ?وأ سثوف  ٣٠١ثأجنجوْ ۶آشلن نذ يجس ءآ'صاب 
آميهز الثاوي وعن أس در عن وبمدر' داليي آئم ق، أنمذو، سؤإ يأع 

وقلنا!بالعموم أحذثا ه ^؟•؛٥^٠ قوبي• عّْوم إل ثظرئا فإذا لالأئدْت'ه~اآ[، ئنموذه 
إلنظننا ؤإذا ذلك، أوغم أوذثاى شرا;ا كان مواء' حال، كل عل كوي الخز إو 

عنوبمدلإ داليي ائتي ق، وألعثآ٠ ألع،ده سؤإ يوقع أن لهدألسطف ؤ'ؤ.إثا العلة• 



هءاتاساإفتءح ٢١٢

لأنفربه؛ هو إنإ المحظور أف تأير؛ر لالائاو0:اه[، ه ممون أنم يهز ألثااوي وعن آس دؤ 
Jjj،يودي لا به الادهان ود 

القهذا و أواهالونيا الخضJ ط لكنت \ذ\ موَل: أن فالخلأئ)لأن 
تحيفالأول كبثره، كاس يرن فيه، علق ولا فه إثكال ولا به بأس لا فانه ييلمه، 

ذلك-أمه أوما جنح، ثنفيم إل الإنسان عقاج مثل؛أن والحاجة حاجة، مذ إلا 
••ؤصى••

ثضذدا،الأناوا٧- 
والمنازل؟الكرامة ق ممماوثة أما أم واحJة منزلة عل الحنة هل ت السؤال 

ت\زلئرثاكتاش لمول الأمال؛ يحنسم، هى ؤإنإ مواء، لست، الحنة الحرام—،'. 
درجةمئة الحؤ هت*إ0و ولقوبؤ [، تالأنمام:آآ'اآ؛ ه همثيلدأ ننا درجثئ ؤوإا=فز< 

كإلهمن الأعإل، ق ممماونول فالماس نسله<<را'، ل للئجاهدين ال،ه أعدها 
لكملالعموم سبيل عل الحه j*_؛j زكذ الثواُسا، ق يثاوثوا أن عغجل اممه عدل 

هلبهعل حطر ولا مؤعتؤ، أئن ولا رأمته، عين لأ ما ررفيها الوجوه حمح من 
ثر((رى,

رن،مثام خائ ؤلس ؤ هال،ت حيث الرخن آجرسورْ ق الحئات وايرأذكرنتازل 
وهاتانلارحن:'؛ا■[، ه •؛قان دوغما وين ؤ ذلائات بعد قال ثم -؛^،١^٤٠ 

النارأف كإ الناس، أعإل يحشن، ممماوثات أيصا هذ والأحريان الأوليان الحثان 
(.٢٧٩رقم)٠ اش، سيل ل الجاهدين درجات ياب والمر، الحهاد كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
(،٤٣٢ )٤ رنم محالونة، وأما الخة صفة ل جاء ما باب الخالق، بدء كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

(.٢٨٢رنم)٤ وأهلها، نبها وصئة الحة محاب لم: وم



٢١٣اسءاوستوز، 

بعض،مذ عداثا وأني بعض، مذ أسفل بنصها دوكات منها- ؤإياكم اض -أعاذنا 
ثاو،مذ صغصاح ز ص النارمذ ل عداثا الناس أض0 ®إف البئ أحتر وقد 
٠.دماغةا<ر منهإ ينل ثنلأن وله 

••هيى••

^ةووماسواكمموسايت٨- 

دكتابثريط عذثونيع عبازْ وص بذالمرى؛ محرق 3، مئرؤع لدي اللمرالأ 
الملوسهذه وستغل ؤيالأ، حمسئ بمئة الاشتراك بثرط انزة، كل عل فهر كل 
هناككان ؤإذا دلك؟ محور ههل اليوت، عل التونيع هدا حلأو مذ ثنامة اق 

تقترف؟فأيذ والكتب، الأفرطة مذ فائض 
كلمن ثاحد أن ت يعني اثعاوصه، العمق هده مذ العصوي كان إذا الخواب! 

تحوز؛لا فإما ا،لعاوصة، تبتل عل فهر كل ريالا خمسين الكتتييات هده ثاته ان إن
المحات،ثذْ من :ك uذا الدناهلم ط؛ الدى ثم لا إذ محثول، \س لأن 

فيهتحمعوذ صندوئا جعلوا وأتم التعاون، تبتل عل كاف محإف الأشرمحلة، هده ومن 
علئويغ ناقعه وأفرطه كسان المجمهمع هدا بذ يفرى ثم ييالأ، خمسين شهر كل 

بؤ-بأس لا فهذا الناس، 

ثنيهصلفإذا عنة؛ نالت، الذي للماصل بالننتة نقول: هدا عف وبناء 
١^٢٢\ذ الأ> ^١ فإن تحترف؟ أيذ ٥^١ ي اكا>ون ص فإنه السة، 

منلحه.فيه أن ثنى فيإ فلثصرنيا الصندوق، هدا عل 

(.٩٥٧٦^أحاو)ها/؛همأ، )؛(أحرجه 



رقإءاتار؛ابالفتيح ٢١٤

ظ؛ااضاجثاضيى:- ٩ 
وقيل!اف— حفظه — باز بن العزيز عد للمشح سب فتوى سمعنا الئؤالت 

الطلأق،بث يثروج أن ان للأنمحوز أنه وهي أيما، بدلك أئتيتم فد مضلكم إف 
المتزى؟هده صحه فإ 

أنهللإفتاء! الدائنة اللجنة وكذلك العزيز، عبد الثمح يكز نعم، ابواب• 
الماجنة،ل الوقؤع من منه محنى وإ دمثا الطلاق سة بمزوغ أن للعرب قور 

انتهىإذا منش؛ لأحل موجز المتعة نكاح بأن المتعة، نكاح وبيرث بينك وفرموا 
المممة-.نكاح -١^،: وم وهو الكاغ، امنح الأجل 

العناء،؛ foخلاف فيها الطلاق— سة العرب ثروج ت —أعني المسالة وهذه 
لهذهروج أنه أي؛ الهللاق، يث العرب أن باس لا إنه ت قال س فمنهم 

طلمها.ناهز مش أنه وبنثته البلد هذا ق دام ما ا1زأ0 
بنأحمد الإمام مذهت، من اكهور هو وهذا غور، لا إنه العلياء! بعفن وقال 

يتزوجأن للعرب محور لا أنه المتأحرين، أصحاُه محب ل والمعروف ^^١٥ جبل 
ثززخث؟لإ ١^ هذا تآلن لو لأك محنة؛ قة هذْ لأن قالوا: الطلاق، ثة 

أردلأ لقال: أزلأدٌ؟ مها ك ثوثن أن أتري ك؟ تكنا ززجك تكوذ أن أتري 
مماثمني أحمي وأن البلد، هذا ق دمت، ما حا أسثمح أن أؤيد هذا، ولا هذا، 

الفاحشة.ق الوقؤع من أحثاْ 
المفصودلأن الككاح؛ س الشزم الفصود الككاح -يدا لمْثفصد إذن فنقول! 

ء١ثمءنهن ؤ تعال: اممه قال كنا للمروج، تكئا المرأْ تكوف أن النكاح ل الئرعي 
[.٢١ءثهاه]الروم؛لتكو_أ أنمي-كمأنعيجا بن ذء ناث أف 



٣١٥القاءاسنؤن 

ثمدإمحالئلامئظمى«م، الأغإوثاص ق قال: ١^. 
بعصأن سمعظ كإ سثة، لأعراض الإيان صعقاء سثغلة قد القول هدا إن 

أحزىبلاد إل الدروس— مى الإجازة ق —أي؛ العطلة ق يدموف صاروا الناس 
هدهق زواجات عده بمروج بعضهم أف ل وحكي الطلاق، سة ممط يثزوجوا 
—والعياذزثا يكوف أن ينمه الدي وطرهم لقفوا ذهبوا فتكاقم ممط، الإجانة 

باق—.

الباب؛مح أن ضي لا فانه بالخوان نل لو حز أنه نزى هدا أجل ومن 
يكزن.بإ دريعه صاز لأنه 

لأنصحح؛ عقد هو حيث من ااك5اح عقد أهول! فإل ذلك ق رأيي أما 
محهلكن ثركها، يرعب لم ؤإن اقأْ مع ص رغب إن ق ول بمروج ان إنكل 

وزجهاالزوجه، هوأن والخدخ والغش الناحت، هدْ مذ عترم فهو وخديغ، غش 
زوجوه،ما يطلمها م مده  ١٦•يتمح أن ئه من وأن الزوج، هذا سة علنا لو 

لبمائه مده معه بمي أن يريد أنه لهم بير1ا فإن لهم، وحدلغ غس هدا ل فيكون 
أنلو لكن حزام، أنه أزى لدلك، متعة؛ نكاح صان ذلك عل وامقوا البلو هدا 

صحح.الككاح فإف ممعل تحرأ أحدا 
••)محسؤ(••

(،رنم)١ اش رمول إل الوحي بدء كان كيف باب الوحي، بدء كتاب البخاريت أخرجه ( ١ّ 
الأع،ال،من الغرووغبره فيه يدخل وأنه -*®، JIjالأمال >اإن،ا فوله.ت باب الإمارة، كتاب وْسالمت 

(.١٩٠٧رنم)



لق1ءاتاساهمح ٢١٦

طلميمؤدعوبؤموحكماثمؤجمم:■ ■ • جماطاثثؤيغ ' ١٠
مضيلتكينصح وهل افلخ، حماعة حميمة عل أطلع أف أحب الثوال؛ 

لا؟أم الأحرى اللدان ل معهم بالخروج 
ميزإق آيغ ؤ تا3قؤناق! اض قال مأمور>تا، عغئجل اش إل الدعوْ ت الخراب 

الأرضل افه إل الدعوة ق والئو لالحل:هآا[، ه للسنن مألمؤبملة ألخك»ه رش 
البلادخارج دموا أن بلادنا ل إخواء أشح لا لكش أيقا، ذنطلوب أم 
مشثهااء رؤ;أهاك أن بلعى لأنه دلك؛ اسه ما أو ين٠حلأديش، أو ؛اكستان إل 
 jا1ئاثكة،, داخا ، و أم، الأستاْ، فه عث! سعد أف عله محن ان الأنو قدمم، ع

'ب ' ' " لأأ:ىتيب■
معهميئرحوف علم طلبة إل عقاحوف وأتمم جهلا، عندهم أل صحيح 

التيالأوصاف \ذثؤ ق حصنوه ^١ أونع الإسلام أن لهم ؤيبيتوف يوجهو"يم، 
التحديرق أسدد ك لكنني الأمور، من ممر ل التق إل ؤيرسدوثم عندهم، 

إنانمى فكم الخلق، هداية ل بالعا يايثرا لهم لأن متهم؛ أحدر ولا بل منهم، 
وهمأيدت؛م، عل مسلكا صار كافر ان إنمن وكم أ؛ي:إ-م، عل صاومسثمحا فاسق 

حلق،وعدهم إيثاث، لثن، عذنز عثرهم؛ من آئ اممه إل الدعوة 3، 
محءئاصيخنأنبممحعا•عندهم ولكن 

علقدرة عنده الذي فالإنسان حدة عل ثخمى كل لنصيحة ية بالنأما 
معهم؛هرج وألا العلم طلس، ق سمى أن ثنصحه العلم، لطاو_ا والتهمغ التعلم، 

اثالإنكاف إذا وأما ظ، اض إل س الدئاك، من أفضل العلم طلن، لأن 



٢١٧ائق1ءاوّتءذ، 

أنأجل من معهم؛ محرج أن وأراد العإ»أ، لطف منتعدا ولا علم، ، jJUajنس 
iS^ ) جرج■فلا عجل القّ عل، ؤيمل قلبه

••ؤسؤ(•*

^^؛اضJاسؤbضاد؛- ١١

به،بأس لا بالسواد اللحك ثنير بأن العلم طلبه بحض من تمت اوسؤالت 
فضيلتكم؟زاي قإ 

إيهت قال العلمإء بعص كاف ؤإن محرم، بالسواد اللحية ثنير أف أرى الخواب! 
عنديالصحخ ولكي الأول، خلاف إنه ت بعضهم قال وربإ ثئريه، كراهه مكروه 

قوزد ولأنه ؛، الثواد<ارءجشوْ وقال: الشب ثنير العي.أمز لأن حرام؛ أنه 
ثحايةيالئواد لحاهم محضبوف أقوام الرمان آخر ل يأق 'رإيه الصحيح: الحديث 

متقيشديد وعيد وهدا ؛، الحنةا،رJدحاJول لا اإغزادسا— 'كحاتة هال: ~أو الطتر 
أنوهو هذا، عن غنى هناك إن ثم الدنودسا، كبائر من بالسواد صبعها يكون أن 

ومنالئواد وأن ثنيا يكون بل خالصا، أحمز ولا خالصا أنوي ليس بصبغ يفبعها 
يهأنز الذي الم ي له وتجثل الإثم، ل ١^ من امة،َوبدكيم 

العي

٢(.١ • رقم)٢ الشيب، وتضر الشعر صغ ق باب والزينة، اللماس كتاب ت لم مأحرحه )١( 
كتابوالنساشت رةم)'اا'آأ(، السواد، حفاب ق حاء ما باب الرحل، كتاب أبوداولت احرحه )٢( 

٥(.• رقم)٥٧ بالواد، الخفاب عن النهي باب الزينة، 



صاثاساهتوح ٣١٨

موالإسيأدناش!- ١٢
يكوئالبمزى أذنه ي والإقائه البمى، أذنه ق الأذاو ثل ا)ئؤال: 

فيكم—؟اممه —بارك دلك يكون نش أم الأول، اليوم ل أم السابع، ليوم ال 
لأولا؟ أم اثشزوةة ١^ من ^١ هل نال: أن د لا ولا: ابجاب،: 

صححونتن الإقانتة، يسإ لا القوة، طلث، ليمش ذلك ل الواردة الأحاديف 
هذهز جاء كإ الولود ولأيه عند يكون إنه قال: ذلك ق الواردة الأحاديث 

اقفئنالأذائ هو نشنة  j^a;ما أزل يكوف أن هذا هن والخكنة الأحاديث، 
حئكونه وجه هو هذا والملاح، الصلاة إل والدعوْ وتوحيده، اممه، لتعظم 

الولادة.

 Uحنيئى فانه الإلاذة قبل انئة ى مد كان فان ا،لولود: ه س
ونثيتهنتولود اللتله 'رؤلدي فقال: يوم ذات أهله عل يحل البي. لأن الولادة؛ 

اJومو التحط ^ أن فالأزل ولاذ، مل اّتئ إء كان ^١ U إيرامم«رأر، 
يكزا.كاف إذا ونحتن رأته، فيه ومحلمق عقيمته، فيه تذح الذي اليوم لأنه السابع؛ 

••ؤصء(••

ثمخضقاضوواسص:- ١٣
اشلورؤإقامة النافلة، صيام عل الناس عامة سجيع ق رآيئم ما الثوال: 

اس؟

رنمذلك، وفضل وتواصعه والمال الصبيان ه رحمته باب الفضائل، كتاب مسلم؛ أ-محرجه 
(٢٣١٥.)



٣١٩اسؤق القاء 

كانوالآيجةئمحْا الشاة لأو لإفث؛ الأزل لكن به، 1ز لا أنه أزى الخراب: 
عنفهوكاف بالقوو، الممل صيام ق الناس رعب فإذا الأنايب، هذه سثكول 

َْمُُ 

و(اجاوج؟ظهوارuجوج •،،L^ سبقامؤ بن امح٠ز، ج اثخيخ ثوو ' ١٤
أنهعاليه— الله —رحمة نعدى بن الرحمن عبد السيخ عن امحقاض النوال: 

أننس مسترْ إل جؤع ار وبعد الضن، أهل وأنم ومأجوج ياجوخ بغلهور قال 
وأنالأرض، ل تشدوو وأنم الزمان، آخر ل جول تنم ومأجوغ يأجوج 

أنأم الأول، هزله عن الشيح زجع فهل المحرى، الئاعة علامات مذ حروجهم 
حيزا؟افه حزاكم هذا، ق تزجحوف ماذا وأنتم المنألة؟ هذه ق يوش له 

أئثزتوقد سحنا، هو زبج4\ذو4 تندي بن الرحمن عبد الشيح ابواب 
جبالوراء وما الضن أهل هم ومأجوج يأجوج أل من إليه سكا ما حول، صجة 

والثق،الكتاب عل مني؛ بدليل إلا فيئا يمل لمُ أنه والحقيقة الموقاز، 
محمعةثشويه ق العنكبوت، بخيط يتشهثوذ الأهواء أهل لكذ هبله، من، هاله وبقول 

عئثدوه.أن فأرادوا هفله، من اممص اتاه من 

الزمانآخر j، جوف يم الذين ومأجوج يأجوغ إن يمل: ل؛ ^١^ فشيخنا 
علامهيعتر عا1إ عن هملا عاقل به يمول أن يمكن، ولا الأن، الموجودون هم 

دلك،عل يدل، والمران موجودوف، ومأجوج يأجوج إن قال• ؤإنإ دِمةآث زمانه 
•تملؤ م ؤ قثع ٠ددا •وآشيى مثلئ ج ■ءك!آإدا ؤ المردم،ت ذتم، ق تعال، اف قال 
ناريحني،: سببماه أمحع ئم لجآ لديَ لحنلثابما وثل- 'أجأاَة؛إلئ، سراديبما من ل4هم 



٣٢٠

انومؤ ينثهوف كت0 لا مما  ١٠دونؤ—ص رحن ألثثن بن ج ؤحة.\ذآ 
!^١^وبم يط محتق أن يمك -مثا ك محل يهو ألارم ؤ، ممدوذ وكمحح محح إن 

لكمحل مهل ٠ؤهمLJوذفيأ'لأم تعال؛ وقوله موجودون، هم إدذت ا-؛آ[، • زامف: 
رمؤء١مفي )،؛ ١٥لذلك، فاستجاب مداه وقإلإ' يا محل أن ؤء مالأ بمي• "ماتاه 

فإداتاوئ ؛ ^"٠٤بعض عل يعضها وركم الحديد، يربر فاتوْ ]الكهف;ا"آ[، ألخديده 
أي^١، آتوف بمي؛ قْلراه عقه أئ  xjyمال،ؤ ا-لحاين ض بمي؛ ألصدبمر«ه 

وهومحمدالحبل، مثل المد هدا قمار بدللث،، فأتوه عليه أفرغه مذابا حديدا آتوق 
انظعوأ^^١ يعلوعاليه بمي•  t٩٧لالكءفته دْلهروه أن ئماآنثمأ ؤ حديد من 

وعدحآ»  ١٥٥نزرف ُخمه هدا ^»؛J، حديد من لأنه يتقبوه؛ أن استهلاءوا ما أى• اه ميملم• 
محمدبمؤحبمثمم رركئا نزحماواه نبمد ؤاى د؟ء ءؤ-ءعآه' الزمان آخر ق يعني؛ رنه 

لالكهم>تح؟-؟و[.ذبمفبره 

ذلواحد هورأى بل النالإ، هذه ق رائي ير لم رَمحهآ؛ثئ سخنا أن ت فالحاصل 
أنهمحه نت ه اوسول إن ل العلم، أهل أقوال وكذللث، عكتثل اش كتان، عثه 
كقول؛وسنديك. ليك مقول! القيامة— يوم —يعني! ادم يا تعال! افه رريقول قال! 

ؤسعهمئه سع داز،ت النار؟ بمن، وما رمئ، يا يال،؛ النار، إل بنئا دييئلث، مذ أجيج 
ام،ل كي آدم ثي من ؤسعئن ؤتننه مثة تنخ يعني: ألم،اا، آكل مذ يتنئوف 
أيناف، رثول يا وقالوا! عليهم وعثئم الصحابة، عل دللئ، هكم الحة، ل وواحد 

يأحؤجآكمثا0 إلا ميء ق كانتا ثا ألإن ل يإثفم ٠'أبجروا ُال• الواجد؟ ديك 
النار•وأنهمثد-حلوف بذبجيآدم، وماجوغ يأجوج أن وهذاصريح ا، دقأجدجُر 

٣(. ١٦٩)رقم الخج، صورة ومن باب القرآن، بر تقأبواب الرمذىت احرجه ( ١ر 



٢٢١ا)اق1ءاسنيذا 

ومأجوجيأجوغ أن من والثنة الكتاب عليه يدل ما نرى يحن حال كل قعل 
بلالزمان، أحر و الذين هم ليسوا الموجودين هؤلاء لكن موجودوو، 

الأرضل يشدوف الزمان، م ي م،مجوو سلهم، من آحرون أقوام سياق 

••)هصق(••

١٥-

لووج،اأرأْ ياق وهناك الوافدة، ا؛نييات من ممر جده ق عئدثا الئوالت 
الواجبما وئ، بلا فتزؤج يثمزدها، البلاد إل جاءت لأما وؤ؛ عندها يكون ولا 
َحثرا؟ آممه جزاكم دلك، بجاه 

إلوافدات ساء أتى إذا يعني• منكلة، ليست، هذه أن الواؤع ابواي،• 
المحكمةعل يعزض الأمن أف إذ مثكلمه، هناك فليس أولياء، معهن ليس البلاد 

مقاميقوم الثأطان ونائب لها، وئ لا من وؤ فالسلهلال لها ول لا ومن الثزعثة، 
لهامذ يروج أن وله ولأ، لها ليي مذ يزوج أن له الئرعي والحاكم السلهلمان، 

ممأن محن، النأله وهد0 وهوكم،ء، حطبها مذ يزوجها أن مذ امثع ولكثه ولط 
وأحواتهيناته أف يرى بالله— "والعياذ الأولياء بحص يوجد العلم• طلبه نحن حا 

يكونالذي الشحمن وينع ؤينافس فيها، ويشري يبيع التهائم؛ بمنزلة عنده 
ياسماصار ا1ع، هذا منه يكرر ؤإذا حرام، وهنءا محبه لا لأنه وخلقه؛ دينه ل كمئا 

الناسيوم محلا قوم، ل إمامه له مبل ولا سهاده، له مبل فلا العدالة، عن خارجا 
هذامح د١كثر فإذا ؤليا، يكوف أن يصح ولا العبياء، بعضن قول عل لصلاة اق 

عنوبحثنا علميها، ولأيه لكر ليس ت له قلنا ء كم، هو مذ موليته ثزؤيج مذ الوؤ 



٣٢٢

ناأثوثا لكو إذا مولوف: فإنم الثاث، ض ء الأوليائ ائثع فإذا أهزب، زة 
اسهلشالؤلأية عن الأولياء امتغ فإذا بتزويجها، ملزم؛را يلننا ووجها 

كفء،هو من يزوجها أن القاصى عل نجب الحال هذْ وق الثاصى، ولاية إل 
ذلل—،*من يم؛ح وألا 

يدمنأن بمزوجن أن أزذو إذا عليهى نجب الوافدات هؤلاء أن فالحاصل 
إذاأثا يقوم بدنوْ وهو الئرعي، للحاكم الحال، ؤيبئ المحكمة، إل 

يجامعها،أن للزوج يبور ولا يصح، لا فاسد فالك5اح وئ، دون من المحاج حصل 
إلانكاخ )>لأ قال: و. !^، ١١لأن اض، ٥^١ عر >أاَثاة محي أو بمابمJةا، أو 

^^بم،سأإذامحثمساقاأن^^ق«رندني;لأةاخصغإلأزة، 
علالعمد يجدد حتى أواقتئه؛ الإمارة، أو ائحكمه إما هناك، المنوولة الحهايت، ئبئ 

١^.الحاكم يد 
••هصى•*

ُءةمُُدُم 

وحجم:حيه انمعا؛ىوس... ثوو - ١٦

علالصحاف بفعل يوحد فهل ممط، صحاف فعل منالة ل ورد إذا الثوال! 
الملواُت،يعص رْ؛و^بمتئ يامر بن عكار يشاء مضيه ذلك• مثال به؟ ي>نتدو، ذلل أنه 

الإماء؟يسبب محاسن الخى 

لا؟أم لحية وقولا ١^^، في هر الخلاف،، عل هن-ا:ئى الحزاب: 
بابالنكاح، أبواب والارمن>ى؛ ٢(، ' )٥٨ رقم الول، ل باب الكاح، كتاب داويت أبو أحرجه ( )١ 

١١)رقم بول، إلا نكاح لا جاء ما  رقمبول، إلا نكاح لا باب النكاح، كتاب ماجه؛ وابن (، ٠١
(١٨٨١.)



٣٢٣اىاةاءادسرز، 

ثزؤن(!لكي حجه، الصحابة فمهاء قول أن والصحيح 

اكرطالأول:ألأكابمام
م.ضخانأ قثالف ألا اش: الشرط 

وجبأحز صحايأ قول حالث ؤإن تمبول، غر فمردود النص خالث فان 
ئثزوفاليس ضخاق ه1، أن ْثل ؤلئأ}ل كاف أزجغ كان ش اأنيح، طلن 
بمحنةشروق أحر صخابأ عل ممهه تزووق ولمس ه امحث لإ جلويه كترة 

الأول.من بقوله يوحد أن أول وبالفقه، ه الّمحا بع جلوبه 
 Uبالإغإءفاقه ام ضلاثئ مار قصاءُ وص اس أشازإمحا ام لمنالة ا

عليدل لا مار فنل إف ثم الشحابأ، فنل حجثة ل الخلاف عل نية أيما فهي 
الوجوُب،عل يدل لا حجه وهو الرسول. ثى المجرد الينل لأن الوجوب؛ 

محايه.ما يمضي أن انتلحس علميه أعمي لنا هثهفيتن يهو ي؟ محل فكتث 
الصلأْ،هصاء علميه المعمى يلزم لا أي! القضاء، يلزمه لا أنه الرام• فالقول 

فائهأثاى، ثم ثلاثة، أو يوهين، لمدة عليه معمى وظل يحادث، أصيلم، ائا إئأف فلو 
نصفيمي ثم لعملك، يبج كاف احتائيا؛ الإما؛ سبب لوكان لكن عليه قضاء لا 

إماءْلأل القضاء؛ عليه نجب الحال هذه ق فانه البج، من يمح لز أويومين يوم، 
كالائيار؛ا.



ستااكابالسيح ٢٢٤

،اثخلافيةمنيع؟pLttllهلالولإءوالبواءواممخوض ' ١٧
قدمعل داعخ زخد !ذا آلك م شر لمنألإ باص الثوال: 

عليهينبني خلأثا معه الخلاف يكون فهل بالسواد، شعره شر العلم ل رابح 
منهاJا أف أم ذلك، بست، علمه ويم عله، يشح أن ؛معنى! والتراء؟ الولأء 
فيها؟١^ له النى:ثز الخلأية ائل المجنس 

مندليل عل نيا و:ناةة زلأآة نحز أن الإنسان عل الوابم، الخزاش 
فانهعنده ١^^٠ بمفتمى حالمة الناس مى ^١ أف محير فاذا ، ٥١٠۶٠عر لا الثنع 

ج؛أِنهأوألياد;ه/
يرىمن عند هدم يتوصأ، ولمْ إبل ■ثم أكل أن بعد صل إسادا أف لن أرأيث، 

رأبماإذا فهل وصوء، بلا بمل أن الدئونمح، كائر من كبثرْ الإبل لخم ثى الوصوء 
أتوصاولا أصل فانا الإبل، لحم مى الوصوء وجوب ل بهإ لر يقوون شخصا 

نعاديه؟أن نجب، نقول• هل منه، 
—أيصا-كيلك، -حمدا، عليه حمل أن ولا يعاديه، أن لخور لا بل لا، الخواب،: 

لكننانعاديه، لا فانا به بأس لا بالئواد الك ضخ أن شخنا;زى زانا لو 
صادي،الرجل أف وعلمنا ١■^،، له لم°نجيرئ، فإف الحق، إل ما كل يمحل حتى ينائشة 

مصؤالرجل أن علمنأ لو أما أينا، نناديه لا فإننا له، لر لكنه الحق ل_إ طق 
هدا،اعتديتج أنا لكن السواد محريم عل يدل الحديث، هدا نعم• وقال• رأيه عل 
مبمجرهأن ماح ولا عل؛م2رة، اممه عصى قد يكون فهدا عنه، أتحول أن أريد ولا 
مصلحه.هجره ل كان إذا 

••0سو(•*



٢٢٥اداق1ءاد،ترذ، 

4صثههىانينابمس؟- ١٨

ؤيبحثمنه إكلم، أن بدون متى حارج يسكن اُلإ ل الناس بعض الئوالت 
وصبر إل أتى الثافة أو اللل ل الواحدة الئاعة ل أر ؤإذا مر، ل مكان عن 

لمأم ثنى، ل بات مد هدا يعثر مهل المجر، إل الوقث، يم3لإ الياؤة، ق الليل 
انيق؟بمحص 

الحجة،ذي من عثر \ش ولإة عثز، الحائي ليلة مز ل البث الخراب: 
ينزلأن العتاس أراد لثا ه اللمي أن لوجوبي ويدل الراجح؛ القول عل واجب 

َلأرُنخص الخاج، _ ئكة إل 
لأفالوجوب؛ الأصل أن عل يدل )رحص( وكلمه العلمإء: قال 

قمكان عى يحق أن الإنسان عل فالواجب واحس، أمر ممابل ق إلا مال لا 
ولا، ١٠٠٥ؤيمى مزدلثه ق ملينزل مكائا يجد لر ذإذا بمزدلثه، ينزل أن قل مر 

الأرصمةعل تبلس أو الليل، معظم بنيانني مها يحث، مر إل يدهب أن يلزمة 
متى،ق مكايا يلق لر إذا فنقول: عليه حطنا ذللث، يكون وقد الثثارات، 

مكانص بحثش دمث ما ثيء يلرملئ، ولا الخيام، منتهى عند مزذلثه ق فاجلز 
د\°4■

بابالخج، كتاب ت لم وم(، ١٦٣٤رنم)الحاج، سقاية باب الحج، كتاب اJخاريت حرجه أ ١
رفم)هاما(.السقاية، لأهل تركه ل والترحيص التنريق، أيام ليال بمنى الست، وجوب 



لق1ءااتاسالذتوح ٣٢٦

هافرةضاسمةوامحده1;- ١٩

تيقول من -جلدتنا أبناء من النلمير؛ا من الثديي وللأمف ثنمع الئؤالأ 
القول،هذا مثل ق م ي اسن، ِمن أكثز المحار من انجالإ ق أثق واش 1ا 

لهؤلاء؟توجيهكم وما 

انبمةالمالة عل الكافرة الماله نثقل أن خطآ أنه هذا ل نأتا الخراب: 
يأقكافتا ورجلا عمله، ق مثقزا منلهإ رجلا رأتا لو لكن الإطلاق، نتيل عل 

علأما عمله، ق هذا من أقفل عمله ق هذا إل نقول: أن قلنا التإم عل بعمله 
عثرفمل إذا المر؛ إيان عل ومحش عظيم، علط فهدا والإطلاق العموم سل 

حزئمحبمن ؤود-د قال: اممه لأن الإطلأق؛ عل المسالمين عل ائنامين 
قفيكومحلوحثيثن ئمحمحمتة وقال: لاوقرْ:اآ'أآ[، محلوأعجقئمه تسملف بل 

[.٢٢ّ;ال4 

الأجور؛هذه إليها ثذهب التي ابهات ناحتة من يفلر أن نجب اف الإنإن ثم 
هؤلاءيكون محي ثم المحار، صناديق إل دني كنها فإن كافزة العإله كانت، إذا 

هؤلاءإل ثدمحعها التي الأجور هذْ فتكون بلادهم، ق المساإمين يماتلول كمارا القوم 
نجنافالإنسان الكفار، هؤلاء بلاد ق المنلم،ن صدور ق وحناجز ننكاكى العإل 

للمسلمن،مناي جس من المحار هؤلاء لوكان أما جانس،، كل من الأمور يظر أن 
أهون.فالأمر صزر، منهم للمسلمن يأت، لز 



٢٢٧الأت1ءاك،توذا 

الإثمامي،شلأن الإلم هلنضلأن اسهل ' ٢٠
ئذوالفدثة؛ الأم نمطان أم الإم، نمطان نل والمحاذ امحل الئوال: 

ليافينح،فينح؟مبيت بى 
نمطانولا الأم، نمطان اشاف أو فيها، ظ الواحاش U الخزان،: 

عنالصلاة ق الطمانينه ه اللمي ئتجي لمْ وقدا الواجب؛ هذا رك ل نجب ما 

امح؛ؤبمط الأم، ئنقط فيها المحال أو مها فامحل اثهثات: دأثا 
الالحفلوو هذا عل الرسن، لأف وذللث، الطور؛ هذا فنل عل ايرب 

صحيحة،عم مصلائئ ثامنا، وضوء شر صل رجل مثلان ولوعه، بعد الخظر 
فصلاتهنامنا الصلاة ق ورجلآحئثكلإ الصلاة، ؤيعيد يتوصأ، أن عليه ونجب 

الصلاة.إعادة عليه وليس صحيحئ، 
••هصى••

حكمسزاوالأخنبيذ:صأىاثبماعاتأفذ؟-  ٢١
وقال!عو، وسلم الشثارج أحد ورآمح؛، الماجد، أحد ق صلمت، الثزال: 

فقال:أصر ولكنه اممه. ق إخوان كثا أُُُك،، يا قلت• أث؟ الخ،اءارت، أي من أخي، يا 
الم1داى،الإخوان من أو افلح، حماعة من أو الحديث،، حماعة مذ تكول أن إما 
ضلتتكمتوجيه فإ ثيء، إل نمل ولر القاثى، ل مدة فاحدلأ كذا، أو كذا، مذ أو 

-خذا؟اممه جزاكم اشنمى، هذا لمثل 
ف——والحماJ كلمهم فالمامن سد، أن الطريمة هذه مثل أن أرى الحراب: 

علثمرص أن وأما محله، ق صحيحا جوابا كان فجوابك، لمون، مكيا مواء 



وق1ءاتااساباهت|ح ٢٢٨

الإخوانمن وهذا الثيين، من وهذا القيغ، حماعة من هذا أذبمئزثوا؛ الماس 
ذلك،ائب وما الثق أهل حماعة من وهذا الإصلاح، حمعية س وهذا المن، الم

لأنمحتاج؛ أن الأحرى للبلاد يمكن هذا، إل محتاج لا ف- -والحمد فبلأينا 
فهؤلاءلذلك،، داعي لا ف- -والحمد محدنا تكن نمنها فيها الأحزاب، 

وأنمإحوانم، وعل أيهم عل ظول أتم ثلث، لا الحرق إل يدعول الذين 
قالالذي للأخ فثميخيي متعددة، ومئكلأيت، طويل نزلغ إل البلاد نسجؤول 

واحدة،ملؤ وعل إخوة، اثنا بملم وأن إليه، ؤيتوب، الن يستنفر أن هذان للث، 
أهلمن وكلنا الحديث،، أهل مذ ه،5لنا ض— —والحمد واحدة شريعة ظل ومحث، 

للجمع—.الهداية افه —نال الدعوة أهل من وكلنا القرآن، 

وٌنوأصحابه، آله وعل محمد، ئبينا عل افه وصل العالمثذ، رب، لله والحمد 
الدين•يوم إل بإحان بعهم 



٢٢٩اااتاءاوواحدواسيز، 

— G^_) —

الفل!لمي،عل إلا عدوال ولا والغاقبه العاين، وب لثب الحمد 

خايثأووئوله عده محمدا أف وأفهد شريك!ه، لا وتحده اض إلا إله لا أن وأنهي 
إلبإحسان يعهم ونى وأصحابه آله وعل عليه اممه ~صل المحذ ؤإمام ايا، 

الدين-أئابمد:يوم 
البايت،د)لقاء عنها الملإ الجالس من والئتون الواحد المجلس هو فهدا 

مىعثر الرابع اليوم هو وهذا أسبؤع، كز مى حمس كز بم والتي الممتوح(، 
ه(. ١٤١٥عام)المحرم مز 

تسإويتنيمرةالظي;

الماصىالدرس ل اقهتا ويد عَوْل اممه كلام ثمتر من تسر بجا ثدأكالعادة 
لالغاسة:يا[.■ؤنوه ء=ضماألإبل إل يعلروف ^١٥^١ تعال؛ اممه قوو إل 

ط،وألإبل ؤأ»لأ.يتهلثوذإل تمال؛ صيرقنله 
وبىالقيامة، يوم وهي؛ العانية، حديش الثورة هذه ق عغتجل اش يرر لتا 

هنمز!إل ينمسمول الناس أف 
٤[.لاكاش؛؛ن:ما- -ءا,مثه تل؛؛'١ ه امب  ٦٤٠١٥^نعه  Is-؛وجوه ~ ١ 

]الغاش؛؛<تآ[.راضيةه  ١٠٠٠٠^^ئاعمة ووجوه ٢— 

مثث،هط،ئ ألإبل إل يمحق ^١٠^ نال؛ وهؤلاء، هؤلاء جزاء وبيرث( 



^dll،;)UJIUl»L^ ٣٣٠

ماأيكروا الذين هؤلاء يوح اف أف أي• للئنبيح، الاستفهام وهذا ]الغاست؛يا[، 
عنعليهم فانكز والعمات، ١^١>-، وعن الشامة يوم عى به اف أجمر 
اززأكثز لأف أدمب، ام:مح فال اض وآيات الم 

منويممعوف -قمها، ؤياكلموف وعلإوما، يركبوما، يهم الإبل، الومتج للئج ذي 
أن:ارىإلنيذلالث،ِساس.

هغتت ؤْضف ١^ وهل ]اس:لأا[، الإده ِإئ وي؛ثلثة فقال: 
١^تجد ١^،؛ الير ابمم غذا ظ افُ خلثها محق أي: لاس:لأا[، 

ثثخف،وهى الأ ال الإن:محا لأ م ١^ اثائات ثثى 
مساعدة،إل عقاج لا حمله ل يقوم ثم وهوبارك، الأثقال عيمل أيصا البتير وتجد 

افبمأعطاها الإبل هذه لكن بارك، وهو حمل إذا بموم يكاد لا الخواف أف والعادْ 
عليهاعقمق أف يمكن لا اف الإنلأف الإناف؛ مصثجة أحل من ودد-رْ موه 

بحملها.ثمثقوم باركه، ويي عليها الحمل له تعال افه يبمر لُلويها، قائمه وهي، 
هدثcقتحتق٠ آءاد ؤبمناييب مننؤع فها ^^٠؛ يس: سورة ل تعال افه قال ويا 

خلهذابذللث،؛ منا أعلم يلازمومتا الذين وأهلها نحتي، لا محترة متافحها [، UU]_؛
منسواها يدكن ولر لالغاش؛ة:يا[، غمت،ه يضم ألإبل إل يمحق ؤآ»لأ قال: 

وأكثزئاسا، الحيوانات ٣ لأما وغثرئ، والثاء والمر كالغنم الحيوان: 
للعباد.مصالحه 

ؤو1ذألتمآءكت،دبمث،ه:ميثرينلهتعال: 

الس،اءكمن،إل ويحول أي: ]ااغاسة:خا[، دق،تت،ه ألثمفي'كم، ُؤوإل، تعال: قال 
لمالتي العظيمة الآياتا من وغرها والممر، والثمن الثجوم ين محها بجا ربملمؤ 



٣٢١الق1ءاماءارؤاستءز، 

محاكص بل الايات، كل هي الياوثة ئذة إن نقول: ولا الأن، إل ما ممن مح؛، 
الأن.حتى ندركها لا عظيمة كبيرة آيات 

هداومع العظم، الأرتثاغ هذا رفآنت أي! لالغاسة:حا[، جنآ وقوله* 
الثمم،هذا لكن عند، عل إلا تكوف لا الثموف أف العادة أو ْع عند، لها ئيق 

يملالرءد:أآ[.رزم •مد أدمز؛تد ج اقى بء* عند عز عل قام الحفوفل العظيم 
آثافيَكد،^ؤإل تعال: يؤله تسير 

العظيمهالخبال هذه أي؛ ]الغاس؛ن:؟ا[، أإباااَكق ٠ؤوإق تعال: قال 
أحجارمن مكوثة فالخبال التباينات؛ اكجاورات والقطع الصحور، محمل التي 

——مثلا تجد ذلك، وْع متجاورة، وهي التنوعة، العادن فيها كثيرة، وأنولع كثثزة، 
 ُِْ هذامن منه لرب، فيإ لوجد لا معادل عل يشتمل الصحر ونط ق الخهل هذا 

وثصثهاالعظيته، الخبال هذه اف ثصب كيمح الخيولوجيا، أهل هذا ويعرف الشم، 
اممهأف ولولا بالثاس، ممتد لئلا الأرض؛ ل روابي لتكوف الأرتفاع حذا 

والاءالاء، ونط ق الأرض لأن بأهلها؛ الأرض لادتا ا-بمبال هذه حلى عَقجل 
كسم موف الماء؟ ونط ل محعلها لأكرة ظنلئ، وما حاست،، كل مى حا محط 

روابيالجال هذه جض الاله لكل أحيائا، وينقلب أحيائا، ويتدحزج ومطرب 
قمحمل ما عل ثايثة زامق وهى الخيمة، الأطناب، الأرض ياك 

هذهلكن الأدميوف، النىثناثا البنايات تجدم التي النئلنة الأعاصير ئ الأرض 
العظينه.الأعاصثئ جاءت ولو سزحزح، لا رايسة الخثال، 

مى5نطليى التي البالثه العظيمه الأعاصير محجتجح أبا فوائد.ها من ن إل 
قاوزين تجد مشامحل؛ ثيء وهذا بالناس، ثعصمؤ لئلا السحار؛ عر من أو البحار 



لقاءاتااك1و،اإفتوح ٢٢٢

ثأقالخي العظيمة ^ ٠١أعاصر من مأمن ق الأرض، ل ونحتها ايبال نموح 
روابى•وهي عينه، فوائد يها فهي ام،، حلف مذ 

الحبالمن الئلسلة هذه مثل سنملة يقعوا أن عل اجتمعوا الحلق ولوأن 
وطالوميزي، ومي ص1اعتهلم مهنا سبيلا، هذا إل استطاعوا ما 

الحبال.هذه بمقل ياتوا أن ينثيعوف لا فإتبمم أمدهم، 
قعلوها بمقداو الأرصى ق رامية الحبال هدْ إن الياءت يحمى قال وقد 

انماعةناوي عنق ق الأرض داخل ل وجدر جزمومه له الجل فتثلأ؛ السءاء، 
بمدريكوف حتى الأرض، ق ابل قدا افه ينآكذ أن ب؛عيد هذا وليس ل،اء، اق 
آ'لأبجاي، ■ء،جز،• يقول، ولهدا الرياح؛ تزعرمه لثلأ الم،اء؛ ق هو ما 

نموإفجم وعثشؤ . "هتدمأ ممًظم ونثآد هظم ئتد أن رزكك 
ِبتدرئهلسم:ها-1ا[.

ؤوإئآ'لأنيممتمال: نميرينله 

كيم،وايظروا أي• اآ[، لاأغاشيثتُه سطحث، أمح؛نيَي، 'مهقل• يقول، 
مذالناس هتتؤاَ واسعا؛ سطحا وجعلها الواسعة، الأرض هذ>ه الله تمؤ؛ 

غثرصثا الأرص كانت، لو ظك5لم ف،ا ذك، وغثر والبناء، بالزراعة فيه العيس 
الناسانتم ولما سامه لكانت، ؤيصعد؛ عليها يرش الجال، فيها ليس منطلحة، 

للحلق•ممهدا ^^حا 

سطحبل كرويه ليت، الأرض أو عل الأية -يالْ العلياء بعص استدل، وقد 
كزوأة،الأرض أن ض ءدل آياث هاك لأن نو، نيه الأنتنلأَل ٥^١ !كن ئ، 



٢٢٢ااقاءاتواحدواسنرن 

عل١^١^ ؤذكور تلئآز عق لإؤنوأقإ1 ءَقجلت فيقوو بذلك، شاهد والوائ 
علسنامان والهان القل أن ومعلوم التدؤير، هوت والك5ويئ تالزص:ه[، ٢^،^ 

وداتادإئؤداك• اممه قال مكونه، الأرض تكوف أن لزم مكونين كائا فإذا الأرض، 
وقذكأه^١ •؛١ وأكن ?ج؟ مدثر آادلأس ^٥١ " ٥١نحس ؤا وأذئث  ٢٥آظن  ٠٥١

القيامةيوم أنبا الخديث ق جاء وقد •دثاه، امحُبمرأ فقال! ؛[c لالأنثقاقت١— 
أمجارولا أودية ولا جبال فيها يكون لا حتى ابلي، مد أي؛ ا، الأدبمُر مد ُلمحد 
^١٥١فقوله: أمتا، ولا عوجا، فيها رى لا صمصما قاعا عئؤثل الؤبإ يدرها بناء؛ ولا 

الأنوأنيآ ١^، يوم لأتثقإلأ أناا ^صه،ضممقاراة؟فامف ' ٠٥١
[،i-r'^uj]^;؛وقو3ه ه تا وأكن  ٢٥ثدف الأنس ؤو)دا مشمة. عم 
مةئز0.فهي إذف: ممدودة. ع؛ث الأن إذذ مهي القيامة يوم أي؛ 

أنك٥^١ عف والاJJل _، لأ كزؤأ أٍا الآن امحمن ا^غئوز والواقإ 
الشرق،ناحية من لأتيت، عربا مئجها المملكة من هنا من منتقيم حهل ق لوبزث 

بالعكسوكذللث، منها، ايطلمث، التي القطه إل يآق ثم الأرض، عل وتدور 
ثحومن منها قمثؤ التي الممطة إل راجعا وجدتلث، الشرق نحو متجها برتا لو 

لأشاك،أنااكزؤثة.الغربحّإذذ.. 
عليهاالمحار مياة تؤت، كيفؤ كزؤثة زصتؤ كإ كانت، إذا الإنسان; قال فإذا 

كرويه؟وهم، 

بإذنهإلا الأرض عل مع أن المإء أمثلث، الذي إن هذا: عن الخواب، ل نقول 
•قدير ثيء كل عل وافه فتعريهم، الماس عل أنثميص الحار يمبف، 

'٤(.٨ رنم)١ الدجال، فتنة باب الفتن، كتاب ماجه؛ ابن أحرجه )١( 



لقا«اتاساهتؤح ٣٣٤

تأي لالذكوير:ا"[، بزتذه آلحار ^دإدا ت تعال قوله ل العلمم أهل بعص قال 
يربط•أي• ينجر الد'ي كالثيء الناس، عل ثفيص أن من ومنعش حسثن،، 

اممهقدره ت نقول بل فيها، نعارض أن لنا يمكن لا الإلهن القاJرة حال كل وعل 
الأرصكائن، ؤإن الأوض أهل عل يمتص أن الحاو هذْ أمسكغ ءغ؛ل 

مادْؤره•أنت ُؤثدلإءثءا تعال؛ منله ثمير 

وقال والأرض، والحبال، والماة الإل الأربع: هذْ جن و ظ قال 
لمأي؛ بالتدير، أحدا كصص ولم يدكن أذ اف أنره ٢[، لالغاشة:ا س: 
آلهوعل عالنه افه اومول-صل لأن عام؛ فالتدير وفلائا، علانا يكز مل: 

١^قدكن ْكان، كل ول حال كل ل أحد كل ذكز كاة؛ لالناس يث زنلم- 
والعملالعلم ق أمته ق حثموه الدين يعي•؛ من ■حلماوْ ويكز هيأئ"ْؤئم 

يكروا•والدعوة••• 

^هنطْالأكزىغل:ضحاكلام؟
ا،لؤمنعين أما لالزارات;ه0[، ه آلثؤطَ نثخ الدؤي ءذ لا، الحواب؛ 

ونقول:ا،لؤمن، إلا الدكزى نثإ لا نممنت، لا لكذ الحئه عله محإ الدكزى فاة 
ظ0ردئن ؤ يقول: اممه لأن الإيان؛ بعدم فاينة بالدكزى يثدكر لا يثك رأيث إذا 

وانمماعا،JاJزا مليك من تجد ولر يكزن فإدا لالاورات:هه[، ه ألنؤبجكت> ئنثع 
لأنممنث،كاملا إي،اناث، كان لو لأنه إيان؛ مص فاكه أن واعلم منك، فايأ 

•الوبى ينمع أن بد لا التي باليكزى 



٣٣٥ااق1ءاث>اء،،واسنرذ، 

ثدثزاإلا ليس ه محتدا أف أي: لاس;اأآ[، تدًقته أنت وتآ وقوله: 
متلهدى أق وقؤكن 1وحن ؛^ ٤٤افه فد الهدايه وأما ملعا، 

والتدكربالدكزى ونئم- آله وعل علته اممه صل - قام وقد [، ٢٧٢]^:4 يثتاء 
ملكنوما الصلاة، راالصلاة.. ت يقول حياته آحر ل إيه حتى حياته، ؤ، رمق آحر إل 

وسلامهاممه —صلوايتؤ مدكن ما يعرغئ جعل حتى ٠،  ١٠١^^؛؛
قجهدا يأل لر الله؛ ثوماْ أل إل ]الدثر:آ[، ؤإو'ؤوه له! وقيل بعث، مد ءليه~ 

عثرومن، قويؤ ثى الأدى من أصابه ما عل مكان كل ول موقف، كل ل الدير 
هومه.

مقهأهل ين، له جرى ما ، يحرفالنبيه~ ~الره التاؤيح منكم مرأ والدي 
دالأمينؤسموثه يعرفوثه، كانوا والدين إليه، الماس أهرب هم الدين مويه من 

حييالكعبة ل الأسود الحجر وصع ق حهموه حش يه ؤيثقول ^،، JiJjjيلمبوثه 
بينهم،قارعوا الحجز؟ ينصت، من قالوا: الحجر، حد إل ووصلوا الكعته هدموا 

.النهم، جاء حهم( مكانه، j( الحجر وصع سول الدين، نحن تقول: مبيلة كل 
المائلهده من واحد كل يمسائخ وأن رداء، يوصع أن( وأمز سهم، فيإ وح^sمو٥ 

الاكريمة،بيده هو أحده محله حاذوا فإذا يزمحوْ، حتى النداء هذا مى بطزف 
مكانه.ق وثصثه 

العايثر،امللمت، يالمبوة تعال اممه أكزمة لنا لكن الأمير^،، ينموثه فكائوا 
سبا،بكل ورموْ وكداب، ومحنون، وثاعر، وكاهن، ناحر، يهولون،: فصاروا 

١^.إلا فته ولمس دو، قيئصمُ ظوئول 

رفم)هأأآا(.ه، اش رمول، ذكرمرض ماحاء3، باب ايائز، كتاب ماجه; ابن أحرجه )١( 



٢٢٦

يخطره:شم مال: ^

أنثئكط ولا اهلق، ثلاي أن علما نجن لا أنه نائي: ها ومن 
;ليةص ثذ نجوى ي  LJIانس أقنب ثلاي أن بمم، لا أيا، الخلق 

يعاندووجدثاه ائا إئدكننا إذا ئجنأ فلا لاكصصتأهل من ؛هدى آثء 
أمتهما أو أساء... ما أمثل لعيي يقول• أو مني، عليلث، ما يقول: أو ثئاصم، أو 

يكلا ثزتزه ذؤمأ نج ؤئك لنن: اشُتثال قال ذuثا، 
مجرمال: ولهدا ظك، ليس  jSyijم قام لمْثؤمئوا، إذا نفنك 

الثنله،!ن عليهم، ننطزه ولا سلطه، لك لمز أي: [، TY:i]الغا_وثنأ0أره 
البلاغ.عس أنت العاين، زب ه والميطرة؟ 

]\_n-ا'لألإَه أيدث أثت ستت قنن®؟ أك ش آلا ؤ تتال: قال 
ولمىئشئ آلأة ي الأسشاءَ أة أي: لكن، بمش: ها )إلا( اليائ: مال [، ٢٤

جسمن المنفز مه يكول الممل أن والمقني اثهل ب؛را ، ij^Uبميل؛ 
معزلكان مممبمل إنه قلنا: لو —يمثلا— منه، أحنيا يكون والمنمخمع منه، السقي 

الأمروليي متثنلث، عليهم فائث، وكمن، يول، من إلا بمسنلر عليهم لت الأية• 
١^؛؛^،العداب، الله معدنه أف بعد وكمن ثول، من لكن المش؛ ل كل>لائ،، 

سعدب.فإنه هؤ اممه ومول عل النازل الوحي بلمعة وكثربعدأف ثول فتى 
الخق،سمع ولا الحي، يمل ولا للحى، يتجه فلا الإعراص، أي؛ والئول 

ءاتوأآكهمنت ^^^؛1 تعال؛ اممه هال، كنا بثلبه يننعه لم بإذنه نمنه لو حتى 
هاؤأةلمتتث> قؤ؛زا ولا ® سثتزل وأسن عنه ولا؛؛^١ ورنوك أق أطما 



٣٢٧ادقاءا]واءدواسنرذ 

عغتجل•يقول مهنا يثادوف• لا أي■ تالأ'فالت"آآ~اآآا، ه يمسون لا ؤهم نميثأ 
حاءما مل ول؛ اظت، أي: ممن: أغزص، تزل: ه قنن وك تن 

القيانة.يوم لاس:أآ[، ^ Viأيذاث أثث ستن ؤ . الزموو به 
هألاكم أنمدف يؤن ألان آلمداب نني ؤولن>ذثثهم تعال: اف قال 

القصليذكر ولم الأمحر قال: وهنا القيامة، يوم الأكم والعذاب ]اوجدة:اأأ[، 
والإهالةوالمئمة الكم ق الغايه ناي محي فهو كدا، مى الأكم يمل: لز أي: عاليه، 

الأكم.الذاب، يدثة اف محاق وممن تزل نذ كل باض-، -والعياذ 

أصم؟عداب محاك هر 

دأصاضالعرض النزل يبثل محمد الدنيا، ق أصعر عداب هناك نعم، نقول: 
أصعر،عذاب المار لعذاب بالمنثة هذا وكل ومحتثعه، وماله وأهله وعمله دنه بق 

0ا0ح >إن بعدئ: قال ولهذا القيانة، يوم يكون إنإ ١^ ااحذاب لمكن 
[.٢٦— ٢٥لالغاشيتته حصايم عكنأ إن ثم 

ؤإرتإكنآإيا؛بمهتمال؛ ملأ ثنير 
فإنهان، الأتفز مهإ اش إل محالؤ-مغ ئزجئهلم، أي: إتايبمره إدأ ^إن 

تعال:قال ولهذا اف؛ إل راجع فإنه الخيام به طالت، ولو عغتجل ربه إل راجع 
لالأنشقاق:ا■[.َربمكنث\ إل >ثاقاألإذش 

افرسول قال وقد ربلث،، يلاقى سوف لأنك الملاماة؛ لهذه أحي يا فامتعد 
حجابولا رخمان، وقه قه لبز زثه، تنكك إلا أخد من ممحر ااثا 
محلايرىمنه أبمى اؤهؤ القيامة، يوم ١^ يكلنة مرحم بدون مثامزة ءئجثة«، 



٢٢٨ _lu_ul_

ثنن:دنهز:ثئي مدم، U إلا يزى ررملأ اليسار، عن منه«، أشأم ؤ:ظث مدم، ثا إلا 
مة«ُأ'.يق ماثئواالنازه زيهي، إلاالنازطماة هلأ:رى 

يومق كدا يعلث، يقول،! بدنوبه يثررْ القيامة يوم عِة؛جل نبه نيحلوبه كلنا 
زعالتالئ، سر؛يا رامي تعال! اممه قال، واعرف، أم فإذا ويعرف، يقث حم كدا، 

امما،رُ، ٠٧زك الدّا، 
أحد، ١٦٠يعلم لر امرمناها ذنونم، من وكم عِؤيل، اممه نرها ذنورسا من وكم 

ئكثزوأن ء،؛ْل افه سثغفز أن الدنوُت، هده من مموقفنا تتا، علم تمال اممه ولكي 
صهين ما عل وثحى عئيقل اممه ئلمى حتى للسيئاُتإ، اقكمزة الصالخة الأعاو مى 

اسحاة،ؤئ\ك,

العلعام!مال، يحاسبهم، ]الغاشة:هما-ا"أ[، ه حسابي[ ءث_نا إن تعال؛ قالا 
لوينامثلثجهلك؛ لوئوقش لأنه الإنسان؛ ساقش منامنه لسئ، الحساب< وكمه 

أنيمكن لا كالتصر، النعم من نعمة ق أونامثالئ، هلكث،، الحساُس، عن مؤجل اممه 
ؤيدحلثمج الدؤا النمس النس؛ نعمه أو المر، نعمه يقبذ يعمله ٌّواة أي تجد 

ومعويئزيح، وياكل ويثام فالإنسان عناء، أي وبدون مشمة، أي بدون 
وحيثد١^،، بإبمنع أب ^١ إلا الضس قدر ولا^ بالقس، نجز لا ذللث، 

الزلكة،محاب وسلم: (، ١٤ ١٣)رقم الرد، قل المدقة باب، الزكاة، ئاب، الخاري؛ أخرجه )١( 
١(.• ١ رنم)٦ المار، ْن حجاب وأما ية أوكلمة ثمرة، ولوبشق الصدقة عل الحثج باب 

كتابلم: وم٦(،  ٠٧٠)رنم ه، نفعل الومن سر باب الأدب، كتاب البخاري أخرجه )٢؛ 
(.^٦٨١٢رقم)قتله، كثر ؤإن القاتل توبة نبول( باب التوبة، 



٣٢٩الق1ءاوواحدواسنوز، 

بكئمأصيب اثه لو لكن طيعي، ثيء فهوعنده عافته ق ذام ما لكن الله؛ ينمه يذكر 
لعاسة!اللمي قال كإ لهلك، فلويوقس اشثة، قدن لعنف القس، 

٠.عدب(اُ الخناب ارشئومس 

ُذنويه،ويمررْ أحد، عندهما ليس يئسه به عقلو تعال اينه فإن المؤمن أما 
شرماارهاو« ^١^،! اممه قال،  ١٢أمز إذا حتى كدا؛ هعلث، كذا.. معالش كدا.. معلش 
اتن؛ا(رمنك أغفزئ زك ١^، و عؤك 

نساتم،تمحو حثنانؤ لهم ليس لأنه ا-لحنابا؛ ^ا محانبوذ فلا الكمار وأما 
عل،هئم وبماذى :٠١، وتئزول ١^١^، أمام حا ؤيهررول أعناكم، عليهم محصى لكنها 

هألهليثث عق آثم شنه ألا رنهز عل آلفك>كيرأ الأفهاد رءوس 
ا-قد.لأن.مى باض نعوذ ]هرد:ها[، 

القمرالثورثم( إحدى وهي العظيمة، الثورة هل.ْ عل الكلام ينتهي، وحذا 
العيدين!صلاة ق يمزأ كاف فقد الينة، الجامع ؤ،  ٢٢يمزأ . البئر كاف 

وكذكلاس:١[، ه آدنث ِثدث أنش ؤء ٠ ؤ [٠ ١ ]١^؛>: ألآي4 زو نك أض 
لذ(:ا[،آلسبميده وألر»اي، ءؤز_أ العيدي_ن ن، أ->ناوا ويمزأ '، ا-لدمعةُ صسلأة ن، 

ا-لئمعة،سورة يمزأ الحمعة صلاة وؤ، ٠، ]١٥^:١[ر ه آثمنز ؤآقؤر آلثاعه وثوى 

كتابت لم وم(، ٦٥٣٦)رقم عذب، الحساب نوقش من باب الرقاق، كتاب اJخارىت أخرجه ( ١ ر 
(.٢٨٧٦)رقم الهاب، إثبات باب وأهلها، نعيمها وصفة الحنة 

)آ(صنحرمحه)ص:همم(.
•( ٨٧٨رقم)الخمعة، صلاة ق يمرأ ما باب الحمعة، كتاب مسالم؛ أخرجه )٣( 
(.٨٩رقم)١ العيدين، صلاة ق يه يمرأ ما باب العيدين، صلاة كتاب مسلم؛ أخرجه )٤( 



وق1ءاتاوياب،اإْتوح ٢٤٠

هدأ.ل ومره هذْ ق مرة يئؤع ،  ١٧والنا^؛
راصة،و؛مها وجوههم تكون ؛ن ٤^^١ أن اض أل ن

أعلم.تعال واف مدير، ثيء كل عل إنه والآخرة، الدنيا ق بعنايته يثولأثا وأن 
••ؤصء(••

(.٨٧٧رقم)الخمعة، صلاة ق يقرأ ما باب ابمعة، كتاب مسالم؛ أحرحه !١( 



٣٤١الأقاءاا>اءدلاسوذ، 

اس

يخةدالإسزية:١- 

علالأ-حتاوا0 أن ثنالهوذ ورعاكم~ اش —وفمكم الشيح فضيلة \ذ؛ذ\دأ.' 
ويقولون:الإنجليزي، مادة احتار ق الغس سشحلوو الطلاُت، ويعص الأبوااّ_ا، 

الملثومأن:نص وهل ذك؟ م فإ محوزطبجا، ولا الئار لخه هدم 
ماذاذك، حل معتقدا المادة هذه ق الغس له نبي نى ثم المائة؟ هذه ق الغس عن 

أفيدوناالحرام؟ من ثيء فيه شهادته مذ عله يدحل الذي الماو وهل الأن؟ عليه 
وفةكماuه.

لثمكي؛ الطاك أن نتاة: الامحائ، له: ؤيقال الأتيلحاذ، الخزابذ: 
نياقبماز مهالة، يئز أن ذللث، عل ؤيتبتي الدرامي، العام هذا ق كئصيلمه مدى 
منأو اقزئط، إل الايداش من كاذ مواء تليها، الى المزلحلمة إل اولحلمة هذْ 

العنا،للدزاثات الحامعة من أو للجاسمة، الثانوى من أو اكانوي، إل التوسط 
تحللا فإلا كذك، كان ؤإذا الشهادة، هذْ نزلحلمة م j نثة، إل تنه من أوكان 

عستاُمن ونلم~: آله وعل عليه اف —صل البي لقول فتها؛ يغس أن للطال—، 
غش•كل 3، عام وهدا ثاارُ ملتس 

واأزاتّ-،..كالثوات<ّ_،، معتته أشياء الشهادات هذ0 عل ربوا الأمر ولاة ولأف 
والمراتبامحافات، وهذه الثواتب، هذ0 ننال أن يمكذ فكيث ذلك،، أمتة وما 

١٠ ) رنم •مار، غشنانليس ارمن ه• الني قول باب الإي،ان، كتاب ت ملم حرحه ا( 



٣٤٢

الئو\وبهد0 أو الراتب، هذه ثأخد أن للث، تحل كيف الوظيفئ؟ الثلم وهي 
بالغش؟إلا الرانس، بوم ستحمه ما لمْظلح وأث 

الأمورولاة لأن حرام؛ الغش الإنجليزية.. اللغة ل حتى حرام، الغش فتقووت 
اللثه.هدم محي أن اأنحلة هذه اجتياز شروط من وجعلوا قزروها، 

لثتهممنلمى أناس من فكم صحح، غير فهذا الكمار، لثه إما قوله! وأما 
الدنياأمحطار حمح ق باللغةّالإنجليزية يتكلمون الذين المنلؤس كل الإنجليزية، 

اللثهأف هوواى كإ نرى كثا ؤإن فيها، للأنسان صع لا واللثة لمون، مكلهم 
ثولثة الكريم، القرآن لثة لأيا وأتيومها؛ اللئات أفضل 
ه؛سبمم'.

عليالث،ممرره هي ثم والكافئ، الثلم حا يتكلم مثهوره عاليه لته هذْ لكن 
أفأم أنا الأيام، من يوم ق محابجا ى إنلئ، ثم الئئار، لثة كانث، ؤإن حتى 

يديلث،،يى لث1للم رجل ياق كبثزه، مملحه فيها وجدُتج لأي اللغة هذه أعرف، 
لالدين واجبات مذ أشياء ق نحل مثلتا ويرى معه، قماهم أن ثنتطع فلا 

أنثنتطع فلا ذللث، غر ل أو الحج، ق أو الزكاة ل أو الصوم ل أو الصلاة 
معه._5LJ؛ 

المنة؛اللعة '؛ اليهودر لعه بملم أن ثان بذ ويد ه البي أمر ولهدا 
زدها.ويكتن، زيد، يمزأها الهود مذ المحب جاءت إذا حتى 

ريمواحو، ترخمان عبوز وهل الخكام ترحمة باب الأحكام، كتاب تعلقان البخاري حرجه أ ا
والترمذي:(، ٤٣٦ رقم)٥ الكاب، أهل حدث رواية باب العلم، محاب وأبوداود: ٧(، ١  ٩٥)

(.٢٧١٥رغم)الريانية، تعليم ق حاء ما باب والأداب، الأسل.ان أبواب 



٢٤٢القاءاماحدياسرذ، 

الإنجل؛زلإ،الك طم إل ام احياج ندى الأن ثم أن يكن فلا 
يعرفلا محتتع ق اثك افرض •ءِقجل، افب إل للدعوة بالعة وسلة تكون قد وأما 

اف؟إل ثدعوه كث إنجلزى، غر أو إنجليزيا، كاف مواء الإنجليزية اللغه إلا 
يدثة،أن ستطع لأ الإشارة من بلمنا مهنا ؛الإثارة؟ يدعوه أن يكن هل 
بالعبارة.ول.ءوه ي ثدعوْ أو 

للناسمول أن يمكن لا ايه وصحيح صحيح، عو صور التصور فهدا 
اللعةإل أو الإنجليزية، اللغة إل اسملوا العزيية! باللغة عليهم اممه س الذين 

كإل ١^ الثغة بمر الإنسان أن رى لا غرها، أو الأزدثة أو الفارمج 
لأيلالغي لغة كونه:ظء لكن والقائم، اقثالم، لغة مي سمحا أ-محزى، 
ينكزهأحد فلا حزاما، لبمث، التي الدثوية للمصاثح أو عغ؛جل اف إل الدعوة 

أيا.

للشتمحمحوز ولا >ا؛، الأنمار ي الإنجليزية اللغة ل الغش أن فامحأ 
الإنجليزيةاللثة ق الإحابه يعامل أن عليه الواحب، بل أيصا، ذللئح ق يتهاون أن 

هزيىّولا الدزانة... نوادً مئ ل الإحاع ك،ايامل 
المعشوسالمجاح ، LljJi؛يتوصل ثم بالغش، يتجح الإنسان كون وأما 

وصاكلمي >، تحو ذلك أن نزى قانتا اقا:ب، ين مء إل ١^^،؛ افزيل 
١^.هدم ق الئثاح عل ١^ الثأسا من امقاذة الذي 

وجهعل ثانية منه الاحيار يعيد أن ممأكن إذا عليه يجب الإنسان أن ونرىت 
أماالؤاس_ا. هدا عليها ثردّتا التي الئهاذة ل الغس كاف إذا هدا فنيثعل، صحح 

ماالشهادة نال نزخانة آحز وكان اش، إل تاب، إذا فهدا الدزانة، أناء و كان إذا 



وقا«اتاسا;صن ٢٤٤

فيإعليه حرج لا وأنه عليه، يتوب اف أن فوجو صحيح، وجه عل 
الشهادة.هذه عل بناء الؤاتء_ا من يأحد 

يعيدأن يمكنه ولا الثاتب، هدا ما نال شهادة آخر ق عس إنه قال• فإذا 
أزمحئخ؟لابمليغ حاو لأنه الامحان؛ 

أنجوفيه، عثن فع لها علاهه لا يشعلها الخي الوظيثه كاب إذا أرجو فإف 
صحيحة.ثوبة ذللث، يكوف أن 

••هصى••

-٢

الخبالئشمق يهل وسطح، الأرض ثشمق القيامة يوم أن ^^S، السؤالت 
لا؟أم افLح س تحض واكتن اي 

فهيءغ؛ْل اممه عياب من ينثتث هده و\لإو\يذ الأرض انشقاى لا، الخواب; 
ومحذ"يرإددارّ فهي هدا، ق ثلئ، لا اممه، عقوبايتذ من والرلازل الرلأزو<، سبه 

حرجحر الأرص نو الذي لأف شرهم؛ وكذلك اليرثكان هذا حم وبع للذين 
مرن،:ألا علنا تحب ولدللثؤ مكان؛ أي ل يشمها أن عل قادر الزكاذ هذا منها 
أنوأزاد عغجل، افه محيرها محدؤيه، كونيه أمور هذه نقول: بل بيعيه، أمور ءذْ 
اف.إل ؤيزجعوا يتدكئوا حتى آياته انماد يرى 

مثالأشياء هدم بنا £ث منه وحوفنا عغئثل بافه معرءتثا لقلة الأمف مع لكن 
صارعج أو تحابا، رأى إذا كاف . الرمول أف مع ثيء، لا وكأما الرياح، 
عدن،محي عداب،، فيه لإكوو أو يوش ررما ؤيقول؛ وجهه، ؤيتم وؤئرج، يدحل 



٣٤٥الأت1ءاماّوواسمذ، 

ض?تااثحُأاا•
ونحويثا،ؤإنذاوا، عغيجل اش من عقوبه نمر التراين هذه أن ٠الخاصلت 

منالماص ؛iU -أيصا- مع المي الفتن أن ك،ا وقاف، حا شظ أن لمؤمن اض 
أنعقت ألثادر م ^،؛j تعال؛ افه نال ي عقوبات،، ~أيصا~ هي وغرها حرويت، 

السئ،قاو هدين وق ]الأنمام:هآ■[، ه آرثدم محت، ين آو ثودؤآ ءثاثانن ؛؛^؛ ٤٤•يبمث 
يمكنلا ^١ نحت،، من أو فوق من شماث سالنا أذ أي: ،*، ^-^II®أعود :٠ 

بمتؤثقاهصم:ْأ[،قه(^:®؛s،>ومحق  psون ِثُ،نال: \3ووو 
معآ، أهوناار قال~ ~أو آبمر ®هدْ الرسول.• فقال، ]الأنعام:ها"[، تنيره اسر 
v^،JJbوينييح ؤيمتلة، مثلئ هو الذي الرحل مائل الإنسان كون عظيمه؛ أما 

منقصل بإ ثتعظ أو علثا نجن، مول: لهدا عفلممة؛ هده وأهله، صه وعن ماله 
الناصد؛ن يموُث، ي، ثتعظ وأف هدرة، ولا فيها، لما صنع لا التي الكوث افه آيايتؤ 

أنعل هادو ثل، من ناكنه ممق أزض 3، القس هدو الذي فإن الفتن، مذ 
ثتعظأف فالواجب، أحزى، اوض إل الفته هذه ؤيقل أحرى، أرض j، يثيرها 

١^.ي عالما و وألا حذْ، 

رنمأنيي؛إمه، سثمل ءار؛ئنا رأوْ ؤ؛لثا قوله: باب، الهران، تضر كتاب أحرجه )١( 
والمرحوالغيم، الرح رؤية عند التعود باب الامتسماء، صلاة كتاب ت وملم (، ٤٨٢٨)

(.٨٩٩رقم)بائر، 
آوعئ١ب١قنمئةآ عومحإ همأأثادرءآدأسث  ij^؛قول4ت باب القرآن، تفسير كتاب البخارىت أحرجه )٢( 

x٤٦٢٨ينشصآه،رiم)



لق1ءاتااابابالفش ٢٤٦

يضع؛ضاذا لفتاةJتووGuإشاض، ذئا - ٢ 

ؤت\قسبحات الله إل وتاب معاصي، عنده كاف إنه ت فيقول ينال شاب السؤال! 
هليصع؟ فإذا بكر، ق الريا محمل وهوأنه صمثرْ، تنيب رالث ما تعصيه ولكن 
الأنم،ورمحض الهبة، لاحتلأفت، يتزوجها، أن يتهلح لا أنه العالم مع أهلها؟ يراجع 

بالقبيلةالعائ1ة علامة وكيلك، الثءفرإ، مصرعل فالأب> العائلة، هذه من الرواج من 
حياةويعيش شسه، يتحثط رال ما الأن وهو للننست،. بالننبه يهز عذ ثمم، 
هذا؟ل فضيلتكم رأي فإ المفك، هذْ ق مصطربه مسيه 

لأنعليه؛ يتوب افه فإف ذنب أي من ثاب إذا اف الإنأن ثرى الذي الخراب! 
آثهح ييميى لا تعال• قوله ق الكبترْ العظيمة الد«نوُت، أصول يكر افة 

وإلايالحم، ١^^٠ نئم ألشفآني ءؤوثُثتأون الئزك، وهذا ءاحزه، إلها 
أويليآثاما ئلك ؤوم0تنتل قال• الأعراض، وعل الغوس وعل اف، عل عد'وان 

يعملوءامى ئاب س إلا اؤ؟ مهكائا مهء متقلد أثتبممي يؤم ١كئارث، ئ يضعف 
تدلسبماعأوبمن 

الخطالنزوط فيها امحلت نئولخا ئ و\ج إذا الإنسان عل فالواجب، 
والإخلاصالمنتمل، ل يعوذ ألا عل والعزم والإمحلاغ، النل-م، وهي: ١^^ 

الئزوطهذه فإذا الأوان، فواُت، مل اوته تكوف وأن الأذل، وهو 
الزثا.حتى ذنوبه س نلمؤ ما كل ما يمحواممه موح، ثوبة فهي *حمه، ل الخمسة 

بنمسها،ذللا، عن تنأل لا محهي باختيارها، كان فإن  ١٦؟سؤئ بالنسبة أما 
أزبمحمحاممقن ؤإذا الإكراه، هذا من عثل اممه \0ةوجأل قء إنجائا كاف ثمإن 

غفوررحيم.٥^٥١٤^١)؛، وافه لها، الاستغفار مى محليكثن سمخن لم ؤإذا فلمعل، 



٣٤٧الاق1ءااواحدواوسءذ 

عظيم؛حتج ق ممتكون وأنيا الزيا، بمدا بكارتنا إلهاسما من حصل ما أما 
يكونسوف ثكازما رالغ قد قالت؛ إن مشكله، بكر أما عل حطثت، إذا لأما 

بالميهالخس من ثيء هذا ق كان مكثن ؤإن كثيرة، استفهام علامات عليها 
ولكنت،ثوبتة لكنت، إذا عغجل الله مى أرجو لكي بمروجها، الذي للروج 

وءرحا.يزجا، له، اف يبمل أن صادمه، وثوبتها مطاوعة، -أيما- الزأه 

مىالأب ورمض المبتلة، لاحقلأف ما، بمروغ أن يمكن لا إنه قوللئج• وأما 
باليلةالنائو علاة ولكزلك، النفض، عل ثصإ فالأب، النائو، هذة مل الززاج 
فهداما بمزوخ أن تم إذا حال كل فعل لت،، باليه بك ص قئثيف 

صائمة؛ثوبتها ذامت، ما ومحرجا مرجا لها اممه فثتجعل يتيم لمْ ؤإن اآطئود_،، 
عام.وهذا ]ااطلأق:أ؛[، عثللم'ءم؛ْااه آممه ييق ءاؤوس قالت تعال افه لأف 

٠٠  •0^0٠

َءَََُُوَه

فبله؟أم ماسوراءأقفل بنديوم يوم صيام هل ٤- 

هبله؟أم أفصل عاشوراء يوم يعد يوم صيام هل التوال،ت 
معهأويعوم ممنيا، يكوف أن إما عاشوراء يوم صيام ااعلإءت قال، الخواب،! 

القامعيصوم أن رائعة، صورة هناك ويمكن عم، اثئادي معه أويصوم القامع، 
الشهر.من أيام ثلاثة فيصوم عم، والحادي والحاشر 

القامعيعوم أن فالأفضل يومم( إلا يصوم أن يريد لا لكن إذا والأفضل 
احتلم،ه(-  ١٤١٥)عام ~أءني العام هذا ي لكن عد، الحائي يوف والعاشر 

علالناس فبىبمص ^■^^١، إلا الشهر" ثبوت ~أعني، اجذ يصل لم لأنه الناس؛ 



ت«اوااكاو،ا1متوح ٢٤٨

هوالناشز اليوم إن ت وقال يوما، ثلايئن الخجه ذي شهر يكمل أن وهو الأصل، 
-الخأز م3وا ثل من الإ هإ والذين والاثنن، الأحد، نمام الاثنتن، يوم 
السبت،يوم يصاموا الحجة— ذي من الثلاث؛ن ليلة دخوله ثث الشهز أن أي؛ 

الأحد•محنوم 
السئرأف داود أبو أخزجه حديث ق ورد قد أنه اب؛را أن أود التانبه و-يذه 

ائرضفها إلا الثنت، يوم يصوموا ررلأ قال! وسلم— آله وعل عليه افه —صل 
فهدا'، دلبمصنه،<ر عب عود أو ثجزة، لحاء إلا أحدثم نجد لم ؤإل غصأ.( 
قال!المشهور الإمام انس بن ماللئ، وهو رَمهآنئئ مالكا إف داود! أبو قال الحديث 

يصح.لا الثسول. عل مكدوب أي! كدب الحدين، هدا إن 

وفيهسنل.ْ، ق اصطزابا فيه أن وجد الحديث، هاأ.ا ثامل مذ أن والحقيثه 
متنه.ل أوثكارة شذوذ 

يراجعهأف شاء ومن العالم، أهل عليه دكث؛ا ص. سندو! ز الاصعراب أما 
فنبَاجحه.

الخاويرواة فنا س البن عن ب أنه فهو والككارْت متنه j القدود وأما 
١٣؛فقالت،• الحارث ينتج جويريه عل يحل ًلكإلثثقيوثؤ البي أن جتجه صي 

لا.ثالث! عدا؟«، )رأئئومين قال! لا. قالت،! أقس؟((، ر)أضثؤ فقال! يائ. 
قال!«ةئطري«رى.

(،٢٤٢١)رنم بصوم، البت يوم نحص أن النهي باب الصوم، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 
٧(.٤ ٤ ر رنم بت، اليوم صوم كراهية ل جاء ما باب الصوم، أبواب والترمذي• 

(«١  ٩٨٦)رقم الخمعة، يوم صوم باب الصوم، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 



٣٤٩ار،ق1ءاماحدواستوذر 

سويالو قول فهذا الثبت، يوم يكون الخمعة يوم مذ العد أف ومعلوم 
عذالسنن أهل رواه ما وكذلك السسث،، يوم صوم ل أذن أنه البحاوي، رواه فيإ 
اونول.:شوب؟كاذ اتي الأيام أفن م نا ثئك: أنما نها نلمنة أم 

٤^١^٣^ثوو نق مذ قت الأخد«را؛، رز؛ ١^،، را:ز؛ قالت: 
حزاما.لسل بت اليوم صوم أن والفعلية المزؤ 

يعمللا إنه قال: من فمنهم ئه، العمل ق الخي.ث هذا ق محتلفول والعناء 
الخدينلأن يفند؛ لم أم أزد سواء به، بأس لا الثإت يوم صوم وأف إطلاقا، به 

الأحكام.مذ م >ه لاقني لاثصخ الذي والحدنخ لامخ، 
الأحاديثوبين ينه الخمع إن وقال: الخدينا، حثذ أو صحح من ومنهم 

ماوهل.ا الأحد، يوم أو الخمعة يؤذ يمرذْ أن فقتل، إزائه عنه المنهي أف الأحرى 
'،بامذر فلا آحر يوما السبت، يوم ْع صام إذا فقال: أحمد الإمام إليه يهب، 

الأحد.معه أويصوم الخمعه معه يصوم كال 
أويومعرقه، كتوم صومه يننغ يوما الثبت، يوم صادفن إذا نقول: وكذللثؤ 

يوملأنه ثمومه؛ أن المراد لأن صومه؛ يكنه لا فانه همرم' نهر من العابر 
•صومها التي الأيام مذ صادقة بجا لا بمنه صومه أي: السبت،، 

الثثتيوم صاموا اناسا أن نبع الإحوة بعص لأن ذللئح؛ عل يهتح وقد 
ليسلكن محتهل، اّقميمة ل وهذا يمطروا، أن فأمرهم والعاشر، التابع لمثوموا 

كلمحهد.ش1ا.

(.٢٧٨٩رنم ٢، ١ ٤ الكرى)r/ المنن j اتئ النأخرجه )١( 
١(. ٢٣٨رامويه)Y/ بن ؤإسحاق أحد الأن،؛ سائل )٢( 



لق1ءاتاو،اباهتيح

صا؛شدةالأرض:٥- 
جههامحه إذا الإنسال أن الأرصية! الكرة قضية مقدمة ق يكن الثؤالث 

ذلك؟فكيف أيما، وبالعكس المثرق، جهة من ياق العزُت، 
هذا،فثتجد الامحاه هذا عل ومر الطادراُتا، مى طاترة اّتاجز الخواب<ت 

ابنالإسلام وميخ ، جرم كابن ءد؛ءا؛ قًيإممذ العلياء كلم وقد مؤكد، ميء وهذا 
لويفهو العرش أما كرؤثه، الأرض أف وأكدوا ذللئ،، عر وغرهم ؛، تو1هر 

ضعنإذا أنه ه ائ أثو كا قوام له لأن كزوي؛ ض ممه كالئك، الياوات 
بثوانمآخدا مونى  iSjijمحو، مذ أول الرنول. يخوف القيامة يوم الناص 

ثزهوصاىصيي،ض!ذاص
أحرى.مثْ مطارجده ق محط ُائا فإذا عزيا، وانحهث، جدة مهنار من بالطائرة 

••ؤصق(•*

*نألمالإسساءضابديؤاسةوالنار:٦- 
دامتما ي؛ا حنإبيك\ ؤ النار! لأهل هود محورة ل عغئجل افه يقول السؤالت 

التيالأية ق وقال ١[، لصد:ي• يرُةد.ه لما مثال ربق إن ريش ثآء ما إلأ و\يوض آل-ثوذ، 
ه:١  Viألثؤق;الاثض ه:١ قسك ش\أغ \مَيدرأ >نأثا ص' 

ابق؟أهل ي هنا بالمشيته الزاد وما اقصود، ما ١[، • لهمد:ه محنذؤزه غير ظه رممي 

واليهودمحا،لم البتن والخصومة الأشخاص ل يدكر ما باب الخصومات، كتاب اJخارىت أحرحه )١( 
(.٢٣٧٤رنم)مسه، فقاتل ص باب الفماتل، كاب ومنم: ٢(، ٤ ١ رنم)٢ 

عنوانف الخانجي( مكتة ط.  ٧٨حزم)آ/ لأبن والمحل، والأمواء الش ذ الفصل كاب اظر )٢( 
الأرض(.كروية بيان )مطالب، 

)م(محموعاكاوى)ه؟/هها(.



٢٥١اث،ق1ءالواءاوياوثوز، 

شاةما إلا والأرض، اائ،اوارث، ذانت، ما فيها خاJئول أيي الراذ الخراب: 
عاذئو؛تؤ، ومال: الأسشاءُ هذا لإ:ان، لو لأنه ذلك،؛ عل زاذ فيا تُلأ، 

قالثعداء بثاء أو النار، ل الناس بقاء مدة بان واهم ١[، لهمد:م\• ه وا[درض 
١[،لهود:م\• ^١٤١^ ثاء ما ؤإلأ قال: ثلنا والأرض، الثإوايتح دوام يدر عل الخك 
تعالافه بهز وهد عليه، يزيدوا أن تعال اممه ثاء ما ذللث، عل يزيدوذ اثعنى: صار 
لأصحابباك ولا الخنة، لأصحاب باك لا ١^، \ل ذلك أن أض زلإ 
فيهاحالدوف أمم كلامه من آيات ثلاث ل الثار أصحاب ق تعال فقال الثار، 
دهملنغر أقه ذؤن لم وؤشوأ أئ؛نكمروأ ُؤإة النساء: نورة ق قال كإ ا؛دا، 

ماراهأش عل دبلئ أيدا فتآ جهتيموئ ضبم< إلا . مدثا دلأ,ييييه»( 
كمحنأوأ معيل ^٢ ؤأعد ألكفؤن نمى آس إن ؤ تعالت وقال [، ١٦٩-١٦٨]الساء: 

الخذتنورة ق تعال وقال [، ٦٥، ٦٤]الأحزاب،: ثيهوه ولا نلتا لابمدؤن أبدأف فهآ 
لابن؛"أأ[•أبداه دع "ث-إد!ث جيشي نار لدر ؤ0 ورّولع» أثث يني، ؤوس 

الثارأهل يكون هدا فعل القرآن، ق فمحثر الخثة لأهل بالنسبة التأسي أما 
ماؤإلأ وجهه معزهتح الأستثناء أما مؤيد، حأJودهلم وأهل مؤبد، حلودهم 

قاءنههلمد:ي'ا[.
••و،يق(••

^قبماال1ماتاسردالآبي:٧- 
اJوكصبجا،^^فالآلميفيثااقضث الئؤال:

المحلأيتحق سبر بدأيتف الخدمه هد0 أن كإ الئمدي، الثحب عملثاب لثنهيل 
الدهك،محلأب يحني: العلريقة، -آد0 الشراء قور فهل الدهك،، ومحلأب، اشجارية 



لقاءاتااك1باهتدح ٢٥٢

أنوالرائ الأم، لادئ اهمصابمإذ ئمابمأ، ب ص 
يديعلا الشرى بأن عتيا مدا؛ ؤيطلب الألة، ي ؤيدخلها بطاعه، العميل يغطى 
حسابعل ُه ائرى الذي المبمع ومحول الحهاز، ل بطاقته يدخل ؤإثإ مدا، 

مابفى؟هناك ركول أن يوف المحل صاحس، 

الاوم_اق يثرط لأنه والقصة؛ الدم، شراء حال بجوول لا هدا ابواب• 
بتحويلوقام والقصة، الدم، المثري أحد إذا أما ا-بانين، من التقابص والقصة 

جوازرى لا ؤلدلكر الخال؛ هده ق مابض هناك فليس الكمبيوتر محريق عل افن 
الدمن،شراء ل الهلريمة 7أذْ د٠نامل ثد أنه ثحعى من لحصل لو لكن دلك،، 

لأ:ششُبمثا.لكث فلأبمس امحآ، دري لا وهو والفئة 
المثري،عل التنهيل وهومذ يه، بأس لا فهذا والقصة الدهس، عم ق أما 

مدا،يدير ولا ~مثلأ~ ريال آلاف بثلاثة ملنا ويثري الرجل، يدخل فمثلأت 
فهداابهاز، هذا ؤلريمحا عن المجل صاحب وصني إل اللمغ هذا بتحويل يقوم بل 

ضآمح،ولأثيءَف.
*•ؤصق(••

اسونااذذ،نياض:٨- 
العني،بنلمس، دينه ق الإنسان يصايلمؤ أن يمكن هل الش؛خ؛ ئضيلة ١^^١^ 

ذلالث،فإم؟ؤإزكان 

افلقول ننمة، كل ق ثيء، كل ق الإنسان يصاب قد الخواب: 
ننثةذي >اكل القشزة: العامة الأمثال وق حثده، ثنثاسدإدا ومن ؤ تظ■' 



٢٥٢االق1ءالواحدواوسرذ 

قدأو بالعتادة، صدره ؤيضيق بالعم(، التدين الإنسان يصاب فمد محسودا؛، 
أن؛ئمظ.ينتطح فلا بالعم بماب أو حفظ، ما فغنى بالعم يصاب 

نبتهاكدز ثيء تبؤر ررقو اف رسول فيها يهول، بالعي فالإصابة 
المح،(<رم

حتى،٠، افب ونول، به أمر ما لفعل العائن(، م( يبمغ أن ذلكت ودواء 
إلاأنث،»لأإله نول وكيلك، والاستغفار بالمنة 3ش إ'يحخ فان المح،، هزول، 

آلميثث قال• اممه فإف الظال؛ر(اا، من ^٠!، إل( نحايلئ، 
قافالثم، حال ( JjU^Jفاقا من كل الكلمة وهده آلثوهوأرك>ه، ذف-؛وا ^ ^؛١١٤

الفاعل؛ر،توأصدي( الهاشم،، أصدى وهو قال لأنه عنه يزود تعان، افه 
ؤقزاءةالدكر من يكثر أف معليه يقيه ؤ، ذللث، وجد فمن( آئسيأ؛ك>ه، ذش؛أء، 
مماذللث، وأمثال الظالم((<، من محت، إن، نبماناف، أنت، إلا إله »لأ وقول: الهمان 

٠^١^^١^٠.وزد 
ممدخفل ي لكن هدا، ض أذرى فلا المح(، نتيجة الأوماف_، منألة أما 

فانهالمما١ت، ثعل لكن ؟<، وتفها إلا ممستا آس يكش ^٥٠ تعاز(ت قال 
عثه•

(.٢١رقم)٨٨ والرش، وا،لرض الط_، باب، اللام، كتاب، مسلم؛ أحرجه )١( 
قالت،؛رء.بمها عن ( ٣٨٨)٠ رنم العين،، ؤ( جاء ما باب، الهلب،، كتاب، أبوداود؛ أحرج )٢( 

.العين(٠ منه يعتيل ثتوصأتإ العاتن يوتر ركاف 



دق1ءاتاكابالسوح ٢٥٤

aَ ُ ء َ ُ ْ َ ْ

الس4،س؟وحوو ضي هل ٩' 

دورانعن درس الأبمابي، السادس الصفئ ق العلوم مادة ق •عندثا السؤالت 
هذا؟يثبت ما ئق أو كتاب ق ورد يهل الشمس، وحول مسها، حول الأرض 

الدرس؟هذا من المدرس موقف هو وما 

١^ق  ١٧٣لا هذ\ لأوز لأ أو الأرض؛دوؤ كون ^١ ٠١الخزان،: 
4دأ؛طم ند آ0 ا'لأنجا)وبت- ؤ< ُأؤمألما ٣](•' وموله أويثئدْ، ي3يده السق أو 

الأرضإف ت يقول ومن __^، لا الأرض إف يهول! من دلل هذه لالحل:ها[، 
فقال]النحلت١ْ[، 4 ببمتكم تعيد أن رلأٌر^\ ؤ، 4رألق هذا؟ كيث تتحرك، 

َث،ذلل ثدا الآخئول: وقال لنا، ذلل هذا ص: الأرض إن قالوا الذين 
حمسنا*

أن>؛وه آلأكنج، ف، 4وألق قال: اش إة قالوا: لنا ^ إما قالوا: الذين 
الإذو.. ]اوحل:ها[، 4 بأًظم محل 

]اكحل:ها[،4 يوءظم تحد آن روبت آزمخو ق 4ءألق الأحروف: ومال 
الزكة.أصل عل دل الاصطزاب، وأن صطرب، أذ أي! 

أوثدور،إما أقوو: أن أسممليع ولا هذا، ق اتومف أنا حال وعل"كل 
كائن،ذلك أن \ذثة' ل أو ١^ و عندي قش نم لأنه دوث؛ لأ إما ولأ 

كائن.أوغل 

عفتدوؤ الي هي الشن>ز أن الآن إل أعتقدة فالذي للشس بالتحه أما 
هذاالأرض، حول بجزياما بالشمى يكون والمهار الليل اختلاف وأن الأرض، 



٢٥٥الاقاءالواحدياسين 

اشش،حالق الذي هو عغيل وافه اممه، كلام ^ ٧٥٠هو هذا لأن أعتقدْ؛ الذي 
ت\3لئوقاقتافه قال عنيْ، مذ 7يا أعلم وص الأرض، ■حلى الذي وص 

ؤطلأتهالأف، صميران فيها ]اتكهف:لإا[، ءنَؤهفه1ره تذؤئ طلت إدا آلئنتز 
الأرضتدوران اشس طلؤغ ولوكان الشص، أي: ؤقرور4 الشص، يني: 
طلت ٠١٥١^ويأتينا— ثيقلإ، هي ~أي• عليهأ طلعت إذا الشمس وثرى لقال؛ 

^٧^١]الكهض:'اا[، يجلإه داق مببمم ٤^،>، ؤإدا آ'نيان دان ءنَكهغهر 
ايفا،المن عل تعود صمم ه السمن، عل لعود صمر ه عربت 
مانتحئ تمحا دؤ عن أ-لإد حب أتتق الإ ^^؛CJ عذ تعال وقال 

الأرصىبدوران دلك كان ولو يابجاب، الئمس توارت لص؛آ'ما، ه بأئجاب 
القرنين؛ذي ق تعال وقال دالخجاُسا، الثمن أي: عنها، ثوري حتى لقال: 

البحر.ق أي: ]الكهف!أخ[، خمتوه عيرِب ل شب الئتسنؤثوثا ضب ج ؤ"مآإذا 

كريم! ك رر:ا الشنز: ص حين م م ئفيهئصمُ النئ وقال 
_،ثمث، شجي 5دهي قازث أم، وذثولأ اه قال تدهي؟« محن 

جثت،،حط من ارجعي يل؛ محإلأ لها آذف يإذ َلأ، أم محقع دجل عر افن قنتأذد 
قالوالذي الشمس، عل ثعود الصّإئر هذه كل ٠، الئرمسااار مذ هتحئج محرجع 

^^بم،ئواط4ُتىفأَمةاع.
كإئئهده محتوما آمنا ثر لمْ دمثا فنا هذا، إدراك عذ عقولنا ثحجر ونحن 

الواحم،فان الأرمحى دوران بثس_، والنهار الليل ، احتلافأن عل الثمل ثئهد 

لم؛وم(، ٣١ ٩٩)رقم يحسبان، والقمر الشمس صفة باب الخالق، بدء كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
.( ١٥٩)الإمحان،رفم فه سالدىلأفبل 



لقاءا ٣٥٦

فلأنبقول ثأخد أن محوز ولا الواجب هذا والثق، القرآن بظاهر ناحد أن علتنا 
١^والهازمثلاكسأو لومضأنناأيما أى:^١زمحا٥^١إغثثا، آلا وفلأن 
ذلكق يمهموف بإ الناس حاطب تعال افه إن لملنا؛ الأرض بدوران ثعاقبهإ يكون 

باعتبارلا الرائي روية يحب وثزاورها وعروئيا، الشنس طلؤغ ؤيكون الوقت، 
الوائ.يعارض لا القرآن لأن يأعثننا؛ حثا ذلك علمنا إذا نقوله هذا الواؤع، 

 Uوغيثئنثغدثة، ي إف قالوا: م كذا، نقوو: كذا، ^^١: أن د و
ؤإنحلمها الذي فمن تنثندث، ولا تش، لا عندهم المادة اف- -سبحان حادثة 
محلموىحادث الكون كل لالأنمام:آ'اا[، ءمْثونه إلا يم نإف آلهلى إلا سعوف 
عما،وهمن تعال؛ اطة قال ممد فناؤها وأما ثيء، لا من عيججل افه حلمة 

ثذروْرمادا صار ؛النار أحرق فإذا حشتا، امحلت، ساهد ولحن لارخمنتآ"آ[، 
كثمالنل،اء بعص ذب ولهذا نو؛ مما كاف هوالذي هذا اوناذ هل ١^، 

تحولشإذا النجاثة إف وقال؛ النجاسة؛الاستحالة، ؤلمهارة إل نمته ابن الإسلام 
نجاته.ووست، زماد ههي زماد إل 

أن-يا يكلم من آراء نتابع أن لنا يثنح، لا منائل هذه حال 'كل، قل 
وجهعل المح( رأي لنا تيرأ( إذا إلا عكقل افب مى مرل وحي وعندثا هكذا، يقول 
به-باس لا ثي(ء فهذا منىآحر، إل ساول، أن محن 



٢٥٧اوه1ءاثذيواسّت، 

هضى——
وأصحابه،آبه وعل محمد، ثبتا عل وتلمم الله وصل العالمتن، رب فه الحمد 

بمد:أئا الدين، يوم إل بإحسان بظإ ونن 
خميس،كل تم ١^؛، الأسوعثة اللماءات من والئتون الثال المجلز هو ^١ 

ه(. ١٤١٥عام)ادمم شهر من والبنروف الحائي هوالخميس وهدا 
ص؛إويتصصياضو.

الكريمالقرآن مسم مذ تكميمتق افه يسر بإ سكلم أن عادتنا من وكان 
المجر.موؤة إل اسهيثا وقد النأ، ؤرة بابتدأناْ الذي 

تعال:مله مجير 

ثالئجمحوأه دول ^^١٠٥^٠١٥ سبمادةؤةئاق^: اف قال نقول: وباطه فنقول 
علمر،وليال بالمجر، أيإن: هد؛ كل ]الفجر:ا-أ[، تره ^١ وتل ?٠ ^١^ 

بمر•والمإذا والوتر، والشفع، 
-نا.تعال اممه أمب أشياء خمسه 

الئزقئالأم ل يكوذ الدي اًئ الال1وث م: والفم ؛ ٣١الأول: 
وثلاثتنواينتئن ساعة بيذ ما السمي محللمؤع وب؛ذ وبينه الشمس، محللؤع قرب، 
تطولفاحيانا الخمول، باحتلأف وغتلث يقيمه، عثزة وسع ساعة إل دقيقه 

الخمول.حب وأحيائاثقمحز الشص، وطلؤع المجر ما؛؛ذ الحصة 



الفضحالهاب ثءات  ٣٥٨

اشمهنا; يالفجر والمصود كاذب، ويجر صادي، هجر ئجران• دالتجر 
وحو؛;ثلاثة من والكاذب الصادق المجر بين والفرق الصادي، 

ولذليس ١^، ق ممه يكوف الكاذب ١^ ; ٥١الزخه 
الجوب-إل النإو من يمتد عرصا، فيكوف الصادي الصم وأما طولا، 

يطلعحتى ^١٤ ۵١١يزداد بل بعده ظنمه لا الص-اديى الصم أف الئاف• الوجه 
أنبعد ظننه بعده عئدث ظلمه؛ بعده يكون فائه ١^١^^، المجر وأم؛ الشس، 

ويزول.يصمحل لأنه كاذبا؛ محمى ولهذا الصياء، ^ا يكول 

ئالكاذب ١^ أثا باش شل الئادق ١^; أة اس; الزخه 
ؤللمة.الأفق وبين 

هلاالمدن ق أما او، ق كانوا إذا الناز يعرهها حئئه آهاؤ مروق ثلاثه هده 
العلامات.هده نحجب الأنوار لأن ذلك؛ يعرفوف 

ظلمةمن انتقال الحميمة ق وهو النهار، ابتداء لأنه بالمجر؛ اف وأهم 
انير.ّهجر إل دامسة 

هاوكا ولحن، اممه إلا اشنر بمدا الإتيان عل ميز لا لأنه به؛ اضُ وأقب 
عمأثهأؤيحفسإلنه ءثه=ظلم١^سنيداإك]نجمق؛ثم ارء:؛نر اممهتازقؤث\ك; 

[.٧١القصّص;ل ه ثممتى آنلأ بضياؤ ياتيمكم 

الصائم؛اك إممثل; ثزعثة، أحكام عليه يرب لأنه بالمجر؛ اف وأمثم 
إذاأوثملا م ؤ صومة كان إذا ينساق، أذ الصائم عل وجب الصم طلع إذا فإنه 
حكإنوهما المجر، صلاة وفتا لحول أيصا; عليه ويرب، صومه، يتم أن أراد 



٢٥٩الأقاءاثنيواسر؛ذ 

منالصم يراعي أن نجب أنه أي؛ الصلاة، وقت دخول أمحهإ عظيممان، ثرعثان 
لأنناالصوم؛ حال ق الإمساك أجل من راعيه مما أكثر الصلاة وقت دخول أجل 

أصلعل سنا فإننا أحطأJا أثنا مصثا لو الصيام ل المزات عن اك لإمال 
علثنينا نكن i؛ المجر قبل وصلثا أحطانا لو الصلاة ق لكن الليل، بقاء وهو 

الإنسافأف لو ولهذا الصلاة، وقت، دخول وعدم الليل بقاء الأصل لأن أصل؛ 
-بماؤو\ ولا مل، فصلأيه واحدة بدقيمة الصلاة وقتر دخول نل المجر صل 

ءمه. 
لمته.

وو ,٠  بدخولالعناثذ ة£ني.' المنانة، هده ملاحظة إل الإخوءا آ-اا نذعوكم ثم ومن 
لأنعلط؛ وهدا المجر، قبل يوذنوف ١^^؛، من كثثرا لأف المجر؛ صلاة وقت، 

وسلم—;آله وعل عل1ه اممه —صل الني لقول بمنرئ؛ ليس الوقت نل الأذاف 
دخلإذا يكون الصلاة وحضور ٠، أحد'كماار ظب ملثودل الصلاة حصزمحت، ررإدا 

علميهوثبب صحح، غجر ئاداثه الصلاة وقتؤ دخول نل الإنسان أدف فلو وقها، 
الصلاة.وقت، مراعاة أجل من جدا مهمة المجر بدخول والعناية الإعادة، 

ءّكيم•تعاق؛ ملأ محّتر 
ذيعثر النثر: بالثال المزاد قيل: ]اكم:أ[، محوه ؤن0و تنال: قوله 

-بماؤيراد الليال مللي، قد وابنه، النربة اللعه لأف ليال؛ الأيام عل وأٌللمح، الحجة، 
مذ١^ النشر □ل النثر، بالليال المرادُ وقيل: القال، خا ويرادُ والأيام الأيام، 

رمضاف.

(،٦٢٨رنم)واحن، مؤذن السفر ي ليؤذن قال؛ من بابظ الأذان، كتاب، اJخارىت حرجه أ ا
(.٦٧٤رمم)Jالإ٠اءة، أحق من باب الصّلاة، ومواضع اجل. المكاب ومسلم; 



٢٦٠

الحجة؛ذي عثر العئر بالقال ا1راد قولول1 الذين الأول القول عل أما 
ونتئم-:آله وعل عال1ه اف -صل الني فيها فال فاصله، أيام الحجة ذي عئز فلاق 

ولاقالوا: النشرء، ا|د؛ام هد؛ من اف إل أحث يهن الصالح النئل ً مذ ارما 
ومالهبنمسه ■مج زجل إلا افب، تبل ق ايهاد ررزلأ قال• افب؟ ميل ل ابهاد 

ملمينجغمذدبمتيء'ارار
الأخترة،رمضاف م ليال هي النشر بالمحال ا،لراد إن قالوا: الذين وأن 

وقالوا:إنسالنيالأمحتةال0لوفالآدا؛، إلالأءنلفيسأءا فقالوا: 
]^:٣[،.موه أف بن ؤ-نهم إما محها اش قال التي المدو ولا مها ومضاف مذ 

لانمحان:أآ،،-كره م َةل ينتق ينا ؤ وقالت لالدحان:ٌآ[، ه ؤقت1ثكخ إمات وقال 
الحمهور.هوقول الأول القول كاف ؤإن الأول، القول مذ أوّض القول وهذا 

أفوهو القافي، القول يرجح ؤإنا اُبمهور، قول يسعف لا اللقفل لكن 
ولافيها ولأن لنزقها؛ ما افه وأمم ومضاف، مذ الأواخر النثر هي الليال 
فرائصنمن يريقه ونت، هو الذي رمضان شهر حا عتتمون السلم،ذ ولأن القدر؛ 

ال0ل.حذْ اض أنب فبدلك الإسلام، وأركان 

جلإوأوم4تتنازت مثلامك 
ثشرإما الخنق كل به ا،لزاذ إف ئقيل• ]الفجرت"؟[،، وائمه ^^١٤^ قوله: وأما 

والمادات[، ٤ لااذاريات;ا، ه ^؛؟:٠ ئتا سء >=ففي تين ؤ يقول،ت عكقل واش وئر، ؤإثا 

الصوم،أبواب والرمذي: (، ٢٤٣٨)رقم العشر، صوم 3، باب الصوم، كتاب أبوداود؛ أخرجه )١( 
العشر،صيام باب الصيام، محاب عاجه؛ وابن (، ٧٥٧رقم)العشر، أيام ل العمل ق جاء ما باب 

(.١٧٢٧رنم)



٣٦١اسءاثنيزاسّز، 

ووتر،ئهع مذ محلوما لكل  Loكل والوئر بالشمع المراد فيكون وئر، وإما ثمع 
ووثر-ثمع من مئروعا لكف ما وكل 

افُظ.انقمحب؛ ا،لرادُباكفع: ونل: 
٠،والوئر(ر وهما؛)والوئر صحيحثان قراءثان نه ُؤدالوره قوله؛ أف واعلم 

أيصا،صح دالدربٌ ،؛ iJiiولو صح، واليئر( )والشمع محك؛ لو يعني؛ 
تنال:قال نثن، من ءج ٌ الخثوقات لأف والخلق؛ امحة إن فقالوا؛ 

البذلقول اش، هو أوالور؛ والوئر لااذا;ياتتاّ؛[، يتجهزه -نقا م؛ د=ففي 

محتملهاالش المعاق زكل ذص' بينها منائاة ولا منسم محمل الأية لكنت ^١ 
لاثنالوأحدحا منننن عئثمل إذالكنت، ١^ أف اليم، علم ل العاعده هذْ ١^، 
حميئا.اضن ض صولا ض الاحز 

^^؛اذا ^^، تناف؛ مله يثر 
ينر،إذا يالقل أبما عيججل اش أمم ]^:٤[، تره إدا ُؤدأدل تعال؛ قال 

المجر،طلؤع وثنتهي الممين، مذ يدأ سثر، والمحل المحل، الئول هو؛ والثري 
مذساعاته ق ئ به افه فامب ثزيان، ق دائ، فهو يتومف، ولا رمنا يمثي فهو 

اللنلق ولأن ذلك؛ وغثر والور، الليل وقيام والعشاء العرنم، كملاة العبادامتح، 
يل—،يبمى ^^١ ١١الساء إل ليلة كل ينزل عَفجل ^ ٥١أف وهي عظيمه ماسه 

(.٣٦٩حالويه)١/ لأبن العتر القراءات ق الخجت )١( 
كتابلم! وم(، ٦٤١٠)رنم واحد، غر اسم مئة ف باب الدعو١رثv، كتاب البخارىت أحرجه ( ٢ ) 

٢(.)٧^١٦ رنم أحصاها، من وضل تعال اض أصإء ل باب والدعاء، الذكر 



لقاءاتاسالسيح ٢٦٢

؟j^AicLjثن له، هأنشصبؤ يدعول ثن مأسملته، سالي ااس فيقول! الأحر؛ القل 
ئنيلك«م.

يقهرأن نبجي إجابة، ونت، إنه الليو؛ من الأحر اكلث، إل نقوذ■' ولهذا 
منثاء بإ حيمْضو0اوؤ؛أ اممه ويدعو يتهجد، عَيبجل فه فيقوم الفرصة هدم الإنسان 

ولمزامدساه ق نيا ينتؤع إجابة محاعه يوافق لعله والاحرْ، الدقا نز 
الأسئلة.عل الإجابة ل وبدأ المجر، محورة مسبمر من هذا عل ؤلقممر 

تومسلم (، ١١٤٥رقم)اللل، آخر من الخلاء ق الدعام باب، التهجد، كناب، البخاري؛ خرجه أ ا
^١(.٥٨رقم)الليل، 3،آخر والذكر الدعاء ق ال؛رءي-ا باب، ونمرها، السافرين صلاة كتاب، 



٢٦٣الات1ءاثنيؤاستون 

وثق١- 

دخولاشغ؛اب ق المجر صلاة مثل المجر وضبت هل الئيخ؛ محتلة الثوال! 
لا؟\فب\؛ 

أماالأول الظهر وئنة المجر، طلؤع بعد إلا تكون لا المجر ئنة ابواب• 
الفم.بعدأذان لانكوذإلأ 

*•ؤصى••

انملأة،لي اتْموق سؤية ٢- 

يغني!واعتدووا« ءانتووا الإمامت بقول المراد هل الشنح؛ محيلة الثؤالت 
بالميمالميم ؤإلصاق المنحات، لني متضمن أنه أم واعتداله، الصم، انتثامه 

»كنولقال: أده ه البي ض ورذ الذي الحدث صحه وما بالممح-،؟ والمنك«—، 
قويج؛؛نى، أصحث، النأله هدْ ٠، وجوهتكما'ُ قئ اممه أوليلحالس صموفقم، ؛؛1( 

محفظكم؟واف التوصح، فنرحو ؤإفزاط، 

الصنوف،سوية وهي منوؤليه الإمام عل أف ئنلم أن نجن، أولا؛ الجواب؛ 
مدمأو الصم، عن ثاحر تنن إل ينمسه هو مدم ينسلوا لم ؤإذا الناس؛دللن،، يانر 

ونلم—آله وعل علميه اش —صل اف رسول محمدا وقدوسا ؤإمامثا ستنا لأن ليعدله؛ 

(،٧١٧)رمم وبعدها، الإقامة محي الصفوف تسوية باب، الأذان،، نحاب الخاري: أحرجه !١( 
(. ٤٣٦)رقم الصفوف، تسويق باب الصلاة، كتاب ت وملم 



لقا«اتالاباهتمحح ٣٦٤

المناكبيمنح يالصم، يمز وكان ؛، القاJاحر حا سوى كاثإ الصفوف سوى كان 
بللا؟ أم اليوم هدا يعملون الناس هل أدوي ولا بالاستواء، ويامرهم والصدور، 

احياللمي سنة ولكي يه، صرحوا ربجا هذا بمل إماما الثاس رأى إف 
•أزمحغ 

ؤيلمممليمينا طممث، الصفوف،، يتنيثة يعنى أف الإمام عل أل والهم 
عئتلفوالا ٠، صفو3كمر سووا استووا، ؤيقووت سارا ويلممت، بوجهه، الناص 

١^؛،ض وزذلف الكلماتؤ هازْ كل افللرْ؛، ئاJوا تنائوار؛ا، ، ^١٢٠شمم، 

الصفوف،،سويه عنه الناس عمل أن بمد الأيام مذ يوما الّكا. جرج وقل 
افهءاعبأد فقالت الثىء~ يعص مقدما — صدره بائيا رجلا مرأى يسووثيا، وصاروا 

وفيهصحيح، حديثؤ وهو وجوهخلماا، بهذ افه أولثحالقن صموف،كلم، بهز كثول 
ومحد•

معنيازتفيها قيل الوجوه ؛؛ذ اممه ومحالمة 

والعياذ— كممه إل وجهه فيكون الإنسان وجه يدين افه أن إما ؛ الأوو المنى 
.— لله يا 

•السابق ملم ، ١ ) 
وسالم:(، ٧٢٣)رقم الفلاة، تمام من اكف، إقامة باب الأذان، محاب المخاري: أحرجه )٢( 

(.٤٣٣رقم)الخنوف، تسوية باب الصلاة، كتاب 
(.٤٣٢رغم)انمفوف، باب-سوية القلأة، محاب سالم: أحرجه )٣( 

سسسضةسمف،رنم)واي(.سمرى:ممابالأذان،اب )،(أخرجه 
(.٦٦٦رنم)انمموف، تسويه باب الصفوف، أبواب تفرع الصلاة، كتاب أبوداويت أخرجه )٥( 



٢٦٥ااه1ءاثنيواسرن 

التوتظوو ئري ويهان بتن افُ تخالخن اواذ أو اش: الش 
دأووتكلم«.قحتلس ا>َلأكئتلئوا لقوله: ونحتلث، 

أنأو الدن، جاب إل الزيه يكوف حش اوثة ة مواة الأم كاو وأثا 
أنالإمام عل محب أنه عل يدل وهدا ثديي، وعيد كلها القالومس،، احتلافج ا،لزاد 

الصم،.بتسوية ينتظ، 

هلالمكان، ق والتساوي بالراص ئنتمنل الصم، ووجد التمثا لو لكن 
لأقول؟أم انتنوا يقول:

ؤإداوالممثج فقهل. وجلان وراءْ لوكاف مثلا بمي• يقوى، لا ايه ل الظاهر 
استووا؛يقول،: أن إل حاجه فلا اأهلاإورس،، الوجه وعل مراصان متاويان 

ورآهمامثووا قال،: إذا فالإمام عابن؛، كلمه وليست، معناها، لها الكلمة هدْ لأن 
لصفوف،.١ استورتv وئي. إلأ وألانكبت المول،، يعيد أن نجب ينثووا نر 

-^٧١كثز g محاورم وكدمح، المؤِمنين أمجت أف شوا Jم 
انيُت،كي.إبجا وقال: جاة بالئفوذ،يئقا،حنىإذا ؤكيلأ:ثث يثلأ 

والئكت،بالميم الميم فإلصاي( الصم،، بتنوية المع عناية عل يدل، هذا يقل 
لاررين■'باثكب 

اشو;ة.الأمرالأئل:
^١^الإى وين قخت،تلق ^١ لأنك، وام؛ ١^ ند اش: !لأمو 

صلأ؛م.الناص عل ولثنستإ المزج، هذْ من وذحلتج الشياطين جاءيتج فزجه 

)ا(بيئسفيانيطأ)؛/حه؛،رقإ؛إ(.
٨(.رقم ، ١ ٠ ٤ الوطأ)١/ ق ماللتح أحرجه )٢( 



٢٦٦

-٢

منهجمن عث الولاة عل الإنكار إن يقول! من هناك اكح؛ ئضيلة القوال! 
الحكمبن مروان عل إنكار٥ ق الخيري معد ايا بحديمسا ؤينهد السلفسا، 

ويئكرول،٥؛؛^^^ أمناء راسةكون ه! وبموله الصلاة، عل اقفه ئدم حينإ 
ئامرجل الشهداء ررنثئد وبحيث! آ، نلماار ممد انكز وس برئ، دٌن مْ ينس 

بئنالحيع وكيف صحيح؟ كلام هدا مهل ٠، وئياْ هآمره جائر إمام إل 
ملطانلدى ينصح أذ أراد راس ءفييالآلأْؤئ؟ر! قوله وب؛ن الصحيحة الاثار هدم 
ثبايس،س ممرا أن حيث المسألة، هده ق الممصيل ثرجو ، علاته® له يد ملأ 

منالدعاة من هناك أن وبخاصة اثنالة، هذه ق الصحخ الحك^ عئهل الصحوة 
ويظنيثور الشاب عبم)، مما الئلمف، مئهج مذ عتا الولاة عل الإنكار إف ت يقول 

منالنألة لهذه وiا ذلك،، وغر الدين ق الماJاهنة عل دون علنا الإنكار عدم أن 
محرا؟اممه وحزاكم الممصيل ثرجو حطورة، 

إنكارأن ثلث، ولا الواؤع، ق منه \غإ وجوابه مهم، السؤال هدا الحواي،! 
دعونأثن بتكم وصت ؤ تازقرئع\ك! اممه لقول علميه، قادر كل علي واجب، النكر 

ولأ. آثثنمئوى هت؛ وؤؤلت< ١^^ عثت ؤثتهون المحق دإءن لفق إئ 
هعيم عداب لثم وأوكك ألدس جآءئأ ما بمد مى وأ->تلذوأ ئثئبمرأ 'ةل؛زا ءي' 

افه~صإا اللمي وقال الأمر، لأم ه وصت ؤ موله• ل واللام '١[، ء»ران:أ'١-؛، ]أل 

رقممع، الث—نحالف، ذ؛،ا الأمراء همل الإنكار وجوب، بايؤ الإمارة، كتاب •سلمت أحرجه )١( 
(١٨٥٤.)

(.١٧٢١^رقم ، ٤٢٢ ٥ الثرمة)ه/ ق الأجري أحرجه )٢( 
الرالة.ط. ١(  ٥٣٣٣رنم ؛، A/Y)٤ أحمد أحرجه )٣( 



٢٦٧الاقا«اثذيزاسنرث 

ثدعق الكر، عن ولتئهؤبي بالروف، »كآمئنى وثلم-; آبه وعن، علنه 
بنض،عل ثنضخم قلوب اف أو ^١، ٠١الخؤ عل وثأطزيه الفثالز، 

سمالذينقاَلاشم:>مح
ثد'لأش ننبر آبن وعيني داو٠د لسثاي< عق أتىيوأ بكت ئ ًُقهمدأ آس 

هصيوه نن،===هم عن ثث1اهنث لا ًكامأ . سدوث زًكامأ عنوأ 
:;_[UA.]U؟-

بدولا محال، الأمووئها هذه ْثو، ق الثرعيه الأوامر أن لعلم أن نجب ولكن 
الخثريه ومحمل، الئكئ به يزول علنا الإنكار أن رأينا فإذا الحكمة، امتمال من، 

بل،١^، به محمن، ولا الثز، به لاثزول ^١ الإنكات أن رأبما ^١ ه فلثكن 
محممعو-يذا بزا، محز أن الخثز فان الحي، وأهل، الممحرين، عل الولاة ضغط :زذاد 

الأدله.

المصلحة،فيه نوقع كنا إذا ب ئنا يكوف الإنكار أو عل الواله الأدلة محكون 
فيإبزا يكون الإيكار أن عل الداله والنصوص، الثز، وزوال، الم حصول( وهي 

الخبث.به مح]، ولا القز به الإنكار:زذائ اعلأ)؛، كاو إذا 
ياحذوفأنم __، إلا الأمة هذه من صل، من، يضل، لمً إنه لكم؛ وأقول 

الحكاممعاملة ق أو العقيدة ق كاو< سواء خانتا، ويدعوJ( النصوص، من بجاو_ا 
الأمريتضح خى أمثالا لكم صرب ونحن ذللئج، غر ل أو النامن،، معاملة ق أو 

وللساسن;للحاضرين، 

الدثوببعض( عل الوعيد فها التي النصوص رأوا والنثرله الخوارج مثلا: 
(.٤٣٣٦رثم واض، الأم باب اللاحم، محاب داود: أبو أحرجه )١( 



لثاءا|ت|اسبالذتوح ٢٦٨

\لئإو\ع،باب ثفح الي الوعي نموص وسوا اشوصى، تهدم فاحدوا الكبيمَ؛ 
الخوارج-رأي -عل ف\ؤتأ يعوق فانه عندا مومنأ الإنماف محتل إذا قالوا: -فثثلأ- 

الإسلاممى حرج قتلة إذا يقولون• ١^*^^ رأي وعل الثار، ق محليا الدم ماح 
مىحرج فنقول؛ كافر، بأنه يجزم أن نتْلح لا لأننا القمر؛ ذ لا لكذ 

أمحلواثم النار، ق محلي ولكنه القمر، وبع، الإسلام بين منزلة ذ وكاف الإسلام 
كافمن النار مى هرج تبماثثوةiداق اممه أف عل الدالة الوعد وأحادJ٠ثا الوعد آيايت، 

ا.الإيازر من حردل حك منحال أش ملبه 3، 
نيااف الإنوقالوا: ثمدا:ل4لممول 

بمقلؤ تنال: قوله إن وقالوا: وا، الثاز دغل ولا الإيان كامل ئؤِس 
مؤمنا،قتل إدا الكافر ل هذه ]الاء:'مه[، جهئمِه دجزاوم متمندا ا مؤمن

اشوص.مى واحد بجاست، أحدوا لأغم وهؤلاء؟ هولاع صل الأن،لاذا 
هأاطه إف قال: الناس بمص أن تجد عيججل الله صفات ل -مثلا- كذللث، 

وجه،له وليس الدئتا، الساء إل يئزل أن يمكن ولا ينجه، تجيء أن يمكن لا 
لالثورى:ا>[،ؤقوَؤنلهء قال: افه لأف قالوا: لماذا؟ ثدان، له وليس 
اممه.شذ الأمور هذه اتئ إدا وأنتؤ قالوا: 

لهواست، وجها، لقسه أنث، تنال اممه إف فقالوا: آحروف أناس وقابلهم 
وئزولهكايدثا، ويدْ كوجوهنا، فوجهه تجيء، وأنه ينزل، أنه وأيثا يدين، 

نشاهد،ما إلا والؤخه واتي اضء من ننقل لا لأننا كشجيئثا؛ ومحيئة كزولثا، 

الإبجان،محاب لم: وم(، ٢٢رقم)الإي،ان، أهل تفاصل باب الإبجان، محاب الخارى: أخرجه )١( 
(.١٨٤رنم)الشفاعان، إنات< باب 



٢٦٩القا«اإث1نيزاسّذ، 

الألبويزول اللب، ويد الألب، ووجه الألب، جيء فيكون إدواكة، يمكن يإ حاطق واه 
ذل>ئتَة.

أحدواحد كل لأو صاثوو، وكلهم طرف، ل وهؤلاء طرف، ق هؤلاء إذ0ت 
كأيديناليس لكن ؤيزل، وجيء يدان وله وجه له تعال افه إن نقول؛ ثحن بجانب، 

•١[ ل\ذشووى.'١ ه مءن^ء ؤلإسَثمثلبء لاثه عَإئجل؛ ذلك من وحاثا0 وكوحوهثا 
بجاستاياحد أن يريد من الماس من الولاة، مناصحة منألة ق أيقا كيلك 

اشامد،من عنه ممحص مهإ الأمور، ولاة عل النحر إعلان وهوت النصوص من 
الأْروبراولأم ثتاصغ أن والواجب، ثطلما، ينلن أن يمكن لا يهول؛ من ومنهم 

الثاتل.ذوة الدي النص ي حاء كا 

بعصا،يعصها يصادم ولا بعصا، بنصها يكدب، لا النصوص موو،ت ونحن 
ؤيكونالخير، وتحل السر يزول، أن هي واآصلحث اآصلحة، عند معلنا الإئكار فيكون 

الخن.به تحل ولا الثز به لاثزول المة، محدم لا الإنكار إعلاذ كان إذا بزا 
حميعينصوا أن يمكن لا الأموو ولاة أن ف؛كم~ اه ~بارك ثعلموو وأنتم 

تبكرايقول! بعضهم الصلثن، حمع يرضي لا الملجد إمام حتى أبدا، الناس 
والدييتنارعوذ الشتاء وق مصنا يقوJ،؛ وبعضهم يطول! يقول؛ وبعضهم 

بجفياطل،لأتحئلالأمايى.
مة(،الخبب من روجعل يكئْ من انتثله الأموو ولاة عل النحر أعلن فإذا 

مبن عل نع كانوا الخوارج الارإ ٥^٠١ مثل إلا الماز فز وط الفتة، وءارت 
لدماءحمنا الشام جيش مع عل ثصالح وعندما الشام، جيش عل ؤهبمتئ طابب، 

؛— باه —والعياذ طالمت، أف بن عل كمزوا كافر• أنث، وقالوات ضده، صاروا المنلمين 



مءاتالاو،اإصوح ٢٧٠

ثلأةعل النحر ؤإعلأئ أبم١، ضبمي بمكن لا الثاس وغوغاة الثاص رعاع لأو 
:الضقال وكا ي، إل ^١ \ذإتلإو0 هزلأء الأمورطئ 

يالئحرمسرصي ؤيكنه العرمب، جريرة ق المصلون ينده أن ثس اوأسيطارر ررإن 
محنلاقيالعتل إل المائل يودي حتى محنهم بمرش ابئريرة، نقان محن أي ٠، محتيمءار 

أيعل فيقتله صهزْ أو عمه ابن أو النتس_ا ق أحاْ وربإ الإنلأم ق أحا0 الإنسان 
ّىة،ولأعلقية•

منالنصوصرب إل يئفلروا أن الصحوة ثباين، عل نجب نقول! أنتا فالحاصل 
اللملكان إذا عانته، ما ظروا حتى قيء عل مدمرا وألا الجواستج، حمح 

٢،أول؛صئت،<ار •^١ هلمل الأحر والثوم كا0يؤمرائاف، س ٠١يقول! 
١^.واه ]تخف, م ي أماللأ،،َوكدوك، كل ل لك مزانا فاحعل؛!١ 

••)هصء(••

^^ثقسفورةنيماضوامسول:٤- 
يثموثةأوما لنز الثبانمؤ ُيرن الأحرة المية ق اشتهر الشيح؛ محضيلة القوال! 

يزهلم الذي الئيء هو وما س، الثئول يزه لم الذي الثيء هو ما وهوت باللمنر 
مثله،رسول، ه! النمول، يزه لم باليي ويمصدول ثه؟ يسمع ولم اض 

أنوثعلموف والنظثر، واكل الشبيه به! يمع ولم تبمْاةئؤئاق افه يزه لم والذي 
اممه.وصكلم أفيدونا ذللث،؟ حكم فإ اممه ْع أذد_، نوء هذا 

(.٢٨ ١٢)رنم الشطان، تحريش بابح والنار، والخنة الشامة صمة كتاب، لم؛ مأحرجه )١( 
الإي،ان،كتاب، لم؛ وم(، ٦٤٧٥)رنم اللسان، حققي يايح الرثاق، كتابه البخاري؛ أحرجه )٢( 

(.٤٧)رقم محر، عن إلا الصمت، ولزوم الضم،، إكرام عل الحثا باب، 



٢٧١اتاق1هاثذيياسؤو 

لغلحاصل فهدا به لم°بممغ أو الثيء يز لر ه و ١٠٣^كوو أما الخواب; 
رمنها الذي ا دري فلا الار ض راوتئ ي دخل mتئن، واليث تم، 
رأىمد وكان بطعام، ميعا أنله عل يوم ذات يحل فانه القدر، مثل والرمة بيته، 

;ْتهبمهالعاسه عتيمة وهي بريرْ، عل به تصدق لحم وفيها الناو عل الرمه 
علبه محيى لخأ فقالوا: الفدقة، يأكل لا ه الزمول أو ظثوا وقد عندئا، 

لكونللدلالة مثلا هدا أصرمحّح أنا ٠، هدثهاار ولنا صدمه علتها راهو فقال؛ بريرْ، 
الئئولهلأ:ماه.

فقالرمع ثم ينتسل، ويثب منه فايحئز يوم ذات ة هزين أبو معه وكان 
مال:طهارة. عز عل معالئ، اكوف أذ مكرهت جنبا كنت، قال: محت،،ا؟ ُآين له: 

؛،tJLijلا وهو هتيزْ أبو عنه يعيب فانفلر: ٠، بمجسر؛ر لا اأؤبJا إف ررئجاو 
الثيء.يرى لا ومد بالثيء، ينتع لا قد فالرسول 

أينم،محوء فهدا يزه ولم اممه يه ينشر لم عَقجل افه ■جانب، ق قولنا: لكن 
أنالماس مى يفل مى به همل الموال هدا ألقى مذ عل وعمثى اللب، مع عظيم 

باطه.والعباد بالإيم يبوء 

الأ؛هحاس_ا ق 3كئلم ألا نجن، وثإااس،، يعظم أن نجن، 'ءَة؛جل الرب وجانب 
الُؤ.لني!ث قال: تعال اش لأف بعيد؛ مذ ولا مريب ثئ لا مصا يوهم با عجل 
كل]اكحل:*ا■[، ه ألكن ألمخر يبمو آمحعك ، ٢١رين آيثو؛ مم، إلاحرء قيبث 

الزكاة،كتاب ت وملم ٢(،  ٥٧٧)رنم الهدية، قبول باب وضلمها، الهبة كتاب البخارىت أخرجه ( ١ ر 
(.١٠٧٤رiم)^_^، الهدية إباحة باب 

(،٢٨٥)رنم وغار٥، المرق ل ويمثى ؛نرج الجب ثاب الغسل، كتاب البخاري؛ أخرجه )٢( 
(.١٣٧ ) رقم ينجس، لا الملم أن عل الدليل باب الماس، كتاب ومسلم؛ 



وق1ءاتااكاواالسوح ٢٧٢

يزه؟ولمْ يه ينتع لمْ اممه إن تقول,' كيف عَقجل، ينب ئاعلأْ كإل وصف 
التنينات.هده مثل من ا-لثدز ءا-لثاور 

والثو.امماب j جاة بجا مؤهزإلأ اوب جانب ل الكلام س الخدر والحيز 
صفاتق تمرل الايات كائن ننح.بمني، الصحابة ئادب كنا ثتأدب أن بجب 

إشكالات،ولا أنة لا ١^، ل ظأ . اونوو وكاذ اف 
يتصورهما موى تعال اممه أن ووع1مول والقبول، والتنليم باوصا ياخدومتا 
زهمآيصهلمرى:اا[.ثق؛ الإنسائ: 

ءوءدُ  رهعاسزو؛طىتمدنياسلأةث- ٥ 
الدكررغ بمنروهمه القتة جاءت اف; حفظك الشنح؛ عقيلة ااثوالت 

أنت، ٣٧١١١مثل! الصلاة، لانقضاء المباشر الدكث هو المصود فهل الصلاة، يعد 
وافير؟والتهليل التنبيح من الدكر حميع يط أوأنه ويجؤ،، آ، الثلأم«ر 

|1^L ولول•الاستغفار، الصلاة؛ بعد مثزؤع ذكر كل يط ا-إقميع، يط ^_،؛
بنسليءان الشيح/ أظن4 — وهدّألم، والتهليل، والتن.بيح، الثلأما، آث  ٣٧١١١
فرقلا وأنه ابمغ، قد والئنبيح الثهليل قرى.yu من وقاو،ت رسالة لآتهاه4 سحناذ 

هوالصحيح.وهدا وهدا، هذا بين 

الصلاةمى ثيء فاثه وهد حاسك إل يصل نحص هناك كان إذا لكن 
~صلالرمون، لأف صوتمك؛ ثري فلا عليه تشوش أن صوتمك رهعت إذا وحمت 

(.٥٩١رقم)الصلاة، بعد الدكر اسحباب، باب الصلاة، ومواضع احي المكتاب ت لم مأحرجه )١( 



٢٧٣اىاقاءاثنيواسرز، 

القراءةويبهرول يصلول وهم الصحالإ عل حرخ وتئم" آله وعل عليه الله 
أحيه•عل فيشون صويه الرجل يرثع أن فنهاهم بعض عل بعمهم محننوش 

الصوت.رغ هو فالمفرؤع ثثومش هناك يكن لم إذا وأما 
محللا اشَينا وكانوا:دووف الفلاة من قام U كي كانوا إذا 
كثئب:زمإالئلأة، مل القرآف أم:قزووف كا أقوام، زثثوا ذا إس 

تثويش٠محصل فلا صوته 

التشويشوسب مثاله، أصواب لمثدعوا ينعوف وهم صومه رخ إذا والإمام 
لوكانوالكن يتثوثى، امتثل إذا الماوأ، أن ثعرف بملبه، هذا يكره الناس بعفن أن 

أنالئنة لكن إمحللأما، ذلموأش عمحصل لم مولاثاما نفوسهم ملته ومد مذا مهلشن 
إحوازايا ؤيقول; ذلك،، قبل الامومان يئ أن فيثغي إماما كاف إذا أما يه، نحهر 

الثةمح،امجث■
••©صى••

أصائماتاثس٦- 

قمعزومة يكرالت، عتا يئكز أن مزر >^، ٧١س !^؛ ١١مقيلة الثوال،; 
منكرهاالشائعة المنهرات، ينتغل الناس وبعص الدعاه؟ هم أم العل،اء هم الجتمع، 

ولاةأن السامع يفيد اّبث هدا، ق يحلا الأمر ولاة وبتن بينها يربط بطريقة 
صداستغلاله س ونحدر مائع منتكث أنه ولو أيما مهدا هذا، ق السبق، هم الأمر 
الأمر؟هذا 

علوليس الزلأة عل الإنكار ض ض أن وهو الممرير منألة الخزان،; 
واثسر،الزنا مثل مانعة منكرات الأن عندا —مثلا— أي; الشائعة، المنكزايتخ 



اقاءاتاسالصيح ٣٧٤

أخدوئاازز أو والرث اير، من م، عندي الوجودة الأن واكامينات 
والأزلام،والأس بام ريا ١^ أو نع ممزقا ^١ تجد تكائ ولا بالموو، 

علأو سيارتك عل تؤس بمكرها، أحدا يد لا اش~ ~سحان الثاص ولكن 
هواثيز.وهذا أيل، أم أكثر ءئسر هل يدري ولا دراهم سلم بنتك، 

الحاكمعل الإنكار عل كلانثا لكن قامحزقا، الئاط اثكرائ ل : Jyl؛
،vLJL*iالدولة ظلمث، الدولة النّجد ق —مثلا— الإنسان يقوم أن مثل 

أنريي الدي الحاكلم أو الأم٩ث يكوف أن ، jruمرق وهناك اعكام، ثفس ق يثكلم 
عنالواردة الإيكارات حح لأن عائتا؛ يكول أن وبين يديلث، بين عليه هكذإ 

الأميركون بين يري، وهتا الحاكم، أو الأمم يدي بين حاصله إنكارات الثلف 
أوغائتا.حاصزا 

نظره،وجهه ويبير؛ا مسه، عن يدائ أن أمكنه حاصزا كاف إذا أنه الفرق 
الثوبنفصل نحن وتدانا غائتا كاف إذا لكن محطئوف، ونحن مصنا يكون وند 
مقابلةق كلمه الثiف عن وزد والذي الظوزه، فيه الذي هو هذا ريي ما عل عليه 

وليسالناس مى شحص j، ي؛آئم ومف لو اف الإنأن ومعلوم الحاكم، أو الأمير 
فصارخةحيز فيك كان إذا غيته، هذه يقال: فسوفج عنته، ق وذكزة الأمور ولاة من 

وقابلة.

بيوتهذه هوويقول: فيأق الربا، اجتيوا للناس: أقول، أن مثلا 7ءذا وأريد 
يقول:أن الواجب بل الولاة، عل ضمى إنكار فهذا البناء، ورافعة معلنه الربا 
اشإ_ماأءإنأةئ،راأبذلك.ا)ن;اوارايوإنممنينام، ووا

••©صء(•*



٢٧٥الاقاءاثنيواسّذ 

اسةضاضمسااهصوأمها:٧- 

ثبيعهاثم الزرعة هذه أسعك أن أريد معارفه! أحد له قال رجل القوال! 
المرسبهدا أن له سة؛ الوسيط هدا معل فلنا عثالأ، سقيم حش الأير ابني عل 
هذاعل ماذا عليه، احتال أي! الاحرين، أبنائه يوف المززعه هذه يب أن أزاد 

الثحل؟هذا عند مصالحه لديه بان علنا الوسيط الرجل 

محرمإل يمعاملته يتوصل ما شحصا أف ؤبأ إذا للأنسان محور لا الخواب! 
اممهش وقد والعدوان، الإثم عل التعاون باب من صار عاملة إذا لأنه يعامله؛ أن 

دووماثزه ابنه عل فيعها الشجاط الرجل هذا عند يكرف لا لماذا لكي عنه، 
ؤإفبه، بأس لا ذللث، فان للثوق؛ الموافق بالثمن ابنه عل و[غ إذا وهو واسطة، 

يبعأن وأراد متعددوف أبناء وله سيارة عنده إسائا أة لو مثلا! أبنائه، يوف كان 
به.باس فلا الأبناء أحد عل وق الل هوثمنها الذي بثمنها السيارة 

أحبثإ.المحثم محعل المحثم عل الحيله لأن بجون؛ فلا الصوري البح وأما 
طلبالذي اوجل ينطح وأل عقل، اف إل يتوب، أن فطه النبط أما 

ءغ؛ْل.الله من وبجوفه وسيطا يكول أن منه 

)محصى♦• ٠٠

اسانضامحإذاكانتولإث٨- 
نغرلا أقه ل0 ؤ عقل• الأي قول باق يقول من هناك الشيح؛ ئضيلة النوال؛ 

اممه،يغفره شركا هناك أن عل اء:خأ[، ]النه يشاء لعن د'هش دو0 ما نشر يدء يئملن آن 
مت،آنا •رإدا لأسائه! قال الذي الرجل حديث، من الصحيحين ق بإ ومثلوا 



٣٧٦ LUu^؛I،jUI^_

الهُهدز كن الو، ل ؤنصفي البمر و دروابمي ئم انطوف، م هحئبي 
قناباجتهاد؛، لة الله وعفن مئرك كافت هدا إن فقالوا؛ ، دعدسأ' عئ 

حوا؟اممه حزاكم 

وهوبتأويل السيء ينل إذا الإناف إف ذتك~ت افه ~بارك نقول ابواب• 
لقالا:عمله ظاهر إل لويظزئا الرجل فهذا يكمر، لا فإنه محتل ما بمضمون مؤمن 

إذاأنم ظن فه، تمص فيه إينا إفزاك هناك فليس اطه، محدؤة ق ثاك الرجل هذا 
ظنلكن صراحه، ينكرها ولر القدؤة ق سك يهو عليه، لم°يمدوافه هكذا يه ثعلوا 

الأهلأمدJءاJه.أن 

وافهفاحطا، ثأول لكن باطه، مؤمن هو إذف افه، مى حويا هذا معل وهو 
لهيعفر تعال افه فإن بتاؤيل، القيء يمعل ان إنكل ياول،، لمن الخهنا يعفر ■ءَةتجل 

الما المموس محميل من هذا لكان مناولا معلمة ء بثي لوآحدْ لأنه به؛ يؤاخذْ ولا 
هوسعهثا إلا شتا آس تممث_> ؛^^٠ فقال! ذللث،، مى قد تعال وافه ستطيع، 

أحديصلى ررلأ صإأمحيوتؤ1 الؤئول لهإ قال لعا الصحابه أن ثز أل؛ ]اوقرة:ا'خ'ا[، 
الصلأة،فأذتكتهلم وحنجوا الأحزانم،، عزن؛ بعد ءزيذلة<ا بي ل إلا المحز ممحم 

هؤلاءمريظه، بني ق المعرب بمد إلا يصل لم ويعضهم الهلريمح،، ق صل فيحفهم 
الئّولبمي لم ولذلك ئثأولوف لكثهم ومحها، ص الفلاة أخثوا 

التوبة،كتاب وهسامت (، ٦٤٨١)رقم اف، من الخوف باب الرقاق، كتاب البخاري• أحرجه ^١، 
(.٢٧٥٧)رقم اش، رحمة سعة ل باب 

ومسنمت(، ٩٤٦)رقم والطلوب، الطالب، صلاة باب الخوف، صلاة أبواب البخاري• أحرجه رى 
(.١  ٠٧٧ ) رقم بالغزو، البائرة باب والمر، الخهاد كتاب 



٢٧٧ارهاءاث|نيياسنرذ 

كإالصعيد ق يتمئغ وجعل الثمر، ق وهو جناية اصابته يابر بن وعإر 
ماء،عنده وليس جناية عليه كانتا فيمن الواجء_ا هو هدا أن يقلى الدابة، ثتمئخ 
كاف١^ ٥^١ أن فالهأ و1أثؤيرا'، ١^، وعك 

اوبمدثالإنأن الإسلام شح ما ظ م الأدلة أحد وهد( 
جاهلاأوكاف والخفرإذا 

••©صى•*

تياسبمئ1طتجالأولإدبمض:٩- 
ثرأؤلفال، عدة وأوجمأا ثزوج رجل للئ، اممه عثر الشيح؛ محفيلة الئؤال،! 

الإنجابعن يثوممر أن له بجور هل برص، فته روجته أةاردتا أحد أ0 له ثتى 
^م،طابأنأهمحإنالوو؟خثقمذسا 

أءارد-ابعمى لأي الإذجاد-ا؛ عن يتويث أن لوأراد جهله، من هذا الحوابؤ: 
لأساعكتجل؛ يافب ءق سوء ؤمى سثهه مى سفر لا هذا كان برص فيهم الزوجة 
أنينلم لا اناتا وساهد منه، ملامة ق أولاد وقم هدا فيهم أناسا ساهد 

ينتميبل يتشاءم، أذ ان للأنينتعي فلا بدا، أصيبوا أولاد ولهم برصا فيهم 
وليئجب•الألب عل، وقوكن 

ولذلائ،الأمه؛ ثكثز أن تحث، الثسول أف لا5لم \ئئأ أن أود المنا>>سة وميم 
ابمُت،من \يأ إلا ^١ بم، U اف4َ ءان وقاو: النلود((رآآ، ١^٧ ارثزثيوا قال: 

(.٣٦٨رقم)التمم، باب لم; وم(، ٣٤٧رقم)ضربة، التمم باب التمم، مماب البخاري: أحرح،، )١( 
(،٢٠٠٠)رنم النساء، من يلد لم من تزؤيج عن النهي باب النكاح، كتاب داود: أبو أحرجه )٢( 

(.٣٢٢٧رنم)العقم، تزوج كراهة باب الكاح، كتاب اتي: واي



لقاءاتاال،ابالف؛>ح ٣٧٨

هم0مازجوآذ إة، افُ أوحاة وحكت أؤته الدي ئء البمؤ، ثه عل يومي ما 
اكاةة«رُيزم ؛٣^٩ 

وقفنقول! الأمحف مع وثحن الأمة، لكثرة هؤ الرسول يتمي كيث انظر 
تال:قال كا رزئي، تزل تال واف التل أمحر أقول: فأنا التل! ظم ١^، 
[.١٥لالأنطم:ادإكاممه ررقًظم بؤ؛ 

اممه.ثاء إذ ثاتا يزى ولذ ثثزمف، ولا الإدجادسا ق انشز الأخ■ لهذا ؛تنر 

اثسلأم:لإيود الذي اسم؛ على السلام ' ١٠

:vولأ ص نطي زم ق ؛ Jay Uاف أتاتكب ١!،^؛ صنة ١^١^ 
iJlJlp ، ،هذاأن يظن كان إذا وماذا عاليه، سل*ا فهل ينته، لر مناصحته ويعد الثلأم

علبأنيد؛ ناموز الإنساو لأن عاليك؛ إاْيذ ؤرن م ث؛ أقول! الخزان،: 
حاءزجلا أن لهذا ويدل، بالإن♦؛، هو وباء الأجر حصلت، سلمث، ؤإذا المنلم♦؛، أحيه 

إسمموأختس وبمطئومح،، أصلهم مرايه ل إن ننول يا فقالت ق البل إل 
دكأمأمك ه محث، ُكن( :٠ ١^؛، لمال، عو، وؤئهلوذ تهم وأحلم إة، محبمتئوذ 

أوهوالترابالزنادُالخان، و\ؤب■ ام، أى:محكواثكائهاسص، 
مطئوثؤا.ي؛ كانوا ؤإن الزحم صثة هأن:ةوم ايذ فانترة الحان، 

كتابله؛: وم(، ٤  ٩٨رقم)١ الوحي، نزل كيم، باب القرآن، فقائل كتاب ١ليخاريت أحرجه )١( 
•( ١  ٥٢رمم)محناق، برسالة الأمان وجوب باب الاسمان، 

(.٢٥ ٥٨رقم)قطعتها، وتحريم الرحم صانان باب والاداب، والملة الر كتاب ملم: أحرجه )٢( 



٣٧٩الأتاءاثانيواسءذ 

محنراجعنحجز التكرار ْع وربإ نود لا هو كاف ؤإن تلمم أنت فكذلك 
الئلأ؛؟أعله لاوذ ^١ ويقول: نسه 

ته.لر وتكنه تشمحة ١^، محك: فأث دين ٥^١ أن ؤيظن تيمحزك كان ^١ أما 
••)محيى••

١١-

القرآفيزأ كمحا هل التلاثة، مجوذ إنك افُ أحن ١^؛ صه القوال: 
أمحوةيكوف أم ينجد أن عليه تحب هل السلاؤة مجود من سجدة مر وكلنا 

لابممحد؟نثلأ اشمحدة سورة فيها الأية مم للعل،اءإذا 

أنعليه ليس نقول: بميد، أن عليه هل ك: لوي موالك أولا: الخراب: 
بواجّتا،وليس سنة التلاؤة محجود سكثر، أ أو الايات ثsكثرت سواء ينجد، 

نجدهفيها آية الخثع إحدى ل قرأ ههمحئ الخطاس بى عمر أن هدا عل والدليل 
ثمبمجد، ول؛ أ-حزى حمعة ل قزأثا ثم وتجد، ^jJ، اشتل نورة ل التي وهي 
وليسننة الألازة مجوئ نثاءَ«اأ؛، أن اشمحوذ!لا قؤا لإثزص امم4َ )رإل محال:

بواجب.

الأولفتجوده القرآف وقثظ يكرر الإنسان كان فان الآيااتv؛ ثكثرُت، ؤإذا 
ثورةل —مثلا— يمرأ كاف ؤإن الثجوذ، يعيد أن حاجه ولا الباقي، عن يعني( 
المصلكان ؤإن فليمجد، الثانية النجد٥ واتي، الأول النجدة ق فتجد الخح 
الثجود.ق امحرار أئة مق التفصيل هو هدا طويلا، ليس 

رنمالجود، يوجب لم ءهْل اف أن رأى من بابه القرآن، مجود أبواب، الخاري• أحرجه آ ١ ر 
(١٠٧٧.)



لق1ءاتاساوااهتوح ٣٨٠

^اانيءةاتجماسشن:-  ١٢

عليهمأُت5نوا فإدا الناس، بمص مذ حماعه المران قراءْ حكم ما الئوال؛ 
فيكم؟افه بارك هدا ق قومحم ما القرآف، أنناثحمظ حاذ-ج مذ لنا تئن هذا قالوات 

التعلم،أو اشحمظ أجل من واحد يصوت المران قراءة جهة من أما الجواب• 
به.باس فلا 

اّزكئثاج فد الأول أن بينه،ا: والقرى فلا، الثث أحل مذ كاف إذا وأما 
بتلاؤةأن بملح اف الإنلأف فلا؛ اكاي آما خائنا، فقات للقئم إليه 

كناالثريط عل ثحمظ أن أراد مذ أبقا ذللثه ومثل أحد، معه يآكذ لمْ ؤإن القرآن 
فيه.ولالحرغ به بأس فلا ؤيثابعه، الئريط إل يبمع ا-اثذظة، بعض يفعله 

مصي•• ٠٠

ظ؛دكاةاثإ؛- ١٣
اآزأةلأتجاثإلأأنب؛خكانم، اكثلاوثزكاة،وإن الثؤال،:هلفيالدم، 

قواجبه الزكام أن عندي والثاجح العلعاء أقوال مذ الصحيح الجواب• 
كانفإن زكانة، نبج، هدا يغ فإذا جراتا، ( وهو)٥٨اكان، ج إذا ام 
باس،فلا أمار-إا س أحد أو زوجها عنها أدى ؤإن يأس، فلا منه فادلم، مال، لدبجا 
الزكاة.وقئرج الزكاة بمد'ر منه ثبح فإنبا هن*ا ولا هذا لمْيكذ ؤإن 

ثيء.عندها ورع حليها لاسهى لوعملنا:بمدا الثاست يعص يمول قد 



٣٨١اله1ءاثذيواسّذ 

سرائئا ولو اشاُت، عن مص إذا لأنه لأذا؟ صحح، عتئ هذا فقول: 
•سحلله ثيء عندها يكوف ودّأن لا وحينئذ ، ١^^١٥لمنجب، 

أوقصة،دمت، من حل كل ق واحبه الزلكة أن المنالة هذه ق الراجح فالقول 
أويؤجر.أويعار يلبس كان سواء 

••ؤصى••

١٤-

أماءمى اّ-م ٥^٠١ فهل '، الورا'رتحب ور !طه ررإو الثسول قال الثوال! 
صثاته؟من صثة أم اطه 

بعصلأن يكون؛ ألا ومحل اش، أساء يل اع يكوف أن محل ا■بناب،: 
فهومعزئا لم°يات وما افه، أماء من يهو بال معزيا جاء ما قال! قاعدة، يكز العلماء 

الرسولوصم، اممه صفايتؤ من صفة كل يقول• العلماء وبعص اممه، صفايت، من صفة 
1ل،اقزونة هي اف أساءَ باو ثلثا إن اجوالمخ؛ تزل هذا وعل انأ فإيا زلإ حا 

الثسوJ،له أوأئثه لنمسه الله أتته ما كل ئiنا! ؤإن بأل، ٠مئوJا جاء أعلئة لأ فالوئر 
أعلم.واممه افه أساء من الوئز إل ثلثا• مهواسم، ألم، أوشر بال، سواء 

*•هصى•*

سداا(مماباض:- ١٥

اس،تناوو القرآف ظز أف أزاذ إذا اكاجي. و اكiين أكثز ص: 
لا؟أم حزج ذلك ق فهل مراوا، دبك بمعل المشايخ أحن• رأيت، وقد الثنرى، يل.ه 



صاتاساهضح ٢٨٢

١^،،يدك قطوَلئ أن \نس تحفلم تمام نذ أن أزى الذي الخزاب: 
لكنونلم- آله وعق علنؤ الله -صل اللمق لأف البمز؛ بيدك مكانه ق ثقعه وأف 

.٠ ياحنن^ا ينطي وأن ثاحدبأياننا أمرأن ولأنه آ؛ ر ينه نؤ جيع ل النامي يعجبه 
يريدقاليي سواة، ج والبمز مدم البمزى قالوات والعلماء 

فالثنزى.أوجنا حبيث؛ ثسا بمثاول أن 
ؤإعطاء.وردا أحدا يالثش ثثاوله أن ثنظيمه مى أن سك فلا المفحفن وأما 

ئنطلأن ئريد اثك لو إ أحي يا لة• ثقول هذا معل أحدا رأث إدا ولوأنك 
\هئز.أقدم ك: سيقول مدم؟ اليدين فاي حاجه، منه أوثثاول حاجه، رجلا 
يعظم.أن أحي افه كلام إذذت 

••هصى•-

طااماتيضأتيراكاتأ- ١٦
الصلاة،بعد بالدكر الصوت يزمع أف قور إنه ث للثم الشح؛ مميلة الثواوت 

أذىولكزإف 

أمحل،ت يغني الئنة، من إنه مللم،ت بل محووإ أمل؛ لم الوالإ 3، أنا ايواب؛ 
شك.ولا او؛ق مى فاثه 

وأصحابهءفييسْؤكوم الثئول لأف بدعه؛ قهدا حماعه الدكر هذا أداء وأما 
 Pتبجروف•لكنهم ثنته عل يدكر كل ذلك،، معلوف كونوا ؟

كتابلم.' وم(، ١ رقم)٨٦ والغل، الوضوء ق التيمن باب الوضوء، كتاب الخارى؛ أحرجه ا ١ ١ 
(.٢٦٨)رقم وغبر0، الطهور ل التمن باب الطهارة، 
(٥٢٢٨،رiم٣٢/١٢مان)ابن )أ(أخرجه 



٢٨٣اوق1ءاث1ذيياوّتون 

الآذاز،افياثر:- ١٧
للصلاة؟أذ ن ئهل الأذان، زقت وئاث نفر ق كنا إذا 

رأيفم؟ما يودذ، هلا الأدان وفت حرج إذا يقووت الشباب فبمص 
سمعوللا كتم ؤإذ يؤذنوا، أن حاجه قلا الأداJ ئ1نئول كتم وذ! الخواب: 

أثناءق كاف ولو الصلأة أردم متى يؤذنوا أن ولقم يؤذنوا، أن عيقز وجب 
الومت،.

الجبس•هذا يقهي، هتا ؤإل 



٢٨٤

اث1ف1ءاثئادقوامح
—)يٌث(—

منفيها وما المجر مورة ايات بعفن مسثر عذ الشخ يتكالم المائة ده هق 
الواردة.الأمثلة عن اجاب ثم وانمر، العذلات 

آلهوعل الممن، حائم محمد يبثا عل وأنلم وأصل العالم؛ن، رب فه الخمد 
أماثني!الدين، ثوم إل بإحسان يعهم ومن وأصحابه، 
الخمسكل:زم ل نأ الي الهاءات، من واظون اكالن، اللمئاء م محيا 

ه(.١ ٤ ١ عام)٥ ۶؟ شهر من والعئزول هوالثامن الخميس وهذا أمؤع، كل مى 
الهخو:سورة مآ أيان ص،إو 
حسن،الكريمة، اطه ايات، من ميء ثسر من اعتدناه ؛، اللمماء هدا ثثدئ 

]الفجر:ه[.٢؛^^ زى مثأ د"هك ف، يق ؤ ثازق.ؤن\ك1 افه ئوو إل الهلاذج بنا اقهى 
ناده:رك ثق ركمق آم ؤ نظ■' ينله صير 

لالفجر:\"-يا،ه ألماد دان ماد وؤت ثز و'إثن آم ؤ تعال• افه يال، 
وابنبل كلهم، البثر وهم العزير، الكتاب هدا إليه يوجه من لقل هنا الخطاب 

ماف(•' آد1تاديم دان ^٢ ه هتاد ثق:^٠ الخاط_،: أ،ا ره وأم أبما! 
ال4يفعل:أم•

هوداإليهم تعال اطه أرمز العربية، الخزيرة جنوُب ل منرويه ميله وعاد 
قوة؟منا أمد من وقالوا؛ وثعوا عتوا ولكنهم الرصاله، فبثعهم ءثوأئؤؤقلأأ، 



٢٨٥ائق1ءاف1ثزاسنرن 

ُثاسا^١^١ و منيم آني هو -حلمهم آثوى ه أزى ^٤١ ؛، ٧٠تعال! اممه هال 
قوةأمام صعقاء أنئم ^1، اممه ولكي بقوبمم اكموا فهم [، ١ نملت:٥ ت _ؤوأتوووك\ه 

قوه،منهم أشد اممه أف ولمْيقل! -نقهلإه اصت^كى أنى ^٤١ ؤأول؛ِ هال! ؤلهدا اش، 
أهوىالخالق لأن منهم؛ أقوى وأنه ص،مهلم، قج ه خب' ^١^ هال: ثل 
?ج؟يثانتنا مأ ينثم هوآسي -حلثهم ١^٢^ وتكآ الحلوق: مى 

ولثدابألدتأ آ-لإوف ذ لإمى عاذ-اب إ-ديمهم محات أدام ؤآ صمصمز يمحا عنيم فاربملثا 
.[ ١ ٦ - ١ ٥ ]نمك،; ه ينحميل لا وهم ثمئ ؛٢^ ^٢ 

الاغهليهم أرسل أل حم يثلث الذي لمائه رق صل ركن ءؤآمحإ يقول: هنا 
ص،زمركأم^١ آلمم هرر •حّثوما ^؛١^ ونسيه ثال سح هنجم سحرها ؤ المحم- 

تثممياه]الأحقاف،:هآلمإلا ,مكة لأ ؤةنيم_أ محل آغئاذ 
الاعتالبه يزاذ حزلاع هنل نا إل الظن يه اش لت الدى الاستفهام وهذا 

العذاب،هذا أذيقوا كيف تهولأء، ه محمد لالؤأامول المكيب أنجا اعثر يعنى: 
]^:٣٨[.ه بميد آشبيضك مح، هم، ^؛؛^١ تعال؛ اش هال ويد 

داُمحآفيثابهت^!٣ مال؛ سترٌ 
وقيلللمرة، ام وقيل: للمسالة، وصم، هذه لالمجر:لأآ، ^^•٢^٠ تعال: مال 

بممكالانقل اشَ-نال قاف للمرة، أواع للمييلة، \ع سؤاآكاشت، ذلك،، مث 
يء.كانوا أ؟م تع عظها 

^^.٥١١الأيتة أي: العناد، أصحاب أي: ءؤداتآلماده، وهنل4: 
زهدامحكمة، قوية لأنرا البلاد؛ ق مثلها بمج نأ أي؛ يحاه بممح، أم وق 

دئ0؟^١ أشد تن وقالوا: عزهم هوالذي 



٣٨٦

هوصنعها الدي أف مع أنشئه ؤ، ظه؛ ئق م أف ؤ ت تعال يوله وق 
ؤمنهكدا، حلى با-ظق، يوصم، قد الاذمنر أف عل دليل وهدا الادمل، 

٠.حلهتماار ما أحيوا لهم! ، Jl^MالصوJين! ق عبي\ئآؤئم السل هوو 
فاهئقاش، إل اكوب، اظق ص يل لسلوق محب الدي القلق لكن 

ثهواش لعتر اكوب، افى أما وشو، وثئؤJل إعدام، بعد إيجاد الله إل اكسوب، 
يرد

الافه، هو الخثس1ّذ حلى والدي حئ_،، من الباب، ٠^١ ٠^٨١! لكم وأصرب، 
وآضاو١^،، يدوغ نحئَل أن بملح ^ ١١لكن ثظقوْ، أن للبمر ثئكن 

للمخلوقاكوب فالقلق ذللئح، أفته وما دوالست،، ؤإل أبواي،، إل ا-قئسس، 
ننإيجاآ للخالي اكسوب، الخلق أف والفرق ١^، إل ادسوب الخلق ئن يل 
من^،؛ ٠١١مجونا وتحويل ثغيثر للمخلووا واكوب أحد، يتهليعه لا وهدا عدم، 
الفصهأو قصة، الذمتؤ تحعل أف ؛معنى! الدوابؤ، يعثر أف أما صمة، إل صثة 

الوحده اف4 إلا ذللئج يمحل أن ينكى لا مستحيل، دهدا دللئؤ، أفته أو٠^١ حديدا، 
iLIله.، شر

أواله؛أشم ^١ ١٢•أقن ُؤودمود تنال؛ يؤله شبر 
هومهم ثمود؛ لالفجر;آ[، اوده أشم نا؛وأ أقن ؤمحب٠ود تعال؛ هال، ثم 

أئجرآدئء\نهولثدمكود؛اأءش_، ؤ تعال؛ يال، كنا الأف معروفة ومساكنهم صالح، 
البلعليها مر ئعرومة، وهي الحجر، بلاد ل كانوا ثمود أف اممه يكر '٨[، لالحجر؛ 

ومسومت(، ٥٩٦١)رقم صورة، فيه بيتا يدخل ب ْن باب اللباس، كتاب البخاري• أحرجه )١( 
٢(. ١٠٧)رقم صورة، ولا كاب فيه بيتا اللائكة تدخل لا باب والزينة، اللباس كتاب 



٣٨٧اثهاءاثثواسّن، 

عليدخلوا ءرلأ ءفيه\ئإؤئم، رأسه ويع وأننغ تبوك، إل طريقه ق .
علتهم،ثدحلوا ملأ ثاك-؛وا ث5ووا دأ مإل باكن، ك5وما أذ إلا الئعدي؛ن هولأء 

.صإظكيا(^١٠
والصخوروامحى الخبال، كمحرقون صاروا حش القوة افه منمأ الموم غذلأ؛ 

أي"ألشم؛إلواوه ^٢١^١ قالت ؤلهدا بيوئا، مئها ؤيصنعوف محرقوما، العفلمه، 
والمحال،العذايت، من ئعل ما جز اف قتل أيقا وهؤلاء معروف، وهو يئود، وادي 
الأيامالثلاثة بند م ]مد:ه%[، ه أثاب ُثثع دارءظم ي لهم■ محل حث 

يو\و؛وزق ناصحوا والثخفه، الصيحه ١-؛>^^ 
والدمار.الهلاك إل مآلهم صار الدين انكدبين هؤلاء بحال ثعثر أذ قعليثأ 

العذاص٠^١ ١^، الأم به أنبك ء يلك لن الأمة ثذْ أف وصأ 
سنةينكهم ألا تعال اض سأل وسئم— آله وعل عليه اه —صل اليي قإف العام، 
بينهمفتجرى بينهم، باسهم اش يبعل باق الأمه هذه يلك قد ومحن ٠، عامةر 

الثإءمى ينزل بثيء لا بنص، يد عل بنضهم هلاك ؤيكون والثاثلة، الحروب 
السابقة.بالأمم اف صغ كإ 

كزعى يبتعد وأن بطن، وما مها، ظهر ما المتن حير أف علينا نجن، ؤلهدا 
القيلعن نبتعد وأف الهدوأ، داء ننزم وأف بنفن، عل يلئهز الناس تحر ما 

توملم (، ٤٣٣رنم)والعذاب، الخسف مواضع ق الصلاة باب الصلاة، كاب الّخاري: أحرجه )١( 
رنمباتمن، تكونوا أن إلا أنفهم، فللموا الذين اكن متدحلوا لا باب والرقاتق، الزهد كاب 

•(٢٩٨.)

رنمببعص، بعضهم الأمة هل.0 هلاك باب المماعة، وأثّرامحل الفتن كاب ت لم مأخرجه )٢( 
(٢٨٨٩.)



لق1ءاتاابابالصوح ٣٨٨

اللمئمحه ثش مما إبلو ئإل الثواو، وكثزة والماو، 
الباترة.التسوق تصنعه ما صنعت واحوة كلمة من وكم 

واحدكل يتهللب متحايه، متالفه أمه نكوف وأن الفتن، من ا-اثلر فالواجب 
ت5زه.ما منه رأى إذا لأحيه العذر مثا 

طاهته.عل ملوئتا محغ وأذ والصلاح، الختئ فيه ل، حميعا يوصنا أف اممه سأل 
والآنيأق

••هسؤ(•*

كابت لم وم(، ٦٤٧٣)رقم وقال، قيل من يكره ما باب الرقاق، كتاب الخارىت حرجه أ ١
٥(.)٣٩ رقم حاجة... غم من السائل كثرة عن النهي باب الأقضية، 



٣٨٩

الأس1ات

وعواص1ثىالإسباو)الدقوش(:حادثة4فلأ؛« - ١ 
أهلهاحال عى الروج تجر كا تجيثة أنرة من مزوج;اٌرأة وجو الثوالت 

الحرفالأمر وجد عودته وعند ينته، من الروج يهب يوم ودان بقسه، 
آناءمئ )ن أنه ظانة ١^١^، هُ لَشث آذ بمد ززبمته عف شخص دخو أنه زص 

أحمنيهوقد والخنق، المزين، آثار -٦١ أف الروج ووجد الفاحنه، بها وقنل الحيران، 
-عمحاالشخص ثدا تسوف فا يمحا، زلي إننابجا، عل أضن أنه إلا بالحقيقة، 

ميالا المرأة يلك ُع بمعل اف النب~ إل الدعاة ؤمن والصلاح، الخير أهل من بانه 
لحفمحياهُوأثاثئلم؟وأفاوقدانتشزثقال1اس، 

وأصحابه،آله وعل ينامحمد، عل الله وصل العالي، رب الحمدممب الخواب؛ 
وسبن4(إجمايإليرمالأين*

قر يما أميا—هات ومن أسباب، ولها محزنه، موله أ—ها ملئ، لا الحائية هده 
المروءةأو المنفلورة الإعلام وسائل واء موالبلاء، الشر مى الإعلام ومحائل 

أوالمسموعة.

الهوائيةالئحون بوامعلة الخارجل الإعلام إل الامتاع ل الناز توثع زقي 
رالدشوش،•سمك، امح، 

مضيلحى أهلها عل الدوله يسالهل وأف ثرها المنليتن يقي أف الاله سال 
عليها.



هذهعل مضى سوف ياما إنذار غ~ ~وافمال الدولة من حصل ومحي 
^١١ينتثر أف آلأمومحل -^٠١ يعجل وأن ذللئ،، عر يعينها أف ، ٧٥١تسأل الصحون، 
وص/

إلدينهم، عى النلمئ صد ق جهدا يالون لا المسلميرا أعداء أف ثلث، ولا 
والهرمكالبوسنة ق الأف يوجد كإ يعلموا، الأنفس يقتل الذي بالسلاح أمكنهم 
والإنسانالدمنة، مالأحلاق لهم دللمثف ععصل ئأ ؤإف اثنلمى، بلاد من وعيوئا 

—والعياذالدنيا ق التمح إلأ هئ له ليس مواء، كالتهيمة صار أخلاقه دمزُت، إذا 
5محألأم هء ةمحَة بممحن ؤنأكَةئ الكفار: ض افُ قال زقن باق- 
أو١^الشالم،، زآةا ١^١ الإعلأظ الوّائل فهزم ثغ، عامه ]صال:آا[، ه م ه 

•يارموها أف عليهم وسهل ملوتئم، ل تقربن 
١^^بالأفكار اواّل مزون ايم الدئزة الإعلام وسائل مل أما كدك 

الاس•rاكمحرثى فبجل الحرمة، اشثة 
هذهمل فومم من غئرجوا ان عموما اذسلمvن إخواننا عل نسر نجن بهذا 

مدمنةأو مناسه، غين محله وجدوا ؤإذا وثان، بني من أهلهم يلاحظوا وأف الفك، 
إعادةمن محيروهم وأف اليتج، أفل أمام يئرقوها أف علميهم فالواجب للأخلاق، 

مثلها.

تحزولأنبمم ال؛يت أهل أف ^١ ^١ الأحرى الوسائل ق أبما وكدللئإ 
كبيره،مفندة فيه محإف العارنم،، عل الحبل إءللأيى واثا ينثحوهم، أف علميهم مإف 
السائل.يكنها اش المفك هذه مثل منها 

يعنىوهدا الضرنمج، أثن عليها وجد إيه يقول• مهو يروجته، بملمق فيء1 أما 



٢٩١

اس،عليها ذى - -ناضُأم ١^ ندا زاف باخيارئ، ذلك اأنأةولم:مح أو 
حصل.ما منه وحصل لحل، حم أوأيارما، محارمها، من أحد اله وأراها 

محورلا الخثران ابن حتى منها، غلط فهذا الخثران، ابن اثه تقلى إما فولهات وأما 
حدرلعا ؤلهدا اقلون، اثه يعني• الروج، زيب مثل الخثران ابن الباب،، لة يمح أل 

الئناء((،عل ؤالدحوَل  ٣٢قاو: اشاء عل الدخوو من ثهائوأبممُ الض 
وحاله—وعمه أحيه مثل الروج، أقارب، ~يعني• الخمو أرأيت، اممه رمحول يا مالوات 

لأةاتلأء؛ وهو الوت، مى منون كنا منه فروا يعني• ٢• الودت،'ار ءالحنو قال؛ 
هئالأمر أف يرى وهوأيصا ينكره، لا الناس تجد يريبه محب عل يحل إدا الخمو 

الثؤ.فبمصل قريبه؛ ست، عل يد-حل أل 
ثممحارمها، مى أوأحي• لروجها، إلا ابدا لأحب ثمثح لا ا،لرأة• لهذه ثقول، 

هدا.من ملتحدر الصوت يملي قد حسثا الناس بعمى لأف أيما؛ محير 
بمئمما حاقا مذلاهن -ؤا ي اسألإا ١^^^١ س أو أزى قاليي 

ئيزعنده أث١ها إدا زوجها وأف إثم، عليها وليس معن،وره، أمتا — السؤال مى 
حصلالد.ى الفنل هدا أحل من ماريها أف سعي ولا لها، عاذر هو بل بديويثج، 

مكرهة.أعiللم— —وافه وهي عليها 
هالزنول شث\ قد فالاس أحد، منئم ص فلن الناس، كلام زأثا 

اممهء،قل•ونجوا 

الغيّة،عل والدخول محرم، ذو إلا بامرأة رجل بملون لا باي، النكاح، كتاب الخاري• حرجه أ ا
٢(. ١٧٢رمم)بالأحنية، الخلوة تحريم باب اللام، محاب لم: وم(، ٥٢٣٢رقم)



لقاءاتاسالسرح ٢٩٢

الإنلأمتي،إفص:- ٢ 

أياموق حديثا، أمريكا، من آتى المدينة ق لنا ي هناك الثوال،ت 
الأموال،هذه معه فحمل الحيوان، نحاؤ؛ طريق ص محيرا مالأ اكتسنر جاهلثه 
الأيامهدم وق الئوة، مى يلأثا ما وثروج عفليمه، مكسه لنمسه وكوف الكثيرة، 
طيبافه لأف الأموال،؛ بمدْ يتصدى أف له محوز لا بأيه احير الأ-؛م؛ 

صحةمدى وما الأمواو، حده يصع أف علميه ماذا فيساللثجت الطت1<، إلا يمل لا 
الكلام؟ندا 

مالأاكتنسن، أن بعد بالإمحلأم عليه اطه مى الدي الأخ بهيا نقول الجواب• 
عندة،إبقاته ق لا ^، فيه عأثه ونز نة، الال، ^١ يإو أبشز؛ حرامات 

العزيزتالكتارتإ ق قال، تعال  ٠٧٥١لأن منه؛ يه ثزوج فيإ ولا من، اص فيإ ولا 
ماكل ت أتح( ]الأنفالاخ"؛[، ه ، jiLlهد،ما لهءِ معز بنثهوأ إن يكثزوأ للبمى و ثؤ 

فهوتقدم ما كل يعني; موصول،، ام لأما العموم؛ صيغ مى ندم و)ما( نلم،، 
لكنثة، معقور هإيه مالأ، ١•^ أو محزمه، منا قتل قد لكل ثو حش نه، معقور 

الرضاطريق عن اكتننه الذي اثاو أما عليه، يردْ صاحبه، من عصته الذي المال 
قإنةعترنا، أز ١^١^،، أو بالزلما، اكتنته لكلذي حرانا، لكف نإذ لناس، ائ 

نلت،همامد إاثُ معز ينتهوأ للميبمآيكثرواإن ئل ؤ تعاإات لموله له، حلال 
®إن\ثثذإ.' ■>_ العاص بن لعمرو اللجي ثال وكدبل—، ]الآنفالتخ'آ[، 

هدئالأيقيلهأثنا.الإنلأم:جدملكملمه«را'، 

رقموالحج، الهجرة وكذا نله محا تبمدم الإسلام كون باب الإبجان، كتاب ت الم •سأحرجه )١( 
(١٢١.)



٢٩٢

لمذك زنع قلوا، نذ اسين ين قلوا  jjjأشوا الكفار من زممث 
عملوا.ثأ يواحدوا 

بهوليثروج منه، ولقندق باس، فته ولتس حلال، ماله إل ت الأخ لهدا فمل 
يثاء.ما يه ؤتمعل ورابعه، واحدئوثالثه امزأئ عنده كاذ إذ ثانيه امرأة 

ناقلَلهُسئاضم.زانا 
*•هسمى•*

اكى؛دةاذو؛٣- 

عملإل عودق وبعد إجانة، ل إلئهم وذهنا س، عن بعيدا أعمل السؤال؛ 
الثدي،نزعدْ عن بطنها ل امحل فتآحز حامل، روحتي أل جمر جاءف بمحق 
عنزأحد بند إلا اي؛وا ينزو ولب عندها كث ؤ؛ آخر مذ لة حنث إق جملم، 
الابنهدا مصيث هو قإ زوجتي، وطلقن الزصع، هدا مذ ثنيي فارتابت، نهرا، 

عذأذثع لكي شزعا، ي ألخق ولو اسمي، إل إصانه مذ ي أتحثج أنتي عل، 
أفل؟فإذا نمىكلأماثس، 

الثاعرُاا:بمزل عئثذهناأذثتنثل الخنااث،ت 

اظغالخاطمنسهث-جاهل مذ الأعداء ظإ ما 
أحدبطنها ق الحنل بقي ل، زوجته يطلق لماذا جاهل، ائه ثلث، لا الرجل هدا 

ويبقىشهنا، ثلايثذ ويقي شهرا، عشرين أمه بطن ل يش الحمل شهرا؟ عثر 
رقم، ٣٤٥/ TV)دمشق -اؤيخ (، ٢٧٢ ١٦)الفرد المد القدوس، عد بن لصالح أيان من 

٢٨١٨.)



لق1ءاتاساهمح ٢٩٤

حرج،الأجؤ بعص أف يكر حتى أمؤ، بطن ق بخن سع إل ؤمحقى بخن، أوع إل 
أنناته.ست وقد 

شهرين،إل العتاد الثمل مدة زيادة أجل من المزأْ يطلن كوثه الرجل فهذا 
بمقدأنسائضمحإمح،أن ط ئ لَزيي كلأ، وغلط خي ندا 

تيغَلأمحفلمهابمقا.
أنبمجزد منه يثترأ أف ثة تحل ولا إشك١ل، ولا وودْ، فالولد الولد وأما 

يوما،غن إلا يزد لم طويله، مدة العال_ا عل يزد وJلم الغاوس،، عل واد الحمل 
امحا؛•عندمحرمي ماتمحلأْاقاما 

عثزأحد أمه بطن ق بقي اله لمجرد منه يثثرأ أن له تحل ولا ولدْ، فالولد 
يافقال! — وسلم م وعل علميه اممه —صل اممه رسول إل رجل جاء ومد شهرا، 
ءرمايال! ثنم، مال! إبل؟'ا من لك ررهل ممال! انوي، غلام ل ؤلد افه، رسول 

ذلك،؟«»هار ئاَل: م، ثال: أزنيى؟« مذ بجا ^، ١١ئال: م، قال: ألزابجا؟« 
 Jرءهاار١'، هدا اسك، ارهالمل مال: عزى، نزعة : ماJ :أحدثكول أو ينكذ يعنى
•أورق النوق من أمهاته أو ابال، من آبائه من 

يكونالقز أف مع مهلمثنا، الرجل نحرج ثزغه® هدا اننلث، ررملمنل قال: 
®^،•بجا 

^١ق أحطأ إيه له: قمل ثيء، أش الملق من فيه نلتس الساتل، ذكره ما أما 
نهوحث،زوحثه، يريد لا كاف إدا أما الشريعة، ممتمى هدا أف يعممد كاف إدا التصرف 

كتابت لم وم(، ٠٥٣ )ه رنم الولد، بنفي عرض إذا باب الطلاق، كاب الخارىت حرجه أ ا
١٥٠)رقم الحمل، بوصع وغيرها زوجها، عنها التول عدة انقضاء باب الئللاق،  ٠.)



٢٩٥اتاقاءاثاذاوانمتو؛و 

ءني3قوةاق(• الله يمول يميكهأ، أف مرى زوجته، كرة لن حر دلك، ومع 
[.١ ]ال-اءتبم ه حمحنيإ حمآ فيه أش ومحمل شيثا آن سمؤأ كبمتمومر 

منه.يثرأ أن لة تحل ولا مهوولوْ، الولل. ١^ 
••©صى••

 t -:ثونيجينلإسلأوالإجاوة^^

أذثنا نصيحتك هئ مإ صيفية، إجازة عل مملون أننا تعلم كإ الئوال; 
-جمزا؟اممه وحزاك الإجازة، هيج ق يعمل 

الإجازة•هزة ق للغمل بالئسبة للأخوة نصيحتي الخوارّ-،ت 
إذالصيفية ازاكز إل بجثوا أف ي ضيحتي للشاب: يالمحة أثا 
ثالإصموالمْيمكر،، إدا م والفضل، الخثر أهل مذ عليها القائمون وكان وجدت، 

منعليه يقرؤون أو القزآذ، عليه وتحففلوذ بلادهم، ل العلم أهل بن أخز إل 
الشرعية.العلمية الآكتس، أومذ الخدين،، 
قيالشياص الاتصال، يكثروا فنصيحتيإهبأذ والنايحأ للكبار مالمحة أما 
ستعمللز إذا — الحقيقة -ق الإجازة هن.؛ لأو وانووات؛ والمحاضرات الكاءات 
هلأك،يقالالثاعراه:صلفيام؛لأندرخاشاب قاما واو، 

ضت.هأي سل، لالعهمفتيه وا-بمدْ والمراغ مت، ، ٠٧١إذ 
والصلاح.الخبز فيه ثإ الخميع يومي أن ثعال اممه وأسأل، الغنى، ابدة! 

\(.UYلكالي)»_:الاداب ياب انمامة. لأب الست )١( 



لق1ءاتاكابالقترح ٢٩٦

صوامماضطماساس؛يى:٥- 

البلادبعض ق ااسبيال( طواف بين الدائر القتال ق وأخم ما \ذثو\ذأ.' 
ذلك؟محاة اكلمين، عل الناحن ص زنا تثلأ؟ لكفثابمتاف 

قال:ه الض ظِل اسذن؛ ئ آلقثال من ذكزث ج م أثا 
نحبنلأتمُلأبجئأذ ١^ ؛،؟^^ ٢٠أي: كفر«، وقاه نموي ر)بم 

الئسولهنضف بلنحوشُءلامماي،ربما 
طثاضخيثا«رن.زقاوه: كم، باك ذبك 

وأفألمستهم، يآكموا الفتنأذ هذْ مثل حصل إذا ائنلوير؛، عل والواجب 
يىءللإنا)ا قال: اث، لأو ااس؛ له من إلا الثدحل عن أنلحتهم يآكموا 

■حمنرييءثبج، أؤ ث؛لمحأ آ'لآمنح مل إ-ند>تثما بمن لإ0 بت؛ئثا ثلنلمإ آئنتأوأ 
لثاه محق أثن وآناثأ,إة أتدو ؛يمتا عمزأأئزأثو؛ن اق 

١[.• لالخجرات;ه، أست وإد4وأ ثممجد بين ثأثيمأ ^لثؤبمنونإحوة 

••هصى••

ثمالإحس1و:- ٦ 

الإحسانمقام نرح ق ٠ الثالكتذر ّْدايج ل ){ئٌ'س' الميم ابن يقول الثوال: 
الملب،يموي به ا-قرواليق؛لا يصدين تيبأو *ولا راميقول: افءكانك مند أ0 

رنممنا*، فليس الملاح علما حل رمن :٠ المي نول باب الفتن، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
رقممنا•، فلمي الملاح ملما خمل رمن ايك،:٠ قول باب الإي،ان، كتاب لم: وم٧(،  ٠٧٠)
(٩٨.)

المرن.الكتاب دار ط. ١( ٤ ٥ >"ا/ الحوزة فم لأبن ^>، Ulمدارج )٢( 



٢٩٧اسءاثدهواسّز. 

نبحاهزيه يرى كانه هدا هتناحب ب1أعني. الشاهد بمتزثة المب يصر حش 
وينىكلامهتر، ينتع إلتهم، ياُ؛برا عجالة عل مطلعا عرشه، عل ننواته محوي 

■جإريل،عبدْ به ؤنكلم بالوحي• وهووكلم بمنعة وكأنة وبزاطنهلم، ٤^١^٠-^؛ 
مننازلا ضاعدةإَتي زأئلأكئ الهة. ندثزأم ود، ء بجاة نه 

وبمع،ؤينطي، يمحص، وتحب ويعقب، يرصى وهو يشاهدْ، ولكية به، عنده 
•أعداءْ® ؤيدم ملاذي، أؤتايهئ عل ويثني نيمرح، ؤيفحك 
كإالزنل، به 'زءإك رثابثلبه نشاهد الشاهد— —هنا ااوبالخملأ قولأ يم 

J^p ،غا أثوت وحثائي، الرنل• إليه ذعن ^^١ اتكتب، يه ؛ •j--'^ممام
اللأيمن يزه— لإ —ؤإذ التوائر أهل يه أحو ما شاهد مام كإ فله دلك فاهد 

،العمتان® ملئي• يمحص عإرْ ؤإيإن العيان، محرى تبري 1يءاده مهدا والوقائع• 
قليلا.ولو الشرح فالرجاء 

إلان بالإنيصل فأحيائا عظها، ماوئا يتفاوت، الئ١را أف قلت، لا الخوابج! 
ررألI القيمال ولهدا بعينه، كالمثاهد به المحتر الفن يكوف أف 

ثعتدل فتعتد ، ^١٠^ ٢٤لم؛قإف العلتا، النزلأ هي وهده ، ؛^١٥٠'أ5اناان، افة ينثد 
عباسابن جعل هوالإي وهدا ٠، يزاك®' هإثة راْ لمْككن ®مإذ ماوت ولهد'ا الخائف، 
أي:، مواد؛* زثة نأى ونئم- آلا وعل علته اممه —صل اللمي ُإف يقول• لأ؛ئنبممح 

والرويهوجه، من العم ووية من أموي بالف والرؤيه عم، رويه لا بملبه، 
)ا(اكاورانبق)*ا/آ'؛ا(.

لم•وم(، ٥٠رنم)الإي،از<، عن الني. جميل ّرالا باب الإي،اذا، كتاب اJخارى: احرجه )٢( 
)٩(.رنم خصاله، وبيان هو ما الإيإن باب الإيإن، كتاب 

•(  ١٧٦)رقم ه، ؤ عم؛آجلت اف قول مض باب الإيإن، كتاب -مت مسااأخرجه )٣( 



صاتااب1بالذمح ٣٩٨

آحر•وجه مذ المف وؤية مذ أموي !النتن 
وباعتاوأعل، المنس، وويه الإيإن ودوق الإيإن، وحلاوة الهتن، فباعتار 

أمانة,محتوما الثيء يشاهد لأنه أقوى؛ النم، رويه الإدراك 
مذالثيل إلا يثاكا لا مرنبه بالثكب~ الرويؤ مرتبه "أعك،• ١ارتcة وهب؛ 

ولكندليلا، به وكمي الصائن(، اهر غرد عل مى إيامم الناس فامحر الثاس، 
أهوى.يكون المرنة هده بند يئصل الذي الم؛ذ 

،lUJbيريد العنتان٠١، ملئي ممحص عنيْ رُوإيءان كلامه؛ آحر j، موله وأما 
شيئايهولون سمعتهم يقول؛ صاحبه يكون يكاد الدي المهلهل الضعيفن الإياذ 
أيهعل به يومئ لأف عمتان؛ مليد ليس هإيه الحقيقي، الإياف وأما فملمئه، 

يشاهده.حق 

••ؤصق(••

ظ؛ذمو4دامحثلإ:٧- 
صالح،مدائن إل المجر سورة مبسم ق دمصسث، الفاصل، شيخا السؤال،ت 

؟الدحوو من الإمتناع أم العن؛، وأحد البكاء، نع لها الدحول، الأفضل فهل 
بالإا،إلا يقل مآد ذخو، هاِل صالح، اًلأثدخل الأضل الحراب: 

أيهمسه مذ وآتئ أيه عف يدثل مد الإساو لأف يدئل؛ ألا الأكل ملثا• ناء 
سوفمحنمحذلأبج،•

الثامنبنص أف الأسفي، نع ولكذ فيها، اف الإنيدلمل ألا ثصيحتتا فلهيا 
عجائنؤأما عل فثشاهدوما اوساشن، آثار هده إف وقال،ت ءرده، آثارا اعتأرها الأن 



٢٩٩

اشرسول عى الثنة به جاءت نإ الجهل عل ذليل زهدا الصنعة، عجائس، من 
زنئم-.آله وعل علنه اممه -صل 

••هسمى••

 -A:ضسماس؟شاممواماخث
السيحقن،الغمار من كقّئ منا ويعمل حكومة، ذائزة ق أعمل الئؤال؛ 

إلالممارير وزنع التدرب، عن المسوول بجول وري واحد، جهاز ي ونحى 
ه

معهم؟التعامل شأن ي ثنصحوش مثأ متهم، المسوولين 
عليعمل أف المسلميتن عير من أحد يشاركه ممن وغيرك ثنصحلث، الحراب! 

الشريعة.متقيه بإ المثلين عين يعامل واذ وظيفته، متضيه ما عتب 
الوظيفة،ق العمل فلال الوظيفة، متقيه بإ يعمل أف وهو الأول؛ أما 

اممهلثزل للثرع، محالفا إ؛يكن إذا اف/ُه، أنز مما الظام لحتن، فيها لحاة نا ومحيي 
وزلزؤلآهمبج4لس:بمه[.

قالوقد ئدا، من بد قلا الثريعة، متقيه بإ المثلين عير معاملة وأما 
ئاصطزوهمالطريق ل لقيتئوهم ؤإذا بالثلأم، ثثدووهن ررلأ ءفيهائ؛آؤقلأأ1 الني 

إلأنيقم.ق«ءا'.
ماعلمنهم رذذئا علينا ت1ئوا إدا محن Jالثلأم، نبدأهم أذ ققوز قلا 

بهةوا.طوا
أولاشنح فاننا ١^٠^، في.ه ق والتديثر ١^٥!؛ حق مأ كاو دا إم 

(.٢١رقم)^١٦ باللام، الكتاب أهل عن النهي باب اللام، كتاب ت الم عأحرجه )١( 



اق1«اءاكابالفتوح

لاثزتن،ض محن اة سأ؛ أذئرم؛٠ محن ئ انمن غة ألانرئث 
 Jقي؛ؤ تنال: اه لمip;  y مء ق ءه قيورأ ب ■i ءؤتأزم

ءنزال:خا١[.ت1و وماتغق»ثثورئلمألإره ثىآم؛دؤلم يئنألسة ث ودوأماعتم 
أنيمحوز اسين، ْن آخد الغثل ^١ بموم أف ممن لا كاف إذا لكن 

رجلاو. الني انتأجر محلهدا الصرورة، عند عثر مذ آحر به بموم 
الحالأف نع إل ت5ه من هاجر حث الهجرة ل الزيق عل ييدله مئركا 

مطلوثيكاو1 بكر، وأنا وتئم- آله وهل عاليه اممه -صل اممه رثوو قاف حطرْ، حال 
علئثركا:ش ريلا همحآدقلألإقلأمُ اوئول اسا> ثدا زتغ قريش، تل مذ 

دللئ،.إل الحاجة دعت إذا المئرك اسعإل جواز عل هدا قيل المدبمه، 

الشريعة.يقتضيه اة\ هؤلاء وتعاملون ، ٢٠٠٤٠٥^؛^؛؛مومول أيكم فأرى 
الئلأموائؤ نلم، الكمارالمسيحيئذ بعض وفيهم محموعة، عل دحلث، فادا 

نإداؤ قالت الله أف ر ألمْ عليه، ٧ عليلث، تلإ ؤإذا التامئ، مذ ظأ من عل 
عفيمحألخّاو0ؤكلأأواومحول [، A1;»L«JI]ردوهاه آو يئنا بأحسن بنجز محيم 
امحودرُض ثري أف أمرثا 

بالثعةعلنه الإنجليزيه الئعه ثنرف وكنث، إنجليزية بلعة حثاك ؤإذا 
أيصاوعثمتث النزيه اللعه ع1ئثه ^١ الاتزيه، اللعه يعرف لا لأنه الإنجليزية؛ 

ثيءحنذ•فهدا الهمغ، 

عليهم،يرد وكيف باللام الكتاب أهل ابتداء عن الهي ثاب اللام، كتاب مسلمت حرجه أ ا
(.٢١٦٤رiم)



الق1ءاثدقداسمح،

اثاتدذ،ذضاسضصاب!- ٩ 

٠،حنابا<ر بغر أث نبموو الحثة أنتن مى *يدحل س؛ الئى قول القوال؛ 
فهلالعانة، ؤوخ\ ق الأمة لأعداد يالنمة قليل العدد هدا الإسال: يقول فقد 

افهجزاكم مأجورين، أئتوثا حناف؟ شر الحنه سيدحلون الدين هم فمهل هؤلاء 
خ؛تا.

رفعن،الأمه أو ذكرث، الدي الحديث هدا ل فيك، اطه بارك أولا: الحواب؛ 
عدايتؤ،ولا حسايتؤ، بلا الحنة يدحلوف ألما تسمن معهم وأف س اوسول إل 

أيصاالعدد هدا وحتى ألما، سعوف واحد كل ذع ايه ورد وقد أوصاقهم، ويكر 
دلابمخمو0، لا الدين ارهم الأنة؛ ل نادر النيئ هذا لكن قلل، للاثة ياشك 

منالأوصاف هدم فيه محممث، ئن يثوكلوذ؛؛، زبمم وعل ولا؛٥^^، يكتووذ، 
محث،أشلأ:ذخلاةهثؤم.تيالأثة؟ 

ممرهأمم ؤيوحد يندبول، ولا محاسبون، لا هؤلاء أف الحديث، معز بل 
لدJو٠٢م يقدر  ٢٠٠٢٠يعدويد عنه%إ، اش يعفو وقد محاسبون، الله إلا محصيهم لا 

أوشرسماعة.ثماعة، اكار مى محرجهم ثم النار، 
اف~صل اللمي ثالها التي الأوصاف هدْ فيلق، ثتحمى أف وحاول، اعمل قانت 

الأمة.آجر من ولوكنت، منهم، وأف؛تكوف وسلم~ آله وعل عليه 

(،٦٥٤١)رقم حاب،، بغير ألفا م-عون الخنة يدخل باب، الرعاق، كتاب، البخاري! أخرجه ( ١ ] 
^l؛_،ولا حاب بغير الجة الم؛ن الممن ٍلواض دخول، عل الدليل باب الإي،ال، كتاب لم! وم

(.٢١٨)رقم 



١٠-

الصلنلإمامه الأحيان _ J»Jق يقدم زميل العمل ق معنا يوحد الثوال! 
بعدمالحواب كال هإدا الثجل؟ هدا إمامة حكم ما مميمة، علق وهد لعتل، اق 

علئزابث وهو بما، ينل إمام توخي بأنه عي علينا؟ يشغي الدي ما الخوان، 
إماما،ئدم لكن الإدارة، ٥؛^ من محتار نخص يوحد ولا العمل، ق المميز إمامة 

ظزف،أو عمل، لوحود الإمام هدا يتحلم، المرات بنص ول الإمامة، عل وواظب 
المملين؟تل من الثحص هدا فيمدم العتل حارج 

الثابم_،،الإمام عن يائي، وهو المئن، تل مذ منتحتا كان إدا \خو\ب.' 
هدْأف له تبينوا وأف ونصحوْ، أن أولا عليكم فالواحب التميمة، هدْ يده وق 

دعواتأو رمور، فيها كان إذ منا لا الشرك، مذ ثؤغ وأما فيها، حثر لا التميمه 
قولكم أيديكم، عل اممه هدا0 فمد عماله، عن انتهى فان ذللثح، أفته أوما محرمة، 

ويقال)انابه، الدي الإمام إل الأمر يري أف هالواجّ-ا ينته، لم نإف أجر، هذا 
مستققا.يكون بدله اثا ونحتارواإنعنك، هدا ينوين، أذ نرصى لا ثحن 

علته•حرج ولا معهم، ينل فإثه المملم، يوم هذا ووحد نخص ذحل ؤإدا 
••وصء(••

ظاانحبفسن،ب»اسإوة«:- ١١

فيهنؤع ثوعين! هناك أف العلم ْع بالمنة؟ ينمى ما مزين، حكم ما الئوال) 
اثنكزات؟مذ هئ وهل اأآكحول، مذ ننبه فيه يوحد لا ونؤغ الئحول، مذ ننبه 

تلمن منحوصة لأما حلال(؛ كلها أسواقنا ق الوجوده المرة الخواُب،• 



اث،قاءاثاهواسمح.

حىابل، محي الأصل وملبوس، ومشروب طنوم ثو ل والأصل الموولن، 
ا'محل نا طقَلئم الزى ^ئن ■نال: اف  J_J^١؛، أنه عل الديل ثوم 

حرام،الطعام هذا أو حرام، الشزاب هدا مولت إنسان فأي ًيعاه 
ياتلم° ؤإذ الدليل، يمضه ما عل فالعمل بدليل، حاء قاف الدليل، هائي، له; محل 

الآرْ؛_,ماؤ، ■خلرآَهأ ؤئو'اككا يهول،: ءةإ؛جل اممه لأف فقوله؛ردودعليه؛ دليل، 
بقوله:الئئوم ئدا وأكد الأزض، j نا كل ئث\ه 

أتىفإذ بالدليل، يطالبه قانتا حرام، وهدا حلال،، هدا لنا: يقول، ان إنفاي 
عليه.ئرذود محزله قإو بدليل، يات لم ؤإذ الدليل، هدا بثمتفى عملثا بالدليل 

فيقاإشكاو ؤَلأ خلال، كلها عودة الق ها أنؤاةثا و ^؛ ١ي 
 J١^.شاء إ

حراما،نحعله ثيء ل فوز اهمر مى سه أي أف ثظى فلا الئنبة، ثم 
نكز،بالم المختلط هدا مذ الإنماف ثرن، إذا حلم، تزر، كان، إذا الب 

هإيهتوثر، ولر أثرها، واصمحل ثصاءلنا، صثي1ه، نسبه كانتا ^١ أما حراما، صار 
حرائا.الثيء محتل لا أو)T/(  C/.Y)أو ./•( نة)١ فه: حلألأ، فوذ 

،■ماما'ر مملميلمه ىوْ أناكز ءرما ه: الثئول قول( أف الناس بنص ظذ ومحي 
الخدين،;خاطئ، ؛ tgiوهدا كشرا، ولوكاذ حرام، يهو بسيتر، حلط ما معتاْ: أف 

 u« الثكر،لخطل مه أكثزث ^١ اثدي الثىئ يمي; خزام(ا، محقلق يزة أنو
أبوابوالرمذمح،ت (، ٣٦٨١)رنم الكر، عن الهي باب الأشربة، محاب داود: أبو أحرجه !١( 

الأثرية،كتاب ماجه: وابن (، ١٨٦٥)رقم حرام، فقليله كشره أمكر ما حاء ما باب الأثرية، 
(.٣٣٩٣رنم)حرام، فقليله ممرْ أمكر ما باب 



٤٠٤ IuLJIuULaI^،؛^

ثئربربإ لأنك حراما؛ والكثير الخليل يآكون الئكئ، ءعصل لمْ منه، حممت، وإذا 
فيهواشته يمنكر، اخنضل ٠^ وأما فتنكن، محن أو إل منك ثدعوك ثم الخليل، 

الحديث،.ق يدحل ولا حلأو، فهدا يوثر، لا قليله 
••صيى•*

١٢-

ال2ثلأة؟ق الأحتثم^ مداقعة حكم تاخد الريح مداثعه هل الثوال،ت 
والخائط؛البول كئدامنة عليلث، تفثق يته  15"١^١ الريح مداثعة نعم، ابواب• 

قال:ه الئثول أو قدا >، نالدJل ض!_، ١^ إشغال هى العلة لأف 
يفعللكنه ١->؛؛^،، مدامعه ليس الطعام وحفزه ٠، ط٠ناماار بحصزة صلاة رالأ 

^Jiivأل مرص ثو حش وجوده، مع صل لا الخLJنV ينعل وؤ اكلتإ، 
يزول،حر الصلاة، وأحر مل فلا الصلاة، عن ينعلك، كلام وضجيج أنانا، 

مىاقصود أف ودلك، صحج، فيه ليس آحز مكان إل ادهن، أو العجيج، هذا 
وحضورواقشؤع، الطمانينة هو الصلاة وروح الصلاة، لن، وأف الصلاة، 
وسجوداوركوعا قياما الإنسان -تا يقوم حركاي، محرد الصلاة ولبمت، المن،، 

نئيولهدا مصليا، اتدن يكوي، أف مل مصليا الخأوت، يكوف أي، ء ثل أثم وقعودا، 
ماكز وكيلك، ، الأح؛ثما مدامعه مع الصلاة وعن الطعام، بحمزة الصلاة عن 

افتعاله.حال ل يمل لا فإنه الإساف، يفعل 

يريدالذكا الطعام بحضرة الصلاة كراهة باب، الصلاة، ومواضع ا،ل.احاد كتاب س.امت أحرحه )١( 
(.٠٦٠رقم)الأحثن، مداقة الصلاة«ع وكراهة الخال ق أكله 

ا؛ق.)؛(اكخرجاا



نراماءأدو؛ائهلأق:- ١٣
احتلأفعل ياء اعتقاد عليها سير منالة أو فقهة، منالإ ق الخلاف القوال! 

ينسأل الخديث تفعيم، يزى لن يمح هل تصعيفه، أو حدث، صحح تق 
تحقهل بدعه، فعأه أل أو متتلتغ، يانه يه، وعمل الحديث، تصحيح يرى من 

حاَلفة؟لأنه أوالمزظنا باس، لأخيأل:نتيأخدا 
أشفإذا _J^، افُ إنه أذثابجم؟ عل الثاز تحابي الذي نن الخراب: 

ألمعليه صحح، حديثا اثه ووأى ثمحيحه ل الناس واحتلم، حديث،، 
ؤممؤ محاسس،: ٌوف لأنه عقيدة؛ أو عمل، من الحديث، هذا عليه دل بنا ياحذ 

العلم،من عنده ما عل صيحاستج لالقصءستهأ*[، ه أحبنرار؛سإان مادا فيقؤل بنادتئم 
الفهم.من عنده ما عل وكدللئه 

يفهمهمن ممتهم أيئا: مهمه ق الناس ومحتلف، صحيحا، الحديث، يكون مد 
يهنهوآحز وجه، عل إنناف مهنه فإذا آمحز، وجه عل يمهئه نن ومنه-لم وجه، عل 
الحي"يب،ثى لهمه محا ياحد أف منهكا واحد كل عل الواجب مإل آحر، وجه عل 

موحد.وأي إل يتوصلا حتى الآحز، أحد يناقش أف من مايع لا لكن 
دلالته،ل أو حديث،، يصحح ق رايه تحالم، الذي الإنسان وصفؤ وأما 

الأهواء.أهل عتل من هدا محوز، لا مهدا واواو.عة، بالضلال وصفه 

بعصابعضهم يعذر ^١ يومنا إل الصحابة عهي. مى المنلمان ثحد ؤلهدا 
اقض-ثى مهم محا 

أفجزيل وأمنه الأحزامح-،، من زجع ح؛ن للصحابة اليئ. مال فنثلأ: 



هاءا

منغمأحن بصقن ؛الأ لأصحالإت ئاو ^، ١١١مضوا الذين محزيظه يي إل تئرج 
نصللا قال: من محم1هلم الصلاة، وو'نةأتإ فحرجوا قريذلة(ا، ثي j إلا العفر 

قمل قال: نس ومنهم الصلاة، وأحروا الشص، عابت ولو قريظه، بتي ل إلا 
الله—صل الني إف قالوا: ئزيظه، ثنى ق إلا صل لا إننا محالوا: والدين الونتؤ، 

فنقوJ(:منثإةا<، ثي ق إلا العفز أحد يصقن لا ١١قال: وتلم— آله وعل عليه 
ءفيبأئةْنصمُالئقوJ( إو قالوا: الوئت،، ق صل قالوا: والذين وأطعنا، تمننا 

ومت،حل لنا فنحن انقروج، ينجل أف مضل بل الصلاة، ثوحر أل مصي لمً 
كذا،هؤلاء ومعل كذا، هؤلاء ممعل الثز، ق وتنتمز الهريق، ق مل الصلاة 

لعيم، أم i، الخلاف أف مع آ، منهمر أحدا بتتم-، ول( البل. ى وعل؛ا 
ومحا•3، نمل أو وبجا، ص ثوم صلاة 

زوجها،عنها يوق حامل امرأه منها: منائلممتة، ق اخلفوا أما وكدللث، 
ولوروجها موينؤ بعد وصعت، إدا باما جاءت الثنة أقهر، أربعة مبل فوصعت 

توقامثا الأنلمك سلنه حديث، ق كإ إحدادها، وانتهى •ءدتأا، ائتهت، ئمد يدقاني، 
^^بممحامحهأفموج٢ا•

سظرقإقها ايام، وعنزة أقهر أربعة قبل وصمت، إدا لا، يقول: من ؤمنهم 
ثضع،اذ مل ايام وعثزة أقهر أوبآنة ممن، ؤإؤ، ايام، وعثزْ أقهر اربعه ثتم حس 
ولمايام، وعثزه ألهبر أربعه عليها نمى إدا ليم، ذ؛ئالت يضع، حس سظر مإقبما 
توملم (، ٩٤٦)رقم والطلوب، الطالب صلاة باب الخوف، صلاة أبواب أخرجه )١( 

(.١  ٠٧٧ ر رقم بالغزو، ايادرة باب والمر، الخهاد كتاب 
عدةانقضاء باب الطلاق، كتاب ومسالمت (، ٣٩٩١)رقم الغازي، كتاب البخاريت أحرجه )٢( 

(.١ ٤ ٨ ٤ ) رقم الحمل، بوصع وغثرها زوجها عنها التول 



اىق1ءاثىقياسنرذا

أقهرأزبعة مل وصنغ إدا لكي هدا، ق ثك لا ثفع، حش ثنتظر ئإي ثضع، 
•عدت1ا سهي فإنما أيام، وعثرة 

وكلاهماثئداشينلإاسرم طاِلبُُ خالف1،فيهلا:ئينر والذي 
عباس.، ٢١١وقوو عئ، قوو وثيغ الئق، إل ثرجع دلك ونع عالإ، مقته 

عدما،تنتهي فإما ابام، وعثرة أقهر أربعة مبل وصعت، إدا أما فالثنة 
مإفعله، وربمل يعثل، وووجها وصغت أما مرض لو حر للأزواج، ومحل 
اقرة•إل روجها بجنارة 4رج أف مبو عدما سهي ت يعني ثثهي، عدما 

الأ/لإ،بى ثحى مهم ما عل الناس ثحيل أف لنا قور لا إحواف، يا هأئول؛ 
محابجهموالناس عندهم، لم°يصح ما يصححوا أذ عل الناس جثز أذ قور ولا 
]القصص;هأ[.ه أحمترأرسإان ٠ؤم١دا القيامة! يوم ألهم ؤيعَهتجل، الله 

*•ؤجمى•*

ئأ؛ااصفواثعنياسماءأ- ١٤
Ujكاف، U افُ.ثدئ إلا إل ررلأ تقول: ص؟ صثة  ١٠ص: 

يبموف*؟حر ندم حلق من اث5ون وعدد حزكايه، وعدد يكوو، 
وبحمد؛،اممه محاذ  ٠١قالش! و1ن باشي، الدعاء هذا يكون ما أفته الخوابج! 

ذكرمذ وكاو كله، دلك عن لتكماها حأقه«، عدد اه رلأ إن؛ )رلأ أو: حلقه(<، عدد 

(.١v•،رنم00٤/٣٨٩)١(أحرجهاينلتجjاكف)
رمم■تلةن4، بمس أن ثبملثف أ'لآتالا ؤُادكق باب القرآن، تمر كتاب اJخارى: أحرجه )٢( 

الحمل،بوضع وغثرما زوجها عنها الرل عدة انقضاء باب العللاق، كتاب ت لم وم(، ٤٩٠٩)
رفم)هخ؛ا(.



عرشهوزثه شه ورصا حلقه عدد ويخمدة، افث ارسحاJ ^٥١^؟،^^!؛I اللمى 
التنت؛ح.مى يغون ما ا-ني من هدا ٠، 'كيايؤ®' ؤمداد 

وآلعنىمها، الدي الئجع يعجبه الناس بنص نيا يأق اش الأساء هذه وأما 
هواوالخة به س ننا إل محها الندوو قاف البمكر، 

••©صى••

اززراو؛|ؤواشوثصاسنو- ١٥
مملينإحوا;ذاوماتا^^^لصسلةاؤنا 

لومبالعا أكون ولا كثيرون، أولاد ١لامحالامحت، هذ0 من وسج إسلامهم، مل 
واجبهمعتهم هل الزنا، هذا مى اتوا الذين الأولاد الناس، من أمه أتإم وصفتهم 

وظشمل4ه:أبجابمم؟ عف ض محدهم زظ اJذينأنLJئوا، 

ينممدوذكايوا إذ ازممر  ٠Jحاق جيأ منهم حصل الذين هؤلاء ابوابه• 
شرعا،باطلا كاف ؤإذ صحيحا، •ثمدا يروثة عمد عن حصل ا"بمءاغ هدا أل 

ولئ-ؤوا.والأولاد صحح، فالعكز 
يواثت،،روجها يكوف أف عل امرأة نع امن وهوكافر ان إندلك؛ مثال( 

عئتاجولا نكاحآقإ، عل انم مول،1 والنأ0، اوجل أسلم ثم عمدا، هدا يروق وكايوا 
j(الزوجة كانت، إدا إلا لتكيإ، ههتر أولاد من بيتكا حصل وما العمد، محددا أف 

(.٢٧٢٦رم؛)الرم، وس. الهار أول اكسح باب والدياء، الذكر محاب ؛: JLأحرجه.)١( 
الرصلع،كتاب (، ٦٨١٧)رقم الحجر، للعاهر باب الحدود، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 

(.١٤ ٥٧)رقم الشبهات، وتوقي للفراش الولد باب 



اثاثواوّتوذ،الهاء 

والمجوساظ وروج يرث لكف لو يثل للزوج، تحو لا الإسلام حال 
وجبوانلمث، أسلم يم اطب.! حال ل أحثل، روج فإذا المحارم، يكاح بحورون 

من، حصل؛LsJما أن Jنتقدول محتم إدا نقول• دكرت الذين الحاعة ئهولأة 
كمؤإذ لكم، والأولاد زر، ئدا هين وعقد، نكاح الماء هؤلاء ماثنة 

الزان،أف "يعني! الغم حال ل الأولاد هؤلاء انظحمتم قإن زر، اثه ينتقدون 
ب:ظطوئم،ثإن ق1زع، يزوُ ذام نا أولاذْ، أبما ي - أولادي هؤلاء قال: 

ظِءلملأيكونونأولأنالئم.

الإمايىشأ زبم، اولأآلهأ، انم خمحا إذ أنا عل كثي الفقه زأثا 

زان،رجلي، هناك أف يدل ٠ الخجئ<ار ؤلئعام للفزاش ر>الولو و:. محوله أما 
هذايقول! الغراثن صاحب، له، الولد أو يدعي منهإ واحد كل فراش وصاحب 

يعلبفهنا مائي، مذ حلق ولدي هدا والزاف.طوث•' ؤراثى، عل، محلي ولدي 
الخجث«.زشاهر لنياش >اايلو هئصمُ: اليئ محال كإ الم جابم، 

—مثلا—بكر بامرأة رثى يعني! ذللث،، ق احد يتازجه لا ١^١^؛، كاف إذا أما 
له،ثهز ولدى، إنه الزاف! ومحال الولد، هدا أحد يئع ولم زوج، لها ليس امرأة أو 

وعلمهفيه، إثكاَل زلا له، بجز الإسلام، بأَحكام لا:وئون ممات قإلاع لأو 
؛:-؛ءُ

ممته.

الرص1ع،كتاب وعسالمت (، ٦٨١٧)رقم الحجر، للعامر باب الحدود، كتاب ١لخارىت أحرجه ( ١ ! 
(.١٤ ٥٧)رنم الشبهات،، وتوهي للفراش الولد باب 



لق1ءاوااو؛1باإسرح ٤١٠

عل؛إمذ عر فثمتك يريده، زلا ثه، لنز زانه زنى، زلي أيه بمتني لكف إدا وأما 
عموما.الملمون >نا يقوم كناية قرض ممته مذ بحاله 

مءَ َْء  «ذأثمممأ؛اضوة؛- ١٦

Jl>^l :، علمها؟والاطلاع بانثائها، شم اضثنحغ المحة محي هذ نا
أشياءوفيها نقل، مما صعيفه أشياء فيها أف الواير الموية السارة الخزاب>،ت 

يأقأحيائا ^ ١٥;؛ائه عل الميم، لابن المعاد زاد رأت ما أحض ومن صحيحة، 
لابنوالنهاية البداية يمد؛ من وكدللثح رأيت، ما حتر من لكنه صحيحة، عز اثار 
ميدرنها،وحدها قضية كل ياحد أذ الإئنان شاء لو ولكذ جيدْ، فإما كشر، 

ؤيكوليتنزه، أو حاص، له كتايت، ل يلحصها ثم العلم، أهل كلام ءايها ؤيراثع 
حثن.فهذا عاما، 

الشرهويثح المثألة، هذه عل عيرص علم طالي، يوجد أف أممي ؤإنني 
اثقدوبة.أو الضعيفة، الآJار مذ شاتيا مما الؤاشديذ ا-لتلثاء وسره التبويه، 

••محيى•*

ناطلأىحويثا»ثمامداء،<:^١١- 
شفاأ،زننيا ذزاآ، ١^ ))أناف أن: نحكى الذي المثدث صحة ما القنال: 

ذاءٌ«ُاا؟زمحا 

؛٥ رقم)• (، ٣١ا،لراسيل)صتأ ق أبوداود أحرجه ؛١( 



٤١١اله1ءاثدقواسمح 

نكدونباطن خديث سا داآ، ام م أة يه ائدي اس ئدا الخراب: 
يقولتتح\كؤئاك افن لأف اطلاقا؛ يمح أف ينكى ولا ، أئ؟( الرسولعل 
آمحّحرم ئل آتين آتمٍ ويرتت> آتثن آلإئل لنا: أحل محا 

■قمع،جل اشُ قأتاخ لالأنعام:أ؛ا[، أرثام عثه أئثثتت آثر آلأتي 
المر.

داء.ص نا أذيخ لابم5ن لا، داآ؟ ص ظ ِسْ افُ-ناليخ وثل 
طلتنأ،من الإخوة بعمى حرجه ويد مكذوب، اثه ينلم الحديث، ثهذا إدف 

ءثياقلأْؤئم.البي عن يصح لا كذب، اثه وبيرأا 
••ؤصق(••

الآدلةضسدإوهاتاضض:- ١٨

أوالفروصة الئوات نك،نا>ت، تحدد ض ائ من ^ محاك هل الئوال: 
والظهرأرع؟اشمرىُتان، 
غريب.مزال هدا الخواُت،; 

>رهرصتاعائثه هاللم، صرمحه، دلأله ذلك، عر يئن، الث1ة أف أولا: 
علالثمر صلاة وئركت، أربعا، يقرصن، س البل هاجز م ركعتي، الصلاة 

الأول•'"'.

\وآذؤ0ثنكن !ته إنسائ: لما ثاو م يخي: عي، محع أم ثدا 1و 
(،٣٩٣٥)رقم التاريخ، أرحوا أين من باب الأنم-ار، منام، كتاب أخرجه ( ١ ) 

(.٦٨٥)رنم وقصرها، المسافرين صلاة باب ونمرها، الماخرين صلاة كتاب ت وملم 



رقاءاتال؛او،اهمح ٤١٢

الإسلام،دين مئ بالصزوثة ي ئ إتلكث ثدا لأو لكما؛ لكاف تلانا الفجر ضلأة 
عش.محتع أص م بل أحد، فيه يشك، لا أم الص1زاسمإ ركعايت، وعدد 

اللبرئوو عهد من عش اثندير؛ا ؤإحماغ ك، 1ؤنثئ عايشه حديث، وهدا 
إليز٠ئاهدا٠

هداالوم، إل الإنلأم جث( ئ ط خطأ عل محنه الإسلأب الأثه هل 
هال،اأن ينلم مسه هراوة ق لأنه مفيد، رحل الثباد-إ~ ~أتاا هدا ل يثأككه الدي 

لأكئئاغإلطاو،اش.
مدلل، أكن ثدا تزمتا إل الزفت، ذاك من ثش انمن نل إئ 
وفروااحدروهم، الأمثلة، هدة مل علتهم يوردوف الدين هولا؛ مل احدروا 

ِعييمحونِساتنلإ،،أزأىن.
قديز.ي كل وعل ثزم، أنثاب، ثؤ انمن مز افَأذ نه، 



٤١٣اسءامابعؤاسرذ 

اففاءايوايءواثمحن
 —0—)5^

وأصحابه،آبه وعل محمد ثبيثا عل وتلم افه وصل العالي، وب ض الخمد 
بمن:آثا الدين، يوم إل بإحسان ئنهب وس 

تسإوآلتض،،خمرةاضو:

قولهعل الكلام من انتهينا وقد المجر، سورة ثمير من ايتداناه ما فنكمل 
أنانيؤ، نلها بمتذ ثم أؤ ^٠ آدماد ^؛ ١٥إرم  ٢٥تال مررقش إكآ ِوآم ؤ ن تعال 

لالفجر:ا"-بم[.ألواده أشم  iyCأق؛را ''هاون>د 

ألآوةاد4:ذى ؤتنن0ِ تظ-' ملؤ ثستر 
إلتهاممه ارسل الذي هو فرعون ١[، • تالمجر؛ ذى ؤوؤءول تعال؛ مال، 

أبناءهميدبح مضر، j، إنرائتل بتي امتدل، مد وكاف موتى 
ساءهم-ؤسسحيي 

Jاذاالمحة: المنiة هدم إ1, يه أدك، ^؛،، س٠ ٠lالث١، الئثاء احتلس د ئن 

بملاشمحاس؟
يكونمولود إسراتتل بني ي ميولي إنه له؛ مالوا كهنته إف العلياء؛ بمص يمال، 

النساء.وينتبقى الأبناء، يثتل فصار يده، عل هلأكلئ، 

لأفإنزائ؛ل؛ ثني يصعث أذ أجل مئ، دلك هنو إنه قال،ث نن ١^١؛ ؤمى 
شك.ند ذك واشتافاؤها، رجالها، هن، إذا ١^ 



اقاءاتااسد،الذضح ٤١٤

j^u  و\ش ١^، س تعين-jjbu  زلا:بمدال،م-، -أنز ١^ أئل
الفعل.عثه صارا محي حميحا الأمران أف:؛كول 

يدةعل فرعوو هلاك كان الإي الثحل هدا أف عئؤبمل اممه بمدزة ولكي 
الذيفرعوف بيت ق وربته الممطته، فرعوف امرأة فإذ فرعول، بيت ثهس ل يرى 

ومحاو]الأزءات;أ'آ[، \لعه زألإ ^؛:١ لخومه: ومحال فيها، وعلا الأزض، ق انتكيرت 
آ>رأدأآنثرتيؤ ت لهم ومال ]الةصص;ح"ا[، إكد تن يظم عيمث، ؤء؛؛ إهأ.' 

الألوهية،فائكر لالزحرف:أه[، 4 يتق لكاد مومى أي: هر،^2^، أدى ؛^؛١ 
[.٥٤لالز-مف; ه ثأطاعؤه ؤمم ةساحما ؤ تعال: اممه محال الرماله، وانكز 

ممبمرممى ل ؤآلي>ا وسلطاثه: عفلمته لهم مقررا لقومه مال اثه ويعلمون 
التيبالأمار فاشم [، ٥١]الزخرف:ه تيئوف ؛؛! ٥١^ ٥٥من ي آ'لأدآز رهنذ.ْ 
الثحرل ولومه أعزمه حيث بجنسيا، تعال اممه فأهالكه مياه، وهى نحته، مذ نحري 

^حمر.

الويب،يحئابة له كانوا جنوذْ لأن الموة؛ ذي أي: ١^^ تعال: محقوله 
بجنودهفرعون فاهتحر ودستا، فتنتقز ا-لإمة، حبال به تربمل دعلم~ ~كءا والوثد 

اللهلكن دلك، وعثر وكاهن، ساحر ين ما أمم ا-إثند مذ له كاذ وقد ومئكه، 
ثيء•كل قوئ، سثاةئوةثاك 

ألكده:ي دئوا وإئون تنال: مسثزمله 
ومنهالخد، محاوزْ الهكاذ: ]المجر:ا١[، أنقده ي طنزأ ^١^؛؛ تعال: قال 

^١^١^ زاذ و أي: ١[، ]س:ا مءه ؤ ظ اتآ: تيناكاظئا : -u:iJقول 
ءفيبأدقلأ،أقلأأ.نوح صمتها التي الئفيمة ليلك، يعني: لخارية اق 



٤١٥اسءا1رابعواسنوو 

اف.ياي عل واعتدوا حدهم، عن زادوا أي: ألتيه ؤ، ^^١ فمعنى 
ألمثاده;ذإ؛ا ؤحوث\ تعال؛ مجيرينله 

المعثاء،وقل بالمعاصي، أي• [، ١٢]الفجر؛ الناده متا ؤ تعال؛ يال، 
،٧٥١الحلإ، الثساذ يئبمه المعنوي والنثاد ١،^^(، ١^١د هو؛ هنا والهناد 

و\يوموتىآلكتء بركي عليم لثنحئا واثعوأ ءانتوأ آلئرة أنل وولوأق تا;لئرثاق؛ 
[.٩٦]الأعراف: ه ذيو0 ْكاوأ يثا ثأ-غدثهم وقكنَآكدوا 

بمدأمحر»في ي مسدوأ ولا ؤ تعال؛ قوله ق العلمإء بنص ماو ولهدا 
يالعاصي.مسدوها لا قالوات ]الأءراف;آه[، ه إصشعها 

ا1ننوى،الفساد أي: ]الفجر:آا[، آلساده فها ؤ»1كيوأ  0lAjyكوف هدا وعل 
الخثإ.ادُ الف:ئنه انموي الفناذ لكن 

آخرهم،عن المكدبين هؤلاء يدمر تعال افه أف الأمم مذ محنا وكاف 
يكوذأن عقوبتها وجعل العفوية، من النؤغ هدا عنها اممه رخ الأمة ةدْ لكذ 

مJضهمعضا٠أَْثُ'ٍّمَُْءَْْمه َُِْ ْ ُ ُ f م 

إيإبعصا، باُضهلم تدمير ومن اقتتال، من اانلماذ مذ حصل فإ هدا وعل 
عقوبههدا ويغون بعض، عل بنصهل اممه سلط والددوُسا، المعاصي بننتف هو 
تتحاةئؤو\ق.^ ٥١من 

عئاُ_،ه:ثنل ربم' عثينّ قنب ؤ تعال؛ منله مجتر 
الصبعليهم: صب ]الفجر:"اا[، عدا>_،ه سول رئك ءثهتِ تعال: مال 

ءغ؛ْل.اف عند مذ محوي مذ هؤلاء آتى الدي والعداب، موق، مذ ؟كون اله معروف 



لق1ءاتااكابالسوح ٤١٦

منمغ بالعصا الضرب ال ومعلوم •ها، يصزب اثدي العصا هو و\وثنإ.' 
كالعصاليس وؤنةو0 ويموذ عاد عل تعال افه صه الذي الئوط فهذا العذاي-،، 
وأتاذهم.به تعال اف أهثكهلم عذايت، هوعصا ؤإيإ لدينا، المعروفة 

وسبع-أا، سعظ عإت0 الأمم مذ نؤ فيإ ودكم لنا تبعل أف تعال افن سال 
ونلممافه وصل قدير، ثيء كل عل إيه طاغتن، عتر عَفجل ممب ءلادعين ونكول ما، 
أجمثن•وصحبه آله وعل، محقي، بيثا عل 

نبدأفيتهمالأموالآن 

••ؤسؤ(•*



٤١٧الأقاءالوابءلأسّن 

الإسظة

وائأم،؛باصية^u،؛ اضو« وثك ربما حبين، ثعد اس •سع نزو حكم ١- 
والسود؛

يقول!أو حميم، لن ، ujIنبع ت مول هل مفردات يصل، للذي بالنمه الئوالت 
اظ؟نوزلك،

ااثمد،وللت، رثنا حمده، 1ر، اف سخ يقولازت والمفرد الإمام ابواب• 
الحمد.ولك رثنا ت يقول والمأموم 

*•هصى••

ضاثن1ء«وولأةالأمر:٢- 
العلمطلمبة من ممر ق الناص بنص يخوص المجالس بعض ق القوال؛ 

ينثعهم.بإ لكييثتغلوا لهؤلاء نصيحه متريي ويعانلون، محرحوف والعلناء، 
بإأحاك *ذكرك والغيثة؛ الدئويته، كبائر من الغيبه أف الملموم ص ابواب• 

١^،صزثا  IJ^،تكزة((ااا، 
هنثلإيعتب ٢؛^^• ممال، محيير، بابخ كثابه ل ملها اش حير ويد 

 l!_ ةراوٍاأست أسأإة إمؤأ قيدتمو٠ •تتا ثخيه لتم يأ٠ًىل آن أحدءءفءِ أمحب
كل،ياكلمه، ألحد لا ثاكلئ؟ ل4لغلمأخهتيا مدم الذي _، ص\ت:س يأه 

الغيت.من اشحذ>ير غاية منه ينقاد تمثيلي وهاJا يكزهه، 

٢(. ٥٨٩رمم)الغية، تحريم باب والاداب، والملة البر كتاب ت لم مأحرجه )١( 



اق1ءاتااكاباإفتوح ٤١٨

وأشد؛أسد لكنت الأمراء أو العناء، مى الأمور ولاة ق الغيبه لكب ؤإدا 
منسممعوا لمْ ■ئر\-(ئم الماس انتقص ؤإذا انتقاصهم، حا نحصل العلكاء غيبه لأف 

الريعة.فتمحسع ميء علمهم 

^أم ١^؟ أبنحم ^^١^؟ ١^، بعلم ^ ٧١للم:ثلج ^١ 
الئلأو؟

هؤلاءعل ثم أولا، الشريعة عل جى قد الع^اء يعثاب الذي ؤلهداثعتثر 
اصثاتا.

هؤلاءبه ثكلم ما هبول عدم ينتنزم أنه ذكرته ما الشريعة عل ابناية ووجه 
ثلأالناس أعٍن س وسمطوا قدرهم، مص قد لأنم اممه؛ مريعة س الحناء 
واضح.قهدا لشممى، غيبه كويه وأما يعلمه، ينتفحوا أف يمكن 

الثحصيهالغيبه ثتضئن لأما غرهم؛ غيبه من أشد أيما فغيثهم الأمراء، أما 
الناسلأف الأمور؛ وولاة الأمراء، عل الممني وممثى الدئوب، يزو من هل ١^٠ 

وينادوثة،يقادوثه بل لأوامره، ولا لتوجيهاته، ينثجيبوا ب محصا كرهوا إذا 
الأمورلولأة وبعما حهدا إدا يلوب لأو عظيم؛ ثر حذا فيحصل 

ومحرب.مشاهد ثيء وهدا الأمان، بدل الخوفح وحل الرمام، املث، 
إذابالأحص العلم طية وعل الناس، ئاثة عل الزاجل، أف رى نبجدا 

العالم.لهدا نئثه صحة من أولا يتثبتوا أف حما يرويه لا ما م عن سمعوا 
قاله،ائه عنده يبث، إدا نم يقولوه، لز ما الحناء إل سموا أناس س فكم 

أذالمنلمئ ولاتجئؤ ولرسوله ولكتايه عغءْل فه الصّيحة ثايتؤ من عليه فيجب 



٤١٩الق1ءااراوءمحاسئا 

تبجز،أذ دإِثا سح؟ ئدا م زكيا، كدا ض بمي موو: الناي شل.^١ 
وجهةله أبئ أقر هإذا يمز، أذ ؤإثا بالثنه، العوو ئدا عنه مل مى ، IJLiajوحينئد 
أمحنعة،أف ؤإما يمنثني، أف قإثا صحح، عيُ محلته الذي الموو هدا أمحووت ثظري، 

معذوروأنا باجتهاده، معذورا هز ه؛تكول محال، محيإ وجه منا لكل يكوف أف ؤإما 
لأتكلم أف لمحثى انتحت، لو لأنتي عزصه؛ ق أتكلم أذ ل وليس باجتهادي، 

اكاهثعضل وحينئذ عزمحي، ق أي! هو يتكلم أذ لة أتحت لمحلم، عزمحه، 
والنعماء.والعداوة 

ذلك.ونزمحون ممث، الأتزاء ي 1ثا، ١^ الأمن م ، ١^١٤أثا 
ثزعيايائينا يودبر أف بئحص الأمر وئ أمر إدا سهلات مثلا نئم أصريح 

يقبللذ اثه شك لا عمرنا~ ق الإيإن صعق ~نع الويب مهذا فرعا، ينتحمه 
عليه.معتي. الأمثر هذا واف ظلم، أنه سمتى بل حى، ايه يرى ولن الأدب،، هذا 

ية_ولتالرجل ياق الصحابة، كعصر عفر ق تننا يعني• الواؤع، هو هذا 
:اتئ.وواش،زئ،ءزبي؛

العلناءبعض هال ~كنا يشيع صار الرجل هدا يودبؤ الأمرأف وؤ أمر هإدا 
الشكثة،دد-ع نحص إنك، قالت سلفن،، فيإ معتنه محضيه عنه أثاغ فحصن عذ 

وماظالمٌ، الأمر وق وأف مظلوم اثه ؤيزعم الناس، إل ويئنكو المضغ- وثكتم 
ذلك.أثب 

محدوريزتتتصئئ الأمور ولاة غب إذن: 

منيم•رجل محه أنما الحدورالأر.ل،ت 
أمورهم،وولاة الأمناء، عل الصدور إيثار ستئزم أما اكاز،ت والحدور 



٤٢٠

الأمان.زمام يملن وحبثذ لأمرهم؛ الانصيلغ وعدم وبعضهم، وكراهتهم، 

الحكومةأو الأمور، ولاة تسث، ق تنثز التي المنثوران، من ثرى ما ؤلهذا 
أمافئعنا0 سزها، إدا لأمه سئ.زها؛ أن ولأث1ان محوز لا وانة قوأ، ٠^١ أو ثنى 
اكاJون،أف ممد)لا لا ^؛١، إي باك ممرها من ممد لا لأثمان، غيبه 

مء ح .ُُ ئْ. 
وتحري(•يعصهم 

هلا:زذادأ؛اوا، نئا؟ الوضع كاف ^١ ١^^،؛، من ثبمئن ض لكن 
شدة.١^١^ 

واتهثلئ،، بلا غيبة لأنه حا؛ الإسان ياثم المئسورايت، هذه مثل أفئئر ثرى 
عظيمة.مصسدة حذا وجئصل ولبعضهم، رعاحا الرعية ثكره أن يوجب 

هوهل ثد.رىت لا اننا مع النشورايت،، هد.ه ق جاء ما صحه لوقنصنا وحتى 
لمؤإذ امحتته، همي. مول، ما فه 'كال ®!يرعدوألآ.لأْؤئمُت هال كإ أوأمحه صحيح، 

٠صدثؤه«را؛ مامول، فه يآكن 
لأفوهوغيبة؛ ئئرْ لثا محل هل ت صدق، وأنه صحيح، أنه لميم تعل محي 

محور.ولا محل، لا اثه فالمعروف—، يكزْاا؟ بإ أحاك ررذكزك الغيبهن 
منأول، قنت، الث.كله ستحل وآنه حى، المشور ^١ أف ثوثعلم إننا يم 

أيصاوبماج وجه، مى إبان إل ءقاخ أيه ثعلم لكل يورعة، مذ وأول هذا، ينثر 
مذثئره عل يرس_، ريعا الممتدة؟ من أم ا1صاوحة من ئثزه هل ئتفلزت أذ إل 

الحنملآ.هدا ئفس مذ محثثر أعظم المفندة 

ال—ابق•التخريج )١( 



٤٢١اسءامابعواسرن 

معايبيم وألا ي، ثل مز أولا افَ مح، أذ الإسان عل نجب ولهدا 
ثئرها.ق أف رأى إذا إلا الناس معايب ينثر وألا تحمق، بدون الماس 

الماسمعايسر ثئر ممتدة إل أصاف فقد بالعكس، الأمر كاف إدا أما 
ريه.عند جراءْ يلهى وموف حسيبه، واف أحرى، نسيم 

مواءالناس مساوئ ق المنثوران هل فنقول! أدلة، عن بندا ويحن 
الخواب،:لا؟ أم يكزة« ء أخاك »ذكثك ;اب: س مح، نل الءءُ، أو الأماءُ، 

يكز0اا.بإ أحاك بائح! من يعم، 
غيبة؟إما مال: نن غنه، عتبة؟ ي أم غسة، فهدم ازف، قدا مذ كاف ثإذا 

مالوكدللث، اهئق، وأصدى ا-قلق، وأنصح ا-قلق، أعلم ه الرسول قالها 
^؛١نجه م تأْكل أن أذْمح أذن تنقم:نتأ تثب >نلأ ص'وع\ 

مد؟ما إصلاح الغيبة هدْ عل يرئس، فهل حراما، الغيبة كاست، مإدا ه، قلإدتمو0 
مند.ما إصلاح علميها يرلسا لا أبدا، 

دللئ،معل الذ«ى وأف حرام، ويونيعها حرام، المنثوران تفر اف 7إدا فتب؛را 
مال!اومول لأف والسق؛ الكتاُس، نموصى حثسإ عل محاتس، سوف، وأنه آثم، 
رأىُس ه' ومال، أولمنت،«راُ، ح؛تا ملئل الأحر والثوم باق بجمن كان »_ 

مّكؤ.لا \نح؛و ينافي وهدا ا، هلمبم؛زاار ثسايكزهة مذأمر0 

الإي،ان،كتاب ت وملم (، ٦٤٧٥)رمم اليمان، حففل باب الرقاق، كاب الخاري! أحرجه )١( 
(.٤٧)رنم الصمت،، ولزوم والضم،، الخار إكرام عل الحث، باب 

رنمسكرومار، أمورا بمدى ااٌرون .ت الك، قرل باب المتن' كتاب الخارتم،• أحرجه )٢( 
إلالدءا0 ونحزير الفتن عند؛لهور ا"بمءاءة بلزوم الأمر باب الإمارة، كتاب ومسالم! ٧(،  ٠٥٤)

رقم)\<؛ها(.الكفر، 



لق1ءاتاكابائذتوح ٤٢٢

آلمدلببُا ألجهرإلقوء أق محب ه ت محايه ق محال تعال الله إل ت مائل يقول مد 
إلأسظا؛ته]الماء:ح؛ا[.

١^١نحهن نحوزأن لا أنه ١^: \0 نش لكن نمم، ثقوو: 
الأية،معش عهدا مظأمتك، ئزال حتى النكاية، ق مظلثتلث، ق فتجهر ظلنث،، 

ظلمني،فلأن وأقول: نحص أي إل أذهب، مهوعاص، شخص ظنفط إذا يعني• 
بالثوءاجهز اممه نحب لا ولمْمل: شره، ؤإلأس بدللث، بأس ملأ عل، واعتدى 

مىُالثوء يجهز أف عله ظلم، مذ إلا عام، إنه ثهول، حر، للظالإ إلا المول مذ 
مذله جرى فيعا صديقه ح يكلم أنه الإنسان طبيعة مذ لأنه ظلمه؛ فيتذ المول 

هذا.ق حرغ ولا عم، ؤإراله عنه، مرثبا هدا ق لأل عليه؛ إنسان ظلم 
مصلحتهمن بكفر أكثر ممثدثه أن ثعلم وجه عل الناس متالما ثتشز أف أما 

عاهلان إنيثلث، لا هدا هإف لا؛ أم يسن، هل ندري: ولا مصلحة، فيه كاف إذ 
حرام.دللئ، أف ومواردها الشريعة مصادر عرف 

يصلحوأف بطذ، وذا منها ظهز ما الفتذ مؤ ؤإياكم يمنا أذ تعال اممه هثنأل 
قدير.ثي:؛ كل عل إيه عامتنا، يصلح وأذ والأمراء، العلئاء مذ أمورنا ولاة 

)محيى•• ٠٠

اإقهوماهإشسأاإس.٣- 

يكونفمثلا للصلاة، يعتدلون المملون وبدأ الصلاة، أقيمت، إذا الثؤال: 
ئوجدالذي للمكان اليسار إل تحركوا الإمام لمن غذ كاذ تذ الأم لئف، ال 

فيحلتامنهم، إل تحركوا الإمام يثار عذ يقفوف كاثوا والدين المحج، محهبجط 



٤٢٢اسءامابءواسرث 

الصفحأصحاب لندها يعي كان والتي المرج، لسد الئابي( الصقن ق الدين بعض 
الصقنل الناس سده الأماس الصقن إل الداحل هذا حجز وربإ أنفنهم، الأول 

الفاضلا،لكال لياخد المحجوز اشحص هذا يركه فهل بينهم، ليحل الأماس 
ألثنتهوذههتقائى للمك يمول• والله القفول المكان ل هو ويبقى منه 

]الطغغين!آآ[؟

وقفن،أثه قنصنا لو نعم الغير، حق عل عدوان وهذا -بور، لا هدا الخواب: 
وأماحمه، أممط فقد باس، لا مهذا الفرحة، ئد أف يريد إليك أوثظز يدن، ولم 

فإنهيجوز؛ لا ثهدا المكان، هذا ل وثدحل وكنمه، أنتؤ قتال يدنو، لأف مثهى، انه 
والتعصاء.العداوة يورث ولأنه أحيلث،، حق عل عدوان 

فالناقة[، ٢٦]الطفف؛ن:أثننيثو0ه قتاش لمحا ُاؤدف، الكريمة الأنة وأما 
دلك.ل لأثصزه حى ق عينك ساف«ز أذ النافسة بل الغثر، عر العدوال هئ لبمثح 

••©جمى••

اواثو^^،بمالإجارةنياشإعنياصائ« ٤- 
^^^:١٣١إلى 

قالتنآي ق الإجارة أيام يقفون للذين كلمة نوحية منكم نريد اوسؤال! 
حقان،أو الصيفية، المراكز إل يدهتوو ولا الأرصمة، عل واإثلوس الثوايع، 

لقضاءالأوروبية البلاد إل دموو الذين إل وكذلك الكريم، القزان تحفيظ 
حيرا.اممه حزاك هناك، الإجازة 

شين.'وهومضمن حيرا، افه جزاه السائل هدا س ءلي.ث، محللب هدا الخواب! 



٤٢٤

تفتقول فيها الإحاوة هده لقضاء خارجية بلاد إل فهوالثم الأول! الثيء اثا 
عدة؛لأمور غور لا العاصي ق منهمكة بلاد أو كافرة، ئلاد إل الثمر إو 

الئثق،أو ١^^،، وأيور ١^١^، قيثة ل لمحال إصائ فيه أو الأم 
التنزهاتهده ق تضيعه الذي المال وهذا كثثر، مال إصاعة ففيه ذلك، عز او 

لالمجاهدين إخوانك إعالة ل اجعله مجد، بناء ل المامة يوم للئح نافعا اجعله 
الجمهورياتؤ، المجاهدين أو كنمثر، أوق الصومال، ق أو والهرسلثؤ، البوستة 

والإ•الخثر أزجه مذ ذلك عثر أوj( الشثوعة، مذ غتو>ن التي الإسلامية 
النزهامت،لهذه يذهبون الذين عالث، لأف الوقت،؛ إصاعه فيه أف اكاف- الأمر 

يذمونربثا بل الخاهل؛ن، الناس تعليم أوإل ا-قثر، إل الدغوة إل يدموف لا 
والمال.للوقت، إصاعه دللن، ق مكوف محريمها، j إشكال لا محرمة لأشياء 

وعلعباداته، وعل أخلاقه، وعل المرء، عقيدة عل محنى أثه اكالث،: الأم 
نبذاهؤلاء عل الله ألعم ، كيفيهول،! أن عقيدته ق علميه نحشى معه، كانوا إن أهله 

هلمشلثؤ! ررقه، علميه قدر ومد مؤمن؟ وهو كمار وهم النعيم، وهذا الرف، 
jًلتاي هلم لَئئلئح ثزم أن السكين بملم زلي خذ؟ ١^ أم نحئ ١^^ 
عذامت،إل بعده ينتقلون لأتبم جنة، لهم بالنسبه الرف وهذا الدئيا، حياتبم 

مذابتلاء يعتثر الموميئ مذ كاف إدا إليه بالنسبة والثم بافه—، —والعياد وجحيم 
بميرمغم الملإأد< لؤؤ ؤإثا تعال،! مال، صر، إدا عليه ويثاب عليه، يؤجر عَق؟ل، الله 

[.١ ]الزم؛" ه حام، 

بالصلاة،يبتمون لا هناك أنانا يضص، محي محإثه عيادته، عل خهلزا كونه وأما 



٤٢٥اسءامابءُاسنئ، 

الألب'وم عن ؤبمدوثه صفاتم، منهم فيكتب اممب، إل بالقرب ولا بالأذكار، ولا 
الصلاة.وعن 

التمثج،غايه اكئ-جه الرأة نجو هناك لأنه فظاهئ، أخلاقه عل حطئ أنه واما 
وهناكيمن، لا مذ نممتذ مكرجه، مطيبه تكوو ما وغالبا فاضح، حماو وعل 

١^٠.،سملمحالأزلأيىوراءَ 
لازم إذا القثاز قاف أيضا؛ ظ1هت قدلك أهيه، عل خطئ كونه زأثا 

الصغارهؤلاء أف فيحصل ولوكيرثوا، عنهم، يتحوو لا الصثر، مذ ميء أفكارهم 
مافرواالتي البلدة هذه اهل عليها كاف القي الفظيعة الخال هذْ ل ذاع يتذكرون 

إلمها-

منبواحدة يلتحقوا أذ عل أحثهم فإنني البلاد، هدْ ل لشبابنا بالشنمه اما 
ثلاث'جهات 

والمرى.الكبا/ة الدن ق متوفره ممب— —والخئد فهي القرآن، حاوتحفيظ أولا؛ 
يوحدكنا العلم يدرسون الدين حأوالماء، ل بالمساحي الاكحاق ثانتا; 

مكثثه،دورات ينئوما المدن ق دورات نحوها أو سنتين، ط فه— —والخمد 
الثياب.-م ينتنع موثوقول عياء فيها يتكلم 

علومهمل مويوقوو رحال عليها يقوم التي الصيفية، يالمراكز الالتحاق ثالثا! 
عربية،وعلوم شرعية، علوم فيها مثتوعه الصيمه والمراكز وأخلاقهم، وأفكارهم 

الإسافثكم، وهي ذللئ،، أسه وما أوكتابة، نجانة، كتعلم مباحة، فنون أيصا وفيها 
خثرا.فيهم ممنثعلم عليها والقائمون وقته، بآ عذ 



لق1ءاتاسالصن ٤٢٦

تضيعلا حش الثلاث، الحهات هذه إلحذى الالتحاق عل أبناءنا فنحئ 
محلالذي السائر اثل زل الشهوات، مهاوي ذ محقعوا أفكارهم ونجلي أوقاتمم، 

١١١٣:
مسدهأي ء للمن شده والجدة والمرلغ الثمان، إن 

••هصى••

أوسوءالطا؛ع؛اثلع« سن أى سمايدعي طم ه~ 
عندماالماريايت، عل يعلقون الذين العالقين بعض تعليق 3، ثجد الئؤال،ت 

أمهلت،الكلمة فهذه الهتالع، سوء نتيجه هزم المريمح، هذا يمول• المريمتن أحد يّهرم 
اس؟مضا،ماتبمخافيهذا

نجح:إذا للثحص يهول، الشريعه، ، يعرفلا من يهولها الكلمة هذه الجواب• 
الذيالتنجيم مى وهدا الءلاني، نوء من هدا رممتح: ؤإذا الهناي، حن من هدا 

الأرصية،الحوادرث، ق Jاث^ئ والعارباثننرثه الهلايع لأف ودلك الشرك؛ مى هومغ 
أيل أو الغارب، ئدا ل أز الطائع، هذا ل الإنثائ وِلد مواآ اض، يد الأم بل 

قاله؛ايهتي حالي بن زيد زواه الذي . الهي، عن، الصجح الخديث ول ونت، 
ثلناالليلة، مى كائن، سناء إئر عل يا•لثديك الصح صلاه ه اف رسول، لثا صل 

ورسونةاف ئالوا: رككم؟اا. هال، ^١ ئدروف ُهل ممالا: الئاس، عل أبل اصرفن 
؛٧٥١بمقل مطريا مال،• _( مأما دكاؤر، ؛٠٠ موين، عيالي من *أصخ قال: أعلم، 

قدلكؤؤ'كدا، 'كدا بنوء : قاJ س وأما بالكومحتج، وكافر مؤمني؛_( دد-لك ورحتؤ، 
٤(.الديوان)ص:ارأ الخامة، لأي الست، )١( 



٤٢٧اUقاfاJرابءداسنرذ، 

٠.بالكنكب«ر ومؤمن 'كافئ؛؛( 
الطائعنوء أو الط1في، لحس مثلث أو اوجل، فوو أو يدعي الذي وهدا 

باض.كافت إنئ اومول: فيه فال الدي المع ثدا مذ 
ينكزأف سمعه مذ وعل دلك، مذ افه إل يتوب أو قاله مذ عل ئالواحب 

بنصلأو بالشباب؛ الخاصة والجالس العامة، الجالس ق دلك وأذتئ علنه، 
ستا•مي؛ أي عل يعرفح ولا الكلمة، هد؛ معنى يعرف لا الماس 

'٠٢٠َُءم ََ ء ُءَُ 

اسلأة:أركان ص رى ترك ض حم ٦- 

يسمعلمْ لأيه الئجود؛ من اوقع فرك الإمام، حلم، صل رجل الئوال: 
الإنام؟مع ؤيق؛ نحلز، أم بركعة، ياق فهل اوكن، مذا وثأيأت الإمام، صوُتج 

ثزكزنذ الئلأة، أزكان مذ ئك١ ثزك لأ؟دث بركعة، يأق نقوو: 
_!؛؛،م تامة، بركعة يايا اذ عليه نجب هإثه تلمم، حس \]3ثلأ0 أركان مذ ركنا 

وينلمم.للئهو نجد يب 
*•هصى••

وجاض؟فذم لم فائنا٠ سيتم ولم ولفض، ٠ اثتقهذالأوو دسي ض ٧" 
القتام،مبلأذمحم تراجع ولكن همءع، الأول، التنهد رجز رك ^١ الثوال،: 

لا؟الثهوأم نجود له ينلغ فهل 
وسلم•(، ٨٤٦)رقم سلم، إذا الناس الإمام يستقبل باب الأذان، كتاب الخاريت أحرجه ]١( 

٧(.١ ر رنم بالنوء، مهلرنا ناوت س كفر بيان باب الإيإن، كتاب 



لق1ءااتاك1واالصوح ٤٢٨

محبقإثه قائتا، تنشم لم ولكي ومص، الأول، التشهد ني إدا الخواب! 
بنجي ثل ف، الذي اوم إل لي:جل لاك ذم؛ إذا ظك\ذيرخ 

قيودالمأمَلأ؟
الركنإل بجل لم لأقه الثهؤ؛ ئجود عليه بجت لا إيه مال؛ س العلقآء من 

الضعف.من وفه دللن،، ل وزد ولحدمث، يليه، الذي 

الثهو،ئجود عاليه وجب، أقرُبج، القيام إل كاف إف يظر• مال• من ثمنهم 
ينكرلا مإسا تجد، فإف الثهو، نجود عليه نجت نإ أهرب، الخلوس إل كاف ؤإذ 

بذلك.لانأمره هإسا يسجد، لم ؤإن عليه، 

 -A:أش،اماسوك1تنيض
للصلاة،كي ^١ فهوداء ماذا؟ أم مرض يه ثل أذري: لا إنا؛ ئثاك الئؤال: 

عندهعاده وأصتحت، حهلوات، أوثلاث حطوتن، يمثي يتقدم التكبيرة من وانتهى 
إنساليأق لنا ثكن ،، ijuS ،ipسكئور( لا فيه يصل الإي اiنجد حماعق أو 

ماالإمام، اثه مم وترحم ؤيتمدم، يمثى، اله يلاحفل معه يصل أوإنسان غريس،، 
محاذلك؟

من.الناس بنص لأف مثل.ور؛ فهو احشاره، يعتر ثيء قدا لوأن الخزاب: 
أويتأحر.عندئد، فيتقدم يتعامّكؤ، أن فيحاول الدوحة، مى ئيء معه يكوف 

حاجة،بدون الصلاة ق حركه ثذْ لأف عنه؛ ينهى فانه باختياره، كان ؤإذ 
أقامنبين أن تا نجس وهنا مكروهة، فاتها حاجة، بدون الصلاة ق حنكه وكل 

والئلأة.الحركات، 



٤٢٩واستؤذ الوابع الهاء 

حائزة،وحركة محرمة، وحركة واحبة، حركة ت خمسة الصلاة ز الحركات أقسام 
مستحثة.وحركه مكروهة، وحركه 

الحركةصابط هدا الصلاة، صحة عليها يتوقف الى هي الراجة• فالحركة 
مثاليزت؛، UJiJوثدكر الواجبة، 

أفعليه ثجب وهويصل، نجامه، عتيته ق أف ثذكر إنسان الأول؛ المثال 
الرأس•عل بجس مما نؤغ والخرم صلاته، ل ويستمر الثرة، لحلح يتحرك 

القبلةلة: ممال بالقبلة، عالإ فجاءه قبلة، غر إل ينل زيل القاف: اقال 
الملة.إل ينحرف، أف عليه نجب فهنا يميك، عل 

دليل•المناص هالإن مذ واحدة ولقل 
إلفدن وفه،ا اتي.كانيثلوه، أن :فدليلها الأوj اشألة آثآ 

١٠صلأنه؛ ق واستمث فخلعثنليه، ،، lUJljفأحبمرْ حزيل قجاءه به، ينلم 
ني،ج4ة إل ١^ ضلأة يأون كانوا قاة أفل داِو اكان؛ه: ١^ زمحا 

عليهانزل السل. إو لهم• ممال آت وأتاهم وراءهم، مكه وكاذتا اكد.س، 
وهمالكعبة جهة إل فائحزفوا فاستملوها، الكعله ينتمبل ان أمز ومحي محرآن، 

ينثو^؛.
صايطها.هذا مستسب، فعل عليها يتوقف الى يى الستمة! والحركة 

(.٦٥)٠ رقم النعل، ل الصلاة باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه )١( 
الساجدكتاب ت لم وم٤(،  ٠٣)رقم ق جاء ما باب الصلاة، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

(.٥٢٦)رقم القبلة، تحويل باب الصلاة، ومواضع 



اقاءاتاو،اباهتن ٤٣٠

فتقدمتسنة، الهمج وسد الصم،، ق أماملث، فرجة انفتحت، دلكرت مثال 
ولىصاوينلث، هإدا الصم،، تقارب، وكداالث، مستحثة، حركة فهذه الفرحة، لهذه 

تحة.م حركه أيصا يهده منه، فمرث فرجة، جارك 

يقولبحئه كثثرة أما ت يعني الصلاة، تناق اكي الحركة هي الحرمة! والحركة 
متوالة،كّيرة يكون أن وصايتلها محرمة، فهذ.ه صلاة، ل لسل ه إثلتتحري. رال من 

الناس،بعض من عئصل ما مثل حاجة، بلا القااLله الحركة هي الكروهة! الحركة 
فهذهحاجة، بدون منالحه أو عماله، أو ساعته، أو بثلمه، صلاته ق يعنثح حنث 
مكروهه.حركة 

إذاالكمرة الحركه أو لحاجة، كام، إذا المرة ا>كه هي الحاوة: ا>كة 
لضرورة.كاست، 

مباشره؛الأرض عل يصل أف عليه يثى ان إنللحاجة! اليسيمة الحركة مثال 
يفعيتحرك، قمار جبهته، يولم حمى فيها أو سوكا، فيها لأل أو حارة، لأما 

ينبغيوالمند.يل يسثرة، لكنها لحاجة، لأما جائزة؛ حركة فهذه عليه، لينجي المند.يل 
كافلو لأنه الأحسن؛ هو هدا وجيهته، لكمنه يتبع ؛حبث، واسعا، يكوف أف 
حصىعل يجدون الدين للرافضة منامة نؤغ فيه لكاف شل، الحبهه إلا ينع لا 

ئنىّحجر عل أو ئعى، 

فعلهذا لأل عليه، يسجاد بثيء جبهته محس أف يكره قالوا! فالعلياء 
مندلضتلأ:يعإلأكجبهة،

لحاجة.يسمرة حركة فهنءه بأس، ملأ عليه، يجد اف إل 



٤٣١ااراوعواسرذا الهاء 

هذءمفي سع، فهاحمك، تمل كلمش إذ لالضرورةت الكثيرة الحركة وهناك 
الختلز،هدا مسك عى ثدع بأذ بأس محلا وسريعة، حركات إل محاج الحال 

]اوقرة:؟"آأ[،ركلماثاه أو عيي حفتLر ؤ؛)1، تعال؛ لقوله صلأتلث، ل كئث، ولو 
نترب،كنث ولو أرجمحم، عل ت يمني رجالا فصلوا أسمحر عل يخلإ إذ يعني: 

أزئمح1نا:ءلوثاحل.

وجوارحك،يلبك نحثع أذ عل فاحرص الصلاة، ق الحركات أمام هذه 
حاثعون.صلاتيم ق ؛ ٧٥الدين افه امتدح فقد تامة، صلأيلث، ثتكوذ حر 

••)محٍي••

كاذالسجدسدا:إذا *كاتبهم ي ءص ملأه ٩" 
لالإحوالت فعفن مر، مثة أرع فرابه العمل تم ثن السجد يبعد الئوال؛ 

يتأدونوه♦؛ بعيد، المجد لأن فيه؛ اأكاس_اتحل أحد ق مصل نتخذ قالوات الحمل 
صحيح؟العمل هذا فهل إليه، الدهايإ عند السمن حرارة من 

كاذإدا مكانه♦؛ ق الكاتب أهل يصل أذ باس لا اثه يرى الذي الجواب• 
الموظمح،بعض تلاعب إل يودي أو العمل، يعطل إل يودي المنجل- إل حروجهم 

رئتاحرون.للصلاة محرحوذ الذ.ين 

إدافالمهم عملهم، مكان ق الصلاة له♦؛ حاز أيما بعيدا المجد كاذ ؤإدا 
حتج.قلا مكاتبه♦؛، ق يصلوا أذ إل أوحاجة مصلحة، هناك كاذ 



لتا«ااتاساص ٤٢٢

وتوضأ:فلص وهوماء، الياه دورة 4و مج وصوء4و حكم - ١٠

وقووهفهل وتوضأ، فدهب وهونام، الياه لوزة مذ حرج رجل الثرالت 
ب؟خ لا ت5وو لا يو لأة التأ ع؟ 

إليدهج، جعلة الدي ما لأنه اهتا؛ حمكاف صحح الوضوء الخوابرت 
الوضوء،مائة إل وجهه، ؤيعجل وسثشق، ؤقضص، كميه، ؤينثل المشاة، 
إللمْيده1، مهدا اف؟ رنوو محمدا أو وأفهد ، ٠١٥١إلا إله ألا أنهد ويقول،ت 

يصزه،لا ذللئ، مإف آحر، مي؛ ل يثكر ولوكاف له، ناو وهو إلا الوضوء مكان 
ولأيللوصوءْ•

الما من؛،؛__، لكاف نثة بلا عملا افه كثمنا لو لآءيإإث4ت العلناء بنص بموو 
فمالادقلمين- الحنابلة علقاء من عاو؛إ وهو - عميل ابن إل رجل وجاء يطاى، 

مسدي.يا ت له 

أفأعتمد زلت، ولا أحرج، يم يحله، م 3، ا"ئبة مذ أغتسل أذهب إش 
برك\و\نثإفي الرجلت يمال يصل، لا عميل ابن له فمال ا"لحثابةإ عل 

وعنثلاثة:... عن \م >لج مال: m الئئ لأف نحل: انذ فقال الفلاة؟! 
زللم،لا أنتي أعتقل يمول،؛ ثم يغتل، لحلمه إل يدهن، ورجل ، البئدنخم(محمح،ٌ 

خوزافهدا الجنابة، عل 

تاني والن(،  ٤٣٩٨رنم)حدا، أويصب، يرق الجنون ل باب الحدود، كتاب أبوداويت خرجه أ ا
امملاق،محاب ماجه: وابن (، ٣٤٣٢رقم)الأ3واج، من طلاقه يقع لا من باب الطلاق،، كتاب 

(.٢٠٤١رقم)والنائم، والمغر العتوْ طلاق باب 



٤٢٢اله1ءالوابعواسمذ 

١١-

فتجهوالعائم، من محيي ل الشباب يعفى عئد وحلط لبس حصل الئوال! 
مصافق واعظ— أو عاد، أو زاهد، —مثل لعالم ليس من وصع أف دللثا عى 

منفرد دللئ،، إل وما والتعليم، والتوجيه للتلمى مصدرا فجعلوه العلمإ•،، 
حيمزا؟اض وحزاكلم وصمته، هوالعالم من محييي مفيلتتئم 

!؛ فقالرجامع تعريم، ق دَذهاإدئ الميم ابن فه عث العالم الحوابت 
والتقليدستؤيانماداك بدليله هدى المعريه العلم 
واسعاعؤا كون قد والعلم بالدلل، الحي العلم يحرف الإى هو فالعالم 

يعونوقد معرفتها، عل قدره فعنده منها يحرفه لا وما المسائل، غالب ان الأنيعرف 
العلمإء،أدلة ق ؤيفلر فيها، ؤيبمث، الخن-،، ياحد واحدة، منألة ق عالتا الإسان 

ولوآيهءرعض 'ابلغوا ت الحديث، يه جاء ما هدا ؤمن فقْل، تيا فيمثرعالتا 
دللن،ئردوف ضعيفة أدلة لها، ننام لا بادلة يا/ن الأئاظ غاو؛إ محذ 

لاهلون ويتالمرهوبة، الأموو من وتحذيرهم المهللوبة، الأمور ق الناس تقويه 
يتلمىلأف أهلا لينوا لكن شك، لا نفع فيهم وهؤلاء والترهيب، الترغيس، باُبؤ 

كدا،ثحنثقول قالوا إدا إلا يةولول، ما عل يعتمد بحيث الشرعل، العلم عنهم 
صحيح،بحدفثا ؤيأتون كدا، اللمي بقول كذا ونهول، وكدا، كدا تعال لقوله 

منحدز قهقه منعود ابى لكن نموو، نهو وحجة، بعلم ش مذ اف نمغلوم 
الشامة)ص:ا<ا'(.اللكب المم ابن نونية )١( 
(.٣٤٦رقم)١ ءنبنىإ.رانل، ذكر ما باب، الأنماء، _oi، نحاب البخاري: أحرجه )٢( 



اكئاةبلأشرُ
وألمواصعها، الأئتاء فمع حكمه الإنثان عند يغول أذ الفقه والزاد 

علتش لا أيه وأظى عَوْل ^ ٥١علمي له حجه دليل الإسان علمي تكول 

••هيى•*

اليهودية:uU^_llحكم- ١٢

حكمئإ -رودية، ثركه تنتجه )الغولأ( ينمى منروب يوجد الئؤالت 
واأعدوانالإثم عل النحاون مى ض وهل يعه؟ حكم وما المشروب؟ هذا قرب 
؛؛لا؟

نتاثص"ر، ثنان، اتيهامحيىِس':محثى لمظنكأئ لأا-اماب: 
منالهدية بو اونول. أف سلعك آلتر اوهودىُأُ؟ هدا عند مزهوثه ودرقة 

^ص'ا؟ومهكأنتيهمضصدي'م
الة نتنة١٧ما لأم ،أز نقت١٧صلU لأ أظ زآؤ 

ممررمان ق •إك خ؛ئ^بمثئت عود مابن قول ( ٨٨رنم ، ١  ٧٣/ ١ ) إلموطأ ل *؛للي أحرج ، ١١
اقاة،الممحاب لم: وم(، ٢٢٥٢)رنم الملم، ي الرس باب اللم، المخاري؛ىاب >أ(أخرت 

١(.٦ ٠ رقم)٣ وجوازه، ارمن باب 
الخرب،ق والقميص ه، الحم، ليع فا قتل ٌا باب بر، والالخيال كتاب البخارتم،؛ أحرجه )٣( 

الملام،محاب ال: وم(، ٢٦١٧)ف , ممن،ك سة و،ل ف _، ئاس الخادء،: جه أخ )٤( 
رقم')'ا<اآ(.الم، باب 

الأ.الرّط. ( ٠١٣٢ ١ رقم ، ٤ ٢ ٤ ٢; أخمد)٠ )ه(أحرجه 



٤٣٥والستؤن  ٣٧١اسء

اايهود،إلا بمسعها لا منارات امتعإو من ممر ثيء علينا لمات الدكاه مه يشرط 
اليهود.إلا بمنئها لا أحرى نافعة وأشياء 

عيماليهود لأف اليهود؛ يفعه بلاء فيه يآكون مي. المشروب هدا أف صحح 
هومات إليه، أغدوها التي الشاة ق الثم للرسول. وصعوا ولهذا موممشن؛ 

وجدتأواذ محهدا حتم، 1ئئ الذي الشام ألم أجد أرال، ®ما ت يمول وض 
موف•يض• ، الثم* دللئ، مذ أتتري ائقطاغ 

علافب لعنه له، اليهود بقتل مات ه البل إو الزهري محال ولهدا 
المحارى.ولا التهود، لا يوتمنون لا ض الممارى، عل افه ونمه التهود، 

وعرف؛ومحس، احتثر مد ؟كوف أف بد لا إلثا يرد الي.ى ^١ أو ظني ق لكي 
لا؟أم صنو، أو حهلت، محه ثل 

••هسؤ(••

١٣ -:uسمتيح١مج١ساا

قدلوم نثأمح، إذا ودلك والرب، الدين سبا من حكم ما فتحنا، اليوال! 
يعتقدكاف إذا معاملته ة5ون كيم، وكدللثح غض_<، ساعة ق الأمن هدا اعتادوا 

مهوكافرأودينه، أويابه، أورنولة، افه، سب، نس العلمت أغل ءال، الجواب• 
هتالني يسنون كانوا الذ.ين المنافقين عن تعال اممه بقول واستدلوا لاعبا، أو حادا، 

وءاثنوءآيآقه ئل ويلعب محوض محقنا اه لمملأت> تثاقبمم ولن ؤ وأصحابه! 

٤(.٤  ٢٨رقم)ووفاته، ه الني مرض باب الغازي، محاب الخاري: أحرجه ( ١ر 



لق1ءاتاكابالفش ٤٣٦

•ه]اكودةتهأ"~ا*ا*[ ابمييم^ مد ^٤^؛؛ ٠١٠يمذرؤأ لا ئصمرءهنج ورسوتجعكنت،ر 

اوكب،حدث تحدث كنا إدإ يهول: و. و ١٠٣^إل منهم رجل وجاء 
^^٠٠ثه! يقول أن عل يزيد لا الثى مكال الطريق، عناء يه لشلع 

همدإثنsؤ لاثنذردأ ه ثو' وونئه< )؟ذه أيأش 

يقول،ما يدرى ولا مسه، يمللتا لا بحسث، ثديي، غض_، عند قالها إذا أما 
وززخثت الإنسائ فق لن ^١ نلخول، ئريد ق لأئ أللئ،، لا:كم هإِنة 

طلاقها.ززبجُلأطق؛هبرذ مم،سءندة،ظئ 
واjهالعبد، توبة سحاةئرةات\ك افء قرح عذ حدث س الرسول أف وتعلمون 

ومزابه،ؤلعامه عليها ناقته ومعه الثمر، ق كان رجل من بدبك فرحا أسد 
أفإلا عايه بمي ما يتظر؛^'_،، مجرة محت، فنام نجدها، فلم فطالبها عنه، قصلت، 
وآناعيدي اث اللهم ١٠وقالت فاحدْ بالJجنة، متعثئا الناقة بخطام فإذا ي«.ودت،، 
شدةمن »أحطا . ال1أئ؛ ثمال عدك، وآنا زئير ١^، يةول: أو ريي ربلث،®، 

ض«رة،مبمل:هلاكام.
ئهوأوهازلأ كال حادا أوكتابه أودينه، أورسوله، ^، ٥١سج، مذ أف فالمهم 

كافت•

قإثهيقول، ما يدري ولأ ثمنه، يمللثج وهولم غاصبا، ذللثج معنر من أما 
إداعثه ينهمر ولكذ الجنون، حكم ل م بل بثوبه، اعتداد لا لأيه يقمر؛ لا 

)ا(أخرحهالطرى)أ\/إم"آ،رم؛ا؟أا(.
(.٢٧٤٧رقم)التوبة، عل الحض نر باب التوبة، كتاب لم: مأخرجه )٢( 



٤٢٧ااق1ءامابءواسنرز، 

منلناثه ؤيطهز تعال اض وينتغفن مثه، يراحع أن الغضب عنه وذهب أفاى، 
يإثهدلك،  AjLJتمذ فإذا عانه، والتاء تنال اف ذكز ويتعوذ الشيح، الثيء هدا 
٠الغضهب عند ولو بالساب،، رأه1وإ لن 

١-^^،يول لساثه يعود هوأف عقليه الفعل، ^١ مسل يعتادون يومه كون أما 
الفنل.ئتاوتنك 

يمنلمليس عهدا فه؟ وهوساب، منإمما، مسه يعتقد كاف من يعامل كيف، أما 
 Uوافزاح.اللم، زخه عل ذبم، هكاو -نالكام، اشِ ساب قاف القول، محي ام ذ

،يعني!يوبتهءر مبل لا اطه تب ُُس يقولون• هيهمآفه الحنايالة فقهاء إذ ثل 
الصفاتؤ،كإل له عكتقل الرب، وأف ئايب، وآنا محهلئ، أف أفهد و٠الت جاء لو 

،.UJJوبارا ييسلث، وتويتلث، الختل، وحكمالث، يوبتلئؤ، مبل ما يقولون* 

واستقامتهميتته، من ودلك، التوبة، صادق ائه علمنا إدا مبل اثه المجح لكن 
محاني.

•ءؤجمى♦•

ظ؛اساسلض:- ١٤
للدين؟الأءلفال ني لخمحأ U الثوال: 
نس،ص ينهوف ولكسهم اكلم، عنهم مرفؤغ الأءلفال أف دنلمول الخوابت 

الديزوثودبون•
••و،يق(••

،٥٢٥،؛ ٠٢٥)تيمية ابن الإملأم لشج المسلول لصارم اا 



٤٣٨

^لإذجصه،يجسج،صمط- ١٥
ذمم(؟؛ذ 

لكئوالأثم المز؛ الخح موسم ينتظرون كانوا قرية ل أناس السوالت 
من^ كل مكاذ ا،لومم، هدا ق إلا ؟كوو لا العام طوو يرمم أف يعتثرون 

افؤيزعموف ائال، مى تبالغ ثتير عنه ؤج رجل ص ييخثا المبتلة هذه أمراؤ 
أحدوافإذا الأشخاص، هؤلاء عذ ليحجوا المناملث، يعريول علم طثه لدبمم 

قدبعمهم إف حش الال، منه أحذوا الذي هدا عى المريضه يودوف لا اثائ تللث، 
ومموالدعوى، حذْ عنهم بمج نخص مئة للأينا أو ماسم، من المال ياحذ 
حزا.اممه وحزاكلم الأف؟ ينعل أف علميه مادا ويال العمل، همدا ثن ياب منهم 

اوو،طمحئمئ،أثامحمحمحثتا،فلأيمأظوا 
^بجا،نيداأكلسباواطل.الأمالهمأخدوا ولمثؤئُوا
منئريمة أداء عل جز وؤتى اسمنهم، المسلم أخاهم قاف مشينا، كويه وأما 

ميععئصوا أن الئوبة بمد هؤلاء عل ثالواجب بذللشر، فحايوه الإسلام، فرائض 
بأمسهم،لمًيتهليعوا ؤإدا التالية، السنوايتج ق يؤذوها وأن أخذوها، التي الججج 
أفبثزط الناس أموال، أحذوا لأمم للإنابة؛ أهمل ايه يروق تير عثرهمم نلممحبوا 
لمحبواأو باءشهم، ثبمجوا الثزط، مدا بالوفاء إلا ذمهم ثزأ فلا عنهم، بموا 

عزهم.



٤٢٩الق1ءالداوعداوّترذ 

وجودسجدy وجودامحيق الجد_،؛ ش اضر^٥١ خرس1ي حكم - ١٦
سسامضهامحه4ام

الكبثرالمجل لأن الحي؛ ل صغثر منجد بثاء ل انتهموا حماعه الثوال: 
هذاق يصل ئلأ المجر، صلاة إلا الصلوات، حمح فيه يصلوف وهم منهم، بعيد 

فهلويمل، يؤدن الذي هو بأنه عمحا واحد، وجل إلا المجر صلاه المجد 
التعيدالمجد إل يدمث، أم وحلْ، المجر صلاة فمل الزصع، هدا عل ينتمز 

بمانته؟
ؤيرعبهمالمجر، لصلاة ياتوا باق الحي حماعه ينصح أف أولا علميه الخواب١ت 

الخ،ائة.ضلأة ض/ثأ\ولأو اشُلهُ فقديثز لك، ذل 
محلييمي،ذللأج، من وثأكد أحد، يأيت، لمْ _*^، MaJlوا-ص، أدى إدا أما 
الثابير.للمجد 

ئبمانكا^بمك.
٠٠  •)5^0•



ات،ءاتاوي1وااهمح ٤٤٠

اشءاذ1سواثوذ،
—هصث(—

وأصحابه،آبه وعل محمد يئنا عل وسلم افه وصل العالمي، رب فه الخمد 
الدين،محابمد:وستبنهمإتنأليرم 

كويل يأ اثدي الأسوعي القاء من والئثون الخامس القاء م بجدا 
ه(. ١٤١٥عام)صمر نهر من عثر اكالث، الخميس يوم م وثذا خميسي، 

^٠١^^:ص شه١٧٧ 
علويمنا -صث، المجر، محورة من اياُت، جر تفق سيكون اليوم هذا لماونا 

لالفجر;'\ا[.عذار_،ه ّوءث رش ءثهتِ با3قؤتاكت اطه قول 

لاُونثاده:تنك ؤأ0 ممرملأماإ،ت 

أولكله لل~ي هنا الخطاب ا، ١ ]الفجر؛٤ ياننبماؤه نكث ُؤإف تعالت افه مال 
ويكس،واعتدى طش، من لكل يا،لوصاد ايه عغ؛جل افه ي؛يرئا الخطاب، إثه يتوجه مذ 

قولةمنها الكريم، القرآن ز ثظاتر له المش وهدا ويؤاخذْ، يعايه سوف وأنه 
قيجؤدمرأثث يهن ثن أؤ-ن يمه ؛؛o كم، بتمحا اآوفي< ؤ، بتيئأ قا3قوبماك• 

مملتاب آ نتؤ يصيمحكم سعسس، وكمول [، ١ ٠ ]محمد: آقلهاه 
اطهفتنة ]همد:هخ[، ننةءظمبميده أرط مم رما صنلمج مم أو هؤي مم أو مج 

بالمرصاد،لهم هو عباذيه، عذ المتكيمين برمحله الكذ؛؛ن ق واحدة سحامحؤائ\ك 
حسْ.أوكدب، اطه، عبادة عذ اسمحن لمن والوعيد التهديد ميد الأنة وهذه 



٤٤١ااهاءارغا4،سواسمز، 

ته وي, وثلته ، إدا الأمتن ؛؛ ٩٠مله مسير 
رض Jyij ._J\كئ،أ رلإ, \جح ؛؛I ^١ آلإثن ؤ»أثا ع،ثل: اممه او 3م 

الابتلاء١[، ٦ - ١ ]الفم:ه آهثزه رنآ مقول فير3ه> عثع مثير وتنثته ما اوآوأم^ُإدا أين 
هفته هدثر إلثز تعال؛ قال كإ وبالشر، بالخثر يكون عغجل اللب من 

ووةبالم ويف :كي؟ أم صع ولزْ أشم الإ;سان يغ لاس:ْم[، 
بينوثر، حم بين دائرْ حمينا" ثعلمون —كإ الإنسان وأحوال يمم؟ أم اينثر 

اممه.من ابتلاء وكله يره، ولا يلائمه، لا ثز وبين ونزه، يلايمه خثر 

وشهج ه ابتلاه إذا والحهل اظم عل اي الإنسانة بطبيض اذ الإن
علته،عيججل اممب بمقل بمرق ولا للإكرام، أهل إو يعنيت أيزه، يقول؛ 
اممبسنتة يكز نإ لالقمص:خم\[، ه عنيئ ءلءِ عد أوقتهأ ءائما ؤهال تعال؛ كموله وهذا 
الذينالناس أكثز وما افب، بمقل يعرف ولم ه، عنيمحا ط عد اؤنثه. ءاتآ ، ^٠١١عليه 
أهللأنتا ن؛ اممه من إكرام هذا قالوا؛ وشهم عِيجل افص أكرمهم إذا حالهم، هذْ 

إلببمته، ونحينا بفصله، اعترافا بكذا افَأكرمني إن قال: الإنسان أن زلز لدلك، 
ك،ائولللإكرام، أهل قال:مض،ض:إف :محءفيذلكمح،محإذا 

ضقال؛محم،فلأئلأشأنولدك•
الرزي،علته صيق يعني؛ ]اشمتا"ا[، رزعه>ه عثه ثثدر أتئثنت ما 

زرقكا يرزقني ولم فاهاثني، ظلئني تعال الله إل يقول؛ ]اشم:ا"ا[، ،^ ٣٥١رنآ 
ويقول:شه يعجب يشم، لا الرخاء عند فصار هلأثا، أكزم كإ تكرمتي وإ هلأثا، 

وهداأهانن، ري ؤيقول؛ ربه عل يخرصن بل يضر، لا الشدة وعند ل، حق هدا 
اثا.إنباعتاؤه الإنسان حال 



صاتال،ابا1قضح ٤٤٢

دلك،عل زثه ئكز ونمئة، ^ ٧٥١أكزمة إذا فالمؤمى كديك، مليز ا،لوس أما 
مدمالذي الإكرام دام-ج مذ وليس ؤإحاو، عئقجل افب مذ محل هدا أف ورأى 

واحتثب،صر ررمه عليه ولدر عكتجل افُ ابتلاه ؤإذا مستحق، ائه عل لصاحبه 
البلاء،عند صابرا فيكون يظلمني، ولر مش، لمً عغتجل والرب، بذئبي، هذا وقال؛ 

ثاماءتJااثخاء.

لعاذا—مثلا—؛ فيقول سصر أذ الإسان عل تجب اله إل إثارة الآيتين ول 
بالفمر،افُ ا;ثلأيى لإذا أف5ز، أذ مي ثريد ِمش؟ ثرد uذا اgل؟ فُ ا^ 

Jتكوللا حر يئسه محامتا فليآش أصم، أف مي يريد ذللتح؟ أسه وما ،^_، Ijأو 
والظنم•الخم >، المج الإننان لخال ثثل خاله 

أثيره؛لا ثل جؤ تنال؛ محنيه محيجث 
لك،إكراما أعطاك ما يعطك لر يعني؛ [، ١٧لالمجر:ه تنال؛ مال، ويهدا 

مقفىهذا بل ررقك، عيلذ مدر حنن تنئك ولم ينه، يقفل ولكثه مستحق، لأنلث، 
وعديه.رحمته 

اشُ^ ^^١ مي: ل\سمص أؤزه 0لإثون لا ه قاوتنال؛ ئأ 
انمهنا فاليتيلم الثامى، وهم للإكرام، ايشحمتن عل ئعطمون لا بالثقم تنال 

اليتامى.جنز بل واحدا، يتقا المراد وليس جس، 

أنأش.ذكر، مئ ظوغه مق ئث1دوة الذي ئن النلمائ-؛  Jiiواليتسأ-محا 
أثيرهقلإمو0 لا ه سبم١ةدوقاق؛ وقوله محم، فليس أمه، مذماتت، وأما 
لالفم:تماا[.



٤٤٣الث|ءااغ1«،سواص 

يبنياليتامى ثى العي حتى يأُي• والعي، اليتامى ثى الممحر ينمل واليتيم 
فأوصىيمصالخه، يقوم ومن أيه، بثقد قلبه ايكسر لأنه ؤإكرامه؛ إليه الإحسان 

أصابه.الدي الكنز هذا يزول حش به تعال اللهاممه 
ه!آوثك؛ن ءلماوّ عق ءئ-ورى ولا ؤ تعال مله مسثو 

ءممايسهلاب>[،ض:لأمح
يفعلهلا يهوأيما عتزه، محص لا كاف ؤإدا اين، الميهلعم أف عل بعصا هحمأ 
ألإثارْإل هدا ول المسكين، طعام عل محص ولا المسكير؛ا، يطعم لا ثهو بنمه، 
قلأنإم الساكين؛ إطءام عل بعصا بعص1ا محص وأذ الأسام، ئكرم أف لنا بجغي 

اوتبموءننأخه(<راا.حاحة،زر)الهرتالفيصناتئثان 
ألماد©٢ لثا آًكلأ ألراث ؤثتأْكزث تنال: ميه صز 
ءثناه:

محأظقا©نص^وادثاثناه
باغأو جي،، عن ورثه سواء النال، من العبد اممه يورثه ما الراث؛ ٢[، ]ااغجر:ها-• 

وعثروحف، عف من به يأل بقا وأتى الإ، إل حزج أو وكتب، واشترى 
ذِلك.

يأكلونههاِئييآدم افُالإنتافينالمال، ثورته \بإ\لأ
هيوهده عطقل، أي؛ تاافاجر؛'٢[، جناه آلماد-محا ممال: ايال وأما 

بالكأل؛تم لا بإيانه الإنسان يتكون ئد مورايه، لة الإيإن لكن الإنسان، طبيعه 

٢(.٦  ٩٩رقم)القرآن، تلاوة عل الاحت،اع قفل _، jUوالوعاء، الذكر كتاب، لم: مأحرجه )١( 



لق1ءاتاساواالذتوح ٤٤٤

طبيعهلكن به، ثيم فلا ذم، ؤإف فيه، نجي ما وأدى عاليه، افه تكز حاءه إذ 
١^^٠.ئاثم، ق عغئجل اممه وصفه هوكنإ حين، من الإسان 

مؤيقثا وأذ والصلاح، الختر فيه ما إل ؤإياكم يويمتا أذ تعال ايله سال 
قدير•ثيء م عل إلا أف، 

الأسئلة.نبدأو والآن 



٤٤٥الهاءااغ1سراسنوذ، 

الأس،إة

واتقامض؛ساثاثنؤيإلىاثود، ١- 
معللكثت ما الصلاة ق جديد؛ حركه الصاين بمض من ظهر لقد السؤالت 

اثلءلبميأئلأ،نمحالقيود إل ثنى فإِن:نضكارمإذَا ل، مئ 
قامإدا وكدا منها— أصاح ثلاثة ظهر عل —أي؛ بمجن لكنه أصابعه ظاهر بوصع 

جلوسمى قام إدا قإثه الملين، هؤلاء من الاحئ التعص وأما الثانية، الجدة مى 
علنها،ينتمي يديه أصابع ظاهر كيلك، وصع الامآراحة، جلتة مذ او الوسهل، 

هدهحكم ما القيام، ل ركبثيه عل ويعتمد ركبتيه، عل ويمنهما يديه، يرمع يم 
الئلأة؟ل الزائدة الحركاسم، 

ألهوعل عليه اش —صل اللمي صل ك،ا بمل أف للإسان المثرؤغ الحوابه! 
أصلاارُزأيتموق ي >رصأوا ونئم- 

آلهوعل عليه اطة صل — البي رأى ايه نيقؤؤبه حويرثر ين ماللث، يكز وقد 
ا.قاعدار ينتوي حش ٢ صلاته مذ وئر ق كا0 ثإدا يصل، وتلم- 

^ية،ومفيومحنةاكالثةم
الامتراحة.جلسة العلماء نثاها ه الحلوهذه للرابعة، يقوم 

والإقائ،جاعت، لكنوا إذا للمام، الأذان باب الفلاة، محاب.رامتح الخارى: أخرجه )١( 
رقماسرة، أو البارئة اليالة ق الرحال، ق الفلاة ا،لوذن! وقول وجع، بعرفة وكذللئ، 

(٦٣١.)

(.٨٢٣)رقم ثيفى، نم صلاته من وتر ق قاعدا امتوى من باب الأذان، كتاب خاريت J١أخرجه )٢( 



لق1ءاتاوي1بال؛توح ٤٤٦

>،امحد ئوم أذ أتاذ ^١ لكف المي. أف ذكز أث ءه نن ذج 
 َِْ١١)

لدله

 !..ُ الواويالحديث صحة عل سنح، هدا لا؟ أم العاجن صفة هوعل هل ولكذ 

يقومإيه أي! الخديث، هدا صحه ٠ اiجموعر ق النووي أئكز وقد 
صححه.الناحرين وبعص كالعاجن، 

أنهزطم- آله وهل غلي افث -صل اي خاو مذ قاليي:ه كل زعل 
إلالثجود مذ تماما النهوض يستطيع لا لكال الثحلم، وأحده كذ، لأنه محلى؛ 
دلك،ليكوف يديه، عل اعتمد ويقوم ينهمن أن أراد إدا ثم محلى، فكان القيام، 
له•أمهل 

كافؤلهدا ونئم-، آله وعل علأه اممه البل-صل حاو مذ الفثاهئ م هدا 
لكم،إليها احتاج إن انه الامراحة— ة جل—أعني! ة الخلهده ق الراجح القول 

إلاحتاج إدا م قاكجلز، دلك،، أفته ما أو ركبتيه، ق ألم أو أومرض، أويثل، 
علاعتمد سواء كانت،، صمة أي عل ئلينتمد يديه، عل القيام عند يعثمد أن 

ظهورالأصاع،أزنلرامحه،أنهمذلك،.
ئلابمثمد.لمْعئثغ ثإذ قيئ، الاعتاد إل اخثاج إذا الهأ 

الثىلأل يديه؛ قبل بركبتيه يبدأ الأساف أف فالمحح للجود، الهوي أما 
حسن،ركبتيه، قبل يديه الإنسان يضع أن ثتحر وسلم— آله وعل عليه اممه —صل 

(.٨٢رقم)٤ الركعة، من نام إ،نا الأرض عل بمني كف باب، الأذان، ياب، المخاري: أخرجه )١( 
الفكر.دار طّ ٤(  ٤٢المهذب،)٢! يرح الجموع )٢( 



٤٤٧اى؛تاءاماسواكتوث 

ثزكإذا البم نشاهد ونحن البجث«را؛، ء:ءك أخدمحادلأ:وك نجد »إذا قاَل: 
واصح.ثيء وهذا يديه، مدم 

زكمإن وقال: نكشه، بميم َلأ أنه ذبك مذ اواذ أو ١^١؛ بمص م زد 
وهذاالعثر، يترك كنا برك ممد الثجود، عند ركشه يدم قإدا يديه، ل البمر 
بمل!تإ وتئم- آبه وعل علنه اممه ~صل \لئثوو أة الغلر ووجه ثظئ، فيه المهإ 

الركشن،عل لالإك قلنا: نا:ذك، عل ئان،: ز لَالبمر، عليه نأ:ذك عل ئلأ:ذك 
ادلأ(ا.محايوك ررملأيوك مال; ;ل 

ركته،مل يديه مدم إذا الرجل فتكون وعليه والهيئة، الكيفية عن فالنهن 
الخدت:^١ و أف الأزَل ١^٢ _ثؤبير مائل:  Jliهاِذ ؟،^. ١١محا:ذك ذك ممد 

.ركيتيه٠١ مبل يديه وليمع  ٠٠
الخدين،،أزو نع تلأء؛ لا ابإ نمخ؛ لا اجة ئذْ أو هدا: عذ مالخزاب 

.٠٢اشاد زاد ق المم ابن دبلث، حمق ك،ا الراوي، عل مقلته هل بل 
يضعأن إل الإئنان احتاج فإن الركس؛ن، عل يكون فالثجود هذا، نعل 

الرمح،•مل اليدين يفع أن بأم، ملأ عليه، يسد، لولكن ي ركبته، مل يديؤ 
ينتميالأرض عل يديه يفع الأول، التشهد من ينهض أذ أراذ إذا وكونه 

أعلمزلا أصل، لها ليس هده ركبتيه، عل اعثمد ثم رع، يديه نصع إذا ثم عليها، 
١^■؛^،•ق ورودا لها 

(،٨٤)٠ رقم يديه، قبل ركبتيه يضع كيف، ياب الصلاة، متفتاح ١ أبوانبح داود؛ أبو أخرجه )١( 
عاأول، باب التهلبيق، كتاب ت اني والن(. ٢٦٩)رقم منه، آخر باب الصلاة، أبواب والممذىت 

(.١ ٠ ٩ ١ ) رقم مجودْ، ق الإنسان من الأرض إنر يصل 
زاداس)؛/لأ؛آ(.)آ(انذلر 



نقا ٤٤٨

حكارمواثش:اهاسدى؛٢- 

بلادي؟ومحي البأدي، اممه مول: الذي الشاعر ي وصأ ما القوال؛ 
كزمل افث يض: البائي، اف قال: إذا شيئا، الين، هدا j أرى لا الخواب: 

•اف حز من الدين لأل الدين؛ يثمل وهدا قيء، 
محس،وما يه، الإيإن نجب وما وثريعته، الله يعني: البائي، الله قال: قإذا 

ي/فيه يز ثدا البلاد، ذلك، ئأبمن ثيء، كل مل يه الننل 
فالهاحرونبلده، لأما لبلدْ، يتاتص-< لا الإيثاق أف الواجث، إف أقول لكنى 

ايتعاءوأموالهم أهنهم وركوا الأرءس، أمقل مآكه من يلادهم من هاجروا 
لأتمُلا بلدإسلامت، لأما والدْ ننثنئب لكل للي، زوبميوا افه، نزصاة 

به•لالأس محيا فيها، وعاش فيها، ولد 
ا-لحاهااية.حمثة من ميء فيه فهدا بندم، لأما للبلد؛ ثعصب من وأما 

*•هصى•*

ضءيثاسةساضاطاض؛٣- 
الأول؟انجاعق بمد الثانتة الخاعة نع للأمام هل الثؤالت 
قعلقإف الأول، اباعة بخد اكامحة الخاعه يمغ أف للإمام ليس ابمواب• 

ألهوعل عال1ه اممه -صل النيل لهدي معازصة يكوف أذ أحثي هذا قإف دلك،، 
الثانيةالحاعة إقامه وتلمم" آله وعل علنه اممه البل-صل هدي لأل وتلم-، 

ثانيه.حماعه يقيموا أذ المتخلفون يقصد ل؛ يعني: بعير، ^١١٤ إدا الأول يمد 



٤٤٩الأتاءااغ1صواسنرذ 

اللمنة،هو فهدا حماعه، ا فصلن صلوا، مد الخإعه ووحدوا دخلوا إذا لض 
فقال!أصحابه مع ونلم— آبه وعل عليه الله —صل والسل المجد لحل وجلا فإل 
خماعةإقامة وهده معه، مصل رحل ممام ٠، هداءا عل متثمدى يقوم رجل *ألا 
عة.حما بعد 

صلاتهمذ أرش الجل الرجل؛غ صلاه ررول0 قال- إنه يم 
إلأحب مهر كثر دما الرجل، ح صلاته ثذ أرش اوجمح، يغ يصلاه وخدم، 

افبتنال«رُ

منه.أويمنع عنه، ينهى ررأرش'؛، الرسول! فيه يال، يالذي 
الثثولثه أم مما اسن بمج وألا ظ، افهَ مل أف اويل ثدا ثعل 

عليه.وحث، إنه، وثيب 
منغإدا ثإ الإمام، هذا فيه يصل المنجد هذا كاف باق عاده هذا انحذ لو أما 

الأول،الإمام عنه ينهى ولا فيه، ثك لا بدعه فهذا وصل، ثان إمام جاء الإمام، 
المساحي.شؤون ق أو الأوقاف،، إدارة ل المؤولون عنه الثهي يتول ؤإيا 

••9مو(••

ت0ُُُ 

أوالوحصة:الإمارة، م٤- 

منتحمر هل الؤخص_ة، أو الامتإرة، لتجديد تؤخذ التي الرسوم الثوال؛ 
الفراق،؟

(.٥٧٤مرص،رنم)المجد لالحمعق ؛اب، كتابالصلاة، داود؛ أبو أحرجه )١( 
كتابوالنسائي؛ (، ٥٥٤)رنم الخماعن، صلاة قفل ق باب الصلاة، كتاب داود؛ أبو أحرجه )٢( 

(.٨٤٣رقم)انمن، كانوا إذا الح،اعن باب الإمامة، 



لق1ءاواالطبالذترح ٤٥٠

 ^،r'محرم،وص الضرائب، من بجو حى بلا يوحد ثيء كز ئعم، ^؛
٤^١^^:ائ ئال ي خق، شر أخيه  JUأخد أذ )، UJJAJتحز زلا 
بمثظ، منه ثأحد أؤر لك تحل هلا جائحة، هأصابته ؛^١، أحإلث، مذ يمش الإ 

محضأخ1لثإشتي((رُ
ولاةويطيع الأمور، لولأة ينمع وأن والطاعه، الثمع المنلم عل ولكذ 

ستجدهحق، له كا0 إذ ئم سلمهبجم، الأئتاء هده عل مالأ طلثوا ؤإذا الأمور، 
ثهقليس العدل، وجه عف منه أحد ١^>^، كاذ أذ حى له ليس لكف نإف أمامه، 
ؤ

البذ، Jiiالأمور، زلأة ِس زالطائ الئثخ علينا الزا-م، أو والهلم 
قانثغمالك، وأحد صرب دإ0 للأمر، وئتيع ررسئغ ءقهآصْؤقثم! 

ؤأتي«رُ
الأمور،ولاة ق المدح إل وسيله الأمور هذه مثل من ثتخد أذ تحور ولا 

قندركه الدبا مذ ، iSjJuلا وما ولنهلإ، ذلك، أفته وما الجالس، ق وسهم 
الأجرة•

(.١٥٥٤)رمم الحوائح، وصع باب الماقاة، كتاب ت مسلم أخرجه ( ١ ) 
الكفر،إل الدعاة وتحذير الفتن ظهور عند الخاعة بلزوم الأٌر باب الإمارة، كتاب ت ملم أخرجه )٢( 

(.١٨٤٧)رمم 



٤٥١ارئ|سواسوزر 

ستي،وقيلارساض.٥- 

حيثصل، فهل حملها، بداية مذ الأوو الشهر مذ امرأ؛أسقف، الئوال: 
قرأتوأنا يوما، عئرين أو يوما، عثر حمسه تمر يهد منها هئرج اثدي الدم إف 

أشير،أربعة إقام لإل حج الدي الدم ثدا إف تقول: المح، أخد و محي فرى 
لا-اثمع خى لها وأف هدا، ق صل النأْ وأف ئساد، دم يعثتر ا-اثتين إتمام ومبل 
هضيألخم؟رأي هإ هدا 

فهر،لمدة الخامل المرأة أنمتلتؤ إدا يعني: ثرأيت،، ما هو رأيي الحواب،• 
معاشرةولا صيام، ولا صلاة، مذ يمنعها لا ماد، ذم الدم هدا لإل مهرين، أن 

صلاة.ممل تتوصأ أذ عايها مى إذا الصلأي؛ن بيذ يع أف ولها روج، 
هدكاف لإِل حن1ا، أنمطن، إذا اوأة أف الئو،اء: أم عند ذلك و والقاعدة 

ورجلاه،ؤيداه رأسه تبص مد كاف إن يعني• يماس، دم مالدم ان، إنحلق فته نيرئ< 
اد•فنإلأدبزدمماس،ثوهوذم يماس، دم فالدم 

حديث،دللث، ودليل يوما، ثإنون الإسان حلق فيه يتب؛ذ أف يمكن ما وأقل 
الصدوق،الصادق وهو افب رسول حلدنا هال: نْ؛ؤلآبمئ معود بن اممه عبد 

،،lulمثل علمه محول ئم يوما، أريع؛ذ أمه بطن ز حلمه نجع أحد"كم "إف فقالا 
له:ؤيمال مايته، بأرع فوقر مصا اف ينث، ثم دللث،، مثل مضعه يكون نم 

الخويثإراُ.١^٤١١ فه بمح م أونعيد، ونض وأجله، وررمه، عمله، اكث1ح 
رقموذييته، عليه" اف —صلوات آدم خلق باب الأنباء، أحاديث كتاب خاريت J١أخرجه )١( 

وعملهوأجله رزقه وكتابة أمه بطن ل الأدعي خلق كتفية باب القدر، كتاب ومسلم؛ (، ٣٣٣٢)
(.٢٦٤٣)رقم وسعادته، وشماوته 



لق1ءاءاكابالصرح ٤٥٢

مح1ةة.وغير •؛دلمة، ثكون أي القرآن ل تعال الله ^1( امحغة هذه 
ذمنفاس؛لآةمتكنص:زتالأبج؛ألبجلالأأ إدذإذا 

قئلق،محي اثثة وهدم مضعه، صار يوما ثعانين بعد علمة، هو الأن، حتى مضغة 
ت5وئمحقة.أي 

*•هصى••

-٦

محظفيادامحامة1مَلأ؟
أفدلك عل والديل ممكنة، غثئ يقنله الدنيا ق تعال اممب روية الخواب! 

٠ؤهادالخمسة العزم أول وهوأحد ، J_^lأفضل وهومن عفيمح\صتؤظم موسى 
أستمر؛ن ١^؛-؛^، أئلرإل وه ره ه له؛ اممه محال أنثلر أيفآ رن 

أمامالختل ١^ يحنقه، -جملث ذلكث)ب رثم عيل ^١ ٤٠^؛j، ماء=قامحء 
شاهدلأنه عليه؛ غثي ]الأءراف;"اأا[، صعقاه ؤو-ثرموش وهويناهد موسى، 

هأودألتومنبى وأئآ قتإقاى سيكثنلك هاد أهاق منه ثثحمنه لا ثنئا 
اممهومزاو يمآئ، لا تا سواو لأنه الزال؛ هدا من اممب إل فتاب [، ١ ]\لأءو\ف:؟1 

إقه٠نحمة هصئبما روقم ^■^١ ت يهول( غكتجل ، ^١١١٥^^، ق اعتداء يمكن ب ما 
اممه.إل فتاب ]الأءراف:ت،ه[، \ذث؛إوت<ه كبجثا 

ربه،ير لم المعراج ليله ه البي حتى الثظة، ل ممكن لا الديا ل اممه فرؤيه 
يمي:أناة«اا؛، ثفظ زي نوتا(ا، ر)زأثئ قال: زثك؟ رأيث، ئل  jUزفي.

نوراه،ُررأبت قوله* وق أراه®، أنى ُرنور ظثوآئمُت قوله ق باب الإيان، كتاب ملم؛ أحرجه )١( 
(.١٧٨)رم 



٤٥٢اللقاءارغا،،سواسوذ، 

:نيهُشدة/سامر.
٠حجابهفقال! بالنور، محتجب عغءْل اف أل الصحح ل ا-كيث، ق جاء ومحي 

يض:؛، حلقهءرمن بصزه إلته ائتهى ما وجهه نبمات لأحرى ثثمة لو الرر 
"5^؛ا-قنى لاحرى ا-قنق وبتن بينه الدي ال؛ور هذا كثف—، لو وعظمته، ثناؤه 

العظم.المور بيدا كل فيحترق ثيء، كو إل يسهي تجره لأن 
يمكن.لا ت نقول، هذا وعل 

ادام،و زيه نأى وتلم- آله وعل علنه اممه -صل الين مإف اثام، 3، أثا 
بعفنويكر ا، ربهر رأتم، 6^<^ أحمد الإمام أف يدم يرام؟ أف إنيْ هل لكن 

لاأذري.أعLJلم، هالأه محن، دللئ، العلقاءأف 
ويقوووعترهم الصوفك سيوخ علينا يدحل أن ال-اب قيح إل وأخشى 

مذيجيء لم وثنامشنا، ونادمنا وهو، أنا وجلق رب، رأيت البارحه ت أحدهم 
انن،مالأزل.ممحا،داتىألنئساص\جمت 

••0صى••

هَ مءم 

: JU،^Uاييرئاض قتل  JAوهم، حكم ٧- 

هنث فهل والكفار، انمن نعركة:ئ أي ل اكلء قم ذا إص 
نهيي؟

النوررحجابه نوله; وق ينام'، لا اف ران ت قبآلقثم نوله ل باب الإبجان، كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
(.١٧٩رنم)حك،، من بصره إليه انتهى ما وجهه سحات لأحرق لوكشفه 

(.٨٥ى)ا/ مثر jlUالحيوان حياة )٢( 



٤٥٤

حتىثّهيد، إنه ت مول لا الخهاد ق اقتول فيك، اممه بازك أولا• ابواب• 
محال!وتلم— آبه وعل عليه الله ~صل اللمي لأف والكفار؛ اiنلمار٠ J؛J( ولوكاف 

لوقال1ورا دما، يمنتب وجرحه الؤيامؤ يوم جاء إلا نبنيه ل يقلم بمي أعلم رروافه 
٠.النالث،ااُ يج واوح الدم، 

نزيولكن '^1؛  ٢٠٣لا أنه ض: ننيله«، j م بمن أظا »لاس فقوله: 
يقول:لا ١١موله: المسألة هدم عل زِأتذآلثئ البخاري بوب ولهدا ثهيدا، يكوف أن 

ثكب.ذكزته الذي ااثد.يثإ ^١ زدكز هيال«رى، شس 
قدقولول ١١هال،: بخهبمنن عمن عى أرا حجر ابن الفتح صاحب، ويكر 

الألا راحلته، أؤم ين• يكون قان ولعلمه شهيدا، قلأن وماث، نهيي، فلأن معازيك؛إ 
أوقتلاممه، نبل ق مات ررس ه: اممه رئول قال كنا مولوا ولكن ديقم، يقولوا 

قمحضت«"'.
ِءنءْ  وأنهحاله، صلاح علمنا إذا شهيدا يكون أن للانثان نرجو هدا مع لكن 

شهيدا.يكوف فنرحوأف العليا، هل اممب كلمة لتكون إلا يماتل ولن؛ رحل'^-١^، 
شهيداكان إن لأنه منه؛ يستفيد لا اكتول لهذا بالنسبة ٠رشهيدا١ قولنا: إف ثم 

ينفعهلا قإثه شهيدا، يكن لم وإذ مل،  ٢٧أو٥^١، سواء شهيد، ئهو ، ٠٧٥١عند 
محاملهظاهزا يعامل فإنه المعركة، ق المنلمل من محل من ولكن إنه قولنا: 

الإمارة،كتاب ت وملم ٥(،  ٥٣٣رنم)السلتج، باب والصيد، الذبائح كتاب البخاري; أحرجه )١( 
١(. ٨٧٦رقم)اممه، مل j والخروج الخهاد فضل باب 

تحليقا.بعدم ازبق الحدبث، وذكر ( ٣٧)أ/ )٢( 
(.٢٩٤رنم ٤، ١ ٢ المحارة)١/ الأحاديث، ذ المدّى الضياء وأخرجه ٩(. ٠ الباري)آ/ فتح )٣( 



٤٥٥ارثءاس|ا،سزاسنون 

لكيظاهرة، عل اف الأنيعامل الدثا ق لأننا ظاهتا؛ معروف هو كإ الشهداء، 
الولكننا الأحكام، ل الشهيد حكم ؤيعطى يلبه، ق بإ الإسان يعامل لأخرة ال 

له.ثشهد 

معاملأويعامله ^، أيه؛jlXعل عليه تحل الأن الحنانة؟ عل تحل ألننا الأل 
التبمُِسماهالهبم،محسالأ:نيأوصظا اكلم، 

الشهادة.منالة عر فالمعامله 

••هصت(••

 A - اسرلطلبأجل  'ضوالواهظ اليئوس ؤإقانة \ذالجد، حإا؛اعذ
الوئ:

الحيوأهل والواعفل، الدروس ؤإقامة المسجد، بإمامه يقوم رجل النوال• 
ثيء؟عليه فهل المعيشة، لفلروف عنهم ارتحل ولكنه إليه، اجة حلل 

والماسمقامه، أحد يقوم لا لحيه ق الرجل هدا إف ت تقول كانلث، الحوابرت 
ارتحلفإذا عم، نزص الطائمة لهده تعليئة تؤول هدا ئعل إليه، محاحوو 

الديالمنجد إل يأل أف فبإمكانه البلد ق كاف قإف صرورة، هناك كاف إدا دظنJات 
للضرورة،كاذ نإدا آحز، بلد إل ايممل ؤإن البلد، طزف ل كاف ؤإو فيه، هو 
أهله،يقينه ما عنده وهوليس الرزق، لطلب امحر ملوكال ~مثلأ~ عليه، ثيء يلأ 
حرج•ملأ 



لق1ءاداساإصوح ٤٥٦

ظ؛ا|غت|ذلائووثارصرئذّر.٩- 

أفرجتالدوله لكن للدولة، الأم ورفع آحر، رجلا نل رجل الثوال•' 
لموالدوله القاتل؟ ذلك، بن بالثأر أخذوا أف اقئوو لأهل فهل القال، دا ئص 

فيه،ئبهه لا وعدوائا عمدا شخصا قتل إدا الرجل أل الأصل اُبمواب• 
ص:\p\ أكث >كوا ص: ، ١٥١^؛ أولياة ظه الذي أف فالأصل 

نأمحألألآصمحمحتيمحأتي سفيظآلإ؛منع 
لاوقره:هلأا[.ه وا-صس ؤأدأءإكي ، ،\^i،،jهثع ثيء 

ئنأز الدولة، رئيس يض: الالْلائ، إلا ثدا لا:تزل يقولون: الثناء لكن 
وقالوابأنفسهم، القتل يباشروا أف اقتول أولياء ثاء إدا قالوا: هذا ومع ينيبه، 

الزجل،هذا من عليالنا وئروي عليننا، ئثفى نحن متنه، أن نريد نحن للدولة: 
محللأنه يةتلوْ، أذ ا،قق ي ئيز الدوله، إذا:زأتة أثا فال4أالخقفي؛!١، 

•قزعذ بطريق إلا لا والدوله فوصى، بذلك 

زئزيمتوة، أف إلم ئألثا:ز لَأنا أحشى فائ حق تأتئ نم الدولة أة أما 
فتنة،محصل أف بدللئ، قلنا إدا أخشى هدر، دمه الأن، الدم معصوم ضث لحقيقة اق 

١يث، ثم ملة، م', ف ثكء اذ الفتنة , عثشء كاف إدا للمصلحة ا 4 ينظ أذ اجّح قاله 
■,محتيتيس. 

أصلح.هو ما إل يظنوا أل المهم 



٤٥٧اوه1ءاثغا«،سواسمح 

لأنلشإساتجماجايصث- ١٠
حدث؛ق الثانية الحإعة إقامة موضع ق يقول فيمن وأيكم ما النوال؛ 

عليه،ومممدق متصدق فيه الخديث هدا إل ؛  ٠٠هداعل يتصدق رجل ءألأ 
ئقاملا وأيصا متصدى، فيهإ ليس ثانية، حماعه فأقاما الصلاة، عن تأخرا واللدان 
الهُ-ثوا.جزاكم أفيدوئ، المح؟ الناده ي الأم لأف الثانيه؛ الخإعه 

أوعل خدث:ثل أي ١^؟ الحاعة إقامة ق الأم إف قاَل؛ نذ ^؛ 
تعيدوالا يقول؛ واحد خوق افه ومول عى حاء هل حالفت،، ما آنا ممنؤغ؟ هدا 

الخءاءة؟uخاة.

نعيصل أف علميه الواجت، وأدى صل، مد شخصا أمز الثئول كان دا إم 
نقول؛الخاعه فاتتهو اتان يفز إذا نقول؛ الأن لأنا الواحث؟ زيي كيف ئدا، 
أقامالزمول كاف 3إِذا بالخاعة، ثطالن ١^ وأنت، بالحاعة، ئطاَلن الأن أنت 

نحللا الحإعة؛ توثهُ لمذ نقول فكيف ثدا، تخ نحل أذ بالحإعة لمْظاأي نئ 
مقلب.ماز هدا حماعة؟ 

الواجبأدى قد معه يقوم الدي الرجل لأف سم؛ صدئه، ثنمئها وأما 
علميه،وجس، ما أدى لأنه بالنسية صدمة ثهى صدمه، ثكون الثانية فصلاته علميه، 
اش١^!^ لأف الصدقة؛ ه ١^؛، أخان مموئاي الخإعة إقامة كان لز محذ 

بانتهاكمستحتا معل ١^٠ يمكن لا حرام؟ أو صدمه، هل هل الحؤم، فعل تستلزم 
>ملزكانمحزتا.

)ا(ضمءبم)ص:«هإ(.



لق1ءاءاكابا1سرح ٤٥٨

روحله ما ميت تعليل إنه ت أقول بل عليل، أنه شك، لا تعليل هدا أف فالمهم 
فاتتهموهد يوما، أصحايه نع حاء منعود ابن بأن استدلوا لكنه؛؛ إ٠للأها، 
الثنة؟وجود ح حجة عود مابن فعل فهل ٢، ستهر ق وصل فانمري،، الصلاة، 

واحدة.هده لا، 

الالثانيه الصلاة لأل وصل، سته إل رجع تقهبمتئ منعود ابن هل اكان؛ةت 
نؤهبمئمنحود ابن يكون ربإ ثدري، لا آحز؟ لثنس، أو المنجد، ق إلا تمام 

وأنالثاس، به يمثدي أف الرسول أصحايس، من وهو الثانيه الخإعه يقيم أف حاف 
بابمذ ثحن إذن الحإعة، موته ننحهبمنن منعود ابن هدا ؤيقولوزث يتهاونوا 

•^١

هلس،ق ؟كوف أف تحشى لأنه بيته إل ائصزة1إ ;ْ.بمثق منحود ابن كاف ربإ 
يكرهنيلأنه بأصحابه؛ ليصل ناحر منعود ابن الأمام؛ فيقول ثيء المسجد إمام 

ثيء.هلبه ق فيقع ~مثلأ~ 

خجثبمنمنحود ابن رك أحلمه من الدي الئنس، يعرف أ° امحه ت فالحاصل 
والنلماةالاحتال، المناله دلحذ المن، ظ ندري لا ثئا ؤإذا الثانية، الحإعة إقامة 

الاستدلال.به  jkالأحمالدخله الدليلإذا إف يقولون: 
الثانيةالح،اعة بإقانة أنز اوئول. نن خدت، عدنا أولا: هنث، ي ولكن 

عام،وهدا ؛، وحدهءرصلاته من أرش الرجل ثغ الرجل صلاة ررإف وقال: فاثته لمن 
أحهلآ.فقد الصلاة انتهت، أن بعد صاحمه نع يحل نن إل يال،: ما 

(.٣٨٨٣رقم ، ٤ • ٨ الصم،)j /X الرزاق  JLPأحرجه )١( 
٤(. ٥٠)ص! نحرمحه سق )٢( 



٤٥٩اواظءارئ،ر|سواوتوإل 

يعتقدواأو واحد، وحل من ياحدوا ألا العلم طثه مذ أود أنا ولهذا 
مذأوو لكاف معصوم، هناك كاف لو معصوم، أحد لا ا-لئطأ، مذ معصوم أيه 

الخطأ.متهم ره؛ءهعنمحوهميقع الصحاثه يعمم 
ذلكخي وأنا الثنة، مذ الثانٍة الخإعة إقامة أو وى الذي خاو، ثل نعل 

١^۶.مذ يثول الذي ص يهدا واتنا، أهزا 
ؤإمامللحنابلة، إمام أئمة! أربعة يمل الخرام السجد ق سبى فيإ كان لقد 
١^؛^-هبئ الملك امتول لتا لكذ للمحتمة، ؤإمام للءال؛كية، ؤإمام للشافعية، 

فيهيقون أن واحد ثلجي يمكذ نا وهالت هدا، ألعى الحجاز وعل مأكه، عل 
أئمة.أربعة 

*•محمى••

اومذمدهذ؛ه٠'ففضاثمتضوءونسالذم، ijLuutاصحيحلي- ١١
الكث،بظاهر المش يsكول وهل الوضوء؟ الدكرينقص ص هل الثوالت 

يمي.؟عز مذ يكنه مس حكم وما بالتاطن؟ أم 
أولشهوة، كاف شواء الوضوء، ينقص لا انه الصحيح الدكر مثر الخواب! 

عن،طنق نأله أو ئيو ه ١^، أو هبمثه عل بن، طلق لحديث، شهوة، لعم 
ررلأ«را'ؤقال: الئلأةأوالذضوء؟ ل الثحل:شث،ذي 

ئثا،لز:فذ بحائل، كان إذا لأم حائل؛ دون أذفوومذ د لا والمز 
صفواذسن، بسنة ديثا هدا عل والدليل يتوضأ، أذ الأفصل نقول: ذلك خ مجذ 

الرطلة.أحماو)آ"ا/آ؛'ا،رفم'؛بم'آا"ا(ط.)ا(أحرحه 



هاءات|اكابالذمح ٤٦٠

٠.>رمنص٥^٥ملسزصأا<ر اي.قال: أو 
عئ.بن طلق وحديث حديثها، بئ هواينع وهدا 

llU  امحثل،م توصأ، زحل —مثلا— باس، ^ ٨٥محصد عم مذ يكنه نس
الوصوء،إعادة عليه محب ولا عليه، حرج لا نقول: يكرم، مس اغتاله أثناء وق 

صذكرْ ص سرواله أذ;رُط أزاد و ئأ توضأ، قد اويل كال ثن كدبم، 
؛،.iJJbالوضوء ينممص ولا بمز، فلا 

َءَ َُْْ َْ  ٠٠ابذصة وقوو ٠ اممم سة لي اسمف قوو بين الجهع - ١٢

مثلق فيقولون بالعلم، اش معيه يفرون أمم الثلف عن المعهود الثوال: 
إنإبالعلم المعية يرهم ونفبعلمه، أي قالوا: ]الحدياو:أا، مم^ؤه >ؤنذن تعال: قزله 
بم=قوثينؤ، محزله: عن ١^ بن عئ ثئل كا والشاق، السياق لقرينة هو 

٠.لالجاداة:ب[ر بملم4 أس ألن ر ءؤأل؛ا مله ما اهزأ فقال: لالجادلة:ما[، 4 ممثؤ همي 
أنق الإسلام ثيح قاله ما وق/؛ السالم،، قاله ما بئ يوقق كيف، والموال: 

حقيقيه؟المعية 

بلأنمها،فثزوها الثلئن لأل القولين؛ بيذ منافاة لا اثه الواير الخواي،: 
الئلطانله لهم، مبصرا لهم، سامعا عالتا؛ا-قلق، يآكوذ أذ النث لازم مذ هإف 
أبوابوالترمذي• (، ١٨١رقم)الذكر، ص من الومحوء باب اكلهارة، كتاب أبوداويت أحرجه )١( 

الوضوءباب والتمم، الغل كتاب ت ا5ي والن(، رقم)٢٨الذكر، ص من الوضوء باب الطهارة، 
(.٤٤٧رنم)الذكر، مس من 

التجاراة.الفرزدق مهلايع ( ٢٣٤الإسلامية)آ/ الخيوثى اجملع ق القيم ابن أوردْ )٢( 



٤٦١الأهءاس|،|سواسنون 

ماكلأتلمه]الحد:أ[.أق ؤودوم،؛مح قوله! ق داخل النبوية تضنه ما ؤكل عليهم، 
مذهبقشا قد كاف نسبى فيإ وأنه مسإ لا به، بأس لا باللازم الكلام وشر 

قالؤلهدا الأرض، ق مكان ق بياته معنا افه إف يمولولت الذيى ا-إتلولية، ا-إقهمثة 
امحة.ممون كإ أي: الأزض«را؛، إنهثائثافي نئوو: ررزلأ اثازك: اض;ن مد 

اممهعلو ْع حقيقه المعية معنى يتصورون لا الناص عامه أف العلوم ؤمن 
الشئعوكيلك العلم، ض إنها مال أل لأقهامهم يكون ما أهرب، فكان ■ءغ؛جل، 

به.باس لا باللازم والممثر ذللث،، أمته وما والمز، 
،لو؛lJiهناك، ا-نقهمية مدم، ا؛واغ إنه لك: ملتا وكإ يعرفوف، لا فالعامة 

الأرض،ق بياته اممه أل الخهمية: مدهّت، عندهم ناع الدين للعامة ~"مثلأ~ 
يعلمنا؛يعني• معنا قلت، لو لكن الأرض، ل أيه سيفهم فانه حما، معنا وملت،: 
والديؤيمزنا؛ معالث، كانه ينمعلث، والدي يتمعنا؛ معالث،، كانه يعلملث، والدي 
منزءوش الأثاعرة احخ قفي ؤإلأ نثزوئ؛اللازم، فلهيا نتاكح، كانه يزك 
فمليئم؟ زص أي ذوه » مولون كيف ئلوا: الئنة م عل انظلة 

موات،بالمي؛ بكل محيهل تعال اممه لأل مائع؛ ولا الماع ؤ، وض معثا، هو لهم• 
زلاأخدنا، كفئ، j خزدله كأما ١^ كفئ، و كلها الئع، والأزصوف الثيع، 

السإء.وهول معلثه ء الم ي،كول أذ 
وقالواسهلية، الحقيدة ق لدللئ، مثلا الإسلام شيح صرب، وئل• 

يسيرزلنا ما أو معنا، والممر تثر زلنا ما يقولون• العرب باق الحموية، الفتوى 

القيم.اشينأحماوفيالة)ا/ااا،رفمآأ(ط.داراين ب.



دقاءاتاكاو،الس ٤٦٢

عبارهفهده *؟،؛؛، jjlوكذلك الياء، ق الممن أف ومعلوم ، معنا الملانر والجلم 
معروفة.عربية 

الضابط- ١٢

بدعهيمي والثنة الكتاب حالم، ما وهل الوجة؟ هوتعريف ما السؤال،! 
اثهيعلم لم° وما بدعة، فهو الكتاب، حالث ما يقول! الإنلأم شيح لأن حنة، 
الأذكار،ل مثلا— — يعلون الحعاءات، بعص نجد لأننا بدعه، ينمى لا مملأ حالث 
الأذكار،هد؛ ل فتريدون اء المق أو المباح، ق —مثلا— معلمة أذكار ق يعني! 

نمى؛دءة؟هد؛ يهل 

يئزعهلمُ بنا ممه الإئنان يتعبد أف —! فيلث، اف —بارك البدعة مابعل الحراب؛ 
فإذاتتعلق؛العبادة، فالبالعة اف، يئزعه لمْ ما يمعل أن لا الفايهل، هو هدا اطه، 

إداأما بدعة، هذه قالنا! أوفعل، يول، أو عقيدة، من يئزعه لمْ بأ ض الإسان لعطن 
^عة.هذ0 يقول! أحد ولا شنت،، ما فابتنجغ التعطدية، غثر الأمور مى كاف 

نكتبكذللاط؟ أليس العادية، الأمور و ممزة ابتداعاتج عندنا الأن ولهذا 
قمموما ليس وهذا المنجل، ق وننجل الكاتبة، وبالآلأ١تج الأن، بالكمسوتر 

والوساءل.الحادثة الأمور ِمن زلكذ ت٠نتلا، ليل لهدا لكذ الشثابة، يد 

اممهوصف الى صثاته عن ,يخإلأ تعال يئه يتعبدون الذين بثل فٌ الثعبد أما 
نومننحن فيقولون! له، افتل بإثثاُتح تعال فه يتعدون مبتدعة، فهولاع ثننه نيا 

المميعى.دار ط. (، ٥ ٢ ١ رص! الحموية الفتوى ا ١ ١ 



٤٦٢ادق1ءارمح1«،سداص 

أيصا.متدعة وهؤلاء كماننا، ؛تاثلمة أما عل ياكفات 

أوأومول عقدة، مذ الله يشرعه لمْ محا فه القبل هوت إذن البدعة ق فالفابط 
اكادةأنفيممها.نؤاآكالفي1ءنل صل، 

حيتا،اّلواُت، بأذكار عغتجل اف سذكر ثالوات ثم حماعه، أناس صل فلو 
كيفيةق بدعة يدعة، هذه قلنا! أكتر، واف ف، وافئد اف، محبحاذ حمينا! نقول 

العبادة.

٠همي•  ٠٠

٠صوب أيد ظئد على وعلب مالأ وجد 4و طز -  ١٤

ولمْيعروإمغهوب،، اثه فق عل وعلن، مالأ، وجد من حكم ما ١لثؤ١ل^' 
إليه؟يعيده حض صاحته 

صاحثهيكوذ أذ ينكذ ألا مغصوب،؟ اثه ظق عل علن، ثئء ياي الخواب،! 
ممكنلملأن، الاJ ^!١ أف عارفح أيه عنده القرائن مذ ؟كوف رثئا لأيه باعة؛ قد 
ياعه.قد يكون أن 

ظؤعل وعلن، لمطه، مالأ ان الأنوجد إدا هدا! عل يجسبج حال، ثل عل 
مغصوب،انه عل يعلبإ ظنلث، تحعل ولا صاحبه، عى ايحنج نقول! مغصوب، اثه 
أباعل الثمطة محمل ئاذا لكن ضامه، مل ضاج أنه عل ضي ض، اجعل يل 

صاحبها.عى وايحثج صاحبها، من صانعه أبا عل احملها مغصوأ؟ 
جاءوف كاماله، نته فا؛لأها كطه ت وجي. ١^١ ؛،- JLiاف -بازك الهج 

صا:حبجا،وإلأماك•



٤٦٤

-١٥

صلاةق يحل الإمام أف وأدركوا المغرب، صلاة عذ أناس ناحر السؤالت 
وصع؟كون وكس الإمام؟ نغ يدحلون أم حماعه، الغرب يصلون فهل العشاء، 

اشُختا.-محزاك الئلأة؟ ق خالب 
كاو—مواء العشاء صلاة ق والإمام حاء إدا الإساف أل الصحيح الخواب! 

نثةكهتلم، أف بمر ولا المغرب، بث الإمام مع يدحل اثه ؟كن— لم أم خماعه، معه 
الأعمالرُإتما وسلم~ت آله وعل علميه افه ~صل السل قوو لعموم والمأموم الإمام 

اضدإءةوهمئئمى'ر"ل
ثلأدا،صلوا هد يكونون لأمم معه؛ ملموا اكانية الركعة ق معه ذحلوا فإل 

ركعة،أوب، ق معه دحلوا وإل الأول، ااؤكعة ق جأJنوا قد ة5وووا أف بمر ولا 
صلاةمن مل فيإ معه دخلوا ثم وسلموا، للتئهد جلنوا \إت\0وة، إل هام ثإذا 

الأقوالأحن \ذف°ذ هدا العشاء، 
المغرب،.يصلون ثم العشاء، سة معه يدخلوا أذ المنألة! ز الئاف المول 
منبقل في،ا معه يدحلوا ثم المنرُب، صلاه وحدهم يصلوا أذ ااثالث،ت المول 

العشاء.صلاة 

محدوئ:فيه الأ-خرين المول؛ن من وكل 
المغرب.صلاة عل العشاء صلاة هدم حيث الرتب.-،، فواُت، فْحن.وره الأول،ت آما 

(،١ ) رنم اف رسول إل اإو"حي بدء لكن كيف باب الوحي، بدء كتاب الخاري• أحرجه )١( 
الأعإل،من وغثره الغرو فته يدخل وأنه الأعإل ءإنإ ه؛ قوله باب الإمارة، كتاب ومسامت 

(.١٩٠٧)رقم 



٤٦٥امماءاماسواسواوا 

وهداواحد، آن ق واحد منجد ل حماعتتن إقامة فثحدورْ الئاف• وأما 
للأمة.تفريق 

التنيموهو محاوووا، فه أل يدو الصحح اثه دكنJا الدي الأول والمول 
صالآموم انفراد ووذ لأنه محدورا؛ لنش الحقيقة ل وهدا إمامهم، ينلم أف مل 

ثمركعه، بمل الإمام يإف الحوفح، صلاه منها اللمق، مى مواضع ق الإمام 
زْ.ءنقجبل بن معاذ مع لحل الإى الرجل قصة ومنها وينصرمون، لأنيهم يتمون 

٠.معه يكمل ول؛ عنه، امصل نحوها، أوسورة البمرة، بؤرة بدأ ملكا 
علهص وهومأموم الفلاة أثثاء ي الإنماف أف لز قالوا: الوه أف نبيا 

باسلا محإثة عائط، أن ببول، الوصوة مض إل احثاج أو الغازات" ~أيت الريح 
ؤينصرف.صلاثه ؤيكمل الانفراد، يزي أن 

العشاء،صلاة ق الإمام الثاس؛ع يذحل أف أحنها ثلاثه، الأقوال نمارت 
ذحلوانإف معه، نلئوا الثانية، ق دحلوا إذ ^ الزيح، صلاة هم وينووذ 

نعدحلوا ثم ونلموا، وسهدوا جلئوا الثابعة، إل قام محإذا الأول، لثا5عة اق 
العشاء.ثمة ق الإمام 

••0صو(••

(،٦١٠٦رنم)جاهلا، أو ماولأ ذلاان، قال من إكفار ير لر من باب الأدب، كتاب اJخ١رىت أحرجه 
(.٤٦٥)رقم العشاء، ق القراءة باب الصلاة، كتاب ت وملم 



لق1ءاتااكابالسمحح ٤٦٦

^مامضايق1تنيتبمضا:- ١٦
إلاُممل المكري العمل طيننه جدة ق اأقيمين الإخوة أحد ت ، ١^^١١

عنزةعشرون تقرينا فله ويعتمر، جدْ إل ؤياق منس، ثلاث ومكش الرياصى، 
نحرملا م جده، إل وياق الرياض، من متنثمئ أنه يزي أحيائا فهو وحجتان، 

ذللث،بعد ثم جدة، إل فياق سيعتمر، أنه المصد ق يكون لا وأحياثا اليهايت،، من 
يدرىوهولا تنه، فيها مكث، وأيقا الأحاء، إل ائممل ذللمثج بمد ثم العمرة، ينوى 

عثهوهل وحجتيه؟ عمزاته حكم ما فته، ثيء لا اثه منه ظنا الميقاُتح من نحرم ايه 
JU ،ذلك؟

العمزايت،أة هناللث، ما وعاية صحيحة، يهل وانثجتان العمزايث، أما الخوامب،ت 
فديهئعثه العمرة ينوى وهو اليهات،، تحاور وقد اايةاتا، عتر من فيها أحرم التي 

عليه.ثيء ملأ العجز، نع وأما ١^^، مع الفقراء عل وتوؤغ م،5ه، ق تذبح 
تحاورقد لوكان أما جدة، من إلا نحرم لم كا0 إف الخج، ل يثال، وكيلك، 

إلوصل لنا يم لا؟ أم يعتمر هل أووهومرددت ١^٠^؛، ينوى لا وهو الميهاث،، 
عليه.ثيء ولا جدة، من بجرم فهذا النيه، أنشأ حدة 

وصالأقل،فإِذَامىتميةتزكالإلإام،همءلمح، 
صاُت،.يان خنلمه تزان، أوثنان صاُت،، تحشن اليقاج، من الإتحزام تزك أنه قدز 



٤٦٧اوإقاءااغأ4أسواد،ترذ 

ائبمن للأخ محوو هل لكملا، وصاعا أحيه ووءت من وصع رجل الثواوت 
مىوابنه أخه، زوجة عل يسلم أف الئصاعة~ من ~الآب 

اف؟من الإنن كززخة اوصاع من الإنن زوجه هل ض: الخواب: 
زلوالرصاع، من الابن زوجه أما لأبيه، محرم اشب من الابن زوجه أف معلوم 

أوعل العلمإء ثاكؤ العامء، د؛ن خلاف فيها فهدم له، أحا الثصاع مى آدو0 كاف 
منلأبيه محرم أنها ت يعني اشب، من الابن كزوجة الرصاع من الابن زوجه 

محزم.لاكه عليه، وئكثث الزصاعة، 
امتدلمنهم وكل ٠، لبمن، أما سميه ابن الإسلام شيح واختار 

والخدثومسه.

قالوا:اشّا من الابن كزوجة الرضاع من الابن زوجه إف ثالوات فالدين 
الشبا<ُآ؛.من عرم ما الثص1ع من ررعرم ةال: ه ١^، إل 

ليت١^٠^٤ من الإبن زوجه إل يال،• الإي )؟ئه' الإسلام وشيخ 
عليهانجب وانه الرصلع، من لأبيه محرما لبملم، وأما الئب، من الإبن كزوجة 

الرص؛عبن رريخرم البل بثول استدل نجلوحا، أن بحوز ولا عنه، محثجب أف 
يذاق!او، لإتايهطم ؤوحثت.ل تعال: اف بثول واستدل الشب®، من يخرم ما 

[.Tfi.LJi]ه آثفتمحر 

ماكاوىامى)ه/خهإ(ط.داراصاس.
رنمالرصلع، ق الماء إل والطر الدخول من محل ما باب الكاح، كتاب اابخاريت أخرجه )٢( 

(.١٤٤٥)رقم الفحل، ماء من الرصاعة تحريم باب ١^^٤، كتاب ت وملم (، ٥٢٣٩)



٤٦٨

اقب"•مى يئرم ما الرصاع مذ ررعرم حرام اوصاع مذ الابن فزوجه إذذ، 
الئز؟مذ أوحرام اف، مذ أمحه عل حرام هذ هل الابن؛ زوجه سال؛ 

الرصاعمذ ررتنرم يقول؛ والرمول. نثب، أيه وبق محنه ليس الصهر، مذ 
حزاملكن افب، جهة مذ عثك حزاما ليست ابناك وزوجه النسب®، مذ عئرم ما 

محُلأش:تكزلإءا.
الإبنزوجه وأل الراجح، هو عندي قتىثأذو4 الأملأم شيخ رأي كاف ولهدا 

النشت،.جهة من محرما لست، النتسب، مذ الابن وزوجه محرما، كن، الثصاع مذ 
مذأون ناح الإ-لأم شيخ خا ظ م اوة أنا 

مذالابن زوجه إل ثولوف؛ الديذ المء فجمهور تالاء:"اآ:أ، ه يفءظم 
ابنمذ احمتارا قدت الأية هذه يقولون! النثب مذ الابن كزوجة الثصاع 
افز•

إُللأما،البنوة و داحل ئهوعثر منه، محرز حش ا؛نا ليس الكش ابذ ١^ فتئوو:
حمم،يمحمحتجرجه•

;؛فت\ذئ4.تيمية ابتر الإسلام شح إثه دم، ما عندي ئالصحح 



٤٦٩او،ةاءاو،طد|سراسنوزا 

وادسدوناث1ىءاسدس 

—©صء(—

وأصحابه،اله وعل محمد، بثا عل وّلمم الله وصل العالمتن، رب للب الخمد 
أتاتند:الدين، يوم إل باحان بعهم وس 

١ه(.٤ ١ لعام)٥ صفر شهر مى العشرون ا-قميس، هويوم يهدا 
اصرواصيق:بئ 

وكانالكريم، القرآن ممر ل ستر أف اليوم لهدا لقائا ل المنثاد مى كاف 
التزم،هدا ل الإخوان كثرة إل ثظزا ولكن الفجر؛ نورة أساء 3، وموقنا مثهى 

عموما.السالمين تإ هامه وصايا مع اذ تحب فاتنا 
اللهلأف مؤمل، اممه موى هو به ؤإياكم أنمننا يوصى ما أول منمول؛ 

هأصت أقمنا ل و,إثاآم تلطم ين أوب أدما أؤتذ وصتا قق' قاوت سبماةئوبماق 
والأخرين.افب وصية مهدم [، ١٢١]التاء؛

وقايهولا اف، عذاب من وئايه الإنسان يتخد أف هئ سحاوةوةث\ق اممه وتقوى 
نواهيه.واجتناب أوامره، بفعل إلا اذئه عداب من 

ابى،ولا أب، اممه عداي، مذ يقيلن، لا اممه؛ عداي، مذ يقيلث، الذي هو هدا 
هالكإ عئإ؛ءل، اممه موى إلا اممه عدادسا مذ ولايهيلث، جاه، ولا مال، ولا مريب، ولا 
لالثعرا،:خخ-آا/[،يره ثلب أس اق س إلا أتورا.؟ ولا مال ؤبجملأ,؛نمع تاذق•وبماق افه 

ثواهيه.واجتناب بأوامره، القيام هي سأحاتمyعاك الله متقوى 



لق1ءاتاسائسدح ٤٧٠

سذفوىاضالإخلأصض:

ثنملهما عغتجل، ف الإخلاص أوامرْ• أهم ض بل أوامره، أهم نمن 
افردم عبمره، اممه مع أفزكث فإذا ف، حالصا يآكوف أف بد لا ربلث، إل به مقربا 
ثنا)مك، عن ا)بيكاء أش »مح ١^: ١^ ق موو افَ لأو ظك؛ 

■ئآثت لإ>ك ءان ؤ ٠، وشزىا؛ر ركنه ع؛وي، معي فه أنزك عئلأ عمل 
٧[.]النم: صاه يقمحأ؛بمه نإن ألكر ^٠, ِمش ي" م٣ 

وحجك،وصوملث،، وزكاتالث،، وصلاتلئح، طهارتلث،، ق عغتجل لله فتحلص 

جيرا)لئ،.إل ؤإحانك لأرحامك، وصلتك لوالديك،، وبرك 

أذثريد ولا رئاسة، ولا جاها، به سغي بألا العالم؛ طلب، ل تعال للب نحلص 
مؤجل،اممب شريعؤ إحياء ثريد؛دللث، بل الثمهاء، به تماوي أو العلناء، به محاري 
اممهثريعه لأن اممه؛ ثريعة عى والدفاغ مسالث،، وعن اللب، عباد عذ اُبجل ورغ 
اللهقال كإ مستهدفة، وهي هذا، يومثا إل م،كه ق حرجت جنن بن مستهدفة؛ تعال 

عدو،ثه ض فم [، ]الفرثان:١٣من عدمحإ ثقإ م جعنا ^^,^٠ تعال؛ 
ند.زلا أعداآ، ثهم ض أتاع وكز 

الدرب،بل والرهور، بالورود مهروسا الدرب، وليس عغتجل، اللب ستة دهدْ 
يعزقهأن أجل من مضادا للص عهْلبحكمته الله عئعل أل بد ولا وساى، صعب، 
مناالمجاهد.ين افه يعلم أف أجل نثن الباطل، عل عايبا ناصعا ويظهر الص، 

والصابرين•

٢(. ٩٨٥)رقم اش، غثر عمله ل أشرك من باب والرقائق، الزهد كتاب لم؛ مأخرجه 



٤٧١اااةاهاواطدسواسنوذ| 

افأص امتثال ق مؤل ممه فتخلص العلم، طف ق الإحلاص من بد لا إذذ 
عليهاممه —صل للرسول اتباعا ععلص أنك والمعنى! الثثول باتلع 
كالما ثريعته من تنقص ولا منها، ليس ما شريعته ق ثريد يالأ — وسلم آله وعل 
فالدينمبتيغ؛ والزائد ثاسما، ي\5ول وقد مقصر، الشريعة من ينقص فالذي منها، 
عليهاممه —صل للثسول التابعة إحلاص من بد قلا ابتدلع، إل قئتاج لا كامل 
اممه.وسول محمدا وأف اممة، إلا إله لا أف سهاده نحقق وبذلك وسلم—، آله وعل 

عباداض:هدايات عش الموص اض: فقوى 4و 

افه،عباد هداية عل الحرص غاية محرص أف اممه ثموى ؤمن 
علنهافه —صل الثسول ومحق افه، كتامح—، مذ الماحوذ المحح العلم بثفر وذلك، 
وأفبإحسان، لهم والثابع؛ذ الصحابة طريقه لهم ننذ وأن وسلم—، آله وعل 
موله•بذ وتلم- آله وعل عليه اممه -صل الس إليه أنشد ما إل الناس يرثي 

الزءلإ^5هuلأ:ض«ر١'،أي;لألأبمنه.ررمئ.مإنلأم 
وليلثينه، لا عث! ثبمته بإ نمنلأ ءغ؛ل، اف إل كادحا الأناف رأت قإذا 

الإسلأم.حسن مذ ذلكا أل ئاعللم ،، ٧٥١إل ما؛_»-؛، ^ هر ثه 
أكثزوأف حا، منيا ولسز إليها، حاجه لا بأمور يتم إنسانا رأث ؤإذا 

ثمومن إسلامه، مص مذ ذلك أف قاعلم القوال، وكثزة والقال، القيل ل أوقاته 
١^^،،يمح دلك، لأف ال1والرآا؛ وكثزة ^، يل عذ قكي\صآزأقلأم ^، ١ش 

قان النكف، باب، الفتن، ياب، ماجه: وابن (، ٢٣١٧)رقم الزهد، أبواب، الترمذي؛ أحرحه )١( 
(.٣٩٧٦الفتة،رفم>

كتاب،وملم: (، ٦٤٧٣)رنم ونال، نيل من يكرم ما بابه الرهاق، كتاب، البخاري: أحرجه )٢( 
٥(. ٩٣رنم)حاجة... ضر من المائل كثرة عن النهي ياب، الأنفية، 



لقاءاتا1ياو،ال،تءح ٤٧٢

ماومول! هدا إل محلى فصار وقته، عليه ص1غ الزض، حدا الإنسان مرض ؤإذا 
كدك،ه لَؤقوو ١^ إل نأ ثلان؟! فاَل ^١ فلأل؟ا ثاو ^١ خدث؟! اثدي 
غجره.وأوقات، أوقايه، يضح وهكذا والثادع، اكالث،، ثإإل 

إذايسال أل باس ولا ويعنيه، تيمه ما عل سر أف )لإسان يبني ولكي 
مداوايه،أجل من المجتمع، ق يآكون وعثا حدث، ما الثوال إل اهاجة ذعت، 
للئقاقمثازا ذبم، كبمل أف أن بالني، ضت، أذ م نذ لا آلمرض، و\ز\ج• 

الطيبه، نيه لة الناس بمص إف حيث الأف؛ الثاس بمص من يوحد كنا والثزلع، 
والقال،القيل، إلا ٠^ له لبز انه وهز المرض، حذا ابتل مسكتن لكنه ,يئإلأ 
قالت،وuذا الفلأنية؟! الطائفة قالت، وماذا ئلأئ؟! قال وماذا ئلأئ؟! ثال وماذا 

أوضنه، ولكن الشقاق؛ ؤثزيل ١^، ثداوي أن ِلأَخل لا الفلأنية؟ا اظائفه 
التجمعهدا ثعهد ظإ ا هؤلاء؟ مع أم هؤلاء، مع أنت، يقول كنا لمول 

الصبيان.عتد إلا والتحزب 

بلالمصلحة، محدم لا ِلأ؟دهُ الأص؛ ^١ ض ( ivبالتخل أوصيكم لدك 
لالوقت إصاعة وعن المال، إصاعة عن ش افه. ورنول الأوقات،، يصع 

النزال.املكال،بجة 

الغسهتتعريف 

الحواب!ل،كال الغيتة؟ هل ما سألتكم; ولو الغيتة، برك أوصيكم إف يم 
اف،كناك، بمعاف الخلق أعرف زئز س البث وفها هلكوا يكزة«، بجا أخاك »ذوك 

[،١٢لالخجراتتبعضاه تضكر نتب ^،١ كتابه; ق قال تعال وافه رسوله، وسنة 



٤٧٢اسناءاسدسواسون 

يذِلك لكذ ج بإ:^٠، أخاك *ذوك قال: اف؟ نتوَل :ا الخف نا قيل: 
قيه ذكنده إذا أحوك؛ يكرهه ثيء أي أو وحلمته، بدنه أو معاملته، أو حلقه، 
عيه.

قال:أقول؟ ما أحي ق كال إل ارأث الله، ومول، يا قيل: الخبة~ هي لهذه 
معتينه أي: ممدثةته«را؛، ثمول فيه؛:١ لزيآكن نإف اعسه، ممد مول، ما فيه ®إذ 

ْعالوصف أحهس يدكر القاعدة، لهدم وايتبهوا عيوآقلاهأكلأم، والرسول الغيبة، 
ثغتيه؟لم يعني: هل راممدتيتهءا، قال: عندما فهنا غثره، وعل عليه، الموصوف، اشننإل 

الخه.هع تينه ممد يعني• بل لا، 

إحوار(«،لست، أي لأصحابه: يوما مال ه المح، أل دبلذ ديمحر 
ومحنأصحاي، ءاسم مال: ٤^١^٠٠؟ يحن أوليس :٠ الني أصحاب ممال، 

بنإحوانه•ؤإياكم الله جمح، يرنفا'رآ'• للم ١^آتنداي إحراق 
إحواثه،إمم بعده: من ياتوف الدين عن وقال أصحابياا، ارانتم قال: فهنا 

لكنؤإخوانه؛ أصحابه هز بل لا، إخواي؟ ولتم أصحاي، أيتم العني: فهل 
الأخوة.مى أحص الصحبه 

أزأيشالله، زئول يا فقيل: يكنة«، بإ أحاك ^ ٥١٠الخبة: عن مال، ي كدللث، 
فيهمحن لم ؤإذ اعشته، ممد يقول، ما فيه آكاذ ®إذ ممال: أقول؟ ما أحي 3، لكف إذ 

الخية.مع ثنته أي: ااثةته،ا شز.' هإذ ماثقولسد.ثةتهاا، 

٢(. ٥٨٩رقم)الغيبة تحريم ياهمت، والاداهمته واكلة الر كتاب لم مأخرحه )١( 
الرّالة.ط. ١( ٢  ٥٧٩رقم ، Y٣٨/ )٠ أحمد ايترجه )٢( 



صااءاو،اباإسن ٤٧٤

اسس:ا'و،،ط>ال اهنىرائي،إام؛ ؤطورة 

يشيعونبل متين، أشخاص عن أقوالا ينيعون الأن الناس بنص نرى زثحن 
ضوأفعالا أقوالا تشيعون بل ظوئ، ولا قالوئ َما ئاياءَ، عن أفعالا أو أقوالا، 

محعلوها.ولا قالوها، ما الأمر، وذوي اثلطة، دوي 

أشدوءارهما والونير ا1لاوث، من اتا5ام ا-والأمراء العلمإء من الأمور ولاة وغتبة 
كرةؤإذا الأم، لزلإ الكراهة محدث الأمور زلأة غيبة لأو الئاس، ئائة غية ِنى 
إلاكافطا شيئا لابمثل الأم زؤ وصار كزل4، نحئع لا ضان زوأمْ اف الإن

لأنهوئلبه؛ بصره ق كائن، إلا واحدة تسنه معل ولا الإنسان، هدا بصر عن عائبا 
•الحكيم الشاعر مال ومد الأستاء، من نشر بإ ويكرهه يتغضه، 
اشاويامحاأنء؛ناضطيي الثصاغنمحلم،ىك زعئ 

هدالكن عليه؛ ساخط هو 1ن حنته نقتل أنه تظن لا الساخط او فالإن
٠، حمحلما وكأما الحنايث،، عن ، وسكال>سأمار،، كل ر ماطلبعفن الساخط 

لآمر0،الأأصياع وعدم وبغصه، الأمر وئ كراهه محدث الأصر ولاة ثغيتة 
أصبحعت،إذا الأمر لأف كله؛ المجتمع عل خطر وهذا سيئايت،، حسناته ونححل 

الأمة.ودهمدتإ الظام، مند لها، زمام لا فوصى، 
شيئا؟الحال من يصلح هذا هل الأمر، ولاة مساوئ مثلا ثثزثا إذا وهل 

الأمروئ ؤيريد ندة، الأمر يزيد بل يصلح، لا لكنه طيبا؛ لكاف يصلح كاف لو 
بريئون،منه هم بأمر اوآء بعض امام من فيه يغ أل له محي لا فينا فنير انتباها، 

٥(.٥ )Y/ المرية الخإسة الطالي، جعفر بن معاوية بن اف لعبد البيت )١( 



٤٧٥اامءاسدسواسرث 

ضرْ.وعل للئساوئ، النايو عل ثؤ ذك وعئصل 

عبدابن يقول الديوي—،، كبائر من إما بل سهلا، دئبا ليت الغيبة إف ثم 
٠;اافقهيةر الدالأة مظومته ق الموي 

أخذنص عل مح ؤكإثامحا ومنه مه صغرى مل وين 
وحمه١لتة٠حنبل بن أخمد أي■ 

أنحببمتئا بمتئم يعتب دي ت •مؤهل الله قال ١^^٠^، كبائر من فالغيبه 
أفتحب أحد ولا ]الخجرات:'؛آا[، ^٥٠^^ ؛^؛١ أخيه ٣ تأيكل آن أندحكد 

بحاصرليس اأعثاب< لأن ا،ليت، ■ثم بأقل امحبة الأله وثبه ميئا، أحيه *ثم يأكل 
بأقبحثفبيه وهدا مسه، ص يداؤع لا مهومثت، أكلته إذا كاتت مسه، عذ ١^١^ 

مكروههتكوف أن ونحب عغيبمل، اش عند مكروهة الغسة أف عل يدل ؛، يكون، ما 
لالحجرات:آآا[.قال: تعال لأته العاقل؛ عند 

حطورءغيبداضاء:

يعممأحد ولا ثك، بلا معمومين لبموا والعلياء ااعأو،اء، غيبة كدك 
ويوحدإلا منا ما ةون'ق'\ ماك الإمام قال كنا ه، افه وسول وهو واحد، إلا 
همثرالعييبترإل القتر، هداإلاصاحس، ؤيرك قوله مى 

والميمة.الغية تحريم - الرداوى القوي عبد لابن الشرعية الاداب ق الألفية ( ١ ) 
قولهأحديؤخذس •كل احدث: (: ٨١٥رنم )ا/آا٥، القاصدالخسة ق الخاوي قال )٢( 

ابنحديث من اممراق ل بل مالك قول من هو القثر.٠، هدا صاحب إلا ويرد 
أحدمن ما ت ؛لفظ الإحياء ق الغزال واورده ويبع، قوله من يوحذ إلا أحد من ما ت رفعه عباس 

٠ء صحح ومعناه ه، افه رسول إلا ويترك علمه من يوحد إلا 



وتاءاتاالب|بالفترح ٤٧٦

هاوإذا أحيايا، حطام يعرف منه الإئنان حتى كل؛ئطئ، دَىثآثذ وصدق 
محطئ.ايه ودبيرن فيه، نوقش أو حث،، ثم قولا، 

يدجرواولم العلم، مل ل أمنهم أنموا الذين الضاء جزاء مذ هل لكذ 
وسكث،حطوهم، ينثن أف واحدا حطئا أحطئوا إدا أقم الأمة ئ ثئره ق ونعا 

القسط،من زلا ، J_jlمن هدا ولبمف جزائهم، مذ ليس واش، لا محابسهم؟ عن 
السيئادتا،عل الخنامحت، نجحت، فإذا والسيئات(، الخنان، يئ نوازل أل العدل بل 

كانت،إدا ثكنم، الهنات، مع السيئات ماريت، إدا هذا الحسنس، مى فالإنسان 
االحسنات،؟ آلاف، مقابل ل واجده اليثه 

للثت،،ذريعه الواحد الخطأ مى يتخذ باض— —والعياد الناس بعض لكذ 
بأيأبدا محوز لا وهذا أحرى، ميثات، السيئة هذه إل ؤيضيم، والمال، والقيل 

الأحوال.من حال 

إلإساءة أنه هذا معش فليس ؛الحلياء ثقتهم يلئ، إذا الناس أف واعلموا 
يإذاالثريعة؛ مذ يئمله ما ؤإل الحالم، إل هوإساء؛ بل فحنب، ثخمثا الحالم 

الش٠س؛مذ أوصح كان ولز هزله، وردوا قوله، قبلوا ما الثاس أعم، من العالم يرل، 
أحدمن أحد انتخ ما بتعفى بعضهم الناس ثمة ولولا منهم، نزعت، الثقه لأن 

سقلر إذا منه، وثنري له، فيع معامله، يعامله أي( ثريد الذي الإنسان حتى أبدا، 
ُ

ثعامله.لا فايالث، يه، 

JlJ ،^ آنوعل والقال، القيل محث_< عل الخرص غايه عنرصوا بأن أوصيكم
الرء،كانودهإّلأم لخنن مذ ئللئإ لأ0 بميه؛ لا ما ينه بجا الإنماد، يشط 



٤٧٧اوقاءاسدسواسرن 

محقياشندوى الصادي 

ثروكماه ثئْ، الاس كمي ثمن ؤإياكم محعلني أف سبم1تؤعاك اف أمال 
ومنكم.منا _J وأف المستملم، صراطه ثيدينا وأف الناص، 

>_وملا)ئئوو.: داخل الجلس ئدا إو ■نمرم بأي ُأتمكم 
الحتم«ُآ؛.إل طريما به له نهو علها، فه ثلثيز طريظ نلك 

الإخلاص.زَها اف،ََث نال 
والآنظلفىالأطةؤ

••ؤصء(••

قاللسان كف باب الفتن، كتاب ماح4ت وابن (، ٢٣ ١٧)رقم الزهد، أبواب ال،رمذىت أحرحه ( ر١ 
(.٣٩٧٦الفتة،رقم)

القرأنتلاوة عل الاجت،اع قفل باب والاستغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب لم; مأحرجه )٢( 
رنم)ا،ا،1أ(.الذكر، وعل 



لقاءاتاسائصوح ٤٧٨

الإس1م

-١

حكمما الشح، فضياله يا وبركاته، اممه ووحمة عليكم الئلأم \د؛ؤ\ل(.' 
فالئن مولد أو 4ايح، لموالي لكنت نواءٌ الوالد، إقامة ل الإنلأم 

نلأملا أنه محكم لكن وبركاته؛ اممه ززحئ الثلأم زهوكأ أقول: ا-لجذب: 
اث!فإ ظ خابما كاذ إذا زأثا للقائم، الثلأم إي طَل، خالس من 

لةولأمول نلأظ، همحاصس  J»iانأم الَاحد سأل الشاق كاو 
ص:سلم-ظلم؟ص؛م.

أيما،المارة هذه يصحح أف أريد فانا الإسلام؟ حكم ما ثولك،: أما 
أخهلاإدا لأنه الإسلام؟ حكم ما فتقول: ؤيميب، تجئ لشخص موالا يوجه فلا 

نفلركو الإنلأم محأ نا أن كدا؟ و رى تا قل: ولكن الإسلام؛ من الخطأ صار 
وكدا؟

عنثرد لم° التحر البيع من للمولود تعفليتأ ا،لوالل إقامه أف أرى أقول: فأنا 
منشرْ أو ونلم- آله وعل عليه الله -صل بالمي تتعلل كائن نواء ه الني 

الءء،أزِمنالن!اد.

الزمول.بمولد الاحتفال إيانة أف عل دل جدا مهل دليل زئناك 
صحابةمن اممه لرسول حثا أفد للاحتفال ا،لقيمون أييا أئتم هل نال: أن بدعة: 

نئولاش؟!



٤٧٩التءاو،طدسمادسؤزا 

للرسولح، هذا أقمتم وهل يلنات لا. قالوات ؤإف كدبتم. يلنا؛ نعم. قالوا! إذ 
ممول؟إئنئنص-لإامكم رض ^١ ^١; لالرّول. -لإ1 ^^١: ^ لا؟ أم 

إجهل؟ ل أم ثناهل، j أم هذا، مذ عملة ل أهب 
امحاث:كلثنارتكذ.

زنئم-.اله وعل عاليه اممه -صل اممه رثول لإوى دلك مم مالوا؛ مإذ 
فالمنألهنعم، قالوا: فإذ الإنلأم؟! عل تستدركون أئلم ثز ،! ٥١ئبماذ ك: 

]الأتدْ:ُا[،ه ديق^؛ لكم أ'ةلت توم ؤ؛ تعال؛ قوله أة دلك،ت ومعنى ومرة، حطرة 
الإسلام.عل استدركوا -بذا لأمم يصحح؛ ليس 

اممه-صل اف ذكرىرئول ل إذن، قلنا؛ الإنلأمء عل نستدرك لم قالوا؛ ؤإذ 
كفاية.الإملأم مزعي بإ وملم— آله وعل عليه 

ثذكرفأنت، اقال، أويلثان الحال، ان يلمعبادة كل ق يذكر افه. رسول، 
ظافَ بمد ف مي فكل الحال، بلمنان القال؟ بينان أم الحال، بلسان اومول 
لرسوله.واتياعا له، إخلاصا 

ذكرى.قهذْ للرسول، ملمع أم، انمادة أفحل حينإ أسعر أنا إذن؛ 
يقوJ،؛قإثة وصوئه، من الإئناذ مغ إدا الوصوءت إل ثننلئ المال؛ ولناذ 

ورسوله.عنده محمدا أذ وأسهد اف،، إلا إله لا أن أمهد 
محمداأف وأسهد اممه، إلا إله لا أن أمهد نقول؛ أذ علننا فرض الصلاة؛ وق 

الئهل..ق فرصر وهذا ورسوله، عنده 

اممه.رسول، محئدا أذ أمهد نقول،؛ أذ علننا مفروض للصلاة؛ الداء وق 



لقاءاتا}ياباهتءح ٤٨٠

ابتلعهمما محر النه رمول ذكرى فيه يكون  Gfورموله افه ثزعه ما إذن، 
هؤلاء.

صلألة،يدعة وكل بدعة، الرسول.ؤ بمولد الاحتفال أن يعرف وتيدا 
اختئ،يه لإ5وو إنن ن: يقال إذ وام؛ بن ظو لا الاحتفال قدا ؤأ0 مح لا 

فتنة.وهي واحده، هده والماء، الئحال بئ واختلاط 

عندهمما وأحسن الغلووالمالغت، فيها اشر إتمياتونبالقصائد أبما• ؤيثال 
به،يتغرن ما أحن هي لليوصري البمرده قصيل.ة فذتلأ ميالثه، ها أمت. القصائد من 

تالقصيدة هذه ل اليوصري يقول هوظاهر، ما المريح الكفر من ؤفيها 

النممالخ—ادرثح حلول عند سواك به ألود مس >ل ما الخالق أكرم يا 
ننق خ ذبك، أثب زظ وضزاعق، ^١١؛، عام حادئ خضل ١^١ أي: 

العامةلهوادث ا حلول عند به يلاذ الدي لأل شرك، البيت فهذا أنت،، إلا يه ألوذ 
عجل•هوالرب 

منأيقدل يلان، يا ثعال له: وأفول بثخص، ألود رط الخاص فالحادث 
الحوادثلكن المارة؛ محت بن المارة يه انقلبت، الذي هذا أخرج أد العرق، 
اضُ.إلا لأثنخىفيفا العانة 

:١^^^٢٠سْ ق قاَل نا خماثة مذ أنفا قال ئأ 

و؛سعئوذبخامححدامدصرنجا الدمحا جردك ئذ مإف 
الحاجات.وعرض الناجاة ل العاشرت الفصل ~ البصارى بردة ( ١ ) 

الفصل.نفس السابق اكدر )٢( 



٤٨١الأةاءاسعسواسرز| 

عترآحز جودا هناك إو أي! لشيص، و)من( الآحرْ، مي الدنيا وصره 
والاحرة•اليثا 

التيفوق أيصا أحرى علوم وهناك والملم، اللوح عالم علومه من وأيصا 
الدثاكاثت إدا ~أى• اممه، لملك إنكار وهذا الثمول، يعلمها والملم للوح اق 

ثيء•يبى لم إ ف؟ ص ماذا الرمول، جود ثن والاحرْ 
أهز^^١ أذ ١^١ طك عل محن ولذلك الموالي، j محدث مما فقدا 

والخلان،والأؤ، اتدئ اكعن، إلا فيقا لنز زأنئ الاحفالأُت،، هذْ عن بلائهم 
ءلكدد.ءةصلألأ.

احتفاوم ثإتإ دييا، احتفالا ليس فهذا العادي، الإنسان بمولد الاحتقار أما 
وهوالتعدي، الاحتفال إل ذؤيعه ئحذ قد لأنه معل؛ ألا نرى ذللث، ومع عادي، 

وهوابي، بمولد أحتفل كنت إذا فتقول• عفيبائلأ»إكلأأ، الرسول بمولد الاحتفال 
عنالكمر نرى لهذا أول، باب ثن الرمول بمولد فاحتفال للرسول، هوبالنسبه من 

الممد.أولخر للتبر، ذلك سواةكال مطلقا، بالوالد الاحتفال 

اوأسف1وهضإم1«هالإنفراد، ٢-

آحرثخص فجاءه منفردا، يكوف أن بنثة منفردا الإنسان صل إدا الثوال؛ 
الصلأْفأدرك التساإيلم، إلا لمْودرك ثكنه الإمام؛ مع صل الإنسال أوأن معه، مصل 

هذا؟محوز مهل به، قاتم آحر، نخص فجاءه الصلاة، ئاكمل بالتسليم، 



لقاءااتاال،ابالذتوح ٤٨٢

ثلأمعه، وصل آحر، جاء يم منفردا، الصلاة ق الإئثاو مغ إذا الحوام_حت 
الناءالة.ق أو الفريضة، ق سزاء باس، 

اشعند عنده بات حبن ودللئ، هعله، اثه افى. عن بت قثد اإ>،ؤالإ•' ق أما 
الليلثى بمل، وطم~ آله وعل علي الله -صل اليث ممام رهنمحا، عثاس ابن 

الفريضة،ق ثبث المافلة ؤ، بث وما ؛، فأمهر معه وصل ءباس، ابن ممام وحده، 
٨^،•إلا 

بعفرفانه وقد الإمام، مع ان إنيحل إدا ما وهل ١^١^٤؛ السألة وأما 
هدهق لكل يه؛ بأس لا أيصا ئهو آحر، معه قدحل بقل، يإ ليأيغ قام ثم الص-لأة، 

يقضى،قام إدا ١^١->^! أل الصحالإ، هدى من لنش دلك لأل تركه؛ الأفضل الثانية، 
خماعة.احر معه صل 

••هيى••

اثممه؛عند  jjJjJiورفع تاجنازة4 القيام م اصمو ٢- 
التكبير؟عند اليدين ووي للجنازة، القيام ل الراجح القول، هو ما الثوال،؛ 
لها؛قام اينازة به وث إذا الإنتان أن افءلتن قاص ي الراجح الخراب 

قعد،ثم قآم ل يقم، لمْ هدا بعد لكنه ٠؛ أيصار وقعله بدلك، أمن ه البي لأل 
بواجب■ليس القيام أف يطقز قعوده أف ويزكه! فعله قذ والجمع 

السافرينصلاة كتاب ومنم؛ (، ٥٩١٩)رنم الدواب، باب اللباس، كتاب البخاري؛ أخرجه ( ١ ر 
(.٧٦٣)رقم الليل، صلاة ل الدعاء باب وقصرها، 

كتابلم؛ وم(، ١٣١)١ رقم تهودي، بنازة قام من باب ايتاير، كتاب البخاري* أحرجه )٢( 
(,٠٩٦ ) رقم للجنازة، القيام باب اجتائر، 



٤٨٢سءاسدسواسوو 

كلق يآكون انه فالصحيح الجنازة، صلاة وكب،حة ق اليدين زمحع وأما 
صححوقد ا، مرفوعار عنه وروي ٠، موقوقار عمر ابن عن صح لأنه التكب،رات؛ 

تكبثرة.كل ق ترفعان اليدين أف فالصواب العلم، أهل من حماعة رقعه 
*•©صى••

ثُ

^اااسموبمسفإشاسم!٤- 

الأشرؤلهعليه بماس وهل ا-قثام؟ إل المصحف يحول حكم ما الثؤالت 
الكريم؟القرآن عايها المنيل الإسلامه 

العلناءصرح الميتة والأماكن المرحاض، إل المصحف يحول الخواُن،ت 
\0مقلوخاف إذا إلا ^j^، اف كلام احترام ياق ذِللش لأو حرام؛ بام 

حتج.قلا اه ينأل أوحافح المرحاض، حارج وصعه 
غاتهص ممابه؛ محقا يل الأشرْلة لأن كالمصحف؛ فلين، الأئرحلة زأثا 

يدخلقهذ0 الصون،، ظهر ١^!، بالخهاز مرت إدا الشريط ل يثراج أف هناللثج ما 
حواز0.ق إاثكال( ولا -يا، 

••)محصى••

ساب١^٠^١^^١^^:٥- 
فهلالحول، عليها ومفى ورقيت، سعودي ريال خمسمئة عنده رحل السؤالت 

العملة؟هده ق النصانم، هومقدار وما زكاة؟ فيها 

(.٦٩٩٣رقم ، ٧٢الض)؛/ المن ي المهقي أخرجه )١( 
١،٢ /  ١٣الدارممي)علل وانظر (، ١  ١٣٨• رقم ٤، ٩ ٠ اكف،)٢; ق تب أن ابن أخرجه )٢( 

^٢٩٠٨.)



دق1ءاوااسالسوح ٤٨٤

لكثتإدا أي؛ لا، أم فصه ؤيالأ وبن خمسه ساوي هل فيهات ينظر الخواب! 
فيهاهليس النصاب، دون فهي تساوي، لا كانت ؤإن الركاة، ففيها هدا، ساوي 

زكاة.

فسيكونورقات، بعشر والريال، قفة، ؤيالأ ومتون خسة هناك لوقلنا! فمثلا 
زكاة.فيها ليس اهنون إذن أومت؟!،، خمسين، 

هل.اوعل القمة؟ الريال اوي سفز لهم• ونل المصاوف أهل اسأل فأنت، 
خممئةعن الصيارفة تسأل( ؤأ ع1ويلئ.، إذن لا، أم الصابر هل ينبتي! الأساس 

الزكاة،ففيها وبن، خمسه يساوى قالوا؛ إذا القصة؟ مى يساوى كم ورقا• ييال 
زكاة.فقا فيل ضن إلا لاياوي قالوا: ؤإذا 

•ءؤصى••

:مموقيدسإوةالسوءكا4ة ٦- 

الصحوة،أهل ازدياد الأ-محرة الأوثة ق ا-لثمد— ~وش يلاحفل 
الن.يالشباب من ممرا أف ئلاحفل ولكذ اهئد"؛ ~وش البلد هدا j، وانتشارها 

وهشاصعيما مقدارا ؤيكون عليه، يثبت ثم الاكزام، مى معم حل- إل يمل يلتزم 
فكثرتالالتزام، ق غثائثة هنالث. أصبحت، الظاهرة هده ويانتشار الاكزام، من 

العلاج؟هو وما ذلك، إل اوأذث الأنناص ي ذيخأ فإ نتاج، دون الأعدائ 
عترها؛وق البلاد، هّد0 ق انتشرت لثمد— ا-وفه — الصحوة أف الواقع الحواب؛ 

أفإل الإئسان يندغ ثم الدينية، العاؤلفّة توجبه قوي ١^٥١٤ يصحبها الصحوة لكن 
ىغإلم؛لأنالأندظغاصأيئامثصلإلاكأة،م:زئ، 

الإنسان.يستقيم والروي( لكذبالثاف ^٠•^؛ يوشلثاأن بقوْ، 



٤٨٥اراقاءاسدسواسمح 

اممب،بئريعق علم عندها رشيدة، قيادة إل محاج الحميمة~ ق — هده فالصحوة 
السليم.والتوجيه الأوص؛ع، معالحة ل حكمه وعندها 

الشروحل!هيج فيه تتوفر من إل بلد كل ق الشباب يزجع أف وبالامكان 
الخامبالثرع.الآئل:
الثفدفيالخؤف.اش:

الحكمة.اكالث،: 

فيهبلد كل ق الثساُت، رؤساء عل ييغي أيصا ثم طيبا، كاف هذا حصل مإدا 
أحذعى مكه، ل إما الأمور، ق وثدارص احتإغ، لهم ؟كوف أف الصحوة 
مي؛وأحس ميء، أمهل لكن شاووا؛ بلد أي ل ؤإما الدينة، ل ؤإما العمرة، 

السليم،التوجيه ويوجهوهم الشباب، أحوال يتدارسوا أن لأجل والمدأدنة؛ كه مل 
ومحاك.هنا يتفرقوا لا حر 

عهدؤ، حر معهود أمر الأحيان بعفن اف الإنيعرى الذي الفتور هذا إف ثم 
كامميكونوا حر _4^؛، ويتكلم هيعظهم الثي كاف يمن. ن.بممح، الصحابة 

حصلت،والأولاد الماء وعاهئوا أهليهم إل دموا فإذا المح(، رأي الأحرْ يروق 
ؤثاءه«راأ.أ>ناءه هثاول4لم: \)ي \ذ ذلك ص الغف1ة، مهز 

والشيaلانيموج، وأحيائا ثيدا، أحيائا النحر، كأمواج الهلونم، ق فالإيإن 
^١١ آلمسيبمممطك ثم لأفدل آنيتي ءال،ث ايه عنه، ^ ٥١محاJا كإ عدومرصد،  ١٥

تركوجواز والمراقة الاحرْ أمور ل والفكر الغ.كر دوام يمل باب التوبة، كتاب لم: ماحرحه )١( 
(.٢٧٥ريم)٠ بالدنيا، والاثتغال الأوقات بعض ق ذلال؛ا 



لق1ءاتاكاباكترح ٤٨٦

]الأءراف:ا"\-لإا[،^٠؛!^ وش }ي وص ه دة م:يم ء نن م ئ. 
وجدئ،ا ياجم فهو ع،قل، الله هوقهم مى لأف يوقهم؛ محمن يمول؛ أل وعجر 
للهجوم•فرصه 

الإننانق نأى لإدا اف، الأنبه سم لا قد وجه عل يملجز أنه وانمصب 
بهعئئل حش الومواص، جهة مذ أو العلو، جهة مذ عثه هجم بالدين تمئكا 

العبادات.ينمل ولا الرص، هدا 
افه~سأل يصل لا يصير الومحوامحى من يرى ما شدة من الثاس بيض 

الصلاة.أراد إذا ؤيموت عاليه يغمى أو ويكاد ويعجز، العافيه-، 
الال.ينمن ينثلح حش زيادة، حيله ثبماوئا الإنسان ق الشّيطان رأى ؤإدا 

بجلأ:ثثر.
العلممذ أماس عل منيه يعوق أذ الصحوة هذه ق أرى أق القول! وحلاصة 

مقال.مقام لكل لأن الإنسان؛ يتصرف، وكيف بالتفل؛-،، العلم ؤمن بالمع، 
تمكرفهل معميه، قمل وشيحاك، معميه، قمل ابنكؤ أف لو الثال،؛ هذا انظر 

تبال،ولا وقفيJه، وتوبخه، به، يصح فابنلئح ابنلث،؟! عل تنكر كإ شيخك، عل 
وكدا،كدا فعلت، وتقول! يلهلمؤ، تاتيه بل توبخه، ولا يه ثصح لا شيخك، لكذ 

اطه،وعميتح وكدا، كدا فعلت، تقول! فلن تقول، هكذا حرام، ايه أحس—، وكنتج 
فهااطه، امحق الماس! لأمي الإنسان يقون، أف من ماح ولا حما، هذا كاف ؤإل اطه، اس 
أولل ]الأحزابح:\[، ٢،^^ آي ألبي جخأآ .! بلرنول يهول، ءَي؛جل الرب هو 

نديهأثث ما مسذثتى ي محبننج، أّت ^^^، يقول! أثنائها وق الأحزار-ج، محورة 
مقال.مقام لكل لكن تالأحزا'-،؛م؛'آ[؛ 



٤٨٧الأتاءاسد.سزاسيذ، 

وصربته،وبخته الذي ابنك محعلها معميه سيخك من —مثلأس رائك ثإدا 
واللينباللهلف يعامله بل المعامالة، هذه بمثل ثنحك يعامل أف لك ينكى هلا 

اقصود.عممزه الذي 
يقتدونشخئا بلد كل ق الثياب يتخذ أن ينبغي اثه اليه! أنرت مما كيلك 

ؤمنالعلم، من ير جاس-، عل الئحمى هذا ؤيكون منه، منهاجهم وينتقون به، 
،.التصرفل ١^؛^> 

للبحث،اجتإعات لدثإ-م يكون الثبات لقيادة امحروا الذين هؤلاء إف ثم 
عندهو،5ون الثبات بعص لأل منهم؛ اعوج ما يصلحوا حتى الثبات،، أمر ق والئظر 
شخصإل ياق ربإ إنه وحتى لكنره، بات أمامه كاف لو حش جدا، يه عامحلمه 
نميعرفج، لا أنت، مبتيغ، أنت، قالت يشتهي ما شر أفتاه فإذا مناله، عى يناله 

أفتيؤإذا أدت، عنده يكوف أف الشايئج عل الواجب، بل بصحيح، ليس ههذا يجره، 
يناقش.يراه ما شر 

وأنالشاب،، ^^٠ يمدروا أن الشباب يفتون الذين العلناء عل والواجب، 
صحوةعنده الذي والثانم، بالهدوء، له يبينوا وأن إليهم، محبته ؤئذب بإ نحامحلبوه 

محتاجدلك، يوف الذي والشاب، رسوله، وقال، اممه، هال، له! ، J^jأن يكفيه دينية 
بمصإل حس العملأ، الدليل وهو الُقزا، مى م ليل إل ورنوله اممب مول نع 

 ُُِ هذاكان ؤإن بالعقل، ويستفيد والثنة، و\}قت\ي يتقيد لا الشباب مى الأن الناس 

٠jالإيإناقص مع الثرءية الأدله يطعن؛ أي، بد لأ أفول(! لكني فيه؛ سلن، لا حطأ 
بمم<ينام<وتح•

عندaI؛ليس قوما نحاطن، لأنه العقلية؛ بالأدلة مملوءا القراد، تحدون ولهذا 



٤٨٨

الإنسانعئد لكذ زمحذإذا زالثق، الياب من المص ثول عل محم نا الدين بن 
زالئق.دينمماةظفيالكتاُت، 

الصلاة؟مخي ولا الصوم، مضي الخائض ماتال رء.بمها! لعاتثه ١^١؛ قالت، 
أفنجب ولا الصوم، يمفي أف علتها نجب ولكن تحل؛ ولا تحوم لا فالخائص 

أ3كانمذ كلها ئريضأ، ئها الفزؤ؟ نا لماذا؟ بالها؟ U فتقول: الفلاة، تنمي 
القزم،مصاء قنزم ذلك،، نمقا رركان قالت،: هانئ؟ ثالث، uذا الإنلأم، 

ا.الصلاهءر بنخاء ئومز ولا 

فالدمةنومر لم دمنا وما مذا، نومر ولا 7ءذا، ُؤُّر ثالث/ع؛ لها فاّمتدتحج 
بريئة.

لإصالإماث،:لمحايأضسولاص
الئقذ ض:ابي لأ:قفئث، الفن؛ لأو نحث: ذبك ممز j ص لأل 

فهداالصلاة، ق ثارعه تحدها المرام تعلهر أن يمذ فتتكزر، الصلاة أما مزه، 
واضح.تعليل وهدا يقضى، والصوم الصلاة، ينمى فلا هدا، يعوض 

••©صى••

ض1وطذجرالوجلمإوجم:٧- 

الكلامق لزوجته الرجل هجر 3، يفنكم 3، الشرعي هوالضابط ما الثوال: 
١^،؟3، ننة شة 1ما جا اشز، أكومذث والفراش 

كتابلم؛ وم(، ٣٢رقم)١ الصلاة، الخائض تقفى لا باب الح؛ص، كتاب البخاري؛ أحرجه ( ١ل 
(.٣٣٥رقم)الصوم، يماء وجوب باب الحيض، 



٤٨٩القاءاسسواص 

أيامثلاثة ئزى الزمن أحاة ثبمم أذ لأخي خون ثلأ الكلام، ي أثا الخراب: 
خووللمنلملا ئاؤع، أووجل أوصاحتا، أوقريتا، روجه، كان مواء كاف، مهإ 

يم؛أن نحون لا معصية، صاحمت، كاف ؤإل حتى أيام، ثلاثة هوى أحاْ يمم أف 
مغرضيلتقيان ثلاث، قوى ألحاه بمجز أف لمؤمن تحل *لا قال: اي. لأف 
ا.يدأباوثلأما<ر الذي وخ؛ول هدا، ؤينرض هدا 

فائدة،هجر؛ ق وكاف يتتصح، ولب المنصتة، صاحب ثصحث إدا لكذ 
واجتا.يكون حينئذ هجنه فإل يتوب، بحيث 

فلا.مفيدا يكن لم وما إليه، يليممدم مفيدا كاف مش دواء، إذن فاشم 

بنهلأو وصاحتيه: ماللئ، بى كنب هجر قد س الني أليس مائل• مال مإف 
؛؟ومارْنيالربيعُ اب، 

اشُتانق-ؤناق؛ثال عظيمة، أفادفانية هجترهم لكن هجزهم؛ بل، ئالخواب: 
ثثهنِنبمائت ؤحثت، أ'لأرصدثا تغإ -؛، '^-١٥^١ ثئ حنمأ ألخيى ألأئثت ؤتهل 

افعل يدل هذا كل لالتو;ة؛خا؛[، إلأ'إفيمه أو من ملجتأ لا آن ؤظئرأ أرمهتّ 
١[.لاكوبت:ح؛ ه ألي،باقيئِ مو أثت إ0 تاب تأثروا، الرجال، 

أنفالحاصل: 

فقال:ثيان، أم القرآن ل ص افُ ظ فقد فراشها، ل اوأ؛ شم أثا 

والرالصالة كتاب ومسالمت (، ٦٠٧٧)رنم الهجرة، ياب الأدب، كتاب الب٠حارىت أحرجه )١( 
(.٢٥٦٠)رنم شرعي، عدر بلا ثلاث فوق الهجر تحريم باب والأداب، 

كتابومسالم؛ (، ٤٤١)٨ رقم مالك، بن كعب حديث باب اينازي، كتاب خاريت J١أحرجه ( ٢ ) 
(.٢٧٦)٩ رنم وصاحبيه، مالك بن كعب توبة حديث باب التربة، 



لقاءاتااساهتوح ٤٩٠

ولم[، viNlJi]ال1صثا:جه ؤ وآهجروس دءفلومحق^ ءأ ^١^، 
ومحننلالماء:أ*ا[، ُؤدممص؛0 الكلام ق واهجروص _•' مل 

درجه،منهن أعل يتم ؤإذا تال-اءتإ'ا[، سث؛؛ةه عث،ى بغوا ٠^٥^٠ نجب، ب،ا 
الطريق.ص هدا لالاء:إ"ا[، ه يضخ عث وف اف، علؤ فاذكروا 

ُأ؛ م ,، ,1. ؛ أُأ..ِءَُِ.ي مذأمل ولا أقهر، أربعه ولا أقهر، بق الفراش ق يجرها أن لة نجل ملأ 
وبتو<\1ُهذلك،إلأإذابمنمبجاشوز، 

••ؤضق(•*

سؤضجيهالإساناسم.٨- 
اشحصيوجه كيف ثم الاستقامة؟ عوائق من عائق العاطفه هل القوال! 

يفعه؟فيإ القوية عاطفته من للاستفادة العاطفي 

ائالأنضان ظ العاطفة ف-ب فلو عاطفة، من ي لفل بد لا الخواب: 
صطإل محاج لكن منها؛ بد ملأ التقدم، عل الإساف تحمل فالعاطفه ايا، إن

وعندهلتغام، ا-عل ولا الجمع، عن ,>و°ذن لمْ الإنسان كاف إدا فمثلا! وميزان، 
العاطفة،هده وعدك انمزة، هده عدك أنت، اصبر، له! نقول كببرة، انفحالأيت، 

فهوللانتقام، -محئا كاف إذ ١^٧^؟ لإقامة خثا أو للانتقام، خ؛ا ذللث، كاف بجل 
ررمحثقال! .أنه الني ض بث، قلنا! الثريعة، لإقامة تحئا كاف لاذ هاللث،، 

مهمق\مقين:زممهينشيا'•.
(،٣٦٥)١ رنم الحم،.، أصحاب فضائل باب ه، الحم، أصحاب كتاب الخارتم،• أحرجه  ٢١)

رقميلوبم، الذين ثم  ٣٢يلو■الل-ين نم الصحابة فضل باب الصحابة، فضائل كتاب ومسلم! 
(٢٥٣٣.)



 f٤٩١واوسترزا اكادس الأنا

لكنائه مع ا-إة5ام، تعامل كائن ين اكصلإ، الثلاثة القرون هذه إل فايظن 
كانوادلك ومع ينكر، ما الراشدين ا-قلناء بعد مذ الوقت دلك، ق مها ١٤^-ق 

حشءيواقلأهؤقكإُ، اللمي بذلك أمر ي والطاعه، الشئع يقتفى بإ الولاة يعاملون 
الفلاةأموا إذا والأمراء اهلفاء أو النلأة، 1ن قوئصمُأمحر ١^ إو 

ويرمحم؛وفتها ل الفلاة ومل علينا، اممه بإ ثحى موم قاما وقتها، عذ 
أحرواإذا وهم الويت،، ق صل فتحن صلننا، معهم الصلاة أدركتا إدا لكذ 

آ.نافلهُ لنا وكاثت، صلننا، معهم الصلاة وأدركنا 
وآدوه،ايتلوه ش المامون وغم للمأمون، أحمد الإمام معامله له ويبع، 

إلزاظز افام، تل مذ أوذي الذي نمه ابن الإسلام شخ إل انظز له: ونقول 
الئلمؤ.هدي هو هذا أن له ونبغن معهم، وثالطفه إليهم، كتاباته 

إداأما العاظه، هذه تيدأ فسوف عغيل فه عامحلفته كائن، إدا فش ل وهنا 
ثلث،.بلا هالك، فهذا الانتقام، لحن، كان 

*•ؤصى••

سيراس،تج،ضاضةث٩- 
بيمنالى ة الحلق يمال الذي الدعاء حال، الئثابة ري j، رأيك ما الثوال؛ 

الصلاة؟ق جدتن ال

حديث،منها الأدله، وهم تثم، دلك( ق ور ئنة، أنه أرى الإي ١^١^٠; 

المختار،ونتها عن الصلاة تأمحر كرامة باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب مسلم: أحرجه )١( 
(.٦٤٨رقم)



لقاءاتااك1وااهترح ٤٩٢

•الرباف الغح ل الساعاق عنه ئاو الدي ٠، أحمدر الإمام مند ق حجر بن وائل 
التصريحوفيهت صحح، إنه ٠! العادر زاد ل الأرنووط عنه وقال جيل، ننده إن 

بسواء.سواء التشهد، ق كوصعها المجدين ؛؛ JUاليمنى التي وصع أف 
الرسولنول، وهو القدوم" هم الأول، الثلم، أل —ومعلوم آحر ناس ول 

وهوايثا؛ بدللئ، صرح ئد ا، المعادر زاد ق الميم ابن ذكره وقد 
التثهدين.ق كوصعهإ جا.تين الي؛ن اليدين وصع أف 

أفعل يدل، •حديث، من بحرفه أو ، بحديث، اثنوا يمال! أذ أيصا! تني مول 
تبمعنى سلا، دللئؤ إل تجدوا فلن التسري، سنط كإ المخي عل سنط اليمنى اليد 

دخدْ،عل اليس يبمط ه الئى وكال يمول• الحديث ؤ، واحل• حرف، يوحد لا ايه 
كلالأي، يلمم أو الهخل•، عل سهل أنيا وهو صرمحه، هدا ل فالثنة الثرى، أما 

صفتان.وهما حاتز، دللثؤ 

طهاداوام.اأمظا؟
،،iyإل الإئنال الدءاء، عند خا سّائ أنه الثق: من يهنئؤ اوذ.ى 

العلئإل والإثارة عغ؛ثل، اممه إل موجه الدعاء أف دللث، ق والمتاسه دعا، كل،ا 
ع،جل•افب إل، إثاوْ 

الآلة.ثداظثئلفيثذ.ْ 

اره)امأأا،رثم'ه^ا(.)ا(ماوأحدط.
؛٩ )"t/ الشيباى حنبل ين أحد الإمام تد م لرسب، الرياق القح )٢( 
رنم)٢(.حاثية الرالأ، ط. ( ٢٣٨/ ا انماد) زاد )٣( 

السابق.الصدر ( ٤ ) 



٤٩٢الاق1ءاسد|سواوسرن 

افنارإل وسلم—! آله وعل عليه اممه ~صل البل حدث معز ما الثوال! 
هاعالهآنا ء مي عى ترددت اروما حديث! معنى وما ؟ صورته<ار عل آدم حلى 

مدؤيعذصمح"رم؟
قيلممد صورته'ا، عل آدم حلى افن ررإف فيك! اض بارك الأول؛ أما الخواب! 

عائداالصمثز وجعل آدم، صونة عل آدم حاس اف؛ إل مثل؛ مبل، لا أهوال فيه 
آدمحانق اس إف انمي: كاو هإذا مه، ثائدة لا ا-قديئ هدا ممى نمه؛ آدم إل 

أليسأيثا، صورته عل ادم غير وحلى فنقول• الفائدة؟ هل هإ ادم، صوؤة عل 
كيلك؟

ولكنعغقيل؛ اشث إل يعود ُرصورتهُأ ق المجير أف التعئ الصحخ لكن 
لا.امقواب؛ له؟! مماثلا ت5ووأ أذ صورته عل آدم حلى افه كون مى يلرم هل 

اشآلأف دؤس فنحن ّفءهتاكورى:اا[، ؤؤقسَئغمحء قال؛ افن لأف أولا؛ 
اممب،محول الأول لأف صوتته، عل آدم حلق افن لأف ويؤمن ثيء، كمثله ليس 

به.والتصديق الإي،ان علينا يجب وكلاهما ه، اممه رئول هول واكابي 

مماتلأوليس السيء، صورة عل المء يكوف اف يتصور كيف هائل• هال، هإدا 
القس؟عل يرذ الدي ص وهدا له، 

قال؛انه وتلم- آله وعل عاليه اض -صل الني عن ثث ين. ألنش نقول؛ 

وصمةالخنة كتاب ت وملم (، ٦٢٢٧)رنم اللام، يدء باب الأسدان، كتاب الخاري! أحرجه )١( 
(.٢٨٤١)رنم الطير، أفثدة مثل أقوام الحنة يدحل باب وأعالها، نممها 

(.٠٦٥ )٢ رقم التواضع، باب الرقاق، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 



دتاءاتال،ابامم؛>ح ٤٩٤

هذهكون مذ يلرم ولا ٠، الدوءر ثلث الممر صورة عل الخئة ثدحل زئرة ٌأول 
الثمر.مثل ثكوذ أن القمر صورة عل الزمرة 

عغيثل.له مماثلا ؟كوف أف صورته عل آدم حلى اللب كون مذ يلرم لا إلف 
اللمظ.فنام عذ حذوج ولا تأويل، محه ولتس ظاهر، وهوقول قول، هدا 

ثايسحمن هدا لكذ افب؛ عل يعود ُرصورتؤ" ل الصمثر أف الئاف• والقول 
لاكص:ما\[،ه اف ءؤن\3أ مثل: والتشريف، التكريم وجه عل افب إل الثيء إصاقة 

^"5^1ناقه ض فهو لالشص:*آا[، ه أم نايه أم تنول ثم تعال: وله قل 
التشريف.يذي افب إل اناقث الئّوو أصاف لكن وه، حاشا ه؟! 

لاوقرْ;أا\[،ه أم نثْد ثثع مش آْللم وس ؤ تعال: اممه قال كدللث، 
اللهبل المساجد، هدم ل يكون لا عغئجل واممه فيها، يمحلوذ للمثامب هي اجد الم

وأهلعبادته، محل لأما إليه؛ اجد الماممه أصاف لكذ عزشه؛ عل الثناء ل تعال 
والتكريم.ه ريمللم

وسحتسويته« ؤ، ؤ للملائكة: قال سبمامحؤت\ك اف فنقول: آدم روح إل ثعود 
اللب،ووح هي لبمن آدم روح أف شك ولا [، ٧٢زص؛ه ّّحببم لم ءممأ  d^-Vبموتن 

التشريف،•ميل عل إليه الله أصائها لكن اممه؛ حلقها محلوقه روح آدم وح رز 
وأخاقهاعغيجل، الله صورها التي الصونة عل يعني: صورتهاا، لأعل فقوله: 

التشريف.سيل عل افه 

(،٤٣٢ رغم)٦ محلوقة، وأما الحنة صفة ز حاء ما باد-ط الخلق، بدء كتاب البخارىت أحرجه 
(.٢٨٣٤)رقم الحنة، حل تل زمرة أول باب نممها، وصفة الحنة كتاب ت وملم 



٤٩٥المءاسدرسو1دستويى 

_u؟!اشُصاودى أيز الأدمي، اوجل ونورة قاَلقائل: هاِذا 
قافزفالله، إل صاف أف ثنتحل لا لكن صورها؛ الذي هو افه بل، علنا: 

تالتين؛٤[،ُنيمه ثمحي ؤ، ■ثكا'الاضن تازلئرم\ق: افه قال ادم، بنو هم اممه حلى ما 
انر.الأنا-قلق مى حلما أحن أحن. يوحد لا 

انامتحمت■، ولهذأا البمر، من عا؛ر0 كصيور© .ٍا لئاادم صورة لكون إدن، 
ع،جلهمبماويكرمحا•الرب إل محاق 

معنيان:له الحديث قصار 

آدمحلى اللب كون مذ يلرم لا مول،ت وأف ظاهره، عل، إجراؤه الأول،ت النتى 
ممه.مماثلا يكوف أن صورته عل 

الصورةعل آدم حلؤ، اممه أل بمعنى: صولته٠٠، عل ١١يمال: أف المابير: انعئى 
تصرفا)ؤلأ الني قال بجدا الشريف، ميل عل إَتي وأصائها اخارها، الي 

عئؤثل.اممه حلمها التي الصوره هذ.ه فقم ُ، مثح،١١ ولا الوجه، 
عذترددت ١اوما القدسي: الحديث ق سحادةوةد\ك ئهوقوله الئاف• الثؤال، أما 

عإوْلاممه قإو مثاءو4اا، أكنه وأئا يكره)أوت ١^٢^١، ممر عن، رددي ماعله آنا ثيء 
ممد^١ ارثذعائىفي اطهُ:نال: قال المؤس،:دل ءبدْ مح1،أل:فنذشئاثكرهه لا 

هماممه "وأولياء اممه أولياء مير وليا يعادى ان إنأي إف أتمر: ؛، بالحنف،ااآدئته 
عئؤجل.اممه عل الحزب معلنا ينكرن قإيه لمنس:'آا■[— ه بثنؤف ؤامأ ءامؤإ ؤأك؛ر، 

ماجه!وابن ٢(،  ١٤٢)رقم زوجها، عل الرأة حق ق باب، النكاح، كتاب داولت أبو أحرجه ( ١ ) 
(.١٨٥٠)رقم روجها، عل الرأة حق باب النكاح، كتاب 

(.٦٥٠٢اضاب،ر٠م)باب ارتاق، كتاب ^ى: 



٤٩٦

كونق سك لا فتردد المؤس، عده يكرهه ما بمنو أف عغجل ١^ تحب محلا 
بمليما جهة مذ يردد لكن جهل؛ عذ لتس أي؛ نملحة؛ عي أو مصلحة، هذا 

يفعله.لا ام ذلك، والعبدكرْ يفعله هل يالعبدت 

نوعازتالردذ أن تعرف و-تدا 

تحمىلا تعال افه لأف عةة؛جل؛ ^ ٥١عنة متزْ وهذا ١^،^، ق سك ردد 
نجهللأسا الثيء، فنل ل نردد وملأن، ملأن ؤمن أنا، مش وهويمع ^؛، علنه 

افه.ستخط ولهدا النتيجة، 

فيهوليس به، افه يوصف وهذا بالنتيجة، العلم نع بالعس—، يتعلق بإ وردد 
الوجوة•بذ وجث باي نقص 

حفمجماعالو1ةساشلاعالدمدسوةسطتث- ١١

مثل!بسيهلة، _J؛ اكس مدة امتلاع بعد زوجته الرجل جانع إدا ،؛ ١^^١١
الحءإعانتهاء وثني الظهر، ل وجامعها اغتيننا، وقد الصباح، ل ا-لإص يمملإ أل 

^^كرزغِسالأم،ماامحافيذك؟
بحم"ل؛س تحرج الإي ا وهل محٌ' ظث لبمت، الجواب• 

٠٠••©^©

سلوسؤه:الندوبنذدإوج1تم هننع ذثنا؛ضيسهم - ١١٢
الأحنى،عن ثبمد مكان ق منه، واحدة وكل زوجتان، له زجل الثوال; 

الزوجتس،إحدى عند وقباتته عمله مم أن العلم نع الين،، ل العدل، له يتثر فلا 



٤٩٧الالأءاسدسواوستوذ 

j(آنم الزوج هذا فهل الأحرى، يوف عندها أطول وقتا مضي أف عليه محتم مما 
الخالة؟سْ 

لا؟أم الوضع هدا عل راضيتان الزوجتان هل ينظر؛ الحواب! 
الزوج،معل بإ رضثا فإذا لهإ، الص لأف واضح؛ فالأص راصثم، كاثتا محإف 

إشكال.ملأ 

عندبات فإذا الوضع، تصحح عليه بمإ بحمها، واحدة كل طالتن مإل 
عليهيشي كاف إدا ايام، يسه أنفا الأحرى عند يبيش أف ميحع—، ايام، يتة إحداهما 

اتيددكلثنم،أؤباثثانض.
•.ئُ ِِء ئُْ  وأصحابه،اله وعل محثي.، بينا عل وسلم اطة وصل العاين، رب لله والخمد 

ام•يوم إل بإصاف بمهم ومذ 
••0صى••



لق1ءاتاساإسوح ٤٩٨

واتسقؤناآLرقاءاسوع 
—ءمء( )— 

وأصحايه،اله وعل محمل سنا عل وملم افه وصل العالمتن، رب لنب الخند 
بند:أما الدين، يوم إل باحان يعهم ومن 

والمعروف اللماء من ه( ١ ٤ ١ )٥ عام صفر ثز ق الأمحر اللماء هو يهدا 
صاليوم وهدا أسبؤع، كل مذ خميس يوم كل يآكوف والدي المفتوح(، اناب )لقاء 
صمر.شهر من والعشرون الثابع اللوم 

صيو)لتضىورياضو.
مولهإل اسهينا وهد اف، ايايتج من ء مي مسثر عذ ثكلمم أف ءادتنا من كاف 
حذآ.اصدأ وأئش ربش وعء ?Q؟ د؛ د؛ا آلأزض دك ^١^١ ث\زقرثع\ق،؛ 

[.Yf-Y]الفجر:١ الآكوكش4 لد وأن ألأنس بمدحقر وجائء 
د؛اد؛ه:ألأزل دك ؤَ؛لأإدا ت تعال ينله ميّثر 
د؛اا أمح؛؛؛زدك ^١^١ القيامة؛ بيوم الناس سبماةئؤئاق اف يدكر 
بناة،فلا الح؛اُل، هدك زلاأتتا، عنخا فيفا خرلاثزى ذك، ذكاثني أي: لالخجر:اأ[، 

واحد،مكان ق علميها الناس فسعى الأديم، كمد الأرض وثني أشجار، ولا 
لموأن ألأنس ؤندحكر اليوم هدا ق المزرآُ، وينميهم الداعي، ينبئهم 
أنناإلا الأوال، فات هد وثكن لالفجر:ما؟-؛آ[، ذثئ!إذه ثثتن أ0أابموو ألدكرن 

أهلأدنى باب الإبجان، محاب لم: وم(، ٣٣٦١)رقم الأنًاء، أحادث، محاب المخاري: خرجه أا 
١X  ٩٤ررغم مها، ۶^ الخنة 



٤٩٩اسابعراسنيزا الهاء 

يكسبأف دلك خلال ان للأنيمكى المهلة، رمن وي العمل، محال ق زلثا لا اليوم 
ؤإىمثنع ألنب1 اوح؛وه هنذه إنما ؤيموءّ قرعوف• آل مزمن قال كنا لمنتهمه، 
ُمتاعالمسافر يتمع كنا الإئثان، يه يثمح مظع لءاءر;هّا[، ه عحدارآلمتإر اوؤ_تْ 

الدثا.دهكدا تمئ0، ينتهئ حش 

لكننانماو، بن ثاعه لكيه نمى ما كل نمى، بنا ينقل لكا أخي يا واغثثز 
ماكانإل الثمر ؤيتتهي مريعا، علمينا يمؤ موف ينثمل ما يكدلك الأف، خلممثا 
امتقرار،محل ليث، فإما هدا وع المبور، إل الأجداث، إل م>نتهما، ليل احز 
Jyi  اكلكر;ا-آ;ا.إولإمه ثئ ?0؟ تنال:اض[

بنبد ولا بمقيم، الزائر قا لأوافب ت ممال، الأيه هذه يمرأ رجلا أعرابي نع 
الكمرةالآيات، يؤيده جثي، وفهم ٥^٤، انتثاط وهدا ا،لكاناا، لهدا معارقة 

بجماذؤ م لثمك. دللك بمد زدجمّ م ؤ تعالت هوله ق كنا ذبك، ق الصرمحه 
[١٠ ١"٦ ]الومنوزت٥ ه تعثووك^> اكييمؤ 

صماتناه;وآلثلنى ربش وجاء ؤ ت تعال مسيرهنلؤ 

صماوالذلك ربك ؤ)،■* ممال; اليوم، هذا ق يكون نا نتح\ئهوةناق اه يكز 
صفن.بعد صما أي; [، YT:^،_ji]صماه 

هوالمجيء وهذا ]الفجر؛آ'آ[، ه ربك، ؤوج١ء تعال• افه محيء الأول؛ فالأمر 
شيه،لا به قائم ههو اممه إل أنني فعل وكل اممه، إل أنني الفعل لأف عَف؛جل؛ محيئه 
العزبثة.اللمعة ق القاعدة هل هذه 

.o^Jلا له مهو لنمسه افه أئنده قا كل أة وصماته; اممه أنناء ق والقاءالة 



حثاصو، أهل حرية ي وبش عجل، افُ هو يأق فالذي هذا، يعل 
.JJSيلأ ظاهره ض ]لكلام إخراغ وهذا اممب، وخاةأم قارا: 

فيه،دحئف1، وألا ظاهر0، عل وونونه اممب كلام جري أف عقيدتنا من ثحن 
التيهي هدا ولكذكتفيه هوشه؛ القيامة يوم بجيء تعال افه إل وذقولت 

٧.كيفت، ندرى ئلأ بتا، لنا عل؛إ لا 
نائلنألئ حقن ج ناJك، الإمام قال كأ بدغئ، ثدا مثل ص ؤالثؤال 

ماJكVفاطزى امتوى؟ كيم، [; ]ط4:0ه ^٠ ١٣١^٢؛، عل ؤاؤءس تعال: وله قض 
مواللأته قلبه؛ عل الثوال هذا كية المق~ ~أي• الرحمبماء علام حتى برأيه 

وقال؛رأسه، رخ ثم الئوء، يريد متتيع أو تئت،، سؤال متنتخ، موال عظيم، 
عنهوالسوال وا-صا، به والإينان منقول، •ضر والكم، محهول، ضر ®الامتوام 
ذظ«م.

افه.صمات جع ل هذا واعتمل ء دعت عنه إروالنوال I محوله ص والشاهد 

آدم،أي: لص:هب[، ثئِبترىه ^^١ ^^: ١١إل ممال: سائل سأJنا قلن 
بدعه.القوال ^١ للنا: نده؟! حلثة كبمت، 

فأؤيدري، صماُت، مى ثيء عن يقمى أف أحب ولا الثلم، أؤيد آنا قال• قلو 
ه،أنئلة^آه:

قهبمأف؟الصحابة مى العلم عل أحرص أنت، هل الأول: السؤال 
لا.يقول: أذ والوقع لا، يقول: أذ نإما تعم، يقول،• أف قهوإما 

أبونممواسن)آ/هأم.)ا(أحرحه 



ياسنرز،القاءاسوع 

\لئثووأم ءةإ؛جل اف صمات بكمة أعلم ماش الذي هل ى0■' الئواو 

ءتإإذئئقهوثين.الثسول >اسقولت 

النوالإليه وجهوا الذي والنئوو العلم، عل مئلث، أحرص انمحابه إدزت 
،٧٥١نع الأذب مول يلم لأمم نألوه؛ دلك وح أث، ماله الذي من أعلم 

محطأف من وأعظلم أجل اممه إف يمهم'-: "ووبإ بملو:آم ينقولون ءغ؛جل، 
صثايه.يهمان وعمولنا أيهامنا 

[،١١•]طه: ه عدتأ ؤوأ؟محمرنتبمء المعمولة: الأمور ق ؤابه ق عغ؛جل اممه ومال 
١[.٣• ]الأسام: وئوده ثدي؛دءغهآبجثنر ي ؤ المحتوسةت الأمور وق 

هدايإف بيده، آدم اض حلق كيم، سأل ولا الأدب، الزم أحي، يا ئكوذ.' 
.IpJb

له:محا عغيل؟ ، ٧٥١عئ كيم، سأل: فلو الصمات،، مثة ق الخال وكدللئح 
بدعه.^١ 

عغتجل؟اا٤ه يد كيم، ولوسأل،: 

٠٧٥١صمات، كنك عن سأل وألا الأدب،، تلزم أف وعليلث، بدعه، هدا ه: لك 
ينكنلا عثا سائل مقلع، مثيغ، مهر اممه صما»-؛، كمة عن سأل، إننان وكل عغ؛جل 

النٍثووإله.

افآنج،ء؛باق نوثى أف ؛!، ٢٢]الفجر؛ ه ربف، وجاء ؤ الأية هل"ْ ممل من مثوقمنا 
اممهأع1لم.كيفية؟ أي عل لكن 



رق1ءاتاكاداالسوح ٥٠٢

بجنظضءاسمنمح،1وسمء
اآلكإلهنالأظو؟إ

ؤق1زاَؤثإوءت تعال قوثه ت والدليل يكون، لا هدا أف ثحن دالخوابت 
الإبان،يعلم ولا الم، ينلم فنحن ء، ١ ^:١ ]١١٣ه ؛ر ألمآ-نقوأشيع شح؛ 

الك؛ف؛ة،ولكتالاتجت ١^؛  jUكية عر أذ يكن لا أن4 نم أي: 
علإ1.الناحنا ص وهدا 

هتا؛)أل( صماه صنا ؤو\ثاك تعال؛ محال اللائكة! صفوف الثاف• الأمر 
الثناءملائكه ثنزل با-قأق، ومحيطون منزلون ياتوف ا،للائكة حح أي! للعموم، 

ؤإلأللظة، إظهارا بام تجظون ^١، وم الثانية، الياء نلأتكة ثم الديا، 
افممة شءالأ،لكنإظهاتا زلأ لأممنأويروا:طا الخلق فإن 

بالخالق.فيحيهلون الملائكة ثنزل العظيم اليوم 

 ١^pi نثلواءمائ، و\بإ ح  ٥٥١٧١فهوت:نيتْ ؛:زم
ولائتصوزه؛الأل، لألاوكه عظيم يهوين؛ لاككوير:ه[، أأنمش ؤء؛ مي؛، 

لأتمُأيمِممابخر.
وهوصفوفالثانج(، الأمر ئم تعال، اممه وهومحيء الأول،، الأمر عزمحنا أي، مند 

بجهم!المجيء وهوت اليوم، هذا الثالث، الأمر يعرف، الملائكة، 

ه؛و-ءأةء ؤ تنال؛ متسمرينله 

للمبجييزه، نءاة» ؤ محمال؛ ]اشم:'آأ[، ه هثن بجمذ ديفآ،" ؤ تعال؛ يال، 
زنامكل زنام، محن نماذسنجن بام، أنه \h% ق قد محن الخاتي، يكر 



٥٠٣او،طبعياوا،تون  ٠٥٧١

كقوةثبمش موه إما ١^^! قوة ما أدراك وما ٠، م^كر الث سعوف يقوده منها 
منعمريت ثاو لنا ولهذا بكشر، وأعظم أعظم هئ بل ابن، كموة ولا البثر، 

كو)،؛( ممايك ين ئمم بؤزأن بلمس ثن بم أي؛ هءه، ءايك ٠^٥ لنلثنأزت ابن 
إنك؛نيئ أن ئز يي، »ايلئا أئأ 'ألكشا j؛J( عز عدء, أثمي ث١J بين فنئ 

افندعا الثجل هدا لأو النلناء: قال عتره، منتقزا رآه دلك بمد ٤[، ]اونمل:ا'م-• 
.١^٢٠ثن الشام j ئمحاف إل به _L، اللأط، فظه 

محنهزمام كل زمام، ألفل مسعول محنها النار وهذه عظيمه، الملائكة فقوة 
م1ائ،.ألم، نبعوف 

منها.ؤإياكم تحريا أف اممه وسأل ، ١^١١٨١٧سأل عفليمه، هي إذن! 
سلماتا سممأ ثكان؛عجم ؤإوأ أهلها رأيت، إدا أي!  ١٥^!النار وهذه 

ثنحئهوزفر يل أوالمعدايت،، الطائرات؛، كرفر ليس ورفوها ]الفرئذ<:آآا[، ؤقييزه 
بافه.والعياذ القلوبؤ، منه 

م>ءَأنإبجثيرهس;لأ.نثال-نال: 
العيظندة من مظع تكاد ٨[، ]_: ه ينآلتط ئعير دكأد ؤ عَفقلت اض ومال 

منها.تعال اف أئدزنا فلهيا باق، والعياد أهلها، عل 
١^١٧ثلأأأئوركلها بجده 

جلثلالد•الرب محيء ~ ١

اخذوما تعرها وبعد جهنم نار حر ندة ل ياُب، والنار، والخة الشامت صفة كتاب؛ ت لم مأخرجه )١( 
(.٢٨٤رنم)٢ العذيبن، من 

التراث.إحياء ط. ٥( ٠ ٦ البغوي)م )٢(فر 



اقا«اتاكاداالسوح

اللائكة.مأ-ذفوف 

'آ-الإمائجمم•
يتوكئأؤكتكن>ه نم وأن ألإذس1ن نديتقث ؤؤة'ةف ت تعال قوله 

الأجلحضور الاماظ وانمطع الأوان، ثان ممد الاتعاظ، له اش لكن وشظ؛ 
بم-ملودالقمك< آشه الأحزة، إل الإسال يصل أن مل لJسا از 

بثومُىأئن ولا أكن قث إد، قاد \ذإتل -ثصت -ثقآإدا آلكثتثاُت، 
اء!ح\[.تالنءكثاره وهم 

يررمحناأف يعال وسأله باياته، اضفلن من ؤإياكم عبملنا أف تعال اف، أو فن
واسعا.ظنا ورزقا صا-ائا، وعملا )اقعا، عالتا 

;باوأفيالأّّئالة.والآل 



٥٠٥اا،ت1ءاسوعراسرن 

املآساا|ةأ

ظ؛(صبم؟افنباتلأمات:١- 
ركعتانسعا للطواف وهل الميت؟ عن الكنبه حوو الهلواف حكم ما الئوال؛ 

اش.وممكم أفيدونا أوللحج؟ للعمرة الطواف مثل 

تيي•'يا أسلة ثلاثة هد؛ ابواب• 
يه،ينتؤع الميث وأل حائز، اثه الصجح الميت، عن الإئثان حلواف الأول! 

للمتفالدعا■؛، للميت، الJءاء وهو منه، نحو ثيء هناك لكن ثوابه؛ إليه وتصل 
ومنالئلأة، ومن القراءة، ؤمن والخلواف، المج، ومن له، الامحار من أقفل 

الصيام.

ثلاثا؛مئ إلا عمله اشغ ادم ابن مات ءادا ه! اللمي يول هدا ^، والديل 
آ.له((ر يدعو صالح ولد آو به، سع علم أو حارثة، صدقة 

يتل■للم الفل، ف الحديث أف يع الدعاء، إل العمل عن ه الني قعدل، 
له.يعمل صالح ولد أو 

لكنبأس؛ قلا لملأن، أنه بنثة الكعبه حول، وطاف ان الإنقعل إذ قتقول؛ 
٠أحن كان للميت، ودعا لنمه، طاف لو 

فانهالإنسان، طاف ^،!،١ الهلواف، سح المقام حلم، الركعت؛ن صلاة ثانيا! 
إبزام؛ا.نمام حك، ركعتين يصل 

ا ٦٣رنم)١ وفاته، بعد الثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصية، كتاب لم: مأحرجه ( ١إ 



لقاءاتات؛ابالصوح

دمويماألممصم؛طانالإسلأم:٢- 

العلمم يئ إو نئن: ]JyX بزا إليكم نتوية شيخنا، يله القوال: 
بىالرحمن عبد ثيخنا يضتله العصر هدا ق الدعوة ق والهاد باغتر لهم الشهود 

الشيح؟هدا عذ وفلموو4 ما إبداء فضيلتكم من فنرحو تعال— اش —حففله الخالق عد 
اشُخإتا؟جزاك و الشيح، بجدا اعناقنا و اش الأمانة من ؤسا 

لكننابعينه؛ نحص عن سحديث، أذ اللثاء هدا ل شأننا من ليس الواب،: 
نقول:

آخرهاإل الأمة أول مذ الإسلامية الأمة ق صدق قدم له إثثان كل أولا: 
الخير.مذ قامثه ما عل نحمد أنه ثلثإ لا 

كافمواء رلل، عئلومن لا قإيه والتقوى، العلم مذ بلغ مهنأ إنسان كل وثانيا؛ 
قرجب ابن مال ~ك،ا اكس لكن ذللئ،؛ عير أو العملة، أو الخهل، منه 

صوابه،كثير ق المرء خْلا قليل اعثفر من ®المنصف القواعد—) كتابه خطبه 

قإفاء، يالننبيها كاف إلا الحنان، عن ويعمل الزلات،، ياخد أحد ولا 
قط.خيزا ئأؤ فالت: ن؛ة ملأ، نألم، الدغنكثئ،نأ إليها أحنث، ١^^١ 
يأخذالأنن،— ؛مثابة ~أي: اقابة يذم يكوف أف محق، الرجال مذ أحد ولا 

الكثيرة.الحنان، عن ويعقل الواحدة، الزله 

محابسنال لا ، ٢٠٦الأشخاص؛اعتا؛عن سكللم لا إننا أي: القاعدة، هي وهذ.0 
الأمئلة.مذ ئوزذإؤا في،أ ذلا القاءاتح، ل زلا التدريس، قام تق 

;ا()ص:"؛(طلأدارالكنم،اسّ



٥٠٧اواقاءاسبعراسوذ، 

شتتاعليها؛أن س؛ءطةئؤتاق وثرحواممه عليها، ماشول نحن القاعدة هذه ت أقول 
وثنصتات.تحزثات شر قد بعينه الشحمي عن الكلام لأل 

عملمن فنقول: بالأثخاص، لا بالأوصاف، الأمور يعلى أف والواجب 
نزا.أو حيرا، كاف مواء كدا، فيستحى كذا عمل ومن كدا، فيستحى كذا 

لأفوالناوئ؛ الحامي ثدكز أف نجت، اشحص ئقوم أل يريد عندما ولكن 
المقاملأن فقط؛ الخطأ ثدكئ نخص حهلآ من ثحدر وعندما العدل، الميران هو هدا 

دكنُت،إدا لأنلث، المحامن، ثدكن أف الخمخئه مذ ليس التحدض ومقام تحذير، مقام 
مقال.مقام فلكل متدبذتا، سيبقى السامع قاف المحامن، 

يدكنأف عليه دالوا->س_ا التقويم، وجه عؤ؛ شحص عذ هذظ؛ أف أراد ئمذ 
المنل٠انمساوئ عن فالكم، ؤإلأ ذللئ،، المملحه اءت۵٠نv إدا هدا وماوئه، محاسنه 

صالخير.

قائنهيدكن ألا أمكذ ؤإدا الخطأ، يدكر فهذا حهلأ، من نحدز أف أراد مذ وأما 
الخلق.هوهدايه اقصود لأف أبما؛ ئهوحيث 

••هسم6••

إمامافي؛إوواسءهنيائرابضاتجب،سو٣- 
هليبدأ؟ نمذ القهوة، صث، وأراد المجلس، إل الإئنال يتحل إذا القؤالت 

باذا؟أم صغازا؟ كانوا ثإف يبدأثالبجن، 
هن.اييي عل بمن لا هو، يبتت؛ عل بمن يبدأ يم القوم، بأكثر يبدأ اتحمح,اب• 

إلينمي فهنا محراة، الجلمس ئذو ق ووجد المجلس، إل يتحل إدا فمثلا: الأكثر، 



٥٠٨

عنسيكون يمينه عن والدي هو، يمينه عن يبدأ لم الأير، فيعطي الجيس صدر 
.^شوو لقول سة فحن م اهثن لأن الأم؛ ثدا بمار 
الأيمن•مطي ثم ، ٣٠١١٠٠!رركم 

يمينه،عل من يغطيه فإله منه، فهمغ الأم، وآعطيتاه واحدا، الإناء لوكان آما 
صإإقي.وغ.^، ١١يغو كنآ صنيرا، ولوكاف 

••ؤجمى•*

اوكتةق يكون الصلاة ق الؤ•جيم الثنطان مى بافه الاستعاذة هل \ذثؤ\ل.' 
الأوق؟أمفيثونئ؛؟

العلنآءواحتلم، ئنة، الصلاة ق الشيطان مى ياش الأستعاذه الخواي،! 

قولان:ذِلاك، ففي فقط؟ الأول ١^^ ل أم رنحة، م ل هل:ث1 سُ: 
أولق الاستعاذة فتكون واحدة، مث0 تكون الصلاة ق قزاءت؛نا أف ل يفلهر والذي 
فالالوساوس، ثاب، عليه امح لو كإ الاستعاذة، يوجسؤ ما •حديث، إف إلا ركعة، 

ثلاثا،يم1رْ ض ظل أف الئناوس ، و;iLانقخ ١^١ الإنماف ^أتز الئئول 
٠*الرج؛مل الئيطان من باممب وبمتمد 

••همي••

٧(،١ )٢٩ ;نم آماته، إل والقاضي ماله إل الحاكم كاب باب الأحكام، كاب المخاري: أخرجه ( ١ ر 
(.١  ٦٦٩)رقم المسائ، باب و١٠لحاربين، القامة كتاب ت لم وم

(.٤٧٢٢رقم)الحهمية، ل باب المة، كتاب أبوداود: أخرجه )٢( 



٥٠٩وادسوز، الاهءاسوع 

نق>ذالآمنياس1ساءثة:٥- 
أويريُون،وتقتون، الئلأة، تجنون لا \لأيذ للاطفاو باك ا!ثؤال: 

أويركون؟الصس، من إ-؛ماجهلم قوز هل الإمام، مع يسجدون ولا 
تكوذمحذ ءجون؛ فانم لإة مم خضل إن الصغاث الأطفاُل الخراب: 

ؤيقال:أمورهم، بأولياء يتصلوا بأل إنإ عليهم، والصياح بالزجر ليس إحراجهم 
تلمن النجد عن كمه يئوو حش علينا، يشوش أحاك أو ابنكؤ، إف يلاق، يا 

وةهمْ•
امحوروكرة المجد، وكرة انزعج، الصي حذا لوصحث انلث، ثعلمم واث 

صاربائه، من الأم أنست، إدا لكن عليلئ،؛ وللمه غو_، و ؟كوف وربا إليه، 
احسنء

نحونلا ةإن4ُ ولأ ه لا أذثه، شُ تجثل لا الص ف كل ك
أحز،متكان إل الصم، معدم ق ولوكاف مكانه، من تحويله ولا المجد، مى إحناجه 

محيألحد، إليه لمْينبن نا إل تي مذ لأف الإنام؛ حلث ولوكاف نكانه، و يمي بل 
ذهرُويجلس مكانه، مذ أحاْ الرجل شم اللمث.أف  Jrومحي به، أحمح، 

إلالأوو الصم مذ المثار تحويل جواز إل العلم أنل بنص دم، ومد 
لحززئكدا الثالث، إل الثابي، من خذلوهم ^j، رجاو لحاة فإف اكانج،، الفف 
*تليوسلم-: أله وعل عليه افه -صل الس موو عل بناء الجد، آحر ل تكوئوا 

رنممكانه، ل ؤيقعد الخمعة يوم أحاه الرحل يقيم لا باب الخمعة، كتاب البخاري• أحرجه )١( 
إليه،سق الذي الماح موضعه من ان الأنإقامة تحريم .، jliاللام، كتاب، الم; وم(، ٩١١)

(.٢١١رقم)٧^



لق1ءاتارباواالفتن ٥١٠

اوؤيخب 
العقلاء.أي: والنهى _، JUأي؛وأولوالأحلام: 

عندماائت. لأل نو، النالإ ثذة عل الحدث جدا الإنتدلأو ق ولكن 
حتىالتقدم، عل هؤلاء حئ يدلك ؤالنهى<ا، الأحلام أولو يخب ررليلي قأل: 
مىالمعاو ود اراد كاف ولو وسلم—، آله وعل عليه افه —صل البي يلوا 

وال1هى،ملأ:نيضإإلأأولوامحم : Jlilزناأتيذِلك،الأئو، الئف،
:يئأذ ض ةؤَ ^١ َفنثا: ١^٣، أوثو إلا ;لي لا _: ع1رة كانت 

آحت.مكان إل محولون أوالمجاذن الصعار، 
هذاإة صم،، احر ق يكونوا حى المقدمة الصفوف من المعار تحويل إل ثم 

كانواؤإدا أيما؛ ثئويشهم يزيد ومما السجد، وأهل للمجد، كراهيتهم يزيد مما 
الناس.كانوا إدا ما بخلاف، واللعط، التشويش متهم كثر واحدا، صما 

أنباس ملأ ينبثا، أل وحثيث، صبيان، جاسلئ، إل كاف اثه هزصنا لو ثعم، 
الممسدةامن عيثي لثا درءا _^،1، 

*•هصى••

ظااأضانيذيضاسزني:٦- 
وغرم؟كالهئ اجزان، من آذى U قتل لحكب نا القوال: 
قسمن:إل ثثسم الخيوانامحتؤ الخواي،: 

١^،م نز مما سواآأكاJ قتله، ين ^;١ الإيداءُ، ًلبيعئه الأول: المم 
(.٤٣٢)رقم ؤإئامتها، الصفوف تسوية باب الصلاة، كتاب ت ملم أخرجه ( ١ ّ 



٥١١اسبعواد،،تواز اللقاء 

ئ؛ثارئبذ\1 ئ لكو أز الطوررأآ، زامحنب والفأرة، لكلخقرب، ٍتإإقمح، 
نوذ•م قل بمس امءت ثال ؤبجدا الأذية، وص امحآ، لة عو 

هالْتزذ ل؛ إذ لأمة يؤذ؛ ر ؤإذ حتى الأذى، عادته مذ كاف إدا يمل فهذا 
الأحرى.الزة ق آذى المرة 

حراما؛ليس يتله ول؛كذ _J،؛ لا يهدا مقرة؛ ولا فيه، أذيه لأ ما اكاف• القنم 
لأدا0.دفعا متله أذ محللئج آذاك، فإذ قتله، عدم الأول أذ إلا 

منواكراُت، الحيوانات، لأن يؤذك، لم إدا قله عدم الأول إل قلنات ؤإء 
تأمام ثلاثة إل ثشز حمها ق الئنع ورود حيث 

والونخ،والحية، العقور، والكن، والقارة، العمريِح، مثل. يمله، أير قم ~ ١ 
ذس.أفته وما 

٠.والصزدا والهدهد، والنحلة، النملة، مثل: قتله، عى بل ومم ٢" 
منكوت،فهذه والحشرات،، الحيواناتف بقية مثل قله، عذ سكثخ ومم ٣" 

إذثإ نش_ا، بغم روح إزهاق ايه فيه ما أقل قلها لأف قلها؛ عدم والأول عئها، 
امطعماتت، وإذا عيججل، اممه تنح فهي، حياة، ل ذامح، ما إثبما قال،؛ العلناء بعفر 

سبح.لا ُحيثإ إتلاقها، يمي. إياها فثئللئ، بح، الت
إز^٠ آذن،، فإذ لإتؤذك، U قئلها ثدم الأزل أة فا.قكم خاو، آكل زعل 
أذهلها.

ومسلم;(، ١٨٢٩)رنم الدواب، من المحرم يقتل ما باب الصيد، جراء كتاب الخارتم،؛ أحرجه ر١( 
(.١١رنم)٨٩ والخرم، الخل ق الدواب من قتله وغثره للمحرم مايندب باب ا-نين كتاب 

الصطو،كتاب ماجه; وابن (، ٥٢٦١)^رقم الن.ر، قتل ل باب النوم، أبواب داود; أبو أحرجه ، ٢١
(.٣٢٢)٤ رقم ناله، عن بمهى U باب 



ثاءاتااساو،ا1نترح ٥١٢

الآثناسسصاسم(؛٧- 

يعصهاولكذ المائدة؛ بمصي الأطه من يكثر العلم طثه يعص الئواوت 
هناكفهل فتها، مائدْ لا وكيلك ثنطع، فيها يكون ويعضها يدعة، فيها يكون 
غارْ؟ؤيفيد ثمنه، يميد حتى الأسئلة، ق العلم محتال—، منها ينهللق قاعدة 

ئكثفالأن لأنت اقئر؛ عل أطته ثزؤ أف ضي ١^٢ >طال1إ الحناب: 
عليه.يقتصز أن وعاليه عنه، الأسئلة قئرج هلا بفهمه، 

حروغلأ0 آحز؛ وت ق عنها فكأل، ١^، غم ق منأنه هناك كانت، ؤإذا 
ينبغيما ونعيمهم الطلية، سئت، توحس، مثلأ~ — الدرس موصؤع عن الأمثلة 

الضابعل.هو هدا عليه، يكونوا أن 
هدفلا اما إلا الممرر، ق كائن، ؤإف العللبة، بعض يهلرحها أمثلة هناك ولكن 

هداأن وي؛ين حكمه، عنده سيكون الجين، ولكن أول؛ عنها والئكوت لها، 
اض.ماء إل الةمود وعئصل عنه، سأل اف ينبغي لا وانه منه، فائدة لا 

••هيى••

-٨

سمونالناس فاحد الأسإء، عل عغليم انفتاح حصل الرمن هدا ل الثؤالت 
الثور،)كأئمال(أمإء مثل الكريم، القرآن من يوحد بعضها كلجؤ، بأمإء دراريئم 

للأممصابعل هناك فهل آحرْ، إل تشبه، فيها يكون قد أمإء ويعضها وغيرها، 
الأفضل؟ص زظ محظوت؟ فيه ش,غ0 

الأمإءعن يىندلوا الأمء، عل ]ص قد الئاز أف ;بدو زاه الحزابه: 



٥١٣الأت1ءاسبعُاس 

بعضهم3كت كإ عرية، حديدة أسإء إل القرية الحديثة الأسإء وعن القديمة، 
يسمى•وبعضهم )فرقان(، أو )بيان(، مثل• بالقرآن ختص بإ يمي صار 

ذلك.عتر إل )أبرار( يمي وبعضهم أو)ملأك(، )ملك(، 
ؤيعؤ•عنه ينهى فإنه عير0، أو \لئسول عنه قش ما ثابة عإ 

لطاو_،ينبغي الى النزعثه القاءال.0 لأن الحل؛ فيه دالآصل دلك، ومع 
قأو الحادات،، ق شواء الحل( الماد-ات عدا فيإ )الأصل أف ينهمها أف العلم 

وأثاتحريمه، عل الديل فيها لحا؛ نا إلا الحل، فيها الأذل ^u، ل أز انافع، 
نثروبها.عل الدليل ثام نا إلا المج، فيها فالأصل انمادائ، 
اوأةزثذة الةرآن، أمإء من نمان( لأن به؛ نمب لا نقول: ض:)يان( نمذ 

بياثا.كوما عى يصلا مينه، تكون لا مل« بياثا، لست، 

إلأز )زينب،( إل وة( كاJ داِذا )أبرآر(، زكدبك 
وجع،مدكر و)أ؛رار( ومفري، مؤنث، لأف)بزة( باكنير؛ أول ف)أبرار( )حويريه( 

زكدلك)نن(لأثش؛ه.

قلنا:الملائكة، بأبء بمئ أذ الإننائ  SU1م 1^'^، أبء زكدلك 
•و)إّراذتل( و)مكائل( الأناف؛)جبمل( يثمل أو< مثل ما، ئتإ لا 

الميم،لابن المولود( أحكام ق الودود كتانم،)محقة إل يرجع أف والأحس 
•الموضع هدا ق رماله الم، قد أبا بكنا ١^^ ال وأفلن قج، ثيئا فيه يكز ض. 

يبثل)أبرار(، اكضر؛ فيه يلزم فإنه شرعذ، محظور فيه مما الإنم كاف ؤإف 
غياوّولعث.



وق1«اتاسابالغمح ٥١٤

الإصضني1محامح:٩- 

الماصيدكرون وهم الهيئة رجاو عل محج اثدي ق رأثك ما الئوال: 
دينه؟عل موممى الرجل للناس، وما لآكم، ما مثلان فيقول بالصلاة، 

دينه،نحل أف يريد كاف إدا لكي ديته؛ عل موص المرء أف صحيح الجواب• 
والناصدكاكينهم، أبواب فتحوا قد أناتا رأينا فإذا دلك،؟! عل نوافمه فهل 

أنئنهاه.بد فلا ئنةنا، صيفعل رأين؛ وإذا ينهاهمعذ^١، أو ثلأبد يصثون، 
أفد لا نقووت لا كحي رمصال، صام محي إثه لنات محال إنسائا أو ثن ثكن 

موصفإنه الزكاة، أديت إق محال! أو دينه، عل موص الإيثاق لأف أمامنا، ثصوم 
نناهد.وثحن تودث؛ا أن بد لا ثقول! محلا دينه، عل 

يامرهأف بد لا محإثه الواجب، ويترك الكر، يفعل رجلا ساهد أف أما 
المنكر.عن وسهاه ؛المعروف،، 

••©صى•*

ارسبلأراءوامحمماصث- ١٠

بالئنبهوالمشايخ العلم طلمتة بعض بض الموجودة الفتنه ل رأيلثح ما الثواوت 
هدا؟ق مول محإ الأحر، عل ؤيتكئ لقول، يتعهب فبعضهم للشباب، 

بينهم؛بالتحريس الناص بين الشيطان يلقيه مما هدا أف أرى الذ"ى الجواب• 
مىيئس الإسلام، ومحوة ١^؛ عهد ل المتح نأى ي الشنلاJ لأل 

الواؤع•ص وهدا ا، ر سهم باشحريس ولكن الحزيرة؛ هن•؛ ل بم، أف 
رنم)أاخ'ا(.الشطان، تحريش ب1ب، واكار، والحنة القيامة صفة كتاب ت لم مأحرجه )١( 



٥١٥اسءاسبعواسنون 

اممهيتقوا أف الثباف وغر الثسارّس،، عل الواجب أف هن نرى والدي 
ياثويلأؤ\ أس ت بدلك اض أمز كإ محهم، دان ؤيميحوا 

القيلمحهم يكوف وألا لالأمالت١[، ه صمحين إنَثمثاد ووسوإئ أس ؤأطينوأ ِايتاتظم 
والدسويه،اللينة مصلحته يرى أف إدسان كز عر بل الئوال، وكثرة والعال، 

محلالينوا وهم فيهم، بالمدح ؛أشخاصهم لأناس التعرص وأما ببما، لنقوم 
ظأظ-لم.فهدا سدح، 

ij - أنأتقال: وتكزة(<، أخاك ررذوك قال: ي؟ عن س الئ ثئل
Uيه لمْتئذ ثإن اعي، ممد ممون U يه ثان ،ران قال: أقول؟ ظ أحي و كاف إف 

بمامحل النلماء محه لأف عترهم؛ محة من أشد والأساء الئأو،اء وغيبة 
مايقبلوا فلن الناس، بئ العالم مدر انحط ؤإذا الناس، العالم مدر انحطاط 

مماالناس به يتتؤع لعا ومنعا فيه، قدحا العالم غيبة فتكون افه، شريعة مى به ياق 
عَأتجل•افب ئريعي مذ محه 

قدرايحط إذا الناس لأف عغليمه؛ مصيبتها الأحرى هي أما الأمراء وغيبه 
المزصى،فتحصل يئممرونبمم، وموف لأوامرهم، يئصاعوا لن فإمم عندهم، أمرائهم 
ه4أوق أينوأ أقَ محزأ أزن،عأ >ةأَةا محل: ؛ ٧٥١قال نلهدا ١^، ومحؤ 
أبرئامن هؤلاء كاف مإذا والأمراء، العل،اء يثمل وهدا لالاء:ا"ه[، ألأم 

عنعلمنا نإدا أعراضهم، واحترام احترامهم فالواجيج الله، معصيه عتر ق بطاعتهلم 
الإشكال.يزول حر له، المحيحه فالواجب رللأ، أو حطئا، منهم أحد 
٢(. ٥٨٩رقم)النية تحريم باب والأداب واكلة الر كتاب ت لم مأحرجه )١( 



٥١٦

لأحد،وانمثب إيام وأقول: 1^3،، ئدا مذ الياب أمح أف اثمأ 
الواجببل هذا، رأى عل لتس لأمت هدا، >ء>>أو\ ولا لكف، أيء للحق يعصوا بل 

المساوئ.ئشر ونحب الخثر، أهل محثة 
••هصؤ(••

صاف؛نياثة:-  ١١
الثؤال:ئمضمفياصة؟

يولهل يدحل يإيه الصلاة، لأجل ممن إذ الصلاة: ق الئم كث الخواب: 
قدشْئموِصمقأذدم>>ولأأئثنناولأتربمااا، س:

طويلالكن ؤإدا ^^٢، مليس ذلك،، أثب وما ١^؛،، لكثرة أوكمه لصلاة، اق 
محلويلأأويبقى يؤذيه، لا حش طويلا كاف إدا يقطعه أذ عليه أشتر لكن بأس؛ محلا 

اّمحلأء•ل د؛نحل 

••)محصى••

0م1ذس1طتيالإنىأ- ١٢
الإنسان، يتعرفكيف الإنس ثباطل ولكذ ايى؛ ثياطذ لنا بقت القنال: 

معه؟يتعامل وكيم، منه؟ محير ا وكيفالأشخاص؟ بم من يميزه وكيفا عليه، 
والامتقامةالصلاح عن ؤيئهاك والمحشاء، بالثوء يأمرك من كل الخواب،: 

الننهزبآمن آل1تا9أني ثأوُي، ج شى بازقرق\ك: افه لمول شيطان، فهو 
]الزر:؛آ[.ةلثءِه 

كتابت لم وم(، ٨٠رنم)٩ أعظم، سعة عل الجود باب الأذان، كتاب الخارى■ حرجه أا 
(.٤٩٠رنم)الجود، أعضاء باب الصلاة، 



٥١٧اثمات1«اسبعواسّن، 

وأديمنتن 4 وأثعثآ؛ سمحإ»_J• بجيع أن ألشبمئ ؤ1>؛نآ.ربد >عالت وماو 

الصلاة،زعن افب، ذكر عن ؤيتهاك والكر، باشحشاء يأمرك إنسان ثكل 
والديلثج.أحد ولوكان الشيطان، هو ئهدا 

حنيداجيا رجلا بك اف ٠^■^، ®دل>ذ بالنصيحة، تادره أف عل احرص لكن 
يعلمون.لا وهم خرا، يظنوثه بإ ئديأمرون الناس وعامة ا، حرالناتماار ن مك 

••)محيى••

١٣ -

ا-اءكمفإ مثرؤع، عتر أو مشرؤع، بوط;؛ الرأة بكارة زالت، إذا السؤال(ت 
والحالهاتكارة، اشترط إذا الأول: اظ لحاكن: ظدزيلئبجا \ذ1تئإذا 

الإكازة،ذهلمحخئصأملأ؟لمْيترط إذا اكانٍة: 
ولمبكر، أما عل امزأة روج إدا الإساف اف الممهاء عند النزوف الخوابر: 

ا،لرأةيعثث، رول قد الإكازة لأف ودللث، له، خار لا قإثه بكرا، دآكوف أف يشرط 
الإحتإوهدا ذام ما زثا، عل بإكرا؛ أو الكاره، تمنى قوية بممزة أو وئمسها، 
غرثكر.وجدها إدا للرجل مح لا ئإثه واردا، 

الخيار.غله بكر، غر وجدها فإذ بكرا، ثكوف أذ اشترط إذا اما 
••G^S••

رنموالبوم، الإسلام ال، الماص الّمح،. دعاء باب بر، والالخهاد كتاب الخاري؛ أحرجه ١( ]
٢(•٤ ٠ رمم)٦ طالب، أي بن عل فقائل من باب الصحابة، فقاتل كتاب لم: وم(، ٢٩٤٢)



ه1ءااتاكاو،اإغتوح ٥١٨

١٤-

ؤ1إلووؤو\}ويفييمبى القوال: 
لذحتى إلأحرى، دولإ محمن إلأحنى، مديؤ مذ عقيق المحل يلثا ولكذ ٢؛ محور 

النزول؟ق داج يكوف أن متقي دلك فهل هذه، الثاوثأا فترة فه اليوم كل يكون 
بمثلالتحدث عن فيه نيئناكم الذي مكاننا من مم لم أحمحب يا أظئتا ابواب• 

ثذْالأئور.

الياء؛ل اشَثزو اة فاثئ اللل!م، قث، ي زأنت بمد و كنث، فاذا 
ئزول.فلا الوقت،، هدا عز ق بمد ق كنت، ؤإدا الدثا، 

حثناإدا لكذ نزول؛ فيه ولبمل الظهر، قتل و ئحذ هنا لنا بالنتته مثلا؛ 
تعال:وافه النزول، ست، نقول: الأخر المحل يلث ق وهم أخرى، جهايتؤ إل 

صثايه.حميع ق ١[، ١ ]الشورى: ه شحثُ ؤووَئنلبء 
الٍاءإل ينزل ، ٧٥١أف يومذ أف صاحبه عل نجب، متثطع، سزال هذا دالئؤال 

داجيمي يمول،• أف أما مكان، كز وق لبمة، كز ١^٢■؛^ المحل يلث، يبقى حئذ ١^^١ 
يصحح.ليس ههذا نازلا، 

المحلثالج، ل كث فمتى محرجها، وألا حيبك،، ق الإحابه هذه يقي أف قأرى 
وانتهىنازل، غير فالرب، الومت،، هذا عز ق كنث، ومتى نازل، فالرب، الآخر، 

اممهيأف يؤمن نحن فالأف الخلوق، كعهاُتإ لست، افه صمامت، لأن الوصؤع؛ 
ومسالم:(، ١١٤٥رمم)اللل، آخر من الصلاة ق الدعا•، باب الهجد، كتاب الخاري: أخرجه )١( 

فيه،والإجابة الليل، آخر ق والذكر الد-كاء ق الرغيب، باب وقصرها، السافرين صلاة كاب 
(.٧٥٨رقم)



٥١٩اوااقاءاسبعؤاسنوذ 

أفالمخلوق ل هدا يتصور فهل ثيء، كل فوق بأنه وثومن الديا، الثناء إل ينزل 
كلقوى اممه أو تزمن نحن دلك ومع ا _;؛؟ كل وهوقوى نازل، مكان إل ينزل، 

أبماتمول ولا ناجي، وهو ربه من العبد يآكون ما أقرب وأف نازل،، وأنه ميء، 
إماهدا فنقولت عزمه؟! وهوهوى وهوناجي، ربه إل العبدأهرب، يكون كيم، 
المخالوقين.نجفاج، الخالق صفات أو ناصئزu إذا ئوزئ 

تحظزافن لأو الأشياء؛ هذه لمثل سعزصوا ألا إحواسا— —يا لكم فنصيحتي 
ؤلإسَؤ—يب،وُل،■ باض، آمنت، قل•' الأبصار، أو العقول، يدركه أو من وأجل 
•الموضع وانتهى تا، ١ ١ تالنورى؛ ه ء شح 

الناس،بعض عل ينزص هدا لأف اثنائل؛ هد؛ مثل علبم، عرصتق قإذا 
النص،يه جاء ما آمن فنقول؛ المخلوق، كنزول الخالق يزول أف بعقله فيظن 

حوله.أمثله ثوري ولا دتعداْ، ولا 

*•ؤصى•*

وقاذصلأةاثم،:- ١٥
بنصف،حددها قد فبعضهم وقتها، ينتهي متى الصحي لصلاة يالنته السؤال! 

هوالضايهل؟قعا يزيد، ويعضهم الغلهر، أذان قبل ساعة 

رعنحو أي؛ رمح، محير الشمس من المخي صلاة ونتا الخوامح،؛ 
عثربئ ما ثحو الزوال وقبيل الزوال، قبيل إل طلوعها تعد ساعة يالث، أو تاعة، 
علهدا ١^٧،، هدا النهي أوهاُت، أمحصن لأف وذللئ، فقتل، يماس حمى إل يقاس، 
الراحح.القول 



الئسيغيب ®ح؛ن . قوله مش إف ت يقول الماء بنص كاف محإف 
ينتهي،أو إل يغيب يرصها بدأ إدا الموُت،، ل ثزعن إذا ١^،: ، للغرويت،* 

علمل إدا معن1ْت لالموكااا الئئس يغيب ررحٍر( قوله؛ ال الشحيح ولكن 
الثروق.ل كنا رمح، مقدار موة٠تا 

ّؤوصاسببخء؛اضو؛' ١٦
مءئ[\فبد^ل؟

لأفمستمر؟ ئن أو عن4 يشؤع هل سأل: النول بمش اكاُب، الخواب: 
يتوقفح،ساعة أوربع دقاتي، عئر وبني قرييا، بال إذا السلس فته يآكون الناس بنص 

يزل.اثاية ق حصل مد بوله، لايتوقف، آحر إنسان وهناك حكم. له فهدا 
اُبجاعة•صلاة ولوفاثلئح حتى صل، ثم يقمط، حش انفلر فقول! الأول! آما 

حزغ.ما ولايصزك صل، ثم وتحمظ، الوقت، ذحل توصآإدا فقول! الثاق! وآما 
•♦ؤصى*•

■ءطودة؛>الأةافئاو:- ١٧
عرفؤإذا للكفار؟ موالا؟ أنه شخص مذ صدر أمئ يمفح كيف، الئوال! 

ذللثحعل لة الدافع عن ؤثنتممل ، يو٥٠أم ما، بحكم عليه محرم فهل دلك، 
اشُمحنا.خناك التصرف؟ 

رنممها، الصلاة عن مي الي الأوقارت< بابح ونصرها، السافرين صلاة كتابه لم؛ محرجه أا 
مميل.أي للغروبج، الشمس ثصثمح رض بلغثل; (، ٨٣)١ 



٥٢١واوسرز، الهاءاسابع 

تناصؤبحيث والعاصدة، الناصرة هي• الوا؛ع~ ~في الموالاة ابواب• 
أشدكماو عل وئاصزمم عاصيمم، ف1و المنبيير؛إ، عل صدهم Iajjالكافر؛ن 

هؤلاء،مذ أشؤ الين ويوف الدين الأعداة ^ لأو اي؛ محيا ^١، 
الدينمذ حيانه نحم، لر' إدا بادئاهما، يتين المقأعل ينمن، أنلثج ت يعني فهدا 

العدو.عل ناصزمم 

أفتجنى الدي هؤ وهدا ^؛؛^، حطت فهدا مسالمين، عل ناصزجم إذا وأما 
هأكل؛لميرا ألميم يهدك، لا أق إن متيم ؛قم بظ' بموئم تعال• ثوله ل حل يل 

]الأتاوة:اه[.

ممن.حائز، مهدا •ءهل>نا، ل ^•■^^١ وأف والشراء، البح ق معاملتهم وأما 
آ،لأ٠الهر طعاما اشرى فمد المهود، مذ ؤيفري يبح عثوآدقلأ0ؤئم الثموJ٠ كاف 

لحالت،حزاعت وكانت، ، هديتهم يقبل وكان ، عندهم مزهوثة ودرعه ومات، 
نصحاهل كانوا لكثهم كفار؛ وهم الحديييه صلح ل فرينا عاهد حين هدْ عل 

٠لم\ن للأ

بمشلأو الشباب،؛ عئد بج زلا وأخوها، المسائل أذى مذ المالئ ؤسْ 
للمذوالأمر موالاه، فهو المقمار، ح اتصال، فيه يتكون ثيء اي اف يظن الشثاب، 

الساقاة،كتاب، ت لم وم(، ٢٢٥٢)رنم لم، الق الرص باب لم، الكتاب الخارتم،• أحرجه ا ١ ١ 
١(.٦ • رقم)٣ وجوازه، الرص باب 

الحرب،ل والقميص الحم،.، ليع ل، ثل ٌا باب والسثر، الحهاد كتاب الخاركا؛ أحرجه )٢، 
(.٢٩١٦رنم)

اللام،كتاب، ت لم وم(، ٢٦ ١٧)رنم الثرين، هدية قول، باب الهبة، كتاب الخارك،• أحرجه )٣( 
الم،رقم)'ا،اآ(.باب،



٥٢٢

منيمج ~وودا حطنا يأكوف الدي الثيء ولكن محثرْ؛ منان لها فالموالاه كيلك، 
اكلمي.عل ومعاصيم هومناص.زترم، الإسلام— 

*•ؤصى••

٠المإت تاؤيل أضدخم، الإمام إني ئسب U يزجيه - ١٨
هربك وناء ؤ ت تنال قوله ل قال ايه نَمةآمح أحمد الإمام عن روي الئوال؛ 

الإماممذهب وءالت كتبه، أحد ل هذا أورد لبعضهم ربكا، أمر وجاء لالفجرت'ااآ[، 
قالتأؤيل إل القق— أهل —وهوإمام أحمد الإمام لخأ وقد التفويض، هو! أحمد 
أحمد؟الإمام عن الرواية صحن، فهل ١^، هدْ 

^^^ب:أولأ:َلأ;ثأذ:ؤثةلاةنالإئمأط.
يدمه،ننوم هو مئها َلأ ١؛^ اثآلة لآمذآققأخطأفيتي أنه فدر ^١ ثام 

رايه.ويمل معصوم، اثه دلك، يض فلا 
نوعان:التفويص لأن يطن؛ مه إطلاقه عل وهدا أنه،وئض.أ ذكرث ثالثا؛ 

الكيفية.وتقومي انمى، تفويقي 
به،يةثون بل افى، يفوصون ولا الكيفية، يثوصون والحإعة السنة فاهل 

يهولونالذ.ين هم السنة أهل ال ادعى ُتن ؤيممونه، ؤيسرحونه، ؤيثبتونه، 
عليهم•كدب ممد انمي، تفويص به ييض بالتفويض، 
أف٠ والنةل(ُ العقل تعارض )درء كثابه ل ^٥١٥ الإسلام ثيخ يكز وقد 

والإلحاد.البدع أهل أقواو ثز من التفويض أهل يول 

الإسلامية.سعود بن محمي. الإمام جامعة ط. ٢( ٠ ٥ والقل)١/ العقل تعارض درء )١( 



٥٢٢اثه1ءاسبعواسنرن 

وهووالخإعة، الئق أنل مذهب اله الناس، بعض يقوله الذي ض هدا 
•وموولة مثوصة، قسإن1 الننة أهل Jةولون! ولذلك التفويغى، 

يؤولونلكنهم مثوصة؛ الئنة وأهل مؤولة، الثنة فاهل حطأعظ-لم، وهدا 
3لأمئصونه.١^٠٠ وأما الكيفيه، ومئصول التاويل، عل الدليل دو إذا 

أحمد،الإمام عن هدا صح إل ثقوو؛ أف موالك(؛ عل الحواب( وحلاصه 
يصح.أظنه لا ولكنني بمنصوم، ليس أحمد فالإمام 

*•هصى••

اضر؛بندسثة الإضطعاع - ١٩
بالنلخاصة هل هل المجر، صلاة ثنة بند للأصهلج؛ع باشتة القوال؛ 

لالمسدين؟عامة هل أم بالإمام، أم ه، 
الإسانيآكوف أن، مثل ١^٠١، ئاج مذ حى ق ئتة أما يظهر الذى ا-بمواب،؛ 

الفجر.صلاة عل يموى أئن، أجل من يّريح؛الأصطجاع أل( فيحب متعتا، 
ولن^، اصطء>ع ١^١ اJه عنشى من وكيلك( ^، إلتها ثه حاجه لا مذ وأئا 

يضطجع.لا أيقا دهل.ا الثمى، طلؤع بند إلا يقوم 

٠َُ 9 م  ^ا1حمنافلضصضرالج:- ٢٠
الناسبنص —أحياثا— فياتيتي راتس(، يدون أعمل انكحة، مأذون أنا القوال؛ 

ثمإليهم، فاذهب نقرسا، كم( ١ )٥ أو "آكم( ب)٠ الدينة حارج وهم لهم، لأعفي 
ذلك،؟حكم قإ مني، طلس، بدوي( المال( مذ مبلعا ل يدمعول 



لق1ءاساساإصوح ٥٢٤

ألعل1الث، حرج ملأ منك، طنتا يدون لكف إدا بأس، لا نقول• الجواب• 
شيئا.دآ-حل. ^ ٨٥موظثا، كنت ^١ أم! يعطوثك، ما خد  15

سواآ.كلاهما أوحارخها، الدية، داخل ؤنؤاءٌكاف 

••هصى•*

٢١-

والتوكل،والثراء بالع زوجته إمرار عل الروج ئهادة حكم ما ١^١^ 
افه.والعكس؟-خنفذي ولده، عل الوالد شهادة وكدللثج 

ممنمحل لا سهاذثه قإف روجتة، أو بمرابة، ابم من العلماءت بمول، الجواب 
ؤأثناتعال! الله مال ممد صحيح، وهدا فيه، ابم من عل شهادته ومحل فيه، ابم 
هذألوخآ اؤلدن أو أدفس؛كإ ولوعق ؤه >نياواء أكنط م.ييرق يوأ  ١٣١٠أؤإ0 

[.١٣٥]التاء: 

مإلعانها، الشهادة وكانت شنئا، هعلت أما زوجته عل الرجل شهد مإف 
شك.ولا تمل، >؛ؤةاذوه 

بالأنحياز.متهم لأئه شهادده، صل لا يقولون! العلثاء مآكؤ لها، شهد إذ لكن 
بشهادةيشهد لن اثه وثعلم بالعدالة، مأررا كاف إدا العل،اء! بنص ومال 

3،المالجى رأي إل يرجع أمول؛ وحينئد تحل، شهادته لإل لروجيه، ولو زور، 
المالة.ثان.ْ 

أبجابجا الأذل للزوجة، أو للولد، أو للواليه، البجادة أف القول! وحلاصة 
واممهأعللم١فئمثوله، عليهم الثهاد٥ أما مل. لا 





وقاءاتار؛ابالسرح ٥٢٦

آننلح ادهتَِيمأ دبم( ؤ ت يقول سح\توةو\ق واش ١^، أيزل ج كراهة هده 
]محمد:؟[.ه آعثليتِ ثلثثو أئث 

أنهأظن أو ١^، ئدا أكزة فأنا ^١، يمز م أز ^١، م ّواءٌ ئال: ثإذا 

كالأول.يكون ولا صاحثها، يكمر لا الكزاهه هده ثلثان 
العالين.وب ض وافمد 



٥٢٧الق1ءاثسواسوز، 

ارأذ1ءاثضوامح
——

زأضخايه،نعلآله محتد، زي اشُنطلم نضل العال؛ن، زب ف الهد 
بعد:أما الدين، ^٠٠ بإحثانإل تبنهم وس 

يومكل 3، يم الذي الأمجوعي اللماء من والئتون الثامن اللماء هو يهدا 
ه(. ١٤١٥عام)الأول ربح نهر ثن الراع هوالخميس، اليوم وهدا خميس، 

ص،إوأوامسمرةاضو:

وهدالكريم، المنآن مسم من عَوهل افه يثر ما عل ثكلم أف عادتنا من 
لدءدل7 لاثيب بومي إت١يى. قئ يؤ-تف، تا3قوبماكت افب يول إل انتهينا 

المجر.مموؤة هموآمحر وهذا لالفجرتأمآ~آ"آ[، لءدُه وياهه) '٥^٢ولايوق 

اؤئ؛نه:له وأن ألأمس ثد>=قث ومذ تنال•' يثرمله 

[،٢٣]^:ألنَكرنمه له وآئ ألأمس ثلد=قث ومذ •' عئ' اطه مول 
با-قالق،وأحاطوا صفوها، صفوها اللائكه وحاءُتح القيامة، يوم افه جاء إدا أي: 

وانهاليوم، بيدا وعد اثه سدكر الإسان، يثدكر هحيتئاز والأفزلغ، الأهوال، وحصلته 
مذولكذ وحرفوا؛ أثيروا الذين والثلأم- الصلاة -عليهم الزنل تل مذ به أغلم 

باطه.والعياذ اية، كل ولوجاءته يؤمن، لا قإيه العذاب،، كلمة عليه حمنتج 

انى[، YUI^I]لم ءَة؛جلت اطه مول لكن يتدكر، حينئذ 

عندوالإي،ان ميئا؟ عنه أحبي ما فيه رأى الذي اليوم همذا ؤ، الدكرى له تكون 



}تا«اتااداو،الفمح ٥٢٨

الإيائص ؛ ٥٧١الإيإف لكن ثاثد؛ با ثؤس إنسان كل ِلأو يفع؛ لا المشاهدة 
عغتْلاض عن الرمل به أحترت بإ ؤيصدق لاوقرة;مآ[، تيدذ ؤانا0 دااعسسات 

وةعغجل؛ افث مال ولكن الإساذ، يتدكر اللمن،؛ ذك ففي الأحر، اليوم وعن 
حخنمنه حصلت، التي الدكرى تبذْ يتتؤع أف بنيل أي* لاامجرت"اآ[، الدكركشه لد 

Li  ااص.هد

ومدليشنج،خثثإئاف،هتمبترينله 
يتايه.يدم او< يتئش ذنة ؤشتي الإسان! أي ه تعال؛ قال 
حيائه؟!هي وما 

الدثا؟!حياة يريد ائه أتظنون 

لحياة الدسا الحياة وليست، وانقضت، انتهت، الدسا ا-لإاه فإف واف، لا 
نزص،ؤبمها عافية كل كدت، بممه ٍثني كل وأكدات، هموم أٍا ١^١٠؛ ل ١^١^٠، 

أينالأبناءُ؟اأينالإحوائ؟ا أينالآباءُ؟ا انظرواUلحقن! كلاحلخ:ةهوق، 
امءرأء:الشعراء بعض قال ولهدا أبدا! حياة؟ا لهد؛ هل الأزواغ؟! أين 

ودالبادكارالنت،ؤسملأط؛ثِضئضمحه 
١^;؛.وإثا ١^^،، إثا أمرين: أحد نأل أو ثدكئ إنسان كل 

ونحليص٢(، ٤ ٢ المالك)١/ أوضح انظر قائلها، يعرف لا التي النحوية الشواهد من لبيت، ا ا
عميلابن وشرح (، ١٨٧)؛/التصرح وشرح (، ٦٩)Y/والدرر (؛ ٢٤١)ص؛ الشواهد 

الهوامعوهمع ٢(، *  ١٦١النحوية واكاصد ٢(، ٠ )ص:٤ الحافنل عمدة يشرح (، ١٤٠رص•
X\SN)\ا



٥٢٩اله1ءاثسواسمح 

إلرجعوا لكن عمروا؛ الشباب، عنفوان ق شبابا كانوا أتانا نعرفح وثحن 
منعندهم كان ؤإف حتى بوص، حال ل رآهم إذا الإسان كم يرى العمر، أريل 

بؤس.حال ق لكثهم عندهم؛ ما الأهل من وعندهم عندهم، ما الأموال 
العمر،أرذل إل فيرَد يعمر أف ؤإما بكنا، يموت، أذ إما إذسان، كل وهكدا 

أوألقنإ0 أهي ألأخرْ ألئ١ر ؤوإُى عَةتجل• اف ئه ما هي الخياة ا حيا٥؟ هده مهل 
التامة.الخياه لهل ت يعني لالمك؛وت:؛آ[، ه تكامإ 

الأمم،مع لكن بمش، ، i;y]!^٤ ذثئ;اتايى؟بم ؤثثي هدا: الإسال فيقول 
\ولنجم/ى.

أنوه:ءداد7 ثيب لا تعال: منله مسثر 

يحنيلده ووائهُ لط'و؟ولأءومح ثيب لا تعال: مال 
وياقه.يوثق أحد ولا عدابه؛ يعدب أحد لا النوم دا هق 

يلقىلأنه اليوم؛ هذا ل عذابه أحد يعدب لا فالكافر الكافز، هدا أن ومعلوم 
الثراب،كأما النار إل فسفلرون الشديد، الحهلثن ق اليوم هدا ق المار أهل عل 

اثهإليه محيل حتى امحر؛ شدة ق الصيم، أيام ق الإئنان يشاهده ما هو والسراب 
يذجونعليها، بهافون عهلاس وهم نراب، وكاما المار إل يفلرون فهم الأرض، 

يمأؤرّثل، ج؛ •' ■حرمها نالهم لهم هتحت فإذا الشرب، يريدون مراعا إليها 
عليهمهيميمون [، ١٣]الأنعام:•ساه إئاأ'يومآقم ءايه، ثبمًظم يقنوف 
أنمبل ونفي ملي عداب والموبيخ المار، يدحلوا أف مل ويو؛خوةرم الخجة، 
الأوهُمنها.أعاذه ايار، ألإ يوفوا 



اقاءاتال؛ابالسوح

عتنيقولون• هذا، من أعظم ثوييحا عِيتجل افه يوبخهم النار ول 
ثلنؤىعدثا ؤ0 ننا ^؛؛؛١ تدآ . ضأهث< مم؛ ود=فنا ثمؤئنآ عث_نا 
-١ ٠ لالؤمون;أ' ه تآظمؤي، ؤ؛؛' فها ؤأ-حتزأ الراحمين1 أرحم وهو تعال الله ه هال أؤأ 

بعدترحمهم فمن الراِمير1ا، أرخم يقولها بالله، والعيال آباغ، الإذلال وهذا ١[، ٨• 
الرحمن؟الأنجمام.

دماعهينل ثار، ثى بمش يثثل عيابا النار أهل أش ٠٠أل و. أنوالهي وقد 
التين،أممل ق اشلأن عذابا، منه أشد أحدا أف يرى ولا '، 0شاار حزارة مى 

أشد،ثاب مذ فالونط أنمنه، من jjj  jالبمأعر كآو ^١ أءلأ0، ق والدماغ 
افُمنالار.أحازوا

تده!وتاعنُ تعال! ههمله مجثر 

هئان1\ؤ_ْ ذراعا نون درعها «ن_لت ق يوثمون! باف~ —والعياذ لأمم 
[fT;Ul^-l ،] !أحدولا العافيه، اف، سال ^۴٠٢، فتعل السلسلة، هذْ ل أدخلوه أي

والعذاب.والثماء الؤس مذ فيه هم ما الأن ستثور 

بنعمر كان المار، مذ حوما يحلق لم اثه يتمر أحيائا الإساذ إف وافه 
لأو'، ثنصدءُ سجنه تش لم؛^-•i؛،، أمي ^؛-؛، ١١يقول! ننحهبمد الخهلاب 

أحاو)ها/؛همرثمأ-ِاها،(.)ا(أحرجه 
»كينول: بدون ولكن وغيرْ، ( ٣٤٤٨•رقم ، ٩٨)U/اكف ق سة أي ابن أخرجه )٢( 

النيعن الرمع الحديث ل ذر أيٍر من مدرجا الأخر اأالفظ ورد وند سدا، شجرة 
أبواب\ذز*ذي.' أحرجه ..٠ أطن. الماء إن سمعون، لا ما رأمطع ترون، لا ما أرى *إن ء؛ 

وابن(، ٢٣١٢)رقم ئدلأ<ا، لضحكتم أعلم ما تعلمون رالو ه: الخم، فرل ف ثاب الزهد، 
(.٤١٩٠رقم)والبكاء، الحزن باب الزهد، كتاب ماجه: 



٥٣١الااقاءاثضواسوز، 

عباداتهل هل حطا؟ عل أم صواُت،، عل ص هل الأن؟ هوعليه ما أولا يدوي لا 
محمماذا يدرى لا - أخطز -وهذا أيضا يدري لا م بدعة؟ عباداته ق هل رياء؟ 

بعملعملة له عقم م ا-اق، أهل بعمل الطويل الرس لبمنل الرجل إل به، لة 
عملهله يقم يم النار، أهل بعمل الطول الرس لبممل الرجو ؤإف النار، أهل 

أبوك،أنا فيقول! الشيطان ويأته ؤيصل، يصل أف الموت عند يأش لإي اض 
باممه——والعياذ الناس بنص لأل أ -؛وديا؟ أو مراسا، وكن الإسلام، بى يا ائرك 
اليهوديه،اخر أو النصرانيه، اخر له؛ ؤيقال الأديان، عاليه ءتموس يفتن، المومحت، عند 

ا.والإرت،اار الحها فتنه مذ ^، راوثعوذ نقول! ولهدا الإسلام؛ عن وأعرض 
اضَألنجنلولمحاأناُل يأنن؟! الذي فمن 
سعد.أف الإسان عل إذن; 

ألثْلثمنده!أنش تعال؛ ينله مسثر 

فقال؛الصدر، ؤيثرح القلتح، يهج بجا الثوره هذه تعال افه حم ثم 
راصتهرك إل ؤأزجوا مطمئنة، ثفوننا اجعل اللهم لاش>ر:ي؛[، ألممسنهه أقش 

الدسا،من -ثلة اخر ل المع عند ان للأنالقول هذا يقال تالمجر:م؛؛-م؛[، مءسعه 
ورضوان،اشِ من رحمة إل احرجي المهلمئنه، النفس أيتها اخزجي لزوجه؛ يقال 

الدئاق مما انعم هو بما رمنتج بلانبا البدن، من خروجها ؤينهل وتلِح، فتنثر 

محابلم: وم(، ٢٨٢٣)رمم الخن، من يمموذ ما باب، والمر، الخهاد كتاب، الخارق: أخرجه )١( 
(.٠٢٧ رقم)٦ والكل، انمجز من التعوذ باب، واس، الذكر 



٥٢٢

الحؤق أحدكم نوط ®1وصع وسلم—! آله وعل عليه اممه —صل البل محال كلها، 
ييالأ".ذئ بزاك محت 

وماالدسا من خر الحنة ق الثرمحل موضع القصيره، العصا الإئنان! سوط 
اشيم،من يها بإ آخرها، إل أولها من الدثا بل أنث،، دنياك وليت، فيها، 

فيها.وما الدثا، من خئ أحدكم سوط فموضع وغبرها، والثداهه والملك، 
نعيمأدناه، يرى كإ أنماه يرى عام، ألما مسبمرثه ملك ق ينظر بمن فكيف 

مؤدرْ تن لهم لثئ ما مس تلمم محلا ؤ بتصورنا! ولا يتقو_!l ندوكه أن يمكن لا 
تالسجاوة!لإا[,ه بعامامأتمالؤن جنإء 

ننسمن اءنمانا أكثز نقنا تجد لا لأك الآمثة؛ ١^^; أي ؤأممغُه 
مطمئنه.طنه نفثه إحوازا~ ~يا فالومن أبدا، المؤمن 

ئهأنزه إو المؤمن، لأمر *عجبا فقال! المؤمن من الرسول ثعجثؤ ولهدا 
ؤإنه، -^١ محكان ثو، نئاi س أذ ثومن، إلا لأخي ذاك 4و ذج 

له«رآ؛.^١ ه٤ار٠ صم ، ^٠٥١٤أصابته 
يبطرولا المصائب، عنل. ينحهل لا ومحدره، بمضائه اف، نع ماض مهلمثن فهو 

مطمئنا.ذتجل.ه البلاء، عنال صابر النعم، عند هوثاكر يل النعم، عند 

خئالبلأة أصاب إذا بمن، لا كلاهما الإيان نعيق أو ازكام، لم 
لأنهيتحر؛ بعضهم إل حى بافه، والعياذ اممه، تل من مذلالوم اثه ورأى وسخط، 

المال،محلميل هو ؤإذا ثقبه، إل محيئظر ملث،، ل داء يقون بل يظمين، ولا يصر، لا 

(.٢٨٩٢رقم)افه، سبيل ل يوم رباط فضل باب والسثر، اّبمهاد كتاب اليخاريت أحرجه )١( 
(.٢٩٩٩رقم)١^٠٢٧ باب والرقائق، )آ(أحرجهطا:ىاباترهد 



٥٣٣القاءاث>،واستءذ، 

قلت أنا فيقول! عيموثه، محوم له وليس زوجة، عنده وليس العيال، وقليل 
أمامحميه، هييلة وعنده أولاد، وعنده زوجات، وعنده مال، عنده فلائا لأن نعمة؛ 

وليسالايعان، صعيم، لأنه نعمة؛ عليه فه يرى فلا هدا، من قيء عندي هليمل أنا 
•يلق ل هوداجا بل يئطنئن، 

ؤيزيلواأمهم، عن لبويهوا مكان كل إل يدهون الأف الناس نجد ؤلهدا 
امحث،ضواكى:ؤمحم؛محلأ:زيلذكساهالأين 

إلالطuتينة.

افهعداب من وآمنه الديا، ق مؤمنه الأمنة، المزمنة هى المهلمثنه فالص 
القيامة.يوم 

ذكيا.اجعلمحوننا امحأ 
ماالملوك وأبناء الملوك، ررلوبملمم قالن عجيبه، كلمه الثأم_، بعض وقال 

بالثئوفاارعلميه لخالدونا فيه، نحن 

قثلمهم أنعم أحد يوجد لا وأبنائهم؟ الملوك ين الدثأ و< انعم نحدون هل 
ليسالذي فالموين الومنين،، كقلوب ليت، ءلو٢رم لكن ابد؛ نعمة ق الظاهر 

ونعينهدنياه الموس هذا الحؤ؛ من ولا المهلر، من نحميه لا وكوح منيع، ثوب إلا عليه 
•الإيإن وثور اطة، مشويتور قلته لأف الملوك؛ وأبناء الملوك، من أقفل لدثا اق 

أيحلفج عيجثل، افه و وأوذي حس سمية ائن الإسلام شيح 
١^فه إظ: مورك تم ^^٠ ^١^: قال ^،، ٧١عليه وأعلق الخبمن، 

٨٠( الزهدالكبثر)ا/ام،ردمُ ل الييهقي اأخرجه 



رتاءاتال،ابالسوح ٥٢٤

ثماهتحارا، لا اف، بنعمة تحديا هذا يقول لالحددت'ما[، ه نيئ'الدأب ين ^^٠> 
ماصدري®، ق جنتي ؛راق يصنعون؟! ثيء أي أي• بي؟إٌ أءد١دي يصغ ررما مالت 
مىمن0 إن وثمي®، حنوه، حسي ُوإل والشن"، والعالم، الإيإن، لحنة؟ ام 

ئهادة(اويئل ارساحة، البالي 

الطمأنينة.هى وهدم هوالشن، هدا اuةا محان 

مستقتل؟ما ؤيقول! ؤيثدس، نحمس يده الحبمل أدخل لو عندنا الإسان إن 
صدري•ل جش يقولت تنميه اثى لكن وقومي؟ وأهل؟ أولادي؟ مستقبل ما 

بذ-ومبى.؛؛هاألعوذكثثُ ؤ تادق-رثماث• قوله ق هوالئؤ هدا ولعل وصدق،، 
الموتةإلا ١^١-؛، فيها يذوقون لا الحنة ق يعني• لال-حانتا"ه[، آلعوثه إلا 

منممتدا القلته نعي؛؛ كان لتإ لكن ثانية؛ ولا أول، موثه الحنة ق وليس الأول، 
إلافيها وليس واحده، جنة كامإ والأخرة الدثا صارت الحنة، يحول إل الدثا 
واحال.ة.مؤتة 

قؤإياكم محمعنا وأن الخاتمة، ولكم لنا محن أن سحائئؤد\ل اش فنال 
والصدشنالسين من الح، ؤ، علتهم افه أيعم الإين المالمن وباخواننا الحنة، 

قديت.ناصنامح؛بمُءللكي 
ملهنال:تمج 

ءؤمم1م4النعيم، من اممه أعهلاك با مءسمه راصه رك ونمآإك تعالت بمول، 
١[.١ لالأئدة:ه ه عنت ويبموأ تبثأ أقت ؤيئ تعال: قال ي وذللئح عغتجل، افه عند 

؛٤٨القيم)؛/لابن الخيب الوابل 



٥٢٥الهاءاث«ذواسنؤذ 

ؤةنلإافيبمتيىه•مال• س مجبر 
الصالحينعبادي ل الحل أي! لالفجر:آ'آ[، ثوىه ذ ءؤةئ-ءفي تعال! مال 

طبقامموالبمز انثر، طمايت،  Jfهم-الصالحين اممب عتاد لأف حملهم؛ من لتكوف 
ثلاث:

اسثالأول:ضأض.
عليهم.مغضوب الثانية! الطبقة 

صالون.الثالثة: الطقة 

أج'اك_نتبم آكنط آندظ ؤ الفاتحة: محورة ق مذكورة الطبقات هذه كل 
لالفاءة;ا'-ما[ؤآلمثآقُاه ولا عيهم ■ةإؤ->اغيرآل«عْثو>س أفت آين صرط 

النبيونهم عليهم الله انعم الذين بال الأيه هذْ يقرأ عندما أحدكم يشعر مهل 
هؤلاء؟!صراط ثيديه أذ اممه فسال والصالحون، والشهداء والصديقون 

الأيةئد؛ بمرأى لا لكن هكذا؛ يقرزئ أكتزهم بر لايخر، الاس أكي 
همعلهلم العفوب الثانيه الطبمه وأي الأمم، تارخ إل تشبمر إما أي: تاؤخ، 
الحيعلم س م، لأف وحالثة؛ الحق ٣ من كل مذ اليهود وأساة اليهود 

عل،ايّاهمسيبن رُمن دِءهاائق: عيسه بن سنيان مال، كإ اليهود، مذ شبه ففيه وحالمه 
اتيودا<را*.من شنه ففيه 

عموالكذ أرادوه، الحق، جهلوا الدين المحارى، هز القالون؟ هم ومن 
إليه.اهتدوا وما — باق —والعيال عنه 

)ا(محموعاكاوى)ا/لإهاذ



١٠٥ ٥٢٦ ،^kjUl القمح

العثادلأن الثصازىا،راآ، خ فتة عبادنافب من مذ من اروآكل ■^٤؛ ابن قال 
صالول.إهز ج عدهم ليس لكن العبادة، ؤيريدون الختر، يريدون 

وهناوالضالون، عاليهم، والغضوب عليهم، ١!^ ثلاث! طثايت، فالناس 
المنعموهم: الأول، الطقه هنا بالعباد فالمراد ]الفجر;ا'أ[، :بممى4 ؤ،ون■؛، يقودإ 

عليهم•

ؤدآنمو<جؤ،هتتعال؛ مله ثنتخ 
لأوليائهعئقثل الله أعدها التي جنته •٣[: ]المم: ؤوآئلإ،-جيه ت تعال قال 

وتعضإ،لها تشريقا ه نفإل اممه أضافها أهلها- مذ ؤإياكم يجعلنا أل الله ~سأل 
جلرعؤُ.تبا بعنايته للحلق ؤإعلائا 

فاكههالدقا ق لنا حلى الدثأ، حلق غتر حلما حلمها قد تبماةنحوةعاث٠ وافه 
ماأف تظنون هل لكن ووماثا؛ ونخلا فاكهه أيصا الحنة ق وحلق ورمايا، وثخلأ 

ضة شن شم فآد > اطبمَيةول،: لأف ؛ ١٧بمكن لا الدتا؟أ ل كالذي لحة ال 
نعلم.لتكنا الديا ق كالذي الخة، ق ما ولوكاف ]الجدة:'\ا[، ئة تن ثم 

هال;ؤلهدا الآكيفية، ق ولا اهيمة، ق مثله ليس لكذ الأمم؛ ق هومثله إذن، 
-ها،افه ومحاية ثزفها، عل للدلالة مسه إل أنحامها حيث لالفجر;'*آ[، ؤوآدلإ،جلإاه 

اشاطه، بيوت، ق ,y-s، أيه ك؛ا الرغة، غايه فيها يرغب أف للأسان يوجب وهذا 
إلأضاثها التي الدار هذه ق ينعب ، ^jUiه، نمإل أضافها اطه لأف احي؛ المهل 

الحنه،يدحلي عنل عل دلني للرسول رجل قال بتر، والأمر أيقا، مه 
السائق.الصدر ( ١ ر 



٥٣٧القا«اث>اواسمح. 

وأدخلألئاي عيق نحغح جئعا عظم®، عى نأك ررثقد فقال! النار، عن وياعدق 
علته((،اف يثزْ من عل فر ررؤإثه ولكن ءمران:هحا[، نأل ئاره ممد ألجقثه 

الئ'كاة«را؛،ذق الئلأْ، وشم ص بؤ اشَلأممرك )رظ شري،اليم:ئزنا 
الحديث.ويكر 

هلبالئوء الأماره القز م ومهل؛ بثت ف- -والحمد الدين أف ابإ 
والثبهاُتؤ.والشهوا'<ت، ديننا وبئ بيننا تحول الى 

الكارهثدث ^؛٤ آلاخط،: زق ذظ ٠ ل ١^١ ;٠ 
هالوثاب أتت إدق نبمته ثوتك من وهبت، سبمنا بمدإذ ةرثا ئ ثُ ؤرّا ٢[، • ١ 

[،^٠٠١٧٨■زآل 

لكلواحد السؤال أف عادينا هي وكإ ؛الهم؛ن، ونبدأ الأمثلة، إل والأن 
حطأ.الحواب، كاذ إدا إلا الحوابج، عل تعقيي، لا واته واحد، 

••0صى••

ماجه•وابن (، ١٢٦ )٦ رمم الصلاة، حرمة ق جاء ما باب الإي،ان، أبواب الرماوي؛ أحرجه ( ١ ] 
(.٣٩٧٣رقم)اكة، عن الد.ان كف ش ١^، ى1ب 



لةاءات(اكابالذضح ٥٢٨

-١

ض؟بمل ضل قل،ك، ثم زوجته، قل رجز القوال؛ 
والدينالإسلام، من عزج لا القس قو لأو عفه؛ يصل نعم، الخواب،؛ 

ثثمك :\p\ أكن >ةوا ث\زقوق\ك: اض  Jyالإنلأم من هرج لا أنهُ عل 
ثأمحهضمحلنتيبيمح؟ه

أحالكن ما الإسلام من محرج كاف ولو للمقتول، أحا القاتل فجعل ]اوقرة!خماا[، 
مديدم،العفوية لكن الإسلام؛ من ؤئرج لم° ؤإف ايه بنعش شديد، الأمر ولكن له؛ 

نتاحثإدا جهثن ءجزآؤم مؤين_امتع-ندا يثشل وش ؤ ء،جلت اممه مول 
هعظيثا وأعد وتنثء عقخ وعنيث,مم 

•عقوبايتح خمى 

ا"جهنم•

فيها.٢-والخلود 

عفه.افه وعقب ٣- 

٤—ولعنه.

عظ؛،.عدابا له وأعد - ٥ 

بالمغفرة،له ؤيدعى عليه، فيصل الإسلام، من لامحئج لكي فالأمرليس؛اقم،ب 
وامع.النص وفضل 



٥٣٩اىق1«اث«ذواك،ترذ 

صؤاسريةث٢- 

الشيخهضيله يا الكلام كثر اممب ورحمة عليكم الئلأم 
عدةأو شهرين، وهل ومكثر، ميع بئ ما العلم، ومحية العسكرية، التحثة حول 
اما،وئايواعها، العح^^ِده* ا يان نره الإٍطتى اام'مإ محله ، نرمحانهر 

يميزونوالاس للتاريخ الأول العصور منذ قالت؛ كلامها ضمن ؤمن وتطورها، 
أفلبثت، ما التي للتحية خاصة طراس باستحدان، ذللث، تحل وقد وآحز، رجل بئ 

قاحتلمتا الدسا شحوب، أن رعم وعل والأنتشار، الديؤع ق ءلريمها أحديت، 
أدائها.وجوب عل حميعها انقمن، أمتا إلا التحية، هده طرائق 

والتعظيم.والثلأم الأمن إظهار موداها أحرى أحيان وق هالن،! أن إل 
ؤإفأو'!^١، بدعه، كوما حيث، مى المنألة س ق هضيلتغم رأي هو فإ 

خثرا؟اممه وحزاكم وهوكاره، هعلها من حكم ما بدعة، كانت، 
الئلأمبأن وأ-محركم وبركاته، اممه ورحمة الثلأم وعليكم أقول! الخواب،! 

الث>سوويألون كانوا رمح.بمه الصحابه لأن الثنة؛ من لتر السؤال إلقاء محي 
القاء.مد الثلأم إنءا ولأيقون، لمجلس، اق 

قيءكل ممه! نمبميحه إخواق، يا لكم فأقول العسكرية، بالتحية سعلق ما وأما 
شينا.لامحيي دللث، لأن عثرمحله؛ ق الأفراد من محه فالسؤال مسوولة، بجهة يتعلق 

يفيد؟!هز دلLك،، أفنة ما أو فق، أو أوكفر، بدعه، إما هلث،; أني اءرص 
الأمور،ولاة فيها يتانع ؤيذهك.، الفتوى، هدْ ياخد المستقتل أف إلا يفيد، لا هدا 
شيئا.هذا من يتتفيد ولا 



صاتاساهتوح ٥٤٠

عليه؛السكوت محوز لا مسوولة جهه أي ل ٠^^٠ ثيء حصل إذا اله فأرى 
لكنالنكر؛ عن والنهي بالعروق، الأمر نمليل معناه النهر عن السكوت لأن 

أبواب•ثن انثوت يوش 

الداخلية،وزير أوعل الدفاع، وزير عل يورد إ مذ؟ عل يوود الموال تهدا 
قيظ،افه هاموا حرام، هدا أو تعلمون كتم إدا ويقال: المزولة، الحهة عل أو 
حراما،هذا تروق لا كتم ؤإذا أنتم، وثألمول نحن، فنأثم الحرام ثتجثم تحعلمونا لا 

آلآؤإنَمحلأتمحن4أَنل _\ عليكم: أثكق الأس كاJ ^١ ن، لإوا 
]\سممآ.

الحوان،،يأحد ثم أوالحيس، الحتود، أفراد من فرد السؤال هذا أذتال أما 
وانهالحكمة، مى ليس هدا أف أرى فانا أقهره، ثاء كلمإ مصلتا، سيقا وعيعاه 

بجديشيئا،ولأميي.لا 

المؤولة،الحهة هذه ل الونير إل يوجهوه أن منكم للعقلاء ينبغي الموال ههذا 
أنفعالنلثج علينا؛ افه ولاك وأنت عغجل، لله عبيد وأنت نحن بصراحة: له ويقال 
وأحسنها.الرعاية حى ترعانا 

النهقاس حرام، أنه ترى كث فان حرام؟! هدا أل ترى أنت، هل نسأله: نم 
فينا.اف، واثق سلث،، مق 

علينا؛أفكل لأنه لنا؛ ؤف حلال، أنه ترى كت فان ا حلال؟ ايه ترى هل 
—والعيادكمر العسكرية التحية يقول: من — بنفسي سمعت —وأنا الناس مى ولأف 

ع،المامة يوم منسأل ائه هل.ا يحلم أر ورسوله، اممه يكمره لا من فيكئر باق'—، 



٥٤١اواقاءارثا>،ُاسنوذا 

خاءَفهولكذر؟ا زيز■5دِلك، بالغفر، رجلا دئ ض أن بملم أئم قال؟إ 
النولعن الحديث 

قاس؛وهذا كافر، هذا ويقولI الإساف يصم، فكونه هينة، لست، فالمنأثة 
غلط.دهدا 

يكمره،ؤإدالز ئهزكافث، أحدا، افه ممر فإذا عغيجل، افه ا"قكم؟! الإىثة من 
وأهوائنا.أذواقنا بمجرد أنئهئر محوز محلا 

لنا؛محب؛ن حلال، هدا أل ترى كنث، إدا الوول؛ للوزير مثلا— — نل فأقول! 
لنا.٥؟؛^، كمر، هذا يا.عة، هل.ا فسق، هذا ومحال؛ عليتا، شوش من الناس من لأف 

الدولةوعند مفتوح، الفتوى باب ض، فالحمد عليلته، أفكل محي كان ؤإدا 
فاسأل.تعال، اف ثاء إف الهدى حم محصل ما ف— —والحمد 

فامتع.حرام، ها.ا فيل: ؤإذا ذمتلثه، فقدبرثت، حائز، هل.ا للته! قيل فإذا 

المنألة.هي.0 عل جوابي هدا 

مؤولةجهة أقراد من قرئا أل، يألا المسائل هنْ ؤ، إسان كل اصح وانا 
صليث،أوإدا كن.ا، فعلمتخ إذا مثلا ؤيقول مسه، عذ وكال عام، ثيء حكم عن 
إذا...وضوء، بلا 

I (،٦١' )٤ رثم ئال، كإ فهو تاؤيل ;غثر أخاه كمر من باب الأدب، كتاب خرجه أ
٦(.رقم)• كافر، ا السلم: لأخيه قال من إيإن حال بيان باب الإبجان، كاب لم: وم



لق1ءاات|اكاوااإسيح ٥٤٢

tالقرآن الجازم ساط ٣- 
ولكنلا؟ ^فنمفياش،ولأأدري:ضسامناكأم 

القرآنق المجاو أحدر، أل فتجب الئق، مى ثيس إثه الأثلأمت عن ثلثإ أذ تند 
محتاجالايات بعمى هناك أف هومارالوم~ —كإ والمنألة العالم، أهل ثق خلافح فيه 
المنألة.توصخ فأرد المزآن، ق محاز لا كاذ لإذا فعلا، ضر إل 

افء،ق أحنك ؤإل خرا، اض وحزاك هدا، من مائع لا أولات الخوابات 
لعاذمحال ■حنث، اومول. عن ورد قد هدا لكذ طيب؛ ثيء اظا من والخدر 

وأنااممه، رثول يا وأمي باق معادن له محمال أحئالث،<ا. إق وافب معاد، رريا حثوت ابن 
علأعر اللهم ثمووت أف صلاة دثر'كل ق معاد يا ررأوصيك، محماوت أ-همك،، واش 

وحض.ءتادوك((رموئكرك، ذكرك 
العني،عل غالتا يممقون انحاز عدم أو القرآن، ق بالجان قالوا الدين ثم 

فكلهم٢[، ]الإّراء:؛ ه آؤنتة من آلوؤر عح لهتا مأ-حءمد، ؤ ت تعال اه هال، فمثلا 
حناح.له طارا ليس الدل، أف عل متفقون 

العزق،اللثة ق متحمل الركين، هدا أو ا-ائملة، هل نعرف! أل لنا يقي 
الخلاف.محصل فحينئل. يحتسه؟ ثيء كل جناح وأف 

استعملفإذا للطر، إلا جثاح هناك ليس يقولون! بالجان يقولون فالدين 
محار.فهو الطر لغجر الخناح 

الناس،عل ~مثلأ~ الري يقولون! يحتسه ثيء كل جاح يقولون• والذين 

السهو،كتاب والنساش؛ (، ١٥٢٢)رقم الاستغفار، ق باب الصلاة، كتاب داويت أبو حرجه أ ا
(.١٣٠٣)نوعآخرسانمعاء،رقأ باب 



٥٤٣ااإق1ءاث،تىراسنون 

العلوجثاح ص وهذا واري، محنار والتعال الرير صاحب أف يعثر عليهم والتعافي 
والاستكبار.

حشللغاية، لهإ تذلل ت يعني ه، آلدن، جّإح لهما وآحغم، ؤ يقول؛ عَة؛جل ف فا 
لايعرفهذا وأف بكالوريوس، شهادة عندي أنا مثلا؛ فتقول قثممر، تريدأن لوكنت 

ه.آؤنته مى \iiJ^ نآ.خفرسيرثاعح ؤ ءاوه1 تترفع ^ الطاء، من ا-لئاء 
صلاالأسلوب، هذا كاذ إذا ما خنَل اخلفا لكن العش؛ عل اتفقا إذن، 

بماءمنعهم كان فيه، وأكدوا القرآن، ق المجاز من منعوا فالذين أولا، بساقه ل حقيقه 
علالاستواء ق —مثلا— فقالوا صحح، عتر وجه عل استعمل المجار هذا أل عل 

آلتمح،همل ونى تعال؛ قوله ؤإنإ أبدا، العرش عل استواء يوجد لا العرش؛ 
ه،آلتي ۶،، جنك قال! افن ولكن لهم؛ قلنا ؤإدا عليه، انتول يحني؛ [، ٥٤تالأءرافت

إلوحولوها عِقتجل لله حميدة صفة انكروا منيا فهم الاستيلاء، عن محار هذا قالوا! 
ثيء.كز عل ئنتزو لأو ي؛ عذ -ئنحانه- افه  ١٠٠٠لأقص صمة، 

]اومرة:أ''ا;ا،ه أنص ئم حمعا الأيي ؤ، ما ؤ-ءلرحم تعال؛ قوله إف ثم 
عليه.استول ثم معناه؛ إذ افه؛ يعتر قابل الاستيلاء أف عل يدل 

الذينأولئلئ< أن عل ئني وأكدوه القرآن، ق المجاز أئآكروا الذين فقول 
إنكارْ•لامحون ي إنكار إل به وظوا بالمجاز قالوا 

حتى'، محارر اللمعة كل قال؛ من منهم أقوال؛ عده المنانة هذه ق وللعلمإء 
محاز.هذا قال؛ ئقنث،، أكلن، قلت؛ ^١ 

حقيقة®.لا محاز تأمله مع اللهنة أكثر أن ®اعلم الخصائهست كتابه ل قال حيث حني، ابن نهم ما 



لةاءااءا)،ادااإنترح ٥٤٤

الإسلامثيح القول تندا مال ؤق مطلما، اللثة ل محار لا مالت مذ ؤمنهم 
ئزصعه؛هذا ليس دلك عل أدكها وثرح ٠، الميمر ابذ وتلميده ٠، تتميةر ابن 
هذا.من أهم شيئا محاجون ربا الماس لأل 

محاز.ففيها الأ1ة وأما المنآن، ل محاز لا ءالت مذ ؤمنهم 
،؛^.٧١ق ولا المزآن، ل محار لا انه والصواب: 

*•ؤصى••

احت،،طبالأمصاضضافل:٤- 

أدائه؟عند العمل أجر محبمول المية حضور يلرم هل الئوال: 
يوجدفلا بنية، إلا يآكون لا العمل أف ممعلوم مهم، مؤاJا هدا الجواب• 

باالمكاليف من لكاف بلاية عملا نعمل أف افه لوكلمنا العناء: بعض قال 

انإنوأي بغ، جئتم ث؟ شر أم بخ جثتم الكاف هدا إل جثتم حيّا فأنتم 
الأعال®إيا ءتإأقتقئِ: اممه رسول قال ولهاذا بخ، إلا عملا يعمل لا عاقل 

(.٨٨)ا(محمعاكاوى)ي/ 
الرساة)ص:أ-خآ(.القواعد محمر )٢( 
(،)١ رقم ه، اف رسول إل الوحي بدء كان تمف باب الوحي، دء كتاب الخارىت أ"مجه )٣( 

منوضرْ الغرو مه يدخل وانه بالمن*، الأمال ^١ ١٠ه•' نوله باب الإمارة، كتاب ومسلم: 
الأء،ال،رنم)ي'ا،ا<.



٥٤٥الأت1ءاثءز،راستيزا 

علالأجر قشب أل العمل عل للثواُب، يشرط هل ١^٤: سواو مل لكن 
ضامارس قال: ه اوئرل إة نقول: عشب؟ َللم نإذ الأحر، له محل أو افِ، 

لهعفز راحتثاثا، *|ذ،ادا نالت بل فقط، إيء^دا، يقل• ولم واحتسابا®، |ي،ادا رمصا0 
ثامدممندئبه«رُ

كإأنك جل إذا لأنك اشل، إحسان عل ٣ أثن له الأحر اب، واحت
العمل،تحن منون العمل، قدر عل الخزاء وأف نحارى، يعمل وكإ يدان، دي"ين 
كيلك؟أليس 

ئو\للن وأنك فقمل، ذمتك بريث، العمل أديث إذا بايك، إدا أما 
ناقص.فعنل،لث، ركه، عل 

عملت،إذا أنك وهو المنى، هذا اسحقار عل ؤإياكم يفي أحث، لهذا 
مذمثفم 'رما عيبآصْؤئم؛ الني قال مثالات نقول افب، عل احرم تحتمن، العمل 

وأنى^ ٥١إلا إله لأ أل أنهد يقول،؛ م الوصوء قثنح— ِأن ٥؛؛^ يتوصأ أحد 
شاء«رى،١^١ من يدخل ١^ الحق ماب، له نمن إلا اف همد محثدا 
اكهمين*رمبى داجنم التوامحن، مذ اجعلي اراليم المحذي؛ وزاد 

الحنةأبواب لتا فتحت، ذللمثؤ قعئنا إذا أننا ستحضز أذ و\و\كم ثفمى من أؤيد 
الفرل؛ثعد كلنة قول عل وحرض الوصوء، إسماغ عل يخرض حتى 

الوضوء•من 

توملم )٨٣(، رنم الإيإن، من احتسابا رمضان صوم باب الإيان، كتاب البخاري* أحرجه ( ١ ر 
(.٠٧٦ ) رقم التراويح، وهو رمضان، قيام ل الترغس، باب وقصرها، المسافرين صلاة كتاب 

(.٤٢٣ ) رثم الوضوء، عقب ايتم، الذكر بايّج الطهارة، كتاب، مجسالمت أحرجه ( ٢ ) 
(.٥٥)رقم الوضوء، يعد يقال ما يابف الطهارة، أبواب الترءذىت أحرجه )٣( 



لق1ءارتاسالسرح ٥٤٦

هداعل اممب مى الأجر احتساب وهي لها، سلطن أف ينبعي مناله مهدم 
النم.

*•ؤصى••

والآتارu:غذ الهوان اهماب ممةاصانل4ع - ٥ 
مندالشباب بعض خطاكم، وندد بعلمكم افه ثفع المبارك، شبحنا الثوال! 

بعصبيته ق يرى ثم ؤإحوان، أنانية من الصالح المز الشباب مع جر يثئاته 
بيته؟وأهل والديه، من كل مع المنكرايتح؛ هده مع يتعامل فكيف المنكرايت،، 

سدىبنجع لتلش ؤ I همائثهؤئ!م محمد لنيه تانق•رقاك اف قال الجواُبه• 
لم°يؤمنوا.إدا مهلكها أي• سمكاه، ومعنى ]الشعراء!م[، ٌنيثو،ه ألا؛بجييإ 

٢[.• عنزاذ: زآو ه ايباو بص-يد ؤأقث أتغُ ؤإإد\عثك ومال،؛ 
زكمن إلا اؤأ دثمنطر ءاته،ر قنت ?^٢ مدْؤث أنت، يئآ ؤءدلإ وقالت 

حثايره^١ ؟ ٠٤لإ ?0؟ [،ء  ٧٤الأو.٤٤ اتداث آس سثث © قو 
لالغاث_ث:\مآ-ا-آ[.

أخأللث،امخ لك،: وأقول اكباثج، للتح افَ أنت، الصالح: الأخ بجدا هول 
هوفها عضل ؤ ؤإذ المعللموب، فدلل؛، المهللموب، حصل فإف تستطع، ما بمدد 

هفن مثل ي، آرطك ٤^، «ا.لثه أغ-ناماؤأسءذ ازر؛ لأبيه قال إبرامم 
لالأنمام:أي[.

لمريم؛أ؛[.ثنتاه عنك بمي ووا يجمر كلأ يح لا ومال،؛ؤي-ابمبلإمدما 
ماهحتى لمروم;ي؛[، ه حفيا ث، إثم<َكا»ى ري( ؤسا"ننفرمح، قال؛ منه أيس وب 



٥٤٧اوهاءاث>،واسمح 

[.١١ه غأبته ,ش عدو أئه' دآ ئق ءغ؛ْل، الله 

_،IJ|الأشرطه إليهم واجلب أهلك، صح ق اجتهد الأخ1 لهدا مآقوو 
مموعليهم، يللئ، ثبمووا، ٢ ؤإف ولهم، فللئ، اهتدوا، فإن والرمحائل، والئنيايت،، 

عنهم،ثنفرد أذ به تتطح يحل للث، ليس ن5ونلث، البيت، ق البقاء إل اصهرريتؤ إن 
الأشياءأوّملع ادممة، الأشياء مشاهدة عن النعي عل وتحرص تبقى، أف باس فلا 

فا-تمج.مج أن امحتطعت، ؤإذا غرفتلثج، ل وتنفرد المحثمة، 
الوالد،عليه يغضب ربنا اثه الشباب يعفى عل ينكل الحال هذ0 ول 

الوالدة.أو 

لكيوالمداواة؛ بالرصى إزالته يمكن الوالدة أو الوالي.، غضب، هتمول! 
فاحرج،عِ؛يل، الرب، ينضب ما ثرك باق إلا منه النجا٥ يمكى لا الرب، غضب، 

يالماعدة،أو بالمال، إما الل4، ثقاة إن ترضيهم فإنك غضبوا ولو حتى عاليلثا، ولا 
ذلك.١^^ 

••©صى•*

عإومجوازالعا«لةواكاراة:٦- 

بعضمن أحياما صدر التي الكلعاتر بنفي ق المجاملة حكم ما السؤالت 
الحيمحا•لأحيه آحر فيقول لحية ذو رجل يوجد أف مثل غره، أو الحمل ق الزملاء 
الثول.هذا أومثل المتشددين، من ليس قهدا معنا، اجلس 

لعلالمز أهل قمداراة مداراة، مى! نفيلث،— اممه بارك — هذ.ْ الحراب! 
به.يامحن لا هدا اه؛مدتهم، 



لت1ءاتاسالفمح ٥٤٨

سيله،عل وكل لحينك، احلق وأنت لحيش، أعفي أنا ت تقول، بان المداهنة أما 
تحوو.لا مداهنة مهده ك، أقول ولا ل، مل لا تقول! كاك بمعنى! محور، لا مهدا 

عاذنلتهإدا الناس بعص لأل اممه؛ ثيديه أذ رجاء محامله أنك فتعني المداراة، أما 
يستجسب،.فربإ باللمهلف، عاملته ؤإذا عليها، أصر معصية؛ أجل من بالعنف 

علعاملا -ليس عاملا هناك إف قالوا: وقحت،، قضية عن أناس عدم لحدتي 
الشمسعروُس، عند والبمر— والحمير الإبل لسوق نوان عل عامل هو إما طتن، 

ؤمنالكرترة، الرائحة من متعتا يكون العامل أف ومعلوم الإخوان، أحد ه بص 
ئهداالوائ، هدْ حا يصرب، عصا العامل يد ق وكان الحمير، أو الإبل، سوق 

ويشدالإساذ، يشد الغناء ان ومعلوم شي، وكان النهار، آخر متعبا كان العامل 
هداعلميه مر فعندما أ، ت؛متيا اف ثاء ننا الحداء ق الإبل حتى الهائم، أيصا 

فيلمثؤ،ما فيلث، الذي يا له! ومال العامل، عل تكلم شديدة عيرة يململئج الإي الرجل 
الثي0لان؟اصوت، ْع الرحمن صوت، وقال: الأن، أذكزه أن أحث، لا ما ونبه 

العامل.هدا صوت، مع الأذان، الرحمن؟ هوصويتج ما 
-٦١أكئر العصا مهده ؤإلأ عني، تنصرف، أف إما فقال: ينفجر، كاد فالعامل 

رأنالث،.

ينصرف،.أن ح-4و وأبى 
بى.للمثؤ ذحل ولا وصل، اذهب، وقال: عائد فالعامل 

الشيح؛ل "ونمي الشيح إل الخير أهل من يعتبر الذي الرجل هذا فجاء 

مرعت.ق الدابة سر حنن ائملجة: )١( 



٥٤٩واسئر الهاءاث،س 

العاملووجدت الفلاق، را،لكان مررت أنا فقال للأمم— حاجه لا ولكن 
وكذا.كذا ل! وقال ونصحته 

أمنه.أتفلئ اممه— ماء —إل وأنا اتركه، الشخ! ممال 

يروحيثر، ووجده الشمس، غروب، عند اكاق اليوم ل الئتح إليه فذهب 
علها،النلح ووصع عصاه، الخ فركر السوازا، ؤيد قليلا، ه نفعل 

عادياسلاما عليه وسلم الشخ وجاء قدي،ا، هذا يفعلون كانوا الثاس أف ومعلوم 
عليكم.الثلأم وقالت ومطمئنا، 

الثلأم.وعليكم العامل! فرد 

الصلاة.قوعل بل الغناء، قوعل الشيح يفصد لا قو، افه يا الشخ! سال، 
وتوضأ،الشح فذم، الحامل، صدر انشرح الكلام هذا الشح قال فلمإ 

الأن.وسقيم المؤذن، أدن قد لتصل؟ محنا تذهب أما فقال! العامل، إل وجاء 
الكلام.ثدا قلت، قال: ظذ؟ uذا قال: 

وقال،ينتم، وبدأ بالأس، شخص عو مث لمد وافه محرا، الأ4 جزاك قال: 
العصا-هذه لأكئزل المكان هذا من نتصرف، لم° إذا وافه له: سلت، وثرك، وئعل، 

رأسلئ،.

]المرقال:ما■[.ه سلتما ئاؤإ ائمحنؤلؤيك حاطهم الخلال ابن يا قال: 
بالشيخ،ولحى وتوضأ، العمل، ترك العامل ؤإذا ليصلا، الشيخ فذهت، 

سيئا.له ولم°يه،ل ركعه، يم الحامل بيد به ؤإذا سلم، بعدما الشيح فالتمت، 



لقاءات(اكاو،اهتوح

يفتهلم العامل هذا وجد ولكنه إليه؛ الشح يدهس، لم اكاية الل؛لة وق 
الفلاة.من ثزء 

والفن.بالرفق أتام لأنه ئاذا؟ اف! نبماذ 

؛للنبي النه مال تعنف—،، ألا الدعوة، جان—، ق جدا مهم وهدا 
عمترهئم من-مإك لامثإ آمحف غط ثئا مخة ظ لهم لتحت، أش ين دبممؤ ما نؤ 

هداءغتْل الله يقول ا الله منحاز [، ١٥]أوؤ وشاورهم نم ؤأسثغنر 
ِلأفثلاض.

حراؤيأ هثت. آلجبمكعه يون ت للحكمة ؤإياكم يوممنا أف اممه تسال 
ًكئ؛ثاهلابم:هآ\[.

هلأءام.سامني:٧- 

معرضق المم ابن الشح أورد المم، لابن المعاد( )زاد كثاب ل القوال• 
وهوجالز،ركعت؛ز، الوتر بمد يصل كاف الرسول،}. أف القيام صلاة عن كلامه 

الوتر؟صلاة صفة هي وما ه؟ افه رسول عى وودت التي الثنة من هلم•؛ مهل 
جالنا،ركحشن الوتر لجد يمحل أحيايا الني كاف الجواب■ 

يالمض>خإ آخر ءايتلموا يقول: كتف إذ هدا، نحرج ل الءة فاختلف، 
جالنا؟اركعتين الوئر بمد يمحل ثم ،  ٠٠ورا

صلاةكتاب ت لم وم(، ٩٩٨رنم)وترا، صلاته اخر ليجعل باب الوتر، أبواب الخاوي؛ أحرجه ( ١، 
(.٧٥١رنم)الليل، منآخر ركعة والوتر مش، مش اللتل صلاة باب ونمرها، السافرين 



٥٥١ادهاءاث«ر،ياسترذ 

إذالأننا به؛ حاص فهو فعله وأما الؤ<امول، ل بمن يأخذ النلمإءت بعض فقال 
صلاهما،ثبيلث، لأف الوتر؛ بعد ركعتئن تحل إما وقلنات القيامة يوم عغيجل اممه واجهنا 
وهلا ^١٠؟ بالليل رراجعلواآخرصلاتغم ت نبي لكم يمل ألم •ء،جلت افه سيقول 

اون؟ جالوأنتم الوتر، بعد ركعتتن صلوا قالت 

ضلاهماالركعتان هاتان قالوا: إذا لأإمحاَل الشيم هذا وعل القول، قابع إذن، 
حصائصهمن هل أم للأمة، تشرع هي هل دع1لمت ولا ، الرمول، 

ءاخظواو0: التل قول تتامان لا الركعتئن هاتي إف الءء: بمص ندال 
ذووفها للقرمة، الرانية بمنزلة الركحتئن هاتغ، لأن وئرار'؛ بالثيل صلاتآكم آجر 

للقرمة.١^١؛؛؛؛، بمنزلة للوتر فها قائا، لا حالنا، تحليها ولهدا مرنه، الوتر 
وئرارا•بالليل صلاتئم آجر رراجعلوا لقوله؛ محالثه الحديث ل يآكون ئلأ هدا وعل 

ألوعليك العلم، أهل من وحماعة الميم ابن إليه ذهب الذي هو وهدا 
أحيادا.السة ثعمل 

••)محصى••

اجرالصلاة:ش ا1،،جاو حكم مما سس اطراداثنوم ٨" 

الأيالأجر نص للإنسان هل المكي، اوم داخل للصلاة الئنة الئؤال: 
مكة؟ءنلفيأ>ان، إذا ١^٣ داجj عيه نجثل 

لصل إذا الأم، اخذ لا الإنناف أة الآلة س ل الشيخ الحناب٠: 
الحزاما،فحد ق ررصلأة ه: الّي قول لأن الحرام؛ المسجد غتر مكه اجد م



دق1ءاتاسالفتءح ٥٥٢

لممصحح ق يبث فقد الكنتة، منجد به يراد ا، سواْ'ار فيإ صلاة ألف ئمئه 
منأئصل هدا محيي ز ا>صلأْ ونلم-قال: آل وش علنه الله -صل المل أن 

ثص.وهذا ؛، الكنهءرمنهحد إلا سواه يإ صلاة أف 
أ3كرإءّآنمجد نث دنلأ عنده، أنمئ ؤستأثس تازلثؤو\ل: افه ومال 

هوالذي الكعبة، حجر الحجر، من به أنرى وقد ]الإسراء:١[، ه آلتنؤدآدأصا إل 
اص.الصر الحيات 

ثشدوا؛الأ قيأئوآؤئ؟أ! ويان، الكعنة، منجد هو الحرام الجد فإذن، 
الآص«رم،اءام، هدا، ثنحدي ثناجد: ثلاثة إلاإل الثخاَل 

محورهل مكه؟! ق ق)العزيزية( مجد إل الرحل لوشددث رايلث، ذ،ا الحديث،، 
أولأ؟الأةوز.

الحرامالمجد هو صلاة؛ ألم، يمئت الصلاة فيه الذي الحرام المسجد إذن 
اوحال.إليه ممد الذي 

الحرمق بل فمهل، مكة ق وليس الحزم، ق الصلاة أو ثلث، لا نقول: لكنتا 
قالصلاة من أمقل فيه الصلاة اف ثاك لا الحرم، حدود كل هو الذي الدائر، 
حولما فكذلاك< حرم، ؤمز حرم، مردلثه الأن فمثلا: هذا، ز ثلئج لا الحل، 

حزم.كله يعكر مكه 

ومجدالحرام الجد ل الفلاة ضل ق جاء ما باب الفلاة،  olijكتاب عاجه: ابن أحرجه )١( 
رنم)ا"-أا(•الني.ؤ، 

كتابومساومت (، ١١٩٠)رنم والمديتة، مكة مسجد ق الصلاة شل كتاب البخاريت أحرجه )٢( 
(. ٤١٣٩ ) رنم والدية، مكه يمسجدي الصلاة ضل باب الخج، 

رقمالقدس، بيت مسجد باب والدينة، مكة مسجد ل الصلاة كل كتاب البخاري• أحرجه )٣، 
(.٨٢١)^رنم وغيره، حج إل محرم ْع الرأة صفر ياب الحع، كتاب ت لم وم(، ١١)^١٩ 



٥٥٢الات1ءاث>،ؤاسمذ 

ونولاو ذلك عل والدليل الخل، ل الصلاة مى أفضل الخرم ئدا ق فالصلاة 
يعصهاالخديبيه وكانت ا-ائلييه، ق نازلا كان وثلم— آله وعل علك افه —صل افب 
ا،الحرم داحو يصل كال لكنه الخل؛ ل نازلا فكان الحرم، من وبنصها الخل، من 
وأناللإنسان، أوسع لأنه الخل، j فهونزل فيه، فتصل الحزم إل الحل من يممل أي: 

لنزل، فالرسول، حشيشا، محس أو مجرة، فيه يم3لإ أذ الإئنان يستهلح فلا الحزم، 
الحلل المعاصى إف م الحشيش، ولحس الشجرة، فيقطع له، أوسع لتكوف الحل 
الحرم•ل المعاصي بى أنوف 

هزنراْ اJدى أو فالهلم 
لويصل( الخل، j، بجلس الحديبية j( . ، ١١٠٣^كاف لماذا يائل: مول ومد 

أفضن.الحتم؟!فيدادوعلألالأرم 
أفضل،هدا أف عل لا أف، مئة عل كلأما لكن أفضل؛ هز نعم، ثموو: 

أفضل.غز هذا أوأو 

هممتالإسابيساسر:٩- 

فيائح~وبارك بعلملث، افه —مع افه ل أحبك إق الفاصل، ثنخي اJثوال،; 
بالكافر،خاص هذا فهل يقس، الحصر أف المثازكة الآياتا لهده ثزحك( ق دكزث 

أمبج٢ْعاكصرين؟
الكفر؛عل يموت، فكافث، الكافر أما فيه، أحتثي الذ>ى افه أحثك، الخوان،: 
(.١٨٩١•،رقا٢١٢/٣١)؛(أحر.بمّ)



وت1«اتاكاواالفمح ٥٥٤

مراسا،كن له: يفتن، إيه أما يفتن، الذي هو حطر عل الذي ا،لومن لكن 
علكلهو >، الأديان دظ الأديان، يثى نهدا حوم كن أو 

ض؟الأ.

^^نرتال:إنالإظممحن>ذآق
قالوا:أفاى فإذا بعد، بعد، يمول: حوله من تنمعه عاليه يغمى كان ا،لويت، ياق سق 
أحمد،يا فش يقول: أنامله يعص الشيطاف رأيت، قال: اممه؟ عد ابا يا بعد، بعد، ما 

فقاوث،:بمد،بمدراآ.

للفتة.فهوعرصه روحه قمج لم دام ما الإساو لأل ا هذا؟ كيم، 
••)محصى••

اسأاواثمدم:سائس على صدالدحوو السلام خ - ١٠
فيتع؟اأومحلز هلي1لم، حلمة، عف الإنماف يحز ^١ النزال: 

فمن،؛،؛ ١؛،أو أوعلم، أومآب،، دحزالإن1انءلهذم، امحاب،:إذَا 
ُعلمهم،منتعلون فهؤلاء ينعل، لا المشغول لأن سلم؛ لا يقول: من العناء 

أوذكرهم.نراءتمم، أو 
لأهلمسابموليم•

فقول:^L؛، أف ثأّز ملأ عام، علم محلل المجيز كان إذا أيه والصواب،: 
ٌّىء٠عليه فللمس وْع، لمْ ومن يرد، سمع فمن علكم، السلام 

لأنلث،ظآ؛ أًلأ فالأول وبمن،، علم تحقيق محلز المجيز كاف إذا لكن 
(.١٨٣الحلة)ه/ق ،أُمجهأبونمم ١١



٥٥٥االق1ءاث،سواسنرز، 

نلمإدا قف، ظهر عن يقرأ صار إذا الناس فبعص القرآن، وكذللثح الناس، سعل 
منأو النورة، أول س يعيد أن إل القارئ فيصهلر موقفه، عليه صح ثخص عليه 
للمحبملحق.ينظر فالإسان الأية، أول 

••هصى•*

:السجد٧٧^٥ مرش حيا ' ١١

هوالذي المسجد، ل فرشه محوز لا اله اللياد عن فتوى للث، سمعنا النوال! 
المجل؟مجاد تحت يوصع إمثتج 

حميعا—!افه ماء إذ وفينا الإخوان، وق فيلث،، الله 'بارك أقول الخواب،! 
 Uكثز أ U ،إذاالذي اويل هل أذري! لا أنا طزى، وهذه ١^١^، من إؤ يب

فلأن؟به قال أو فلأن، به مال قلت،! إدا إلا منى مقبولا يكون لا قال! شيئا أحب 
\1\.أمماذا؟اذدالأتحوز 

ماعني نمم إذا هذا! مزل نمع ش وص المكان، هذا ق لكم أقول و& 
عنينقل وربإ أيديكم، عل افه فتهديني محطئا أكون قد ما-جعونى، ستنكروثه 

صواب.اثه فابيرن صوابا، يكون وقد حطأ، ائه فأتين حطأ، 

لأضيأذ:صبناالأإللكذأهول! حرام، إنه لأأقول! الإنثئج هول! 
أذذوق شل وضعا حبهثلئ، علميه وضعت، فان لتا، الإنثئح كان إذا ثم الرفت،، هذا 

قالوا!كتبهم، ق العلم أهل ذلك، يكز ومد النجود، ق محزيلث، لا مهدا عليه، بو 
لهذااُبمبجؤ تحائة عل واقتصر يطن، عل أن '، ممموشر عهن عل الإنناذ تجد إدا 

الإسلامي.اص ط. V( ١ ٢ / التهى)١ غاية شرح ق اض أول مطالب :١( 



لق1ءاتاااي1باإنضح ٥٥٦

ذلكعل والدلل حى، وهذا يصح، لا مجوذْ فإف عليها، يكبس أف يوف فقط 
لملإدا الخئ، ئدة ق س البي تع تحل رركغ ت قال مالك بن آنس حديث 
؛.عليهءأمجد يؤبه، سط الأرض مى وجهة يمآكذ اف أحدثا تتقؤح 

اصن•من بد لا أل عل ذلو جبجتة* ونحي؛ قوله؛ ول، 
كافنإدا ا-اثد، هدا إل الرف بنا يمحل أف أحثي لا وهوأنتي الجواب، هو هدا 

وكإالحصى—، ~أىت الحصباء عل يصلون عثوأيقلاوئم الرمول عهد ل الصحابة 
عليه،مجد ثوبه، بنط الأرض، ق جبهته ممكئذ لمْي"سني إدا آنس، حديث، عث، مس 

انوم؟ اجيناكامافرش مثجعل أف إل ، بناالرفيمحل فكيف، 
أنلأخي تحل لأ لأنة ؤ1إلن حرام، !نة أقوَل: أف أنثيع ^٠ حرم، ؛نه أثا

إلابمش•حرام إثة شء؛ ل بمول 
الثيءق إلا بالحزمة يهول، لا وغرم أحمد كالإمام خذيهيذ ائثثتا أف واعلموا 

اللإثة تحريمه، عل ذلث، أدله هناك كاك لو حر حزام، أيه ص فيه وود الدي 
الهدا أن ذللث،، أوأكنه ذللث،، أحب لا يقول،; ما كثثرا إجاباته ل كاف بل يستهلح، 

حرام،هو هل له! فيقال يرا-ض وأحياثا هدا، تحثبإ أو هدا، ائرك أو ينبثي، 
جدا.صنيح ثيء فالتحريم كدا، انمل أدري، لا فيقول• 

هلفيقول! السائل محيئلث، ثم هدا، معل لا فنقول! أمثله، إلينا رد نحن الأن 
حراتا؟أكاف ١^٤^إذا الإنناف لأ:ثئي وهل لانحنل، فنقول: حرام؟ قدا 
(،١٢٠٨)رنم للسجود، الصلاة ل الثوب سعل باب الصلاة، ل العمل أبواب الخارتم،ت أحرجه )١( 

غاّرق الوقت أول ل الفلهر تقديم استحاب باب الصلاة، ومواصع المساجد كتاب رمسلمت 
(.٦٢رنم)• الخر، شدة 



٥٥٧ارإت1ءاثسواسرن 

كدب؛عني يمال الذي وهذا حرام، المجد ق الإنمتج إف قالت، ما أنر ذا،لهمت 
تئصالواأن دلالثا مل سمعتم إدا علتكم الواجهب إنإ عجبة، اء اصّتمعون لكن 

ثيءوكل موجودة، والسيارات، موجودة، تإ r١التليفوJاش فالحمد وسألوزإ، وي 
موجود.الله— حمد ي— 

••هصى•*

ندءبفاءاث؛نيضء:-  ١٢
رسولإف المساجد! أئمة أحد مال لقد ثاتا! اف،، ز أحتلث، إق أولا! النوال! 

ظهر،أو عصر، كملاة له اممه ؤبعلها مإرْ ق ا،لومن الت بماء مدة إل قال! س اف 
صحح؟هدا مهل 

قمتحاين حمينا محنلنا أف اممه أل ونفيه، أحثتا الذي اممه أحثلن، الحوان،! 
اممه.

بثيء.ليس كاته سرينا، يذهب ااإمستا بالننتة الزمى أف اعلم 
>لثث،فال: قال؟ ماذا ليث،، كز ماو! ؤاثتثئ عام، مئة اشُزبج أطُث، نمد 

مال!افه لأف اليوم؛ أوبعمى يوما، منة، مئة وهي [، ٢٥٩تالمرةته يوم بمص أؤ يوما 
النهار.احر ل وأحياه النهار أول ق أماته الله إل 

والنوموهونوم، نستا، وازدادوا ينس، يلايمئة كهفهم ل لثوا الكهف، وأهل 
وقمماتوا الذين وهؤلاء فته، الوقت، دهامح—ؤ ل أنممع ا،لوُتإ ل كا،لومحتؤ، ليس 

تجدهلعم ل كاف مثن الأن؛ ماتوا كامم ثيء، عليهم مر ما كاّبمم تجدهم التنين 
عنده،الونتح يتباطأ جحيم ق الذي لكن يكشر؛ واسنع مريتا، الوقت، عاليه ينمى 



٥٥٨

ابىإل حش مشاهد، ثيء وهدا العافية— الله أل —نطويلا عليه الوقت ؤيكون 
\لأذدوأيام الأمن، أيام إف ،؛ J^5الأحبار" أهل حك،اء من يعتثر ~وهو حلدول 

طويلة.كون والفتن ا-قروب وأيام ا-ائوع، وأيام مريعا، نمقي 
صحح.وهدا 

إلاعننهبؤئؤأ فكانمم المائة، يوم جاء إدا الاJفوذين كل أحي، يا دأنول،ت 
لص;آه[،مرهو؟ئاه من يمنا من ٠^^١ المجرمون! يهول، ولهذا لادازءات؛آ"؛[، أوُءمناه 

كأنه

صحيح،هو هل الخدين،: هدا عن أعرف، لا أنا فيلثج- الله -بارك فالحاصل 
أعأJلم.وافه النضر، لمح من أنتغ مريعا، يزول، المدة إن لكرت أقول، لكن لا، أم 

١٢-

الئزثة؟الركعاُت، j المصل امن تنئ هل الث>ال: 
لكنوا-لخهرية؛ السرية الصلاة ل آمن ت يقول الفاتحة من انتهى إدا الجواب،• 

ا-لخهرية.الصلاة ق -يا وتحهئ الئزية، الصلاة ق تتا تحهر لا 
••هصى♦•

الماقوةوادووقلأق1رباشج؟- ١٤

الزوجحئ،علالزوجة؟لأم هل الئؤالت 
المعروف،ثى يغوف لكن الزوجة؛ عل حث، لها م الزوج أم لا، الجواب•' 



٥٥٩اوه1«اثضواستءذر 

مصالحها،ق فراعيها بزوجته، الروج مودة يوجب مما هذا ويكون والإحسان، 
يالخيرافه صثحاق، تهول(! الصباح ق أص؛،غت، ؤإذا الثسثر، الأمر ق قئدمها أو 

حش.وهذا وؤ، لا حالتي، أويا محلان، أم يا إما فلأنه، يا 
والزوجة.الزؤج بين( تكون بالعروق، العاثرة لأف فلا، واجتا، كونه أما 

وبركاته.افه ورحمة عليكم والئلأم 

٠٠ ٠٠®^©



اتا«اتاكاو،ال،توح

ااأف1ءاثمج4اثيئ،
تنى— حم— 

وأصحابهاله وعل محمد، لإتا عل وسلم افه وصل العاشن، رب فه الحمد ئْء
لإ4(طتنإليومامح،كبمد؛

و)لقاءلمت الي الأسوعية اللماءات من والئرن التاسع اللماء هو يهدا 
شهرمن العاشر الخمز هو وهذا حميس، يوم كل ل بم والى الفتوح(، ، ١^١٢

عام)ها؛اه(.الأول ربح 

منعم جزء مسبمر يدأنا قد لأننا الثني، سورة يضر اللماء هدا ثيتدئ 
النبأ.سورة 

منويي مستقلة، أية البسماإة ه، آلإبم آؤتى آث م ؤبمّ■ءغ؛ثلت اممه يقول 
هلبل بعدها، الى السورة مى ولا قبلها، الى السورة مى ليست، لكثها اطب؛ كلام 

منبالسمله براءه سوره افاح فإن يراءه، سوره إلا السور، ثها يفب^ منممله ايه 
تنزللم البممله أف ونحن بل ظ^بممح، الصحابة منهج عى والخروج البيع، 

ثا3لثرم\كتاممه لمول لحففلتؤ، نزك لو لأقنا التوبة؛ وسورة الأنفال، سورة ين 
الصحا؛ةأو آلا تنزل، لم لكبجا ]الحم:أ<[، هطوزه دم نإئا ألأم ثزة ثن نا إ> 

منهل هل سورة؛راءة! علثهم أسكلغ الأخيره الكتابه وكتابته القرآن، •مر عند 
الثملة.يوف فاصلا فوصعوا مستقلة، أمتا أم الأنفال، سورة 



٥٦١ا1ُاق1ءاممسعواوسوذا 

تتعال قوله ل الماصى الدرس ل مق ما عل يسثرْ مريجه ول 
شعهكدا قرأتيإ ن ظ [، ٢٦— ٢٥]الفجرت لده وداده7 يويق، ولا لد عدابد; ياُدب لا 

،jujjS'jilالأتن ي لأف القراءة؛ هذه عل وفثرما ءؤسئه، من كل 
قراءتتن•

لدؤ؟عدادآ لابمدب ،، الصحفق اش وهل بالكر، المراءةالأولت 
اممهعالان٠ بل أحد، افه عذان، يئدب، لا أي: لالفم:هأ-آآ[، لده نتامثآ ولأمؤ 

أند.اممب وثاق بل أحد، الثه وياى يوثق ولا أشد، 
دناقهولايوم، ■©؟ آخد عداثه لابمدب وهيت)كن؛مم بالفتح، الثانة: القراءة 

هداوثال يوثق ولا أحد، الرجل هدا عياب، يعدبر لا أي: 0آ-آآ[، ]الغجر; أحد( 
حرىهدا فلأجل به، ويثزثاهما عليه، الآتن قرأنا الذي هو وهدا أحد، الرجل 
التنيه.

ه:أنأي ١ ببمث،و أمم ولا تعال: قنله ثئسثر 
الكلاملأسفتاح هذه: )لا( ]اوواو:ا[: بهاآتلبه ولا عغ؛ةل: افه يمول 

و)لأ(البلد، -يدا أسم أنا يعني: المم، إثثايت، المراد لأن نافيه؛ ولبمت، ويوكيده، 
٠محصوصى وجه عل محفلم بذكر السيء تأكد والقسم. والتاكيد، للسيه هنا أت.ننا هذه 

الويد الحالم،، لدى معفى إكو0 أف بد لا قإثه به، محلوف-، ثيء كل إدف، 
ءنا.هم؛معظمة قهي والعرى، محلفون؛اللأيت، الذين مثل ذاته، حد ل محغا يكون 
معظمة.ولا عظيمة، ليست، الواغ ق لكنها 

بذكرالثيء تاكيد هي: واحد— —والمعنى اليم؛ن أو الصنم، أو فالحلف،، إدل، 
محصوصة.صفة عل الحالف—،، عند معظم 



لقاءاتا1بابائفتوح ٥٦٢

هناتالكريمة الأية ق والدي والتاء(، والواو، )الباء، هي1 السم وحروف 
آبء.حرف هو يدا\أءته أي و' 

الأرضبماع  ٣١يهئ و-ءظمها، لثنيها تنا الله وأمم مكة، هنا: واللي 
اممه—صل افه رسول منها بعن، ولهذا عغتْل، اللب إل الأرض بقيع وأحب حرمة، 

عليه—•وسلامه النص —صالوات، القر هونتل الذ>ى وتلم— آله وعل عليه 
محلوى،لأنه به؛ مسم لا ثحن ولكن به، يمم أف الأم؛ن البلد تندا ذجي.ير 

شرخلم ))_ ^)^٣: الض ئال ي بالمخلوق، شم أذ الحق لثا زيل 
ينعقهنا أمم ولهدا يئاء؛ نإ يقسم قإثه عغةْل اممه أما ٠، أوأشركا،ر كمن ممد الله 
١[.]اللي: ه آلم بندا ي ^لأ ت وله قق 

ؤدأنتضيثاأ'شه:نسومإهسال; 

حالالبلد غدا أمم المعنى: قيل: لاولال;آ[، ١^^ ب؛دا ض ؤن\وت تثال: قال 
ثرفها•إل ثريا يريدها مكه ل ه البل حلول لأن فيه؛ حالا كويلث، 

البلد•هذا ستحل وأنت المعنى: وقيل: 

الفتح؛عام وذللث، ه، للرسول حلا كويا حال بمكه تعال اممه ام إققكون 
ذللث،بعد محل ولا مله، لأحد محل ولر للرسول.، أحلت، الفتح عام مكة لأن 

,,٢١)ادوم'كخزثيابالأتي<ارم.لحزتيا ااندعاذلم، يئصمُ:

وامطى:(، ٥٣٢ رنم)١ بالاياء، الخلفج كراهة ق باب والدور، الأبجان محاب أبوداود: أخرجه )١( 
(.١  ٥٣٥)رقم اض، بغير الخلف كراهية ق جاء ما باب والأيان، الذور أبواب 

كتابوسالم: (، ١٠٤)رقم الغائب، الشاهد العلم ليبلغ باب العالم، محاب الخاري: أحرجه )٢( 
(٠ ١٣٥رنم)٤ الدوام، عل لنشي إلا ولقطتها، وشجرها وحلاها وصيدها مكة نحريم باب الخ^، 



٥٦٣اله1ءالت1سعواسءذ 

عاموذلك للرسول، حلا كاستت، إدا نأ مقيدا البلد -؛ذا تعال اممه إقام هكون 

الأصنام،من طهرُت، حيث ثرفها، إل ثريا ازدادمت، اليوم دلك، ق لأما الفتح؛ 
كانتأن بعد البلد هدأ وصارت عنوة، بلادهم عاليهم وفتحتر المشركون، وهزم 

وبعدتوحيد، يلاد صارت، شرك، بلاد كانت، أف وبعد إيإن، بلاد صارت كفر؛ بلاد 
الفتح.عند كال لمكة حال ؤ فاشرفبلادإسلام، صارت عناد، بلاد كانت، أن 

ؤووالدومادلث4:ثنسترمإهسالت 

فننولد، وما بالوالد وأهم أي! لاوالد;'آ[،ت ولده وما ؤووالاJ تعال؛ هال، 
بالولد؟الراد ونن بالوالد؟ المراد 

رض،لمعنى )ما( تكون هدا وعل آدم، بنو ويالولدت آدم، بالوالد الراد قيل؛ 
العقلاء.لغر و)ما( للعقلاء، )ض( لأن ولد؛ ومن ووالد أي؛ 

وكلوالبهائم، الإنسان، ولد؛ وما والد كل ولد؛ وما بالوالد المراد وقيل؛ 
ئدا-مثلا- تخرج كيف عثل، اش آثات، مذ كلاهما والمولود الوالد لأن ي؛ 

قدرةكنال عل ذلل وهدا ا ماء؟ ؤمن نهلفة، من بصرا، سميعا شويا، حئا الولود 
آذاألأثير آؤيِثن ؤ نهلفة، من كمج ظإوؤأ الولد هدا إف حنث ءغءْل، اف 

تخرجوغيرها؛ ايثرات، كيلك، [، UU]_:ه مي، دن.حمبمينؤ هإدا يطمؤ من قلمته 
١حد من تعال افه قاء ما إل ثكتر م هزيلة، صعيثة 

مولود.وكل والد، كل يشمل عامة، هده أف الصحيح إدل، 
كنقاألأء؛،يىمه:

هنا:واقعةفيحوابإ)اللام( في3َده الأمن  'ه-نال: قال 



لق1ءااتااسا،غترح ٥٦٤

حلاحملة فتكون أيقا تأكيدا الحملة ثنيي وقد تأكيدا، الحملة المم؛ 
وقد.واللأم، الس-لم، وهي؛ موكدات٠، بثلاثة مؤكد0 ه ألإنس 

•آدم نح، بذ مرث م بممل جض سم اه 
ننثان:فيها وؤفيَثده 

مستمنا،الحلمة؛ ق وجه اكمل عل حلق أنه ن يعني، استقامة، ق الأول! العض 
علالرأس منه؛ بالعكس والبهائم معتدل، وبدنه رأسه، ويرفع قدميه، عل يمثى 
حثتاتعال! كقوله فهو البدن، أعل مرتفع الرأس فلا، بنوآدم أما الدبر، حذاء 
لاكن:؛ا.ةئود>ه ثمير ؤآ ؛[أنس 

يعافالإساف وأف ومعاياما، الأسياء مكابدة هو الك؛د إل قيل! الئاق؛ ايض 
ؤيعافذللث،، غر وق ا-يزثا، إصلاح وق الرزق، طو_، ق الدثا، أمور ق الثمة 
هووهدا الله، معاصي واحتنانم، الله، ءلاعة عل ومحاهدما ه، ثفأمد،ع معاناة أيقا 

سيئةان الإنا؛ؤآ إذا صثا ولا الرزق، طالب، معاناة مى أشد يبمتر الذي الحهاد 
الناسمعاناة وق مسه، معاناة ق الثمة سيجد 3إو4 غرسا، سنهم وصار منحرمحة، 

أيضا.

لسن؟شاملأ الأيه تكون أن يكن أفلا قاتل: قاَل فان 

معني؛ن،محتمل آيه العزيز الكتاُس، ق وحدثر إذا ينبغي وهكلنا بل، فالحوا'ء<ت 
وأونع.أممل القرآف لأن العني؛ن؛ عل فاخملها مناقصة، سنه،ا وليس 

وآلثعل1أشن،ؤ تعال: قوله فمثلا الراجح، فانظر مناقضة، بينه-،ا كاف قاف 
هوما ،— القاف—بفتح قزء جع ف)دئوء(: IJ[XXA ،]_؛:رووه ثثثث يربممقأشّهى 



٥٦٥اااتاءاه1سعواسنوز، 

العنينعل الأيه محمل أذ يمي؛ لا فهنا الطهر، م ت وقيل الخيص، هو ت نل امء؟ 
به.وخد القولين، لأحد الرجح اطلبإ لكن للتناقص، حمينا 

ثامالهالأية تكوف أل يصح ناس:؛[، فيَئده -،J«L نقول'. فهنا 
الأمور.اى ملبمعاناه كيل. ول وأسقامه، قامة حن ل اى• للمعسابي. 

للأسلة.لتهمإ الينات، اش ايات من المدر هدا عل ولثفممر 
تببوأف تلاوته، حى كتانه يئلوف ممن حميتا يجعلنا اف سبماىهؤئاقأ اطه وسأل 

هوالوهاب.إنه رحمة، منه لنا 

••0صى••



٥٦٦

الإساة

ساذمحطبنياصإاتنخصانيه<:١- 
العال،اء،كبار هيئة تل من الدعاة بمض إيقاف تم ئد امحه معلوم اوث>والت 

اض~،—حفش باز بن اف عبد بن العزيز عبد الوالد الشخ لسهاحة حهلاا«_، بموجس، 
للدعاقالإيقاف دلك أل آخره ل ذكر وهد الشباب، أيدي ين موجود الختلماب وهذا 
هدهمن محير ثخص جاء فإذا الله—، —هداهلم أخطائهم من للمجع حمايه 

مذمحدث من عل الناس ثار البيع، أنل بمص أساء كتلمح عليها ويبّ الأخطاء، 
هؤلاءلأشخاص يتعصبون وأصبحوا الدعاة، ق بالتلعن واتبموه الأخهئاء، هده 

فاالصحوة، شباب بين وفرقه فتنه دلك، نسبب فيهم، ويوالون محيحادون الدعاْ، 
خثرا؟اممه جزاكم ساحتكم، توجيه 

وأبنائنا!لإخواننا توجيهنا الحواب! 

مواكألرلآنتيهثانضضولدظل''ا.
علصار وuذا لفلان؟ خدث ماذا الؤال،، كثرة محهم آلا ثاتا: 

؟لأنتي.شضكثرةاسمالرى.
م،ه البت لأف الأعار؛ ؤافناة الأوقات،، إصاعه يكوفءثهم آلا ثالثا: 

ئال،نلهدا الأموال،، إصاعة من تحببه \ءظإ الأعإر وإظءة '، الألا١٣إصاعة هذ 

كتابلم؛ وم٦(،  ٤٧٣رنم)ونال، نل من يكرم ما باب الرقاق،، كتاب اJخارى،؛ أحرجه )١( 
٥(. ٩٣رقم)حاجة... غير من ائل المكثرة عن الهى باب الأنضية، 

سبق.الخريج )X()؟( 



٥٦٧ال،قاءالت1سعواسيز، 

ثصبميط أعمل ^، ٠١و؟ آمجملؤ يث؛، ءال ألمق ليهم جاء إدا حئ ؤ ت تعال اف 
أركبأو المصور، أبني أو البناء، أبني لعل ت مل •ا[،ولم لالؤمون;ارا*-• ه ؤق 

بلهذا، يمل نأ دلك، أفته ما أو الخميلأت،، النساء أتزوج أو المخمة، الراكب 
قما كل من أثمن العمر أو عر دللئح هدئ ه، جن متا صيأءا أسن ٢، ؤ ت قال( 

حارة.الأمور هذْ مثل ق الشباب أوقامت، ؤإصاعة الدسا، 

الشبحرأمهي وعل امء، كثار هيئة ل الناز:ثموو، كاف إذا أرى: خاليي 
موولتهم•ونحث ذمتهم، ل الأمر فيجعلوا باز، ثى العزيز عبد 

مءين أثورهم التاز ألأَمح بلأآعفليأ ههذا لاطون، كانوا نإذا 
الخلم.ذلكأذل يصءل 

منهينا،كاو ما به ويبنون الناس، ينفع دور ص بحث أف لنا يئبعي ذ ظ 
وربايقيدون، ولا منه، يتقيدون لا الذي الكلام ق الوراء إل يرجعوا وألا 

بعدالمرقة فتحمل الأحرين، ق والطعن والعينة، الكذب عل 1واو1ئهلإأ عئمل 
الشؤ.ومحصل الائتلاف، بعد والعداوْ الأجتاع، 

الدعوةوهل ا افه؟ ندعوإل وكيف نحمل؟! كيف، عن الأن نبحث، أن علينا 
أفدول عليه، هو ما عل بالثيء وياخذ منها، الإنسان تحرز بنروؤل ممده اش إل 

نأمرلكن بصرة؛ عل افب إل يدعى بال نأمر نحن ا إيقافه؟ إل يودي أمرا تجدمث، 
قالخلي إصلاح •يا ويقصد البناء، •يا يقصد حكمة الدعرة ق يكوف بان أيئا 

ودياهم•يمحهم 
اممه——وممه باز ن العزيز ء1ل> الثخ كتاي—، من السائل دكزْ ما تناقل أما 

منالمائدة ما الناس، يتناهله أن أرى لا ذلك،؛ أرى فلا الداحلية، وزير إل الموجه 



رقا«ادااا؛اوااهتوح ٥٦٨

ااعل،اءكبار لهيثة يتعصبون اناس فرشزت أحد عل الناس يثير مما هدا ا ذلك؟ 
منها.ايجتمع حماية محب أحهلاء، عندهم هؤلاء فيقولوزت 

وصلوا.العلياء أخطأ فيقولوزت لهؤلاء يتعصبون وفريق 

ؤإزالةالفتة، إحمائ والواحن، هزلاع، إل ؤإثا هزلاع، ال إثا محزب فيحئل 
ثيءءندْ من أو وأرى الكتاب، هدا الناس يتناقل أو< أرى فلا رقة، من تتا ما 

فلتْزيه.ؤإلأ به، فلتحممغل حفظه، ق مصالحه هناك كاف إذ منه 

ثذة_ثنتل؛j ِمما ازز يتنام؛له وأخطز،L ذِلك، س أشد أو أيصا أرى ك،ا 
بواجبإحلال أو الحكومة، من تقصر أنه يدعى ما نشر ق الخارج مى البلاد 

تماماعليه ينطبق لأنه غيبة، إنه فيه؛ بمال ما أدنى هدا هإذ لمحرم، انتهاك أو عليها، 
>اذكثكقال: الغنة؟ا نن ئئو ؤا قال uذا للغنة، الئّول حد 

يكز0اا.يا أحاك 

قعلعا.كرهها إليها، تثسب، اش الأساء هذ.ه تنثر أذ كره الل.وله أذ ثلئ، ولا 
الصيام،ولا الصلاة، كرها لا انجر الدنوب كبار مذ والغيه فهوغيه، إدذ، 

إذاهدا يعام،، أذ حطر عل فيها الاسمان يكون والنح، الحج، ولا الحمرة، ولا 
الأذان،وملع العيان، بمشاهدة صحح عي كاذ إذا أما ثايتا، صحيحا ينثر ما كاذ 
إذارأيث، له! فقيل تئل البي. لأف بماثا، يكوذ أذ غيه كونه إل ينفافج مإيه 
مافيه يئن إلإ نإذ اعتثه، مميب موو ما فيه 'كان *إذ قال: أقول؟ ما أحي ل كاذ 

نئولصبمق«^.

٢(. ٥٨٩رنم)السة، نحريم باب والاداب، والملة الر كتاب ت لم مأحرجه .١( 



٥٦٩اسءاممسعواو|،ترزا 

له،حقيقة لا كذبا ثنضها ل أف المنثوران هذه بعض ص سمع وحننإ 
التشويه.ا،لقعبمود ؤإنإ 

اللأنه إما؛ تناهلمها ق أف ونرى الئشوراُت،، هذ.ه تنائل من ُحال.ر فنحن 
الأمراءوئتام الثلمإء، ئقام لأن ١^١^١؛ الأناذ بمب زلا ق، الئزإلأ :زيد 

الأمروئ وغيبة ^٤، ١٠٧١رحل كغسة ليت العالم قغتبة حثاس، مقام واللاطن 
ينثرهفيعا للثقة تقليل ثم بعينه، فيه مدح العاي محة ودحؤْ، الكناس كغيتة ليت 

فقدالعالم، يقوله فها الناس ثقة هلت، إذا الخعلرة؛ الشلة هئ وهبْ الله، ثريعؤ بن 
مىالأمور ولاة هسة قلت ؤإذا الشريعة، مى هو وعلمه أكثزه، أو علمه، كل صلمع 

ضنحرج لا الى أوامرهم واتاغ لهم، الناس انقياد هل والملأمحلتن، الأتزاء 
يريد،ما عل يمث ان إنكل وصار الموصى، حصيت، دلك هل ؤإذا اش، شريحة 

حعلرة!إخوان يا فالمنألة 

يعارهعن أو يمينه، عن فالذي منشورا، كتب الناسم، من أحدا لوأل الأن 
هدايحم أفلا الناس، ي ينشره أف يريد حإر~ فيهم اض شاء ~وإن الثاس امة عس 

قلئ،وغيبة.لا عدوان هذا عليهم؟! ءدوائا 
ثقايوثر لم الناس، عند هدرهم انحط أو 7،-م، الناس ثقة هلتر لو أقرم مع هذا 

أونحلبااثربمة؟االأس، نحل ^^مة،صإذاكانم،اتية 
المئثورايت،هذْ ئثر ق أف فيْلنون الخثر، بحون أناتا رأيت، لأف هدا بسهلت، وأنا 

فيهاليس اشر المنثوران هذ.ه تثر ق اعتقادي أن أسهدكم ثم الله، أشهد ؤإق قائده، 
ادفأي وأف لأ:زدادخاإلأإء، اف الإنوأف الدنوب، ؛،^ ٢٠والثL، التية \ب 

باثمه.تنوء ان الأنقاف ايشوراتح، هذه -ماء س المجتمع نر محصل 



ميمهاكيف وطمأسة، وزحاء، أمن، بأيدينا؟! الأس هدا مدم كيث 
الحكوماتصد المثلحة بالدعوق قاموا من الناس مى أف تعلموا ألم بأيدينا؟! 

القواسوثفع اش، أنزو ما بغر محآكم بأنيا تحرح والي كحكومتنا، ليست الى 
المسلماناممه عتاد لتحئمفن الرومية، أو الأمريكية، أو أوالإنجليزية، القرنية، 

الأذى،التيجة: تكون التيجة؟! تكون وماذا ممل؟! ٦^ ما القوانثن؟! هْ 
أس.ولا استقرار، ولا وسلهلة، عنقا، الحكومات هد0 وازدياد 

كعمررجل ظمها هل ظثها؟أ من ذمت، إذا الحكومات أو رى إننا ثم 
وهداشإمنها، ظفها أحيثوا! لخطاب،؟! ام 

بهيلاقي ما إل ينظز ئم والنتائج، العوام، إل ينقلن أف الإنسان عل فيجيط 
تالأننقاق:ا"[.ملتيوه نه'ةد.ثا إك إوك'كاغ الأمتن القيامة ين؛ ربه 

ماالأمراء؟! معاين، وثتثر المل،اء، معاوأ< سر لاذا ■ءغ؛ثل؟! فه يقول ماذا 
قوالحكمه اطه، دين ق للتصثرة إخواينا عدي أن تعال اطه مثنأل الفانية؟! هى 

افه.عتاد معاملة 

*•هجمى•*

لسع:وكيفية اههطأ٠ ينض خفم ٢' 
سمنألة ق العلناء عالإس أ-ؤهلآ فإذا الغيبة، محييي ق صابطا ثريد الئؤالت 

يولهممل بنمامه" يليق ما وكل وتقديري احترامي ~مع ١^١؛ هذا كاف مهنا ائل الم
منها،ومحييري حهلأ، الملمأله هذ.ْ بأن ثسني هل عرشه، توعل مغر عغ؛ْل اطه باق 

ائهأم غيبه، يعد العلم س درجته ق لت، وأنا الدين، ائل مس فيه أحطأ ما وبيتن 



٥٧١اتسعواو،،توذ الهاء 

القدحهئ فقط الغيبه أف أم ا العالم؟ من درجته ق لت لأش ابيّها، أف ل قور لا 
المنأثة؟هذه ق الضابط فإ إ تسه؟ نيته تكون خص شق 

تقال من ءاوث،1 إدا لكن واجب؛ الخهلأ ئيتن فيك~ اض —بارك انفلر الخواب! 
عليهؤيلزم مذكر، وقوله ح3؛لأ، فقوله عليه، امتول يعني! العرس عل استوي الله إل 

أحدا.مثت ما ، iljUاهجج، من عندك با وأتيث لوازم؛امحللة، 
٠لث\ن الع\ن من خر فالعمم 

إدامغ ولا الشحص، هدا صد متنصب أنك الف1ال يقلن ألا الأول! السسب، 
كمرة.حناُت، وله ومحرما، الناس ث؛ن مرموقا اشنمثن هدا كاف 

البدعة.هيج ق ماركه ممن غيره وعل عليه، ا-يم هذا كوف أن الئاق! السب 
محبمؤركتءالٍ، بن ممحين نيل وماد ؤ قال• مادا قرعوف آل مؤمن إل انظر نلهدا 
أتقتلونيمل؛ ولم [، ٢٨]غافر: ه أئة ريك يقول، أتن نحلا أثتلود< ِإيمنهو يكثر 

له،ينتصر أل يريد شخصى، ارتباط موسى وس سه لقيل؛ عثته لو لأنه موصى؛ 
ه.زه يقود ؤاد< لايعرفه، ءح كأنهيحلاه، جتإلإلآ فقال؛ 

وعل،عليه الله ~صل اي معاملتهم 3، قريش مع غهتن أبوبكر محنل ك،ا 
؛.اف4؟اا ري، يقؤل،؛ رجلأأر( ه\وفلو)آ فقال؛ — وملمم آله 

١^^^•طين من امحن ن مج 
مرموقشخص مذ ١-^ صدر إذا مغ لا فهوخؤنا، الخهلآ، عل تكون الأما 

رقمحللا؛،، »لوكتمتخذا الييه: قول باب الَمح، أصحاب كتاب ال-خاريت أحرجه )١( 
(٣٦٧٨.)



لق1«ات|اواساهتدح ٥٧٢

وأجعلواناقثه، به، اتصل خطأه ابين أل مل لكن به؛ ؤيمتدى بقوله، يؤخذ 
إليه؛وونير الحي، له تبهم( فإف الحؤ(، إل الوصول القصد دام ما مستواه ق مستواي 

الاجتهاد،فيه ينؤخ لا أمر ل حالث اثه أرى وأنا يتهم،، لم ؤإف المهللوب، هو مهدا 
الحق.بيال عل بجب هده الحال ق قإيه 

••ؤمى•*

انيين،ض المتعطة العربية عي الألفاظ كثرة علكم نحفى لا القوال: 
المبثةالثعة من لها اiرادف إيجاد عدم والمثكلة و)الليموزين((، راليجر( مثل• 

التوجيه،أرجو طويلا، يكون ، اجلرادفأف أو الأعجمي(، الاسم انتثار بند إلا 
•خثرا الئه وجراكم 

القرذن،يا نزل الى العزث اللثة عن، للدفاع حوا افه جزاك الجواب،؛ 
فال:أنه قبسآقصمُ البل عن زوي إنه حتى لغات أشرف م، والتح، 

ميئمهامحداي١؛•
الأعجميةالكبيات هذ«ه بدل، يجعل أن يٌبغي، ايه تفضلث،~ ~كءا والحقيقة 

الأل(،)المائي أو الأل(، )الداء بالعربية: نمك، )المجر( نثلأ: عربية، مات 
الأنعليها مكتوب وهي، الأجرة(، )سيارات بالعربية: يمك، ورالليموزين(( 

الأعجمي.الأسء زال الئاز اءتادَها إذا فلاه )أجرة(، 

عريلأف لثلاث: العرب «اموا ولفظه: (، ٦٩٩٩رقم ، ٩٧التانرك)إ/j الحاكم  ٠٩-^١ 
ءربياُ•ابنة أهل لكلام ري والقرآن 



٥٧٢اوقاءامماا،،ءواسون 

كالئاتهده لأف جدا؛ مهثة وليست تغيير، ذات لست اثنألة هذه أف عل 
معانإل العربية العاق وتنتقل الناس، و؛ن ثدور لمعان ولبمست معتنة، لأشياء هي 
)ميس(،مثل! أعجمية وهي ممثة، أشياء الكريم القرآن ق ذكر وقد عربية، غير 

أشبهها•وْا ورإمترق(، 

مهل؛أرها عندي أمتا إلا الأعجمية، باللغة جاءت ؤإو الأعلام، فهده 
لأنءلويالة؛ تكون ألا و؛ثرءل عربية، أم،اء لها نوجد أن الخير أف شك لا لكن 

ماندؤيتثا،أعطني الئوقت ل للحامي تقول فعندما بلاء، الأمر زاد المهلول الأمم 
مباشرة.يعهليك يإثه 

••)هصق(••

حكمفشيةاضبالسم:٤- 

زنوو:ا الصحابة: فقال الأسعار، عك المدينة ي اليت. يد ق القوال: 
الثازيى«اتامط، القاص، اكو، م اضَ »إن الض ممال يا، نو اض، 

باكعر؟عئيجل افآ سمي فهل ٠، ر الحديث، 
هوالق، اف يعني: الأفعال، صمات مى صفة م؛ أف ل يظهئ الدي ابواب• 

وافُل، يظهئ الدي هدا الأماء، من لبمن مهو ؤيزخصها، الأشياء ثغل الدي 
الرسول.فال محا نقول لكنا أم؛ 

اليؤع،أبواب والترمذي؛ (، ٣٤٥١رقم)التمر، ل باب الإجارة، أبواب داود؛ أبو حرجه أ ا
يعر،أن كره س باب التجاراُن،، كتاب ت ماجه وابن (، ١٣١٤رنم)التمر، ل جاء ما باب 

*آآآ(.رنم)-



لق1«اءالب1و،السوح ٥٧٤

قهماسهابتيالآولإد:٥- 

صس1ولأدْتجاينالأل؟

الدكر؛ juيسوى فهل مالأ، أولاده تيمن، أن الأب أراد إذا يتم، ابواب• 
مثوللدم محتل أل الصحيح نقول: الامحن؟ حظ مثو للدم أويجعل والأنثى؟ 

عئوْل.اف غمة من أعدو قمة لا أن4 دع1لم لأما الاسم، حظ 
*•ؤصى•*

حفزاضرساممفء:٦- 

للتحريم؟أم للكراهة الخثاء بمد تن ١^؛^، ي ١^٠ هو الثزال: 
الأمحبؤع؟ق واحدا ولويوما العشاء، يمد ال؛5ره لم، حكم وْا 

لكنه؛ يمدها والخدين، العشاء، مل النوم يكره د. الّمح، كاف ابواب■ 
حينئدفتكون الفجر، صلاة ترك إل دللأ، يودي أف إلا اللهم للتحريم، ليس 

الدراغ.مد باُبح ثن وتحريمه للتحريم، 

ألنفإننا يوم، كل أو بوع، الأّل واحدا يوما العناء يمد الكرة لعب، وأما 
فتجدمرصى، غيد وجه عل يلحبوما أحيائا الكرة؟ هؤلاء يلعس، كيم، أولأت 

الشاب،هخد وظهور شباب، وهم المخي، أكثر أو المخي، أويمص عاريه، أقحادهم 
ثمالنم،، ق اللل أكي بمفؤ.؛م أن إل الأم حم ينئي غد إنه لإ ثق،، لا فثأ، 

المجر.صلاة أويفومم ا-لإاءة، صلاة ثفومم 

(،٥٦٨رنم)العشاء، نل النوم من يكرم ما باب، الصلاة، موابتخ كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
(.٦٤٧)رنم • * • بالمحسح التكبمر استماب باب الصلاة، ومواضع الماجد كتاب ومسالمت 



٥٧٥اىق1ءامم1سعلاص 

واجس،،عى يشغل لم ما الأصل، حيث مذ بأتا فيه أرى لا الكرة ملعب 
السب*لهذا حراما فكون محرم، ق قوغح او 

••هصى••

 -Vشهاواسا؛منل

أثناءثانيه محللمه لها أردف ثم رجعيه، هللقه زوجته الزوج طلق إذا الثوال،ت 
الثانية؟الهللمة هذه تقع فهل يراجعها، أف مبل العدة 

تقع.للطلقة الرادفة _ Lyuتقع، أبا عل أي: ذلك، عل الئجء أكؤ ايزاب: 
بعدإلا يقع لا اكال الطلاق وأف تقع، لا أمتا الإسلام شيخ واختار 

الصواب.هو وقوله رجعة، أو نكاح، 
٠)قيء(•  ٠٠

شإياهخاسوي:٨- 

قوجدتا السعدي ناصر بن الرحمن عبد العلامة للشيخ الممجر ق النوال،: 
مقيلتكمرأي فإ الجار، زاهر محمد يدعى نخصى من تعقبان الهلعات أحد 

الحقيمv؟ذا هق 

الرحمنعد الشخ طلبة أحد هناك لكن الكتاب؛ راجعت، ما أنا وافه الخوان: 
محمدأخونا وهو ؤأ\سجوأأط أو كثاّة، ق اكعقيك، هدا عل تعقيتا كتب 

البسام.العزيز العبد ليإن ال



1ق1ءاتااكابالفتوح ٥٧٦

ظارا^صءضاسنحصاض:٩- 
هذاحكم ما عليها، اء والألك— الظهر، حلف التدين إلقاء متالأ الثؤالت 

الفنل؟

كلتاهما.اليدان كانت ^١ اليينْناةلفلأاضخ عل الإتكاة الخراب 
أيصا.قلااز اشنى، كانت إذا أثا 
ا.عليهمر المنصوب ة حلهذه أف ورد فقد بطتها، عل الثرى عل الإمحكاء أما 

••ؤصى••

اس(ضجمااطامماإيغ:- ١٠

عندهموحدنا وقد والتبليغ، الدعوة حماعة ءنالنا الرياض ق انتثرت السؤالت 
الناسبعض يزعم فقال• ّْهم؛، تكلم فأحدهم التوحيد، ق ومنهات عفليمة، أ-خطاث 

الأشياء؛بعض وهناك حطأ، وهدا \إث)ووبة، بتوحيد اعترفوا قريش مثركي أف 
م،فيه مجد ق الصلاة بجواز يقول الثحص هدا ثفس بل يقول، من نمنهم 

•النبوؤ^ دل؛الم^د وام

افومع عظم، تأثثر لهم حماعة أمم فيهم رأيي السلخ حماعة الخراب.■ 
إنكارهامحوز لا حنة وهده فامحق، أو كافر، من حم أيل. عل اهتلأى فكم 7ءم، 
قد—الذي ورعهم محية من إمم بل أحد، ق يتكلمون لا هادئون هم يم أ؛ل.ا، 

حوماوالفقه العلم مننائل ق يتكلمون لا أمم يحمدهم— لا وقد عليه، يحمدهم 
امء؛امحاك قالوا: أحد امحتفتاهم ؤإذا الزلل، من 

(.٤٨٤٨رقم)ا,موهة، ة الخلق باب الأدب، كتاب أبوداود: أحرجه 



٥٧٧الأةاءاثت،سعواد|،توز، 

طنةأو فلو عوام، عاثتهم لأن ممر؛ جهل وفيهم عفليم، جهل فيهم لكن 
يدعةأنه يظن ما او البيع، من عندهم ما إل ونظروا معهم، حرجوا العلم 

ثداي لكان وأرشدوهم، 
منفصاروا التياليعيون، هؤلاء 7ءم اتمحل قه فمتقة هممه أنامي من وكم 

عتاداف.أفضل 

الذيايحثع لأن السعودية؛ البلاد حارج إل يذهوا ألا به أنصح الذي لكن 
ممرة.بيع أهل رؤّاءْ إن ل؛ يقال البلاد حارج التبليغيون فيه يجتمع 

فيكفيالؤُويية، بتوحيد يقثون لا المثركن إن ت منهم وافت من قول وأما 
يقؤونقريثا فإف معناه، يعرف ولا القرآف، يقرأ وأنه جهله، عل نداء دا ئق 

.تامى يقنتتّ إن تمن آلأيي، لي ثم، ؤ عيججل؛ اممه يمول بالربويية، 
آثم^نرشوييث< ألكيع آكمثؤمق، نيتا من تل أؤ [، —٨٤٥٨زالومتوزت كيقؤتجن 

شءلكل ماتكؤيت، مدوء من م ؤ -٧٨[، ٨٦]الومون:,مموه مسقولورى> ?وآ الخبير 
-٨٨لالومونثؤوه ميتؤلؤيى أج؟ مامؤن إمن>كتن ءيه أثار ولا بميد محبمو 

محزون.فهم [، ٨٩

ألثنعإتؤلئ أش آلثء من ينرةق*إ من ثق ؤ عَفقل• افه ؤيقول 
^مححسوزنأسهص ض أكن ثعئ أك تن وش؛ئآلي دآمحتر 

صريح.واضح وهذا [، ٣١]يونس:

لأنالنيوي؛ بالمسجد ئبمر عل بتي مسجد ل الصلاة بجواز استدلاله وأما 
ولممجد، ل عئدث لم و. اي قر لأن جهله؛ من أنصا مهدا اي. قر فيه 

إلالناس احتاج لنا لكن ظ^بمها، عائشه بيت، ق دفن وإن،ا مسجد، عليه يص 



٥٧٨

الضروبقي وثعوْ، الشرقية الحهة هي منه يوثع مكان أسب أف ورأوا يوسعنه، 
عله،المجد لبن وب الّجد، ق هو قلى مقل، بم، ل مكانه ق قمورته مق 

واصح.وهذا 

••)محيق(••

مايوطدلإق1مجاسةس:- ١١

هذاكمية يشترط فهل وأقواله، كتبه ق متنوعة بيع 3، يبع رجل النوال■ 
التجة؟عليه محام أن مبتدعا الناس من أوغره الرجل، 

داعية؛وهو منه، يأحذون والماس موجودا، الرجل هذا كال إل الجواب• 
فيه،صل الذي الثزل اذكر ؤإنإ ذللئ،، إل حاجه ئلأ ؤإلأ اسمه، ذكر من د فلا 

كافإذا أثا اشن، من أحن التعميم إو قليل: و5اقالت،دبل ضلال، نه أس 
قدفهنا بدعه، من ويأخذون يندادونه، الماس وترى أسلمت،— —ي موجودا 

متتير.ثنيينه إف نقول: 

••)قسمق(••

١٢-

الخمعة،اء مفيدم، الخامعة، ل للدراسة الرياض إل سافر ان إنالقوال: 
ثمرمذئاحت النافر حكم يفق فهل الاثنتن، عمتر بلدْ ؤإل أهله، إل ويرجع 

وحمعها؟الصلوات 

فيهينو ولم وطنا، الدراسة بلد يتخذ لز لأنه فك؛ لا منافر هو الجواب• 
محبالخإعه، فيه محام بلد ق كاو إدا لكنه لعرض؛ إقامته ل ا،لطلقة، الإقامة 



٥٧٩الأقاءامماسءواسوذ 

عليه،حماعة لا الثافر أذ العوام يعفى عند انتهر ما وأما الخإعة، ثئفر أذ عليه 
القتال;و كاJ زم اكافر، واحاعل اج،ائ رن بل لة، أٍنل لا ^١ يمة، زلا 

١[،• Y:،LJI] iص نثثم ثيآيكه م سؤ{ ثم أس ِتي َمحث  ١٧
عنللثلؤؤ ذردئ> ادا ءامنوأ آفين النداء! سمع من كل عل واجبة والحمعة 

هاك،وأنت الفلاة فاتكء إدا لكن ]اس:ه[، ذَؤأشه إق لثثنتةنتزا ١ض 
ركعتين.عثة اتمل فانك الماجد؛ عن بعيد مكان ل كث أو 

••هصء(••

ططة1هوطمدضاسآأامل:-  ١٢
مذأكؤ خاءَ نز الس((را؛، خلف ثفرد ر)لأ قوله ١^١^ 

منيجوايتخ وجود مع ١^١^، الصقن ل ووقفوا راكع، وهو الإمام وأدركوا زجل، 
الإعادة؟أوظبإ ثصح، لا صلاثم إن مول! هل والشإل، اليمين 

فواتخافوا سواء يم، لم° الذي الصف حلم، اثنان وقم، إدا الخوابؤ! 
الأولوهوإكإل الأفضل، تركوا لكنهم صحيحة؛ فملأتم عنافوا، لر أم الركعة، 
فالرسولمنفردا، ليس لأنه الفرد؛ صلاة قال من قول عل هذا فالأول، 

رالصم، حلم، وخدم يقل رجلا رأى 
أنعليلث، حرج قلا تاما، الصم، وجدت إذا أنك، الراجح القول أف عل 

منفردا.، تقف

٠٠ رنم)٣ وحده، الصف خالف الرجل صلاة باب الصلاة، إقامة ى1ب ماجه: ابن أخرجه )١( 
السابق.التخرج )٢( 



لقاءاتااب1د،الفتءح

ض؛ولميبجمدشتنلئاه؛- ١٤
هبمئهرى خب نألأ ثثا ثول عن ثول بمي ي تعال؛ ه القوال: 

ه؟ثؤق عن ^*؛1< قوله؛ ل اكوين متب ما [، ٤١]١لدحانت

قالييتأنيث، ألفل ليت هنا فالألف لاوترة:آ[، ه ندى ؤ مثل هدا الخواب! 
منالأمم، من قهي هذه، أما تانيث، ألم، فيه الألم، كاسث، إدا اكوين من يمتغ 

أثبههإ.وما رصا(، )هدى، مثل؛ الكلمة، محنية 

••©صى•*

حمفا؛اممحاص1ر:-  ١٥

٥(٠ ر ءمئ0 رحل وهناك الشعار، نكاح المجاورة المرى ل انتثر الثوال؛ 
هدايروج أف أماس عل والدها فزوجه الس، ل صغثره فتاة حهلن، تقرينا سئ 

الداعيةهوموففح فإ صداي، يينهإ وكان الفتاة، هد؛ لوالد ابنته الخاطث، الرجل 
هؤلاء؟لمثل يصيحتلث، وما الأمر؟ هدا ق منهإ القريم، 

المثل،صداى يكون أف بثزط صهل، فالأمر صداق، محيتهإ كاف إدا الخواب،! 
نميإذا المنألة: هد؛ ق محتلفون خءهرا؛ث4 الفقهاء لأن صحيحا؛ الكاح فيكون 
يصح.أنه والراجح لا؟ أو يصح هل ت الزوجة إكراومن وبدون بثل' صداي 

بثلل لكن للناس، الباب أفتح أو يصح أيه الراجح إف قول؛ ليس محن 
الأولاد،أتاهم وقد منة، وعشرون خمس ولها وانتهتؤ، وقعت، اش المسألة هد؛ 
أفأزى وأنا كاملا، المهر دام ننا هرنا، ثدا كاف ولو حتى يتهم، نوى لا فإننا 

ولأرث،تمروط فيه قك، إذا صحيح الشعار نكاح 



٥٨١الهاء 

لالمرأ0.كفئ! الزوحين من كل ؟كوف أف اقؤ}ا(•' 
المثل•مهر يس أن الئاف• 

الكاح.عل واحدءمنهإ محزم ألا الئاوث،ت 
يأسهحتى ابنته، يمع أن ؤلإسان بجون لا ولكي صحح، هذا أل أرى فانا 

يجوز.زلا حرام هدا الشروط، هذء عل معه يتفق زجل 

••محيى••

١٦-

اللمة؟من يعتم ا-قل عل الذي الشم هل القوال! 
ايحتطالقاموس ل دلك جاء ي اللحية، من ا-قل عل الذي الشعر الخوارساث 
٠•للْاروزا؛ادير 

)محصى•• ٠٠

سوههاث^^^^١^٠١٥٥^^٣ ؛١١- 
كإ— الدحان بيع )حرمة الحلان، أصحاب، بعمى نناصح عندما الثؤال1 

حرامأنينا ولو مسموحة، بأنيا يجتجون الساقطة، ايجلأُت، وبحقي بذلك،— أفتيتم 
منعئصل بإ أمثالهم من كمر وعل هؤلاء، عل الرد يكون فكيف، لئشت،، 

حراماكاسث، لو أيصا! يهولون العاجتة، والأغاق أيصا، الساقهلة ايللأتؤ 
عنلثؤ.اممه عفا هزلأم؟ عل يزد فكيف لئشت،، 

والدقن«.ا-قئين ثم بالكر: »الئب، قال: (،  ٠١٣٣ الحط)ص: القاموس :١( 



مءاتاك1بالذتوح ٥٨٢

أوالكثانالاس، ضل التنريع؟ نضدث ما أمألكم:  Uljمهل، اوأ الحراب: 
والثنة.الكتان ظلحواب: والثنة؟ 

الماس،شل ء1تة فلا ثيء، تحريم عل والثة اعقاب من كل دو ءاِذا 
يمثلالمامة يوم عليه ^ ٥١حجة الإنسان يدير أن ينكى ولا بحجة، دلف، وليس 

لاإةصص;ها■[،ه بيِثرابيسإار، مادا ئقؤل ينادتهم محمم ؤ تعال؛ افب ثبمول إمحللاقا، هدا 
لهن؛يونذ عثيم تعال؛ افه قال المجتمعر؟ فيه وافقتم ماذا قال؛ ما 
منهمالواحد يتهلح فلا أنياوهم، عليهم عمست، لالضص;\'آ'[، ه ماءلوت^> لا 

أيصا.غيره أل يولأ محيب، أف 
فقدمثد، لمْ ؤإف فلنمسلث،، اهتديت، فان الحجة، عاليالث، أقمنا نحن فيقال؛ 

لكييعني• قمره، زك س إب و؟ يحنيب ؤث-ث لرسوله؛ تعال ، ١٥١قال 
\ووتيأ'لأكتهأثت سدته ؤ وكثر، مزثول 

••©صى••

دناىو،وامجدع،لإثالأساوث- ١٨
ثإءشند إلا أنصيى لا ان مال، أزكي لا إف يقول• الماس يعص الثؤال؛ 

توجيثكم؟فا فيه، والإكة المال، ئدا 
هذهقصد فا0 ؤإلأ جدا، متاحرة الواير~ —ق نيته لكن باس، لا الجواب• 

أ©؟ذءإ؛،سمايإ وتنئيناوظإإدعَكامنث> لمومه؛ نوح قال عليه، ، ١٥١قدفن الأساء 
أيمإهدؤ وعبمل، جكب دؤ ثبمل، محذ أنوي ه يدرارا هدؤ آلتاء 
لهدا؛هذا يفعلوا أن لأحل الارغس_ا به يقصد لهم يكر ١^•^، هذا [، ١١٢~ ١■^^* 

شك،.قاصرْلأ ستهم لكي 



٥٨٢الإلةاءالتا^واسضنا 

وقالالماس، ينعب، ا، مالاار من صدقه مصت، ررما الس. إل ثم 
. ٢٢١٠زحمه،هليمز ورقه ق له ويبمط أثرة، مح، له بمثأ أذ أحب رُس هذا* ثى أيئ، 

كانواثإذا للماس، ترغنا إلا الدنيوية الفواذ ثذْ ظ افُ كئم فلم 
ماناكإ الدسا، له حصالت، الآخرْ، قصد لو لكي يقصدوما؛ مسوف ما، يرعبون 

يعطيهاض•' ٢؛؛، • ]الثوري؛ ف، أم' رد ٢^^٠ حنث رن ش'كاُنث ؤ تعا.لت 
.والآخرْ الدئتا 

••هصى••

كرصماسسمجلإدادخلاتجا،س:- ١٩
ثواآكاوعلمه، للملأم الماز فقام المجلس، إل اوحل ذخل إذا الثوال: 

الثلأم؟هدا حكم ما البلدة، مس مذ أوجاء تمر، من قادتا 
المهنئةأو بالئلأم، تتلماه للشخس الأسان يقوم أف بأس لا اُبمواب• 

ولحلمالكؤ، بن كعن، أمحبل حثن ق؛هبمتئ طلحه قام فقل ذللث،، ئحؤ أو بمولود، 
قكئت،قال! عاليه، الله بتوبة منئه طلحة فقام أصحابه، محدث، والشي المجد 

ضم،بمالأازم.لأأنتاةا 
للشحص،قيام للقيامت أصناف، ثلاثة هناك الباب،ت هدا ق العلعاء يقول ؤلهدا 

الشخص.عل وقيام الشحص، إل وقيام 

٢(. ٥٨٨)رقم العفووالتواضع، استحباب ياب والاداب، والصلاة البر كتاب ت لم مأحرجه )١( 
كتابلم; وم٢(، ٠  ٦٧)رقم الرزق، ل البط أحب من باب البيؤع، كتاب اJخ١رىت أحرجه )٢( 

(.٢٥ ٥٧رقم)قطعتها، وتحريم الرحم صالة باب والاداب، والصلة البر 
كتابت وملم (، ٤٤١٨)رقم مالل؛،، بن كب حديث باب الغازي، كتاب البخاري; أحرجه )٣( 

(.٢٧٦٩رقم)مالالثا، بن كب توبة حديث، باب، التوبة، 



دت1ءاءاسائتوح ٥٨٤

القيامم أو الناز اعتاد إذا إلا ترى، الأول لكن حائز؛ للشخص: فالقيام 
إهاقلللاخل،جلمل.

لذلك،.أهلا اشممثن كان إدا مهللوتا يكون بل جائز، الئحص: إل والقيام 
صليوم دان . اوئوو إف حتى عنه، منش هدا الشحص: عل والقيام 

٠،اجلنوار أن إليهم: فاثار قادرون، لأتبمم قياما؛ هم وصلوا حالنا، بأصحابه 
مسفيه كاف ^١ إلا دئلوكهار٢؛؛ الأءاجم فز لأنث محة؛ ننهئ ذللئ، أف وبتن 

فلإ.رأسه عل يمت، الذي عل حوف، هناك أوكاف ^، للإسلام 
لعادم،وتلم- آله وعل علله اش -صل السل أف تعلمون الممحلحق: مثاو 

بنالمغيرة وكان مراسلأيتج، وبينهم بينه وكان المشركون، صد0 معتمنا مكه إل 
_،U_JL1يقم؛ لا الرسول• له بمل ولمْ —،ر بالسيفرأسه عل قاما رْ؛ئيبمثد سمه 

نض\غ\ظث\س.
حانهتئم ؤإذا مكنوا، يكلم إذا س الرسول، كاف اليوم دلك، j( يلهيا 

منهدا ثؤن أنهمع وصدورهمُ؛ا، وجومهم بآيدبمم،نمذلكواخا استقبلوها 
للمشركن.إغافله ذلك ظوا ولكذ عاذبمم، 

والكفار،المسلم،ن صفي ( SUمنيه ؤ، يتبحر رحلا الئل. رأى لتا يلهيا 
كتابلم: وم(، ٦٨٨)رنم به، ليوتم الإمام جعل إما باب الأذان، كتاب الخارتم،: أحرجه ا ر١ 

(.٤١٢رنم)بالإمام، الآموم امام باب الصلاة، 
كتابماجه: وابن (، ٥٢٣رقم)• للرجل، الرجل ننام 3، باب النوم، أبواب أبوداود- أحرجه ، ٢١

(.٣٨٣٦رقم)اف.، رسول، دعاء باب الدياء، 
(.٣^١٢رقم)١ الخهاد، ق الشرومحل باب الثروط، كتاب البخاري: )٣(أحرجه 

ابقّال)؛(التخريج 



٥٨٥اسءامم1سءواسمح 

حرام؛واليغز الئلأء ث النءبي«را؛، هدا j افُإلأ »إيوئئس قال: 
بأس.فلا للمثرين، إغاظة فيها كاف إذا محذ 

الشحص،إل والقيام للشخس، القيام وهي! الثلاثة، الأمام لهد0 فانتبهوا 
الشحص.عل والقيام 

•♦محمى••

((:٥٩٠حقأاأاضومسطهمسطه<ر- ٢٠

للدرامةوثحضر اُكم( )٠ من يقرب ما بريدة مدينة عذ تعد نحن الأ؛ؤال.' 
عليم،يه افه ما المثمة مى ونلاش الإسلامية، سعود ين محمد الإمام جامعة ل يوميا 

صلاتنا؟ق مصز فهل يوميا، يحصر ونحن العودة، طريق ل سيا لا 

إذسئرا، يعد لا الذهاب هدا لأل صلاتكم؛ ق يقصروا ألا أوى الحراب! 
بنصؤيرى ثقصروا، ألا أرى قاليي بيوتكم، ق وثتعدون بيوتكم ق مهلرون إكم 

)٣٨^٢(،أو كم(، )١٨نحو المصر سافة أف بالمافة الثفر مدرون الدين النامء 
أنأرى لا لكتي الرحمي؛ لكم وبحوز النافرين، من تكونون الرأي هدا فعل 

الإنسان.ثضؤ لا سهله وهي ركعتن، نيادة ض— —والحم-د والمنألة ^^١، تفعلوا، 
•♦هصى••

1ئنهفبلإصاتعئفاسة:كزالاأ>ماثديركع - ٢١
المأموميكمل أذ مل الإمام ركع ثم الإمام، بعد المأموم يحل إذا ارثؤال،ت 

الفاتحة؟فراءه يكمل ام المأموم، يركع فهل الفاتحة، 

(.٠٦٥ ٨ رقم ، ١ • ٤ الكبر)U/ ق الطراق أحرجه )١( 



٥٨٦

منالمأموم يتمكن ولر يركع، أل يريد والإمام المأموم ذخل إدا ايوابت 
يكملها،أف يمكنه بحيث نحوها، أو آيه، إلا علميه يبق لم° كاف قإل الفاتحة، قراءة 

عليه.خمأ■(" ولا الإمام، ْع ؤإلأركع شن، الركؤع ل الإنام ويلحق 
••ؤصق(••

٢٢-

يمويت،،وهو مسمط رميته عندما دم منه وأصابني صيدا، رميت، لو النوالت 
عضلف؟اوأيه المنفوح، الدم يتثابة يعتثر الدم هدا فهل وهويسقهل، منه فأصابني 

حيمى يئرج دم كل أف وهيت فيل—٠" اش "بارك قاعدة يعطلث، ابواب• 
تنتتهمما الدم حرج فإل نجسا، يكون ومحي طاما، يكون محي منفوح، دم فهو 

طاهر.فهو —كالثماائإ— طاهرة ميثنه مما حرج ؤإف لجس، فهو لجنة، 

حضطاهر، محإيه المصلية، موُت، أو المدكاة، مومحتا بعد الدم من هرج ما أما 
فهوطاهر.الطح، حال، القدر ل حمرته لوظهرُ—٠ 

افُ-ثالؤشاة اذ القادم القاء ؤإل 
إليه.تمرينا طنه حياة ؤإياكم عئييتا أف افه أل، ن

واصحابهآله وعل محمد، يبيتا عل وتلم افه وصل العالمن، رب، فه وا-فئّد 
أحمعن.



٥٨٧ايقاءالبئر

الثءاسبمؤى

وأصحايهآله وعل محمد يئنا عل وتلم اممه وصل العالن، رب فب الخمد 
بمفمحانإلماش،أةابم:

فهيتم والدي الأول، ربيع شهر من عثر الثامن الخميس، يوم ص يهدا 
قيتم والدي والثنعون، الواحد هواللثاء وهدا أمبؤع، كل ق الإخوة مع اللماء 
(.٥١٤١٥عام)من الأول ربيع فهر 

ء

اس:سورة ض ش؛إويت 

حتىالمأ، محورة من معها كنا آيات، مسثر عذ أولا نتكلم أف عادتنا ومن 
أ؛،سب ١٥ؤاَقد ألإمنن خلئنا ^SjJ ق\ذلووقق' هوله ق اJاا٠ سورة أول إل ائثهينا 

تاوالال:1-تده إَي لإ أن أبمثث ه ^١ ناي \إووكئ ه؛مل ند يثدرعكي ئ أن 
العلم.أهل عند معنيان له ؤق3َوه، تعال؛ يوله أف وبينا ٧[، 

ذلك.ومر والعقل، الخالثة، ل واوفة التام الأول: ايض 
والأخروية.الدنيوية الأعال ق المثاى مكادة اكال; العني 

ولامعنمح،، محتمل كاثت، إذا الأية أف عَ؛جل' اللب كثاين، مسار ق والقاعدة 
والعلم.ثر التنق أوسع دلكا لأف جيعا• الممحتن عل محمل فإما بيتها، ثناقص 

تده:يئدرعقو ئ أن مجرقؤلؤتمال؛ 

الإسالإل أي: ]الواو:ه[، تده عقو بمدر ل أل عغ؛ةلت افه مال يم 



لقاءاتااري1ب،ا،إسرح ٥٨٨

وكردائه،وقوته، شبابه، عنفوان ل لأنه أحد؛ عليه يقدر لن أن يقلى وقوته سه يل 
شنت،.ما أعمل فانا عئ، يقدر أحد لا ت فيقول وعطرنته، 
يبمالوأللي يم آيتح! ق هأسكيظمحأ عاٌ هأثآ ؤ ت\زقؤناكت قوله ذللئج ؤمن 

مو\قتآلوكا أنى ^٤١ ؤأؤلتّ تعال• افه ممال، لضات؛ه؛[، ه نؤ منا آثد من 
٠ا ١ ٥ نقصك؛ ه ثؤ ممم أسذ 

أحد،عليه يقدر لا أثه يقلى شبابه وعنفوان صحته، حال ل فالإنسان إذن، 
أماعليه، يمي>ر لا ء،جل الرب أف يقلى إنه حتى للكافر، يالئسه ثك لا وهدا 

اممه.خيخاف، قا-ير، مي؛ كل عل وأنه عليه، ثائر اممه أف يعلم فإنه الموس، 
لداه!ناب أيلكن سالت مله مسير 

حالق أيقا الإس٠ان يقول ]اوالال:آ[ت ^١^٠ ناب أثدكث تعال؛ قال 
شهواته3، أهلكه كمحوا، مالأ ١^ لمدا، مالأ أ٠ااكتا ت له الرزي، وبمط غنام، 

وملداته.

تده:ني ؤ أن ^^11، تنال: مله ئجر 
أحديرا٥ لا أنه ٥^٠١ أقلن [، U:_l]تده ني لإ أن وأفنن عغ؛؛ْلت افه بمول 

يتثطزس،ألا ان للأن JbJL؛^هدا وكل يشر؟! لا فيإ وصرفه للمإل، ديره ثق 
ماله.أوكثرة الندنثة، قوته أجل س تكثر ب وألا 

يهدنهه دثتؤب وينا، ه جم ه محنل وأف تعال؛ افه قال 
[A:_l ٠- ،]الإنسان.عل النعم أكم من نعم ثلامث، هذ«ْ ١



٥٨٩الاات1ءاسعرذر 

العينانوهاتان حإ، ؤيرى بيإ، يبصر أتمرت [، a:_I]لآأ محل ^أذ 
ثظزؤإل أمل، كان محزمة زفلرْ ثظز إذ الإنسان، إليه نفلن ما القلي، إن، يوصلان 

مللَنا دم ولا نحد لا ظِنئ له، ثباح U إل نو ؤإذ غاء، كان اض إل بمزثه نوا 
أوالعكس.الفلر، حذا آثإ فيكون محظوونرض، إل ضنا النفلر هذا ي،كرا 

حإيفثهل وثمتين به، يتهلق لسائا لالاد:ه[! وستإأت>ه ^^^١٥١ تعاز،ت يال، 
عثاسر أن يستهلح والثمتين اللسان حذا لأنه العفليمة؛ افه يعم من وهذه اقلق، 

كيم،مليه؟! ق منا يودتمر فكيمح يتكلم، لا لوكاذ ام«تهلاع، ما هذا ولولا مسه، نر 
الذتمرالمشار وكذلك ١،^،^، تعمط فإما بإثارة، إلا اللهم أ ثنيه؟ ق بإ الناس يعلم 
الغلق،حإ يفبمبهل. وثفتين نامحلما، ناثا له جعل أذ اللب نمثة من ولكي له؛ اثثر 
مذيأق اشلق؟إ يأقر أين فمن هدرته، عجائب من أيقا وهو اممه، نعنة مذ وهدا 
مرثان حرما، صار سمحرة ص فإذ معثه، محارغ من فيخرج الرئة، 3، ؟كول هواة 

يثعبمراتيمز لكنه واحد؛ محتج من واحد، وهوهواء آخر، حرها صار آحر بثيرء 
الباءمثلا! فنجد الحروف، محقون الشعيرات هذه واللثة، والثنت؛ن الحنق ق دقيقة 

عاثهتمر ما باختلاف نحتلم، دللئ، ونع الرئة، من يندفع حوا؛ نحدث كلاهما والشئنر 
عغتهل.الله قل.رة تمام من وهدا المعروفة، الحروف مخارج بن الثم ذا هل 

اؤوستهآدأ،دتيهتمالت ملأ مسير 

الأية:هذه ثنبير ق قولان هناك تا، ١ • ،-: ]١٧ؤوثنيمiآكبمدتيه تعاؤرت هان، 
الثر•ومحلريق الخير، ؤلريق له أتم(ها الأول؛ القول 
نجدانفإمإ الثديان، وهما غذاؤه، فيهإ ما عل دلنناه أي: الثالر: القول 

فمنشيئا، يعرف لا رصح وهو إليها تعانا افه فهداه الصدر، فوفر لإرتماعها 



1ق1ءاتاك1بالذتوح

عغتْل.اف إنه علمه؟ الذي من الثدي، يهللب أمه وثفعه تزج، أف ■حما 
الثجدين•إل بمدي ؤثرج حنن ممن الأسان، هذا عل مى عكقل اش ذير1، 
عممذ يتغذى أف ستطيع لا لأنه الثرة؛ طريق عذ يتغذى أمه بطن ول 

اذلك؟ يمكن وكيف، وعائط، بول إل عتاج فإنه الثم، ُزيق عن فلوتغذى هذا، 
أفإل بحا حتى عروقه، ل ؤينتثر أمه، دم من الدم يائه الثرة طريق عن لكنه 
خراجه.يإ تعال الله يأذل 

ربف والحمد للأسئلة، محالا لنسح التمثر، من الجزء حذا ويكتفي 
الماليئذ•

••ؤصء(••



٥٩١|ىإىءال،،يامن 

الأساة

سبمادةلآناقضاثدئياوالإخوة؟نسإثة)ؤيةاض - ١ 

رثهرأى أنه )(?؛لأهم' حنبل بن أحمد الإمام عن يروى ما صحح ثل الثوالت 
الرنية؟كانت فكيف صحيحا، كان ؤإدا لمنام؟ اق 

آلهوعل محمد، ثييثا عل وسلم اض وصل العالمن، رب، فه الخمد الخواُءجت 
ثني:أما الدين، يزم إل يإحنان تبعهم ونذ وأصحايه، 
■؛^؛١١ق تعال الأب فرؤيه ستحاةقوةئ\ق، الأ4 رؤيه وهي عظيمة، مناله فهدم 

الثلم،.ؤإ■؛۶٤ والثنة، بالقرآن، ثابت، أمر المائة يوم 
>لأقال: اطه لأن لا، فالخزاث،: يزك؟! زني ^١ هر ولكن 

[،١ لالآنعام:ٌآ• وهوبم-ؤك آلابمنر 

منذللث، لعم ؤإما شيم، ؤإما لصعرْ، إما يدركه، ولا زرا0، ثيء مى وكم 
يدرك.ولا •مؤهزيرى، قافه الأنثابإ، 

الأهيقول سرة: إذنارة نمر ولكي ذلك،؛ ق كلمها الأدلة نزد إل حاجه ولا 
بالضادفالأول [، YV-TX;ol_ll]ئاظتأه نها إك أؤ؟ ئاض/؛ بجند ولجأ ؤ تا3قوثاك• 

لأنهالومن؛ن؛ ق يكون وهدا يالعمر، النظر بمعنى: بالظاء والثانية: حثنة، بمعتى: 
.٢[ ٢-٥ ]الشامت:٤ ثائعُه بمثل، أن نقى بجند؛١،؛^؟ ؤويمآ ذللئ،: ممايل ل قال 

مفهومها:]الولففين;ه١[، يونذ عن^ الكفار:ق تعال وقال 

محجوبين.غثر الكفار غيد أل 



لأن1ءااتاسابالذتوح ٥٩٢

وثئم،سمتول *إثئم الّى يال يرى• تعال الله أف التواترْت الستة وق 
صلاةعل يئلوا لا أذ انظنتم قإن رويته، ق ئمامول لا المثز، هدا درو0 ثإ 

ثوشاضنًهشبماظما«ا'ا.
نلأ؛ام.فالأرد: 
المجر.صلاة واكاي4ت 

ذلك،عل فمجمعون الئلفح، وأما ومتواترة، كثيرة ذللئ، ل والأحاديث 
الأخرة.ق هدا 

أحدوهو عفيمآلآلأْؤئم موتى مال ولقد يرى، لا اممه قإف الدئيأ، ق أما 
آيجبل،أثلرإث و0، مني، ق ت إليه ينظر أف رثه سأل، الرمل، من العرم أول 
يحنقاهجمهق رئذ قل هلتا مبجأ سؤئ، •هًقادء آنثم ؛ن 

التفئرهدا موسى رأى ملنا له، الرب٠ محل أف بمجرد اببل ايدك لالأءراف:م؛اا، 
إدالأنه زثة؛ ثنى أذ يمكن لا أنه وعللم رأى، ما هول مذ عثه وعثى صتما، حث 
فإلعغجل، الرب، له تحل حنن، عليه هو ما عل يش أل يتطع لم ابتل كاف 

أول.وا>-_ا من الإساف 

؛•محما'أر حى ربجم  ١٧لذرُدإقؤم اللمي.ت ومال اممه، لا^ى الدثا ففي 
ايام؟افُفي أنثرى هلينكن مل: 
وأماالتام، ق رثه رأى فقد ونثم—، آله وعل عليه افه ~صل النح، أثا ٌُدل• 

كتابت لم وم(، ٥٥٤رنم)العصر، صلاة نفل باب الصلاة، موانت، محاب \ؤخ\وي.' أخرجه )١( 
(.٦٣٣رنم)والعمر، الصبح صلاق قفل باب الصلاة، ومواضع اجد الم

)آ(أخرجهانئيفياعرى)يمهأا،رقمآا^(.



٥٩٢الهاءاسيذ 

ثيء؛ث شى ل أحمد الإمام عن يروى ما حر ذلك، بى ثيء القس ض غثرْ 
نإذاوالمنام، اليمفلة يثمل مئوا،ا حز وبمم رذا لذ اردأئفم قوله:٠ عموم لأن 
لروي ؤإذا النام! ق يرى أن يمكذ إنه مووت أف يمكذ ملأ هذين، يثمل كان 

موم هاد الهُ -صل بالض بمثل لا الشيطائ لكف إذا ثرى؟أ فكتف المام، 
التام،ق عليه ص ما عل سْاةؤتاك اممه رايث إذا وأس باض، بمثل فلن ونلم— 
عكقل،افن رأى أنه أوغمْ أحمد، الإمام عن يروى مما ثلئ، ل وأنا أدرى، ملنئ، 

متهم.وإو\ؤلم عبملتا ،^ ٧٥١سأل، رنم، يروق الومنتن فإل الأحرة، 3، وأما 

اضاممه،»مض(سصأ«؟٢- 
أنولعاحد عل الدعايايث، إحدى عل مكتثوبة وجدتها عبارة هناك الموال! 

®نحنتقول! البنوك أحد عل عبارة أيصا وهناك كنث،ا،، أينتإ رءالأول تقول! الشاي، 
أمإؤللاقها؟ عل حائزه العبارات هده مثل هل أدري! فلث، كتتمء، أيتإ معكم 

اظ؟ اف ذاُت، عل إلا القة لامحوزإطلائها أنه أم ئيوذا؟ لها أو 
أفصاحبها! يريد كتذه، أينتإ ®الأول الشاي! ق العبارات هده الخوايح! 

ئتبغي،لا العباره وهزه الإنسان، كاف أه الأول، الرقم هو الشاي مى الئؤغ هدا 
أنهباله ق عمطئ كتبها الذي أف أظن ولا الشاي، لهدا الدعاية هو منها والقمري 

هدا.أظن لا افُ، ذكز إذا ثراد U )الأول( بكلمة ثري 
بتاكمولا اش، حثاكم لا نقول! كنتتتم®، أينإ معكم ®نحن عبارة وكيلك، 

نزأن تعال اممه أل، ونمحكم، نكوف ولا معنا، تكونوا أذ نريد ولا البنوك، أيتها 
ممكن.ومت، أقرت j، إسلامية معاملات إل التتوك هده تحويل 



وقاءاتال1ابالذتوح ٥٩٤

لكث إدا أنك I بمعنى كث، أينإ معك التنلث، هدا اف أيئا يريدون فهم 
حدمث،كإ تستفيد، أن امتطعت آحر بلد ق كئث، ؤإدا تستفيد، أن امتهنمثؤ بلدك 
أقلنلا -قلقه، عغتجل اف تعيه يريدون أتم أيقا أقلن ولا الأحثرة، الأونة 3، الأن 
البارات،.هن،0 تستدل أن أرى ذللث، غ لكي هدا، 

يكونلا فرثإ صاديا، كاف إذ ناي،١، أحن ا١هلا فيقال،! الشاي عبارة فأما 
صادق.أنه تقدير عل لكن شاي؛ أحس 

Jمنا®رجوأذ مثل؛ أحرى، بمارة العبارْ بدل، أن فينتن البنوك وأما 
إسلامية®.بنوك إل البنوك هده تتحول، أذ عل 

*•هيى••

أشجواناسهد،اماليد ٣' 

ما١ حال،؟ لل الناااساتإ ١ صات،، الم' ١، الدفئ، استعال، حكم ما الثؤال،ت 
مح؛امحل4م؟

لنامجاتؤأو كبر، غايّت، قدوم عند للرجال، به باس ملأ الدفث،، أما الخواب،! 
فقط.الساء تستعمله فالل،مم/ ، اس الأعر ق واما وشبهها، كالأعياد 

الطل،وأما الخانبين، أحد من مفتوح الدفث، أل والئل ، الدف؛؛ن والمرق، 
ذهوممملمنالحاني1،•

يصمقأذ رى فلا منه، محاتد0 لا لهئ التصفيق لأن هدا؛ نرى فلا التصفيق، وأما 
اللهو.من القئة به جاءت ما ويكفى الأعراس، ق أيصا النساء ولا بل الرحال، 



٥٩٥الإق1ءاسوذ، 

َك؛ُْ َََم َُ  توصماذم٠انيامنياسنوة٠- ٤ 

يكوفآلا الثية و الني. نق مذ أف اس زاد ي المم ابن ذم 
هذا.وصحث فهلا ؛، إليهازيصمد وألا وجهه، أوأمام لها، متعمدا ا،لصل 

تقالمهافلا الصلاة، ق سترة وصعث، إذا يجهإقئ! العلناء يقول الخوابت 
حديث،وزد لأنه ما، شيى ارك تعن أو ما، سيئا يمينك، عن اجعلها بل تامة، مقابله 
ٌىءفيه أي• لع،، هذا ل وزد الي'ي الحديث، لكن ءثؤالأةثْؤئم، الني عن بدلك، 

الصنمخ.مذ 

أفيدون يتقبلها وأنه تماما، المصل يدي تكون؛؛ن \ثو0 أف الأدلة وظاهئ 
دمحفصمح،أوعنيال•

عذبعيد والإساف بأس، هلا صمدا، إليها صمد إذ وايع؛ هدا ل والأمن 
باس.هلا ما، شيئا يثاره عن أو يمينه، عن جعلها ؤإن كالصنم، محعلها أن 

•♦هصى••

الهيدووسه؛جؤازاصؤيوثاموا - ٥ 

الفيديو؟بكامثرا التصوير حكم ما القوال؛ 
كممويرباس، هلا لمصلحة، كاذ إدا الغيا.يو بكامثرا التصويئ الخوايبج! 

إصاعهأنه فيه ما فاقل عبثا، كان إذا وأما الاسمان، تفيد معلوماُت، أو محاصلأراُتإ، 
أيمحا•الوقت، ول التلفاز، جهاز عل عزضها ول التصوير، ل والوقت، 

أيصل.ؤإلأفركه باس، فلا أومصلحة، لحاجة، كان إذا أنه فالمهم 
زادسد)ا/هآ؟(.;١( 



لق1ءاوااوابالسوح ٥٩٦

-٦

الدخولحكم ما وبركاته، افه ورحمة عاوكم السلام الشيخ، يضله الئوال! 
قرآن؟فيه ك1و إذا ابْ، دورَات إل الإسلامي بالشربمل 

لأنالثق؛ مى لئس وهدا مننا، حالز وهو نلم، أخوjا أولأت الخوابحت 
بالثلأم.ذلك يبتدئون ولا ه، محلق الثمول.ؤ ألون يكانوا الصحابه 

وعليكله! مول فإننا مشرؤغ، الثلأم أة متأولأ نلم السائل إن حيث لكن 
وبركاته.افه ورحمة السلام 

الدخولفإن أوالمواعفل، أوالأحاديث، القرآن، فيها اش للأثرطة باك أثا 
تنرهلك لو ولهذا مكتوبه، ليمت، لأما به، بأس لا الحاجة، قفاء محل إل حا 

يدحلأف الإئنان عل يئرم فالصحف الكتوب، بخلافح شيئا، منه قرأيث، ما الشريهل 
ليسلأنه به؛ باس فلا هذا، وأما ثحوها، أو ترهة، من علته خاف-، إدا إلا الخلاء، به 

مكتوبا.

••ؤصى••

امبؤية:اسخلى لؤاسطة اأ،مادة واسدىو إدا،طو حفم - ٧ 
لأماالربوية، اليوك بواسلة الخزالة واسقبال إرسال -ممر ما الثوال: 

بمكعن ما مدينة ي ما شخص إل حواله شخص ينبل أل وهي، أّرغ، 
ذللئ،؟ق امحلم فإ نرعة، فيه لأن الوقت،؛ من للاستفادة ولاة 

حا،بأس لا مباح وجه عل الثنوك معاملة مهمة! قاعدة لكم أهول الحوامح-،! 
حذا،بأس ملأ طريقهم، •م، أوأحول منهم، أوأصري، منهم، أشتري أف ل فشلا! 



٥٩٧اللقاءاسيذ 

أنهاض. عن محت وقد باس، فلا وبا، بجن لب لإذا اوا، ص ايحظوث م
الربا،ؤياخدون الثحت، يأكلون وهم ٠، الهدية ويو ٠، اليهودُ بمن اقري 

عنأن ثأز قلا ، -٠ودى١٢٢عد ذو°دولأ ودرعه عفيهأكلأ؛ؤقلأم مات وقد 
الموك.طريق 

—لوهي قائده، سموما التي أو الفائدة، فهو معها، التعامل ل المحرم أما 
وضعه،عن عوصا فتعتر مالأ تضع وهوأف هوالربا، فالمحرم حاره، ~ الحقيقة 

أحده.عن عوصا ولغيهم مالأ، تأخذ أل أو 

 -A بماوالهميدؤذإذني:طزسوداتوكيل
أخدنثم خثري، مشرؤع لعمل أوكتبا نقودا، ان إنأعطانغ إذا الئوال! 

أعطانرالذي المشرؤع مس ل الخ هذا واستخدم، وبح، فته بمبير وبعتها هذه 
جائز؟هدا ئهل آحر، خثري منرؤع ل استخدمتها والزيادة أخله، من التمود 

المالرأس تضع أن وتريد وكسست،، فيها صرنت، أنلئ، ذللث، معنى ا-لحواب،ت 
لوالباقي عليه، المنصوص لشروع ال 

أبدا،فيه يتصزفح أن له يجوز لا قإيه __، منرؤع لعمل ثبئا أعطن من أولا؛ 
الماقاة،محاب لم: وم(، ٢٢٥٢)رنم اللم، ق الرهن باب لم، الكتاب الخاوي: أخرجه )١( 

١(.٦  ٠٣رنم)وجوازه، الرهن باب 
كتابومسالم: (، ٢٦١٧)رقم الثرين، هدية مول، باب الهبة، كتاب البخاري: أخرجه )٢( 

الم،رقم)'آاأ(.باب اللام، 
الخرب،ل والقميعس جن، الني ليع ل نيل ما باب والسثرا الجهاد كتاب البخاري• أحرجه )٣( 

(^٢٩١٦.)



صت(اببالفتوح ٥٩٨

لهوكل فيا للوكيل مثثده الوكالة لأن وذك فيه؛ له أذف فيا يصرقه أف بد لا بل 
ضش.ولا عليها، ^bJ لا فيه، 

صرففالواجب المحزف، هذا من ورخ يعل، الرجل أف ءرص لو ئانثات 
ثحاوخ لأن الدراهم؛ صاحن، عليه ص الذي الأول المثرؤع ق الربح 

صاحبه.بإذن إلا آحر مثرؤع ل يصرفه أن محور ولا للأصل، 
••هصء(••

ظ؛الأذانمحسضئاتيظ٩- 
حماعة؟أو قزذا، نزاآكاو اي، ٍثلأة فاثه لن الأذان محأ U الثوال: 

دخولوقت، موعد عل تكوف أم لها نتعا الأذاف يوحر فهل الصلاة، أحرت، ؤإذا 
الئلأة؟

للاعلأمالأذان لأن بواجب؛ وليس فننة، للواحد الأذان أما الخواب! 
حماعه،كانوا إذا وأما ُثسه، يعلم والواحد الصلاة، إل والدعرة الوقت،، بدخول 
بأذانيكممى الحضر ق لكن الثمر، ق أو الحصر، ق مواء الأذاف، عليهم فيجب 
لعاوسلم— آله وعل عليه اممة —صل البي لأل يؤذنوا، بدأف لا الثمر ول الناس، 

يأكزدوالصلاة حصزت رءإدا يتصرفوا أن معه ومن الآويرلث،، بن ثاللث، أذف 
متهم.الواحد بأذان قامر ا، لئمأحدكم،؛ر 

أذاليسمعون ولا يزهه، ل أو ممر، ق كانوا من عل هيجب هذا، وعل 
^^١٠أف ١^٠ 

لم:وم(، ٦٢٨رغم)واحد، عوذن الفر ل ليؤذن قال: من باب الأذان، كتاب الخاوي: أحرجه )١( 
(.٦٧٤رنم)بالإمامة، أحق من باب الثلأة، ومواضع احي الممحاب 



٥٩٩الأتاءاسمذ 

عنديكون فنقول! الصلاة؟ فعل أوعند الوقت، لحول عند يكون هل وأما 
قدالماس لأف الوقت، عل ئودل أف بد ثلأ البلد، ل كنث، إذا إلا الصلاة، فنل 

ثمر،ل كاف ه التي أف الصحيحتن ق لمت ما هدا ودليل التامحر، يريدون لا 
مماليودف أن ثم"أراد الحر، مدة ل ذللث، وكان ارآبردا؛ له! ممال لمودف بلال فقام 

٠.بالأذانُ له أذو ثم التالول، لء رأوا حتى أوثلأدا، مرتتن ررأترذ،ا لة! 
لبمواانس لأو الوقت، يع الملي ق محل الئلأة، يإ أنه عل ذلك ئدل 
الوقت،.أول ق فيودن الصلاة، يوحروا أف عل 

حنج.ئلأ الصلاة، وم شرعي، عدر له كاف وش 
••ؤصق(••

^(فسشبمضيلالإخس:-  ١٠

بعضق يقام الذي الإملامي مي؛المميل يأوما المميل، حكم ما الثؤال؛ 
الصمة؟والمرام الحمية، الحنعثاتج 

مشاكلمن مشكلة لعلاج كان إدا يه باس لا اثه نرى التمثيل الحوالب،• 
ممثلأو امرأة، دور الرحل يمثل كان شرعيا، محظورا يتفثى ألا بثرط المجتمع، 

الصائح،السالف، أو السلمين، أئمة مى أحد ذوز الرحل أويمثل الرجل، _ ارأْ 
أزثأ.يتذلك.

فيه.حرج ملأ محظورا، يتممن لا كاف ئإدا 
(،٥٣٥)رقم الحر، شدة ل بالظهر الإبراد باب الصلاة، مواقستح كتاب البخاري; أحرجه )١( 

٦(.١ رقم)٦ بالغلهر، الإيراد امتماب باب الصلاة، ومواضع المساجد كتاب ومسلم؛ 



س«وممةاص1نلس:- ١١
ءا اللمتعامل يكون وكبن ممره؟ يعتبرون هل للراففة، بالثنتة السؤالت 

التعامليكون فكيف الثق، لأنل الحقد يظهر الرافضة يعص إف حش معهم؛ 
معهم؟

بإأثوا إذا البيع، أنل من كغثرهم فيلث،— اف —بارك الرافضة الحواب! 
كافؤإذا ئثاقا، صاروا المز توجن، بإ \/\ وإذا ممانا، صاروا \م ثوحن 

عدلوصار النظر، من ثيء فته فاته السنة، أنل أقوال من القريبة أقوالهم من لثيء 
أيصا.ممرهم فيه فهم اجتهاد، 

الرافضةثل أز ثقات، الرافضة كل ؤيقال: نام بجواُلأ تجاب أن بمن فلا 
بدعتهم•ق والثظر التفصيل، من بد لا بل لا، فساق، 

أيمى يحلم كنا ؤإذا لهم، سه وأف ا-ءو،، إل يدعوهم أف نحن علينا ومحب 
إصسعيرنبين الملوب فإو تيأس، ولا الفرقة، هزه عيب ئبئن أن فعلينا ٠-؛؛، فرقة 

حثرمحر•لنا فتحصل أيدينا، عل الله رب،ا:اد:أم ، ■مقيل الرحمن أصابع ثن 
للمجتمعفائدته يكون مد مهثد عتر كاف أو< بعد -بمنيي الذي والإسان 

اكاش،قد الحيي المهتدي لأن مل، من ثهتد؛ا كان اثدي من وأكل أكو، 
للناس.وميتينه عنه، ور-أع 

(•٢٦٥٤رقم)ثاء، كيف، القلوب تعال اش تصريف باب القل-ر، كتاب ت لم مأخرجه 



٦٠١اسءاسوزر 

سافرا:- ١٢

الخامعةإل مديتنتا من سايرنا فإذا الخامعات، ثنض ل طلاب نحن 
هدهق أواجنح الصلاة، قصر حكم ق،ا أقهر، أوثلاثة أقهر، أنبعه أحيانا تجلس 
الراتة؟اشة ورك ^؛، 

أنام!ثلاثة إل مون ينقالناس نقول؛ الخواب! 
>متوطن قم — ١ 

آ-ذلمشلمأتا.
نعمل.ؤإما بزمن، إما مؤقتة، إقامه مقيم قم ٣— 

توطن.م لأنه المسافر؛ حكم له ليس انه فظام المستوطن! فأما 
أممالأصل فهؤلاء وغرهم، الثمراء مثل! مطلقة، إقامة المقيم وكدك 

انهكالأول، أنصا فهذا بلدهم، هو البلد هدا وأف مهللقة، إقامه مقيمون 
الثمر.يرحص لا 

يوم،أو شهرين، أو كنهر، يرض، عتل أو برض، مميدْ إقامه القيم وأما 
السافر،حكم حكمه فهدا سنوات، ممل. غر وJعثم كعلاج، عمل، أو يومين، أو 
الذيأوعمله برمن، المقيد وقته انتهى متى الثحهس هذا لأف حقيقة، مسافر هو ثل 

الل.ه.إل يرجع فانه تنزه، به يل 

لأمممسافرين؛ ب1د>هم حارج ل يدرسون الذين يكون دلك، عل وبناء 
مربوطلكنه لناقر، اليوم ثهادنه أعطل انه لو إطلاقا، المطلقة الإقامه ينوون لا 

المحدد.الوقت التل جدا 



لق1ءاهاكاباإصوح

خمسوبعضها سنوات، أرع فيها الدراسة مدة تكون البلاد بعمى تحد ولدك 
فالمحالسافر، حكم حكمه يكون هدا معل فمن سنوايتج، مت وبعضها سنوات، 

لكننايلزمه؛ لا رمضان وصيام ركعتان، الؤياعثة والصلاة أيام، ثلاة امحن عل 
هدال رمقاف صيام أحر إدا لأنه اكافي؛ رمقاف إل الصيام يوحر أن يئغي لا ت نقول 
ورباالأيام، عليه تراكمت اكالمث،، العام إل وأحنه الثال، العام وحاء مثلا، العام 

لكيمسافر— لأنه يمطر أذ لة حار ~وإف الصيام أف نرى قلدك يئرك، وربا يعجز، 
فبمحز.عليه تتراكم لئلا الثانية؛ الئنه إل لأ؛>خرْ 

النافرأو الناس أم عند فالمشهور سواء، وغركم فانتم للرواتج،، يالئلمتة أما 
الليل،كصلأة ي، كل اثيم ؤئل بملكإ النافر إو بل غشا، زهدا يممل، لا 

المغرب،وراتبه الظهر، راتبه وهي! نوافل، ثلاث إلا الوئر، وصلاة الصحي، وصلاة 
عليه.كانت، ما عل فهي النوافل، بقية وأما يصقها، ألا فاللمنة العشاء، ورانية 

الننة،،ثرك الثمر ق التق ٌمن يقال؛ صحيحة، عتر عبارة وجدت فلذلكر 
تزكاللمق من الصحيح: بل اللمق؟! تزك اللمئة من الكلأم؟ا هذا حاء أين من 

والعشاء،والغرب، الظهر، رواتمس، وهي؛ فقهل، دكزثاها الى الثلاث الرواتسِ، 
علمته.هز ما عل باق والباقي 

••هسمى••

جوازاتغاذ- ١٢

ئترة؟\ع انحاذ محأ U \ص• 
يتخذهافلا أدى، أو نجاسة، من يهن ثيء فيها كاف إدا إلا نيا، بأس لا اّبزاب،* 



ايليءاكيمن

را(أِ.َِْ .آِأ •وجهه أمام الممل يبمى أو نص ه المي لأن نزة؛ 
محرة.تتحد أن حرج ئلأ تشاهد، أونجاسة أدى، فيها ليس كاف إدا أما 

*•ؤصى•*

ظ؛ٌاهانلأداءاثامس.- ١٤
الراشة؟قة لأداء باك امان تغيم ٣ ما :0تا، اس خزاك ص: 

الفريضة،عن الماملة مصل أن ان للأنيس أنه المقهاء ذكر الخواب،: 
ألاافه. رئول ®اهرثا قال! معاؤيه لحديث، موضعه، من ياسمال أو بكلام، إما 

}سكاولمر،ر أو حزغ حض ^^٥، 
والثنة.الفريضة يبن يفصل أف فالأفضل هذا وعل 
الم،و الئة لأن الست؛ ي ذئزيإلجذه مه، شءص ئناك لكن 

الدينة،ق وهو .ؤ الك، قال الحرام، الجد ق حتى المسجد، ق الئق مى أمحل 
آ،الحرام؛ المسجد إلا سواه فيإ صلاة ألم، من حتر فيه الصلاة الذي مجده وق 

قالافاإة يصل متة ص وكان اثكتوبه«ُ؛'، إلا بتته ق ا،لزء صلاة ءآهصل قال: 
اللمح.

رنمثإله، تلهاء أو حلفه يمق أن للمصل الرحمة ياب، احي، المكتاي، ت ائي النأحرجه )١( 
١(.• ٢ رنم)١ الممليتتخم، باب نيها، والسنة الصلاة إقامة كتاب وابنماجه؛ (، ٧٢٦)

(.٨٨٣)رقم الخمعة،  JUjالصلاة باب ا-إلمعة، كتاب مسلم؛ أحرجه )٢( 
كتابومسلم؛ (، ١ ١ ٩ ر' رقم والمدينة، مكة مجد ق الصلاة ضل كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 

(.١٣٩٤)رقم والمدينة، مكة بمجدي الصلاة فضل باب الخج، 
(؛٧٣١رقم)اللبل، صلاة باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )٤( 



لق1ءاتااك1وااإصرح

زضثن تحأ كيلك، وليس أقفل، المنجد ي النافلة أن يقلن الناس وبعص 
لصل له: نقول فها الرانة، سى أن اثنجد من حنج إذ محنى ذوعنل رحل أنه 

عليه،التشويش من قئثى ممر، صيان يوجد ييته ق لوكاف وكدللث، أفضل، المجد 
أقفل.المسجد ق الصلاة فتكون 

الفريضة؟إلا أفضل الم، ز الئلأة كانت ناذا الإنسان: قال ؤإذا 

إنأطلث، إلا عليلث، طغ لا مم، ي إنالث، إذ اوياء؛ عن أبمد لأما نقول: 
\لهول\ث\فيصف\ظشم.

وكانتصل، يمت، إذا ولدللئح الصلاة، عل البيت أهل يعويد فتها ولأن 
يأمزه؛لر ؤإذ حتى معلثؤ، يصل تجده سنوات ولأُث، او سنتان، له صبي عندك 

العفليمة.ا،لصلحة هده ففيها الاقتداء، محبا لكنه 

^^يمحص'نمئال:«َلأيلدا
فيها.ملون لا لاتحعلوهالكلعيور، آي: ٠، يوهأقوراااُ 

فوائد:ثلايثج فهذه 

اشدعزوياء.الفائدةالأول: 

إليهم•ونحسها الصلاة، عل المم، أهل تعويد أش•' الفائدة 
هزله:ل الثّول عنه ش ف؛،ا الونؤع عدم الثاكة؛ الفائدة 

»لأمحطووايوتمكوتا«.
صلاةكتاب ومساامت (، ١١)^١٨ رنم البيت، ق التهلؤع باب التهجد، كتاب اليخارىت أخرجه ( ١ ) 

)ماماما(.رنم النافلة، صلاة استحباب باب وقصرها، السافرين 



الهاءاسمى

ي؛اض1هسالآكل:- ١٥
وماثم(،أو)امافِ(؟

اوحمناش راسم قاث: ؤإن كقى، اممهء رابامم ياك: إذا المسممان، اممه الخوابت 
مل!لا يمل! ولم ٢، ^٠١ ١١نم علام ُيا قال• الرص-ولا. لأف جرج؛ ُلأ الرحيم*، 

معها،الرحيم* *الرحمن نلث،! ؤإن كفى، افب* *باسم إ قلث، فان الثحيم، الرحمن 
نلاجرج•

الوسءة،ذج أزذش ١^١ الئحيم«، »الئم قل: لا قال،: المء بمص محن 
الرحمة.ساق دبمها لأن 

غدا؛أو اليوم، نتمويت، وهي لها، يالنسبه الرحمة ينال ذبحها يمم كقول؛ 
افم *بالذبح! عند يقال أن يكرم انه ثرى لا ؤيخدا رحمة، لتا بالنلمبه لكن 

الرمالرجيم'٠•
ؤإف-يا، يصدق اف* *نم ه! قوله لأن كفى؛ افه* *باسم قلت،! إف المهم 

^رم؛فلأمحصس؛لآناوملهلم:شك
معالناس كاف ممد الأمر، هدا ق السعة مى ثؤغ فيها الشريعة أن ويعلمون 

للمكرنمل ولمْ محر، وبعضهم يلكب، بعفهم الوديع حجة 3، الله. الرسول 
واّح.هدا ق فالأ> لاتم!،، لأش! ولا محر، لا 

يزيدكان التق— ادباع عل حرصا الناس أند وهومن رْ.بممحا عمر وابن 

كتابومس،ا1مث (، ٥٣٧٦)رقم الطعام، عل التسميه باب الأطعمت، كتاب البخاري• أخرجه ،١( 
بي،بابآداباسامواماب،رقم)آآ،آ(,



هءاتاساو،ا1صوح

ناشهائ صلأفىككوك،إو 
ز\إنِ>0ءو؛،وكدك، و وزو ذج, ثك َك، شرك لا م َك 

من!لا واسع، هذا ق فالأم ثعلم، فيإ الصحابة مى أحد سهه ولم ٠، والعملا،ر 
نمب،أوذوبامحثتا،مبجىث

لها؛حاجة له نسلاإذك1يى  l،uمج بس إلى«نى جوازالرجؤع - ١٦
ذهبتولنا الثمس، •عروبح هبل التشريق أيام ثاؤر منى من حرجت، الئوالت 

الشمسغروب، بعد منى ل عنه أبحث فرحعت، أصحابير، أحد همدت، مكة إل 
شماء؟عؤآ فهل العناء— صلاة —بمد 

الشمسعروبح مل مز من حرج إذا الإئثان لأل عليلث،؛ ثيء لا الخواب: 
وطريقه،زه لأترا أو حاجة، لءلاو_ا مز إل عاد فإذا مجل، ممد عثز، اكاق يوم 

باس.قلا إحوانه من أحد أولمممد 

نحظضال،اضر4ويسرالأمراح؛؛١١- 
الولأئم؟وق الأفراح، مصور وق اشر، عند الوعفلة حكم ما الئؤال،ت 
ا،لوعظهوليت، الثق، ق حاء ما حتس، عل ئنة اشر عند الوعقلة الخواتؤت 

^4^^،الثذ ض لم:رذ لَذك لأن الاس؛ بحظ فاء الإنمان نحلب، أن 
الماس.ووعظ قام ■جنارة مع حرغ كثممأ رامحه، اثذها إدا حصوصا 

(.١١٨٤)رنم ووقتها، وصفتها التلية الخج،;انم، كتاب ت مسلم أحرجه ( ١ ) 



٦٠٧

وهويعظ لكن الني لتل ؤا تكون اشر عند الوعظة لكن 
الحك،من ممعدْ محب وقد إلا أحد من منغم ارما ت يقول بائه، إحدى قم عل واقف 

ا.اثر<<ر س ومقعده 

القبرإلحاذ يم  ٠٧ولنإ البقيع، ق والناس مرة، أتى كا أو لكلعاده، كلام 
حاللكز ثم الأرض، عل معه لعود ينئت، وجعل حوله، الناس وحلس جلس 

بأسلا هذا فمثل موعظة، هو بكلام ويكلم دفنه، وعند احتصاره، عند الاسمان 
به.

.^٢^٠^^٢ الني عن لمْيرد لهلزا حْلثتا، يقوم أف أما 
كافأثه المي عن يرذ  ٠٧أيما،فكذلك الأعراس، ق وأما 

منامرأة أف له ذكز لنا بل ثعلم، في،ا الصحابة عن ولا الناس، نحط، خهليتا يقوم 
الأُصاروعحبهثإقإو تنقبلهو؟ كاو ما عاسه، ®يا قاوت إلزوجها، رين، الأنصار 

وخطنا قام إذا الإنمان ولأن نقالا؛ نقام وض أف عل ذلك، قيل الليث«رأ*، 
الناسبعمى يكون ممد سمل، أحد كل فليس الثاس، عل يثقل قد قإيه الأعراس، 

ؤيألهمإليهم، يتحدف أن نيلي المتاسة هده ق إلا أصحاد4 أو أقارثه رأى ما 
ملتيعضهم لع لالحديث^ مأهون والنامحي الوعظه، هذه جاءت فادا بم، ؤيانس 
عليهم•

ريمحوله، أصحابه وقعود اشر، عند ايحدمث، موعظة يابج اّبماير، كتاب، البخاري• أخرجه راآ 
وعملهوأحله رزقه ونحابة أمه بطن ق الادس ض كشة باب اشر، كاب لم: وم(، ١٣٦٢)

تدفن.وهم، ابنته فر نفتر عل جلوسه فه،ا وليس (، ٢٦٤١رفم)موسعادته، وشقاوته 
بالركة،ويعانهن زوجها إل المرأة تمدين اللاق النوة باب النكاح، كاب البخاري: أحرجه )٢( 

رفم)آآاه(.



لقاءاتات،او،السءح

مً. .ج.َ تيْ ِتج.|  انسعل أثقلت إذا م الناس؛ عل ي ضر ا،لواط تكون أن أحث زن 

الواعقل.وكرهوا كرهوها، 

يتكلم،أف الرجل هذا من طلب العرس محمل ق أحدا لوأف أنول; ولذللث، 
بالمول.اززقوو الئجلتيكلس لكذ بءإذا ولا فمتبلأأنحتكلم، 

منه،ومحذر المنكر، هذا عن ؤيتكلمم يقوم، أن فله م1كتا، رأى لو كن.لاث، 
يخرج.أو و؛ركوه أن إما ؤيقول! 

ؤإذاومول، بانشراح دينهم الماس يتلقى أف أحب وأنا ممال، ممام فلكل 
أيرجح؟ فمذ يريدوما، لا )'و/'( وأف الموعنلة، يريل.ون ا./(، أن)* هدرثا 

نز-بي)«ا،./(؛للأمملءلالأاس؛
••هصؤ(•*

ستيذضس4:- ١٨

صمتها؟وما يعه، ق الميعتم، حكم ما الثؤالت 
ُبجاممذjالنلقاة واحتلهن ٠، ببمهءر ل يعثتن عذ الئذ. ءش 

الخديث،.هذا معنى 

إلبعشرين أو مدا، بعثرة الكتاب هدا للثحل1 تقول أف مغناه! من فذكر 
واحد.عقد ق يئنان أي! بيعة، ق بيعتان البيعة فهدم ننة، 

والرمن.يت(، ٣٤ ٦١)رقم بيعة، ق بيعتتن بلع فيمن باب الإجارة، أبواب داود• أبو أحرجه )١( 
البتؤع،كتاب ت اني والنا، ١  ١٢٣ ر رنم بيعة، ق بيجتن عن الهي، ف جاء ٌا باب الثيؤع، أبواب 

(.٤٦٣٢)رنم قيعة، باب



اللهاءاسمذ

فأنتفيه، غيث الثمن لكن واحده؛ هنا السعة لأن صحح؛ عيث الممير وهذا 
فهذاوليس بأحدهما، ميأحذه والرجل بعشرين، أو بعثزة، حذْ مولت 

الم\رع\رصبم^بما^•

بلعهثمح أذ والعيثةت العينة، منأله هل يعة ل بيعتم أف الثابيت ير النم
إنسان؛خمسانعل سيارة ثبح أن ذلكت مثال، بأقل، مدا وسر-ها موحل، بنتن 

قسعتان السعة فهذْ له، تسلمها مدا ألما منه؛أربعين سرترا ثم سنة، إل ألئا 
الأول،العقد عقدان، عليها ورد بث السيارة، هنا وهو واحد، ٌبح ل أي• ببمة، 

الئاي.والعقد 

الث;ا«رأ؛،أو أزثثيا ط س: فال ولهذا ية، j ثمان ادُاْالة فهذه 
الأزبعون.مثالنا ق والأوكس 

 !Jؤإلأالأربعين، سلعتلئج منه اشزيث، الذي هذا من تأخل أذ إما الأن ءتمو٠
هذا.عل إلا بيعة ق لتيعنى صور0 يصدق أف ينكن ولا الربا، ق وينث 

التأمل~~ءند وهو ثيمية ابن الإسلام سخ ةروْ الدي هو وهذا 
الحق.

يحرضثم سنة، إل ألما خمسين سيارة الإسان يبح أحيانا منألأت عتدنا مست، 
ادرض؟ otيثريا أن فهل المعرض، ل الماره 

أل_، ايرض، صاحب، عل اشتراها؛اعها الذي حثها محا كاذ إذ نقول: 
الذيلخاُس، مباشرة ستبيغ كاست، ؤإل باثل، ولو العرض، صاحب من تشتريا 

السابق.التخريج )١( 



لق1ءاتاال،ابالسوح ٦١٠

به.بعثها مما بأقل تثزثبما أن لك يجوز لا مإثه منك، اشراها 
مخملأ منك، أسريها موف وأنا اثرها الممصست لمحاحب للتا إدا وكيلك، 

اوكعل تواطؤ هذا لأن هذا؛ 

.•)محسمى•*

^ساهاطضستسمئي:- ١٩

لكلةحكومية دائرة الخاصة الأجهزة بعض استخدام حكم ما ت القوال 
خ؛رية؟هيثايت، ق الورق تصوير 

•مرأو تصوير، مكن أو مسارامحتا، من الحكومية الأجهزة استخدام الحوامء،ت 
ذَِللئ،لأقوزأدا؛لألأ،مح.

ولوحز عاليه، ائتمن ما مصلحة ق إلا عثه ائتمن ما ق يتصرف لا والأم؛ن 
انثزها،أن أييد موعظة، فيها ورقة هده وقال! ان إنجاءك فلو الخر، طرق ق كاف 

تصورها.أن لك، يجوز لا ل، صورها 

محوزلا الورق، هي وهذه هدا، ل صور وقال• بورق، الإئسان هل«ا حاء فإن 
عليها.وثر أيما الماكينة وخزكة الجر، تتهللث، لأي-وق أيما؛ 

حهلره.مناله وهى الماس، -ها يستهان ائل الموهده 

قأذل لأبماوث،أف:دالمديرألاذلفيسا؟ فهلبملك، الدير، إذف أثا 

فيهبرقم ا،لكتبج تليفون يستخدم الماس فيعمى آحر، ميء أيما وهناك 
أنارقم فأي الفاتورة جاءيتج إدا المستخدم! هذا محال إدا لكن ممنؤع، وهذا الصفر، 



٦١١ا1اتاءاسون 

فأف عل بأس، ملأ المكتب، مديئ فه له أذل إذا هدا أف فالظاهر مأندده، به اتمث 
أحدالأثناء هده ق يكون ربإ الخاصة، لمصلحته استخدامه لأن ثيء؛ هذا من ثفسي 
عاليهصع قد ؟كون فحينئد مشغولا، الخط ووجد المصلحة، هده عل اتصل 

المرصة.

ورع؛ن.تكوف أف بد فلا 
••هيق(••

ةيفيا؛اسلأمضاضسسٌ؛- ٢٠
صإذا الشر عل أي قرْ، ءلاتي.ءنال الثلأم كيفيه هل نا الث>ال: 

الدية؟عل 

عئنهما ونئم- آله وعل علملمه اض -صل النل عل يه سئم ما أحس الخوابج: 
وبركاته.اممه ورحمة الئل، أينا عليك الثلأم وهوت أمته، 

•الرسول، عل به يسلم ما أحسن هدا 
••©مي•*

ارائسسافقبرةماملإسن:- ٢١
عليهاالمرور بمجرد أم اشتم، ل بماو هل المور، عل المرور دعاء ظثذق■' 

والئارع؟

لزوراشرة إل الإسان ثئرج عندما يكون القبور لزيارة الدعاء الخواب! 
زيارةعى مسكم رركست، ء^ت الؤسول محال ولهدا حا، يتعقل زيارة القبور أصحانم، 



لق1ءاءاسبا،غتن ٦١٢

بالرور.محصل لا وهذا ٠، وئدوالآحنةاار الدسا، ق يرهد قإما قزوروها، الصور، 

سيدعولأيه أجر؛ عل فيحصل فيلم،  ١٢-ص إذا قال! العلقاء بنص لكن 
حر.هذا ول إليهم، محسا فيكون لإحواته، 

*•هسى••

فاتت:ح؛فاآاكاءاضواسإذا - ٢٢

وقتها؟ذهب إذا الرواتس، تقفي هل الئوال! 

قيدحولها تمصي، قاما ي-وم، أو نسياثا، وقتها ذمح إذا الرواسي، الخراب! 
ا.لكزها،ار إدا يلثصثها الصلأْ ثسي ®_ قؤائ|أؤسم! الني قول عموم 

حتىالصبح صلاة عن نام حنن وسلم- آله وعل عليه اممه ~صل الني ولأن 
المريضةمل الئاته صلوا فامم معه، الصحابة وقام وقام الشص، طلعت، 

٠محصى•  ٠٠

٢٢-

اهكرثثا؟الئؤال!منىمحوزإتكاث 

صاحبهعل ينكر فانه ظاهزا، فعل إذا والمكر واح—ا، المنكر إنكار اُبمواب• 
امتعإلءاليثا محي، لكن عليه؛ ننكر فإننا أمامنا، معميه يفعل اثا إنفلورأينا ظاهزا، 

(.١٥٧١)رقم القبور، زيارة ق حاء ما باب ايايز، كتاب ماجه؛ ابن احرحه )١( 
نالك،إلا يمد ولا ذكر، إذا فالمل صلاة نمى من باب الصلاة، موانيت، كتاب البخاري; أحرحه ر٢( 

الفاتة،الصلاة قضاء باب الصلاة، ومواضع الماحي كتاب ومسلم; (، ٥٩٧)رمم الصلاة، 
(.٦٨٤رنم)قضائها، نمجيل واستحباب 



٦١٣الهاءاسؤذ 

الإتلكئذلك لكنثث ظا>ا؛ ء أمحز أذ الفك من لا؟كوت ممد الحكمة، 
فإذاالمؤولين، من الرجل هذا ؟كون قد أو نوله، وعدم الرجل، هذا مور 

أحز.لأمور يكون أوربإ يمل، لر ظاهزا، عله أنكرمتح 

^١،صاحبه عل الإنكار فالوا-بمث، ظاهزا، المم من معل ما أو 
الصيحة.اتباغ والواجب، ظاهّنا، الإنكار مذ ألكر مصلحه ض yuمحي. لكي 

-قله غيه ذللث، لأن محوز؛ لا مهدا وهوغائب، المم فاعل عل الإنكار وأما 
تنكزحتى يحاصر وهوليس باش~ ~والعتاذ زنا أنه عرمث، رحل مثل وذللث، الواني~ 

الدنوب.كبائر من والغيبة إياْ، غيبيلث، ءاليه ؤإنكارك غائب،، يل علميه، 

ثزعاليه يرسب، اغتيابه كاف إدا عثا محفلا أخاه، ينتاب، أن للائنان محل لا 
اغتتاب،لأن عفلمه، ضدة ذللث، ل قاف الأتراء، وانخياب الضء، لكغتياب كلأ، 

منئ الأمراء واغتياب، اف، شريعة مذ بلعوم ما مدر ؤمذ مدرهم، من محل ^١۶ ٨١١
الحاعه•وققل الأس، قضح الناس، قذ هئيهم ؤين مدرهم، 

فيهاالخارج من تاق التي الأوراق، هذه من الناس يتناقلمه ما الخطأ مذ ولهذا 
التعاونومذ الغية، مذ هدا مإف أيصا، كذبا ؟كون وربإ الأمور، ولاة ق المدح 

اغتاب،لز كإ يل ئدا أف نع ك؛يرة، وظءل وإ، لها والنزع زالخدزان، الإثم عل 
الأمور،ولاة يعفاء س القلوب ثثحمل أن إل يودى فهذا ارع، اوث.س واحدا 

كشرة.مزورا ؤيوجب، المتقبل، ق الأمة مزق يوحك، ما والحقي. 

يتثامحلواأن وعامتهم— الملمين وأئمة ورسوله فه —نصيحه إحواثنا ثئهى لهذا 
إدلاءأراد وس الناس، بإذ ينثروها ولا يئرموها، أف علميهم بل الأوراق، هذه مثل 



٦١٤

كنصللكي معم، محدد ُلريمحا من المنصوح إل يصل أن علميه قالواجب الصيحة، 
الكفان.يؤ 

••هساى••

سرت:ليست امْ،اع الإبن؛3، نوجؤ ' ٢٤
 ^١^١ U محزناكوبجا ل م من وزوجة الراجح القول م

مالأين٠نالئضاعة؟

حلمةق تعال اممه لمول الابن، لأب غرم الصلب، من الابن زوجه ابواب• 
كافئإذا [، TTuLJl]ه أصّقهظلم من آث؛او، آتارإا=ظم ؤو.ثاونمد الممات: 

الابن.لأُب، الحجاب، ثكنذ أن لها المرأة فهالْ امرأة، من متزوج ابن له الإنسان 
سمءاماءضشكانمِسام.

يوثرلا الثصاع إن وقال: ذلك، آبى ثيمية ابن الإملأم شيخ ولكن 
نيا،كئلمو ولا له، ثكشف لا منه، أجنستة من ابنه زوجه وأف لصاهزة، اق 

أونناح قي يقول: نجهل واف منه، أجن1ة لأنما -٠ا؛ يافث ولا 
يمول:وسلم- آله وعل علمنه اطة -صل والني ه أصافطم يذ 

اشباارُمى عنرم ما الرصاع من ارعئرم 
فزوجهوسهاثب، ليزي لأئ المصاهزة، من أبيه عل لحزام الابن وزوجه 

والحديث،بالمصاهزة، عليه حرام هي بل نسبح، ووجها ألب، و؛ين بينها ليس الابن 
رنمالرضّاع،، ق الماء إل والطر اكحول من محل ما باب الكاح، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 

(.١٤٤٥رقم)الفحل، ماء من الرضاعة تحريم باب \دض\آإ كتاب لم؛ وم(، ٥٢٣٩)



٦١٥اا،قاءاسوزا 

اشب<،.من عرم U اوصاع من ررعئرم يقول•' 
صحيحا.أرا0 الدي هو الإسلام شيح اختاره الذي وهذا 

*•ؤصى••

ثبشبموابمضقالإس1لأ؛- ٢٥

الاستقامة؟طريق بداية ق لثاب نميحتكم ما السوالت 

اش؛ساء إن سليم انحاه هوق الذي الشاب لهذا نصيحتنا ابواب' 
والصواب.داء، اشَاقاث أذبمأل أولا: 

علكة أو له القرآو هدا لأو بتدر؛ القرآن قراءة مئ بجن أن 
بالتدتر.الإنناو قرأه إذا 

-صلالني قاف أوبمل، وألاثم، اّاعات، ئلازتة عل عئرض أن ثالثا: 
العجزوا3كثلرا؛.من استعاذ - وسلم آله وعل طبي اف 

الأشرار.مصاحبة عن ؤستعل الأخيار، مصاحبة عل عمحرص أن رابعا؛ 

الدىإذ له! وتقول، عاليه، النفس هده توثر حتنإ نفسه ينصح أن خامسا؛ 
والنارباغلكاره، حمت، الخنة لأن وتيتؤ؛ ثمنه فلبئصح طويل، والطريى بعيد، 
بالشهواُت،حمت، 

كتابلم! وم(، ٢٨٢٣)رقم الخن، من يتعوذ ما باب والسثر، الخهاد كتاب الخاري• أخرجه )١( 
(,٠٢٧ )٦ رنم والكسل، العجز من التعوذ باب والدعاء، الدكر 

بالشهوات،النار وحقت باطتكاره الخنة حفت حاء ما باب الخنة، صفة أبواب الارمنىت أحرجه )٢( 
(.٣٧٦٣اغتعال،رقم)بعزة الحف باب والنذور، الأيان كتاب والنار: ٢(،  ٥٦رقم)٠ 



وق1ءاتاكاباهتوح ٦١٦

لأفمل؛ من ثه أصحابا وثوكانوا حتى الثوء، قزثاء عن يبتعد أف سادنات 
ثالخدسالئابح، الخيس تثل »إى الني. مال نلهدا عله، الثوءتزرون 

ستلعأل ؤإما نحييك، أو إما الناكرت محامل الكر، وياج الناكر، ثحامل الثزء، 
و؛تاو1ماأذين يائك، أذنحرق، إما الكم• دياؤح ريناطيثه، مئه محاماأذين بته، 

ح-؛قا<رُ

ائت(تعال اش ونال، التوفيق، عل ممب الحمد ذنةول،ت الومتر؛ انتهى هنا ؤإل 
الصالمح.والعمل النافع، للعل| ؤإياكم يومحمنا 

والأجر،بالحر وبشركم القائم، الأموع ل اف شاة إذ القادم القاء ؤإل 
٠.الخق،ار طريماإل الهلهب4 نهل خ فيه يشس '^٠^١ نلك، مذ ١١فإل؛ 

المكتابر ت لم وم(، ٥٥٣٤رنم)ايالئ،، بابر والصيد، الذباتح كتابر اليخأرىت أحرجه )١( 
(.٢٦٢٨رقم)الوء، زناء ومحاتبة الصالخى، ة محالاتمابج باب، والآداب،، والصالة 

القرآن(تلاوة عل الاجياع نضل باب والاسغفار، والتوبة والدعا، الذكر كتاب، لم: مأحرجه )٢( 
(.٢٦٩٩رقم)الذكر، وعل 



٦١٧اىق1ءاماحدواسرذ 

الهاءاثمواحدواسهد

مى—ؤ— 

ؤمنأمسظ، سرور من باش وثعود وسثعفئْ، وسنينه، حمده، ممه اغمد 
أفوأمهد له، هائي هلا يصلل ومن له، مضل ملأ الله تندم مذ أعإلنا، سيئايت، 

افأرسله ورسوله، عليم محمدا أف وأسهد له، أذرولذ لا وحد0 افه إلا إله لا 
وصغالأمانه، وأدى الرساله، ثلغ كله، الدين عل لثظهزْ الخن ودين بالهدى، 

وأصحابه،آله وعل عليه، وسلامه الله ضالوامحت، حهاده، حن الق، ق وجاهد الأمة، 
بمإِتانإل:زمش،أثابم:

التياللثاءامحت، من بل الجالمن، من والثنعون الواحد المجلز هو مهدا 
منوائعئزول الخامس الخميس، يوم هو وهدا المفتوح(، الباب )لقاء ب ف يم 

(.٥١٤١٥)عام الأول، ربتع نهر 

الألبمول عل( وقنا حيئ البلد، ثورة عل الكلام بتكمل اللقاء هدا ثبثدئ 
إل،[، ١ -٣ ١ ]البلد:١ ه يبمغ ثق ?ؤأ آلممه ت أدريك ومآ ُألآ^ا آيته آمنم تلا ؤ ت تا3قربماك 

النررة.اخر 

ونعئيقول: كاف الدى اذ الأنأي: ١[، تاوالد:ل ^ثلأ تنال: مال( 
تحاوربمثمة، التجاور هو والاقتحام: النمه، ^؛! ٥١هلا أي: ]البلد:![، لداه ماثُ 



لقاءا ٦١٨

أفشك زلا النم، اكل ي الزيق هي والج: اقتحاتا، يش يظة الئيء 
منإلا له يقوم لا أو يتجاوره، لا المموس، عل شاي صم_ا، العمبه هذه اقتحام 

العمة.تحاوزهذه ق صادقة نثه عنده كاف 

ه:لعمه ١ أدر>نك،؛t ؤو،آ ت تعال هنلؤ مسثر 

والممخيمللتفويق الاستفهام هذا ]اوالد:أا[، \؛وئذن اؤو،آ تعال• مال 
آتمههأفنم عنها• الله مال الي العمبه هل-ْ ئاف يثضك الإي ما أي• أيصا، 

[jlUI :؟ ١١] ممبمةئ؛ ي-عا •سمؤ?و\' زى ق إءثِ أو يبمة بقوله: اش يتها
إلح.[،  ١٧لاولال:'اا-ه ^١^! \قئ ين ثزكاف . ثر،ِ  ١٥ويتكنأأ. 

i^^Sjؤهلق< مسثرمؤلهتعال: 

ملث،هي والتقدير: محذوف،، قتدأ حم هي ]اواول.:ٌأا[، يهزه ^٥٤> تعال؛ يال، 
نمة،وهاك،الئثةلهاءان:

سواءالملوكن، العبيد الإنسان يعتق بحيث، الزى، من ^١ ٤٥الأول: المعنى 
نؤع.هدا ويعتقهم، فثئر-يم عثرْ ملك، ق أوكانوا معتقهم، ملكه ل كانوا 

افهإل الأعإل أفضل من الأسثر قكاك فإن الأشر، من زنة مك اش: انمي 
باهظةالفدية هذه تكون وربإ مالثة، بفدية إلا العاو.و يفقه لا ربإ والأسثز عغيثل، 
وأنأمق، ما عليه نحلف—، يان عِق؛ْل بافه إيان عنده كان من إلا يهتحمها لا كثثرة، 

ثصدى.ما عل يثيبه 

^ك-تال:ؤأزبممم>ىس:

إمحلعامؤإما للتتويع، )أو( ١[، ]اوانم:أ ه تنتن يرمذِمح، j< بمتم ^أز ت تعال مال 



٦١٩القاءالواحدواسبمؤن 

الشديدة؛يالجاعة يصابون قد الناس لأل شديدة؛ محاعة ذي أي! تنعية، ذي يوم ق
الالإنياكل أجسامهم، ل لأمراض ؤإما والررثع، الثار من الحاصل لؤك إما 

أيمبما،موها ق وربا النجدية، البلاد ق عنه نسمع محيا وقع قد وهذا يشع، ولا 
ؤيموتونيشبع، ولا العشرة، مأكل الواحد ياكل يشبعون، ولا يأكلون الناس أف 
الناعب.مى هد؛ ا"بموع، من الأسواق ل اقهلون فيتالحؤع من 

الحاصل،نمل الزرؤع؛ ولا الأشجار، سمر لا بحسن، المحصول،، أوقلة 
بلائهم.عذ بماجرون وربا جوعا، الناس ؤيموت المنعبة؛ ومحصل 

ه.منتت ذى يوم ذ بمتم أن ؤ معنى هدا 

مميوA'يا وشنا ط■' منله ثستر 
هوت الشم [، ١٦-١ لاواااو!ه مرتينه يا اويتكنا أؤأ مثربغ يا ؤ،ما تعال• قال، 

يتها؛يكون لا لإله بالإ، أوأسى، دكزا، كال سواء سير، أذ نل ماتاأبوه مى 
وانفصل.بلغ لأنه 

العامةبعص يقلنه نا حلاقا يتذا، يكول لا لأله أمه، ماتت، لو أيصا وكدللئؤ 
مالت،لو لأنه ابوْ، مالت، من اليتيم بصحيح، ليس وهدا أمه، ماتت، من اليتيم أل 

عليه.يكس، الخلق من كاسب، له لم°يكى أبوه 
طله كان _شا كان إذا لأنه الإننان؛ من وو ذا أي: ^١ وقوله: 

واجن،ي،كون لأنه ذللت،؛ مى حظه ازداد قريتا كاذ نإدا والصدقارتج، الإكرام من 
الئلة.

العثبة،اقتحام من علته الإنفاى فإف والثزاثه، ١^؛؛ الزصص: هدين جع فئن 
إذاكالذلك،قيومث.
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يتكنايا٠^١؛ تنلم]ا•' شترمنله 
قويه،نحد لا الدي هو المك؛نت لاوالد:آا[، ه •شذ  ١٥هتكء:ا ^١؛ ت تعال مال 

ثيءيديه ليس مك؛ن، او4 وا،لعنىث الراب، مكان والمرية! عيابه، نوت ولا 
التراب.إلا 

حدا،شر او4 فالمعنى! الراب، إلا عنده لنس عن قيل إدا ايه ومعلوم 
مربة.ذو مسكين فهو ، ماو ولا كساء، ولا محلمام، ءندْ ليس 

ه!أتيتن رواصوأ آلثثر دهواصؤأ ءامزأ أرمث بث ؤثمَ؛اث ت تعال ينله مجتر 
]اولل.تماا[،أتنمذه وئواصزأ ألثيي وواصإ ءامنوأ أف؛اث يى ؤثمَ؛اث تعال• ئال، 

صثل المساكين، عل ذلا الماص، عل يا لمس زك لإ أي! 
]اواد;؟ا[،ه أتيمن وقواصوأ أيثير ؤزامؤأ ءامنوأ ٢^؛;!، ين ءؤثئَ؛اذ بافه إي،1ن ذو 

نحبالدي من . الثموj ،J^؛، وقد به، الإي،ان بحب ما لأم أي* ءامزأه ؤال!ث 
ومحه،وملائكته، ُاف، تنمن أ0 ررالإيإو الايان؛ عن جمّيل سأله جهم( به الإياف 

ؤشزْ«رأ؛.حي والمدن الأخر، زاكنم وزثلمه، 
كلهي! الصالحات والأعال الصالحات، الأعإل بافه الإيان من وكيلك 

-صلافه لرسول( والمتابعة الإخلاص، عل وهومى عيججل، اممه إل يقرب عمل 
ومتابعة.ث صالحاإلا عملا العمل 3لأتكول زطم-، وغلآله افُقاتي 

شريعةوفق عل العمل يكويا بان ومتابعة، فه، خالصا عملا يكوذ ان بنيه، 
اشمم/ق\ق.

والإحسان،والإسلام، الإي،ان، عن س الّثي جم-ثل ٌّّؤال باب الإمحان، كتاب الخاري• أحرجه )١( 
)٩(.رنم حصاله، وبيان هو ما الإيإن باب الإيان، كتاب ت وسلم (، ٥٠)رقم الساعة، وعلم 



٦٢١او1ةاءاوواحاوواسون 

هديحلاف عل لكن4 الإخلاص، غايه فه نحلتنا عملا عمل الإساف فلوأف 
ه!الؤ>سول هال ؛، UjJjلعدم وذللث، منه؛ يمل لمْ الؤسول 

ومحدثةبملهمنئج«رار
يمل،لا ءإد4 ؤناء، فيه لكن ءلاما، الشريعة وفق عل العمل لوكال وكدللث، 

الشز'كاءأعي ارأنا القدمى! الخديث، ق وا3قؤناق اه لمول صا-ةا؛ عملا يكون ولا 
ا.وشز'كه«ر ئزكته عمي، معي محه أشنك عملا عمل س لشرك، اض 

أنولع!ثلاثة والصر بالصر، بعصا بعضهم أوصى أي! ه آلم ؤوماْمأ • ومحوله 
اف.طاعة صم؛ءل - ١ 

آ~صارصشتحتالج

الزلة.اف علأقدار مأ-صت 

بالصر.متواصون صابرون فهم 

أفضل؟هد٥الأنواع وأي 

أهدارعل اللإ ثم اض، ننضة ض الخم ثم اش، حئاجة عل الفت الأفضل 
الأ.اض 

والثلأم—الصلاة —عليهم الرّل ل اكلاثة الأنولع هذه احتمعت، وند 
وأتباعهم.

العلم،أبواب والرمادي■ (، ٤٦٠٧)رنم نة، اللزوم ل باب الة، كتاب داود؛ أبو أحرجه )١( 
(.٢٦٧٦)رنم بالة، الأحد ق حاء محا باب 

٢(. ٩٨٥رنم)اش، غم عمله ق أشرلث■ من باب والرقاتؤ،، الزهاد كتاب لم: مأحرجه )٢( 
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اض،ؤيدعوإل اممه، نبيل ق نجاهد اف، طاعة عل صار ه الزمحوو هو فها 
صابرذلك مع وهو متله، المشركون هم حتى بالضرنم،، عليه ؤينتدى ويؤدى 
ُ

*محتسسب 

عليكذب ولا باحد، يعدو أن يمكن لا افه، معصية عن صابر أيقا وهو 
علصابر كيلك يستطيع، ما بمدر تعال لنه متق أيقا وهو أحدا، نجون ولا أحد، 
طاعته.أجل من عئةتْل اممه ق أوذي "5^ اممه،طاعة 

بثلياق من أمروا الكعبة نحت، ماحيا رأوه إذا حتى آذوه، قس قريش أليس 
أكله؟ ذللث، ق صابر وهو ، ءفييألخث٤أْأقلأ( تاجي وهو ظهره عل فيضعه ناقة، 

اممهق وأوذي اجت،، عيابة ل البثر ل ألإي وقد افه، أقدار عل صر ؤيومف 
به.وقع ما ينكر ولر يتصجن، لر محتسب، فهوصار دلك ومع لشجن، ال 

رحمأن بنعا بغضهم أوصى أي؛ آل«رثوه وئوامزأ الثم ت وموله 
البهائم،ق ثكون للمخلوقات، الإنسان رحمة أعني! عغيجل، اممه رحمة والرحمة الأحر، 
وأخواته،ؤإخواثه وبنانه، وأبناءه وأمهانه، آباءه رحم فهو الناطق، ل ويكون 
الحيوانيرحم أما وهو البئر، محار كذللث، ورحم وهكذا، وعثاته وأعإمه 
الثئهال، وقد ذلك،، وغر وثاثه، وبمزته، وحماره، وقننه، ناقته، فجرحم التهيم! 

,,(٢)جم:>انماتيوالآنض:>يمتيوً^'.

طنق ارك ضا يكون، الش الأفاقة هي الل: )١( 
رثمبمكة، الثرين من وأصحابه جق الك، لقي، ٌا باب الأنمار، ، ما٠٣كتابج اJخارىت أحرجه )٢( 

واداشن،اكرين أذى س ه الني لقي ما باب والمر، الجهاد محاب لم: وم(، ٣٨٥)٤ 

والملة،البر أبواب، والارمازيت (، ٤٩٤١ريم)الرحمة، ق باب، الأدب،، كتاب، أبوداود: أحرجه )٣( 
(.١٩٢٤)رنم السدين، رحمة ق حاء ما باب 
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ه!ألتن أكنن ؤأو3تك تعال! مسثرضبه 

اؤ>ئو»ونهزلأم أي: ؤ\؛ؤقه ]اواوال:اِا[، أكنث،آلإننه ؤاوؤ\0 تنال: قال 
يومكتاتيم يوثون الذين الي٠ّين أصحاب أي" ؤ١محثبآثمثذه، هم الصفات ميذه 

هنميإ حتتابا بماثب موف ه بمنهء كثير أوف مذ ظ؛ و\ك\يمآ المامة 
٩[.]الأنثقاق:ي- أنلمء«سرغه ؤيشبإلتآ 

تنحبض بمايينأ ؤ)نلإواهولا تنال؛ ضبه مجر 

وذم]اوانم:ا،ا[، \ثتيه 1نثث ئي ه ؤَواكئكروأ مؤثل: ال قم 
أصحبحا جحدوا أي؛ ُثاشناه ءؤرأص،آكموأ فقال؛ الكافرين، ذكر ا،لوهنين 

بآياتناكثزوا والدين القرآن؛ عثر ق قيل ولو للتوكيد، حاء هنا الضمثئ ألثث1ثه 
الثإء،يعني؛ والمقامة التوكيد، باُب من هدا لكن لصح، الشامة أصحاب 

م الث،ؤم.أو 

مزتنال؛ مسثرضبه 

ياض--والحياد معكة نار عليهم أي؛ ٢[، ]اللي:' ناث ^٥^١٠؛ تنال؛ قال 
يتهليعون.ولا منها، محرجون لا 

وثواصواالصالحات، وعملوا آمنوا، الدين من ؤإياكم محنلنا أف اممه تنال 
بالمرحمة.وتواصوا ثر، يالم 

أحمع؛ن.وصحبه آله وعل محمد، بينا عل الله وصل ؛^،، ٨١١ربإ ض والحمد 



٦٢٤

الأسلة

ذواضرامسم،قراءنيمتجم:١" 
يوم؟مرأكل أف يستحب ١^!)، ق سور توحد هل السوالت 
يوم،كل الإسان يقرأها أن يستحب القرآن مى ايارؤثإ توجد نعم، ابواب• 

وكيلك

لمقرأها، إذا لأنه مرأها، للإننانأو سغي فانه الأنّتي، أيه الأيات: فمن 
قرأهاإذا ثبارك نوره ٠، يصبحر حش ث1ط1ن، يئربه ولا حافظ، اض مى عليه يرل 

المؤرُعاJاب، وقاَيه أساد، من ذِلالث، كاف  aJlJJالإنتاف 
محساانه فمعلوم الفاتحة، إلا معي بثيء ممدة ليستا ومحور آيايتج ؤيوحد 

 jإلا\ا.الفلاة لاتصغ الفلاة ي قزاآبا بل الفلاة، أذتقرأ
••)محسمق(••

^سةصسمامص،واسمامم1ممما:٢- 
التحركةبالأقلام ض وئ الكرتون، أفلام -ام علكم نحفى لا الث>ال: 

الوقت،—هدا ق —وحائه وجد إذا ولكي العقيدة، ق وحائه النشء، أحلاق عل 

(.٣٢٧٥ريم)وحنودْ، إبليس صفة باب الخلق، بدء كتاب الخارىت أحرحه )١( 
(.٢٨٩رقم)٠ اللك، سورة فضل ق جاء ما باب القرآن، غضاتل أبواب الرمذي؛ أحرجه  ٢٢)

وجوبباب الأذان، كتاب الخاري! أحرجه الكتاب، بفانحة مرأ لر لن صلاة  ١١٠لحيين،؛ )٣( 
وجوبباب الصلاة، كتاب وملم؛ (، ٧٥٦)رقم كلها، الصلوايت، ل والمأموم للإمام القراءة 

اافائ،رةم)إآم(.قراءة 
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أفلامعذ وبدلا عوها، الأشرطة هذه تكون فهل الأتاري، وأشرطة جهاز يسمى ما 
الكرتون؟

التلفازو شم م الكرتون ١^٢ بأة ممن!، َث تذكر نحن الخؤاب: 
بانهمحوي ثيء عى سمعنا أو رأينا، محإدا العقيدة، ق مضزة تكون وربإ مفؤْ، أما 

هدامشاهده من وثنان ( jOjمن أولادنا أذ محوز لا ئحينها العقيدة، ينال 
يشاهدوما؟نجعلهم كيم، العقيدة، يعثر اله دام ما الكرتون 

لهيروج فيا به مصلث، هوكا البديل وهدا منه، بد لا مهدا بديل، شراء اما 
الهولو شك، بلا بديل فهدا أعرفه، ملأ الأتارى، أما صحر، جهاز وهو الأن، 
محذبن الأولاد ما يتتؤع أن لأجل الصورة هده منه ونقلت، فيديو، جهاز وصع 

خثرا.لكاف و؛ناُت،، 

••ؤصء(••

سوناله:أش صادت طلهها، م اأواة، على دغل رجل ٢- 
هذةلأم محرما يكون الزوج هدا مهو وطلقها، امرأة زجل تزوج آدا ااثؤال،: 

وهل؛>،الرجل، ء؛للقها التي، المرأة لهدم يرنا يكون الزوج هدا أبو وهل المرأة، 
الأك،اممقة،ثلِسالأكلزارتما؟

مزالان:هذان الخزان،: 

الأنم،تل مى وجيما أمها صارنج امرأة ثزوج إذا الإنسان فإف الأول،: أما 
ماأوماتت،، أوينخت،، أوطلمتخ، معه، الزوجة بمت، سواء للزوج، محارم كلهم 

واجداتالمباشرة الأم من أمهاما فال صحيحا، -ممدا الزوجة هذه عل عمد أد4 ذام 
محارم•كلهن 
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الرأةهذه عل وجب طلئها، امزأةثم رجلاثزوج الزوج،!وأف أبو وكدللث، 
وحههاتكنمح أن لها فيجوز أبوه، أما العدة، انتهت، إذا الزوج عن وجهها سر أف 

لها.مازالطمحرما لأنه عنده؛ 

العادةجرئت، إذا بالعرف، تتعلق مناله دهدْ الزيارة، موضع وهو الئاف• آنا 
بىنريبه مح، لم ما الأرحام بن فليت ؤءالأ باس، محلا بينهم، محا بمراورون نبمم أل 

الأرحام.ذوي من لست، قاما الأبؤ، زوجه أما محرد أما آحر، وجه 

ساضاسنخاء،ودماىلمم:٤- 
الوقح،نمس وق للعزاء، ايام ثلاثه وا تحلأف الحادايت، مى عندنا ١^٠^١^ 

دفعق يشارك أف للإئثان تحوز ئهل المال، مى مبلعا المتوق لأهل يدفع محرد كل 
العزاء؟ق معهم محلمس أن ذوق المال 

وهوبدعة، بأنه العناء صرح بل الثنة، مى ليس للعزاء الخلوس الخوامء٠ت 
الخينهؤلاء لأف وىلرْ؛ الله قضاء عل التثحهل عن ينبئ قد أيما الواقع 3، 
فانلواأصبنا إننا الناس، أما يا الحالت محلتان محمولون كأمم الباب وفتحوا وا، جل

إلالاجت،اع بمدون قدكانوا بل إًللائا، الثفج عادة مذ ليس وهذا بالنزاء، إلينا 
٠.الياحة١ من الهلعام وصنع الميحح، أهل 

حذايتعلق وربئا محوز، لا هدا أف للناس يثنوا أف العلم طلبة عل تحن، لهذا 
ذلك.أفته وما الخعاعة، مع الصلاة كرك أحرى، أشياء أيصا، الحفل 

الطعام،وصنعة الست، أهل إل الاجتيغ عن الهي ل جاء ما باب ايائز، كتاب ماجه؛ ابن أحرجه )١( 
رنم)آ؛ا•؛(.
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ومشرؤغالوت، بمجرد مشروعا ليس العزاء إو نقول! أعزيه؟ كيف قإدا 
يعزيته،يشنع حينئذ فإنه صديقه، أو قريبه، بموت الإنسان أصيس، إذا للمصاب 

ليلقاه النوق، ق يلقاه أن ممكن لكن البيت، إل الإئنان يذهب أن بدون لكن 
ذلك.أفته وما التحد، 

فيهايآكون مد الركة لأف الركة، من يدفع لأنه تحل؛ ملأ المال لدفع وبالئنبة 
ويئالورثة، غثر من كاف إدا أما شيئا، ا1ال مذ ياخذوا أن يمكن لا صغار أناس 

مثلصار يدعة عل أعان ومن بدعة، عل للاعانة ثى إنه نقووت فهذا أحد، به 
ه

■بدعتهم مألمون الذين الميتدمن 
••محسمى••

البدعالغدئت؛اثض على ٥- 
لأهلالتعازي تقديم موضع عذ تكلمنا أف ابق ّلقاء ق لنا نبق الئوال! 

أحدتقدم إذا الفاتحة، يقرؤون أمم ذلك— —وذكرئم البلاد بعض ل وثجد الميتؤ، 
فنرحوالست،، أهل عند بل اشر، عند ليس للمست،، الفاتحة يقرأ للعزاء الحاصرين 

التعازي؟تقديم ق صابط هناك هل لنا! نبيذ أن 

الثئ-ولعن لا ثن فلم أحرى، إل بدعة إضافة من هدا الحراب؛ 
أذالعزاء أّالسب مئ أف نحل أيئا تجته زلا الصحابة، تن زلا قخآكلأأبممُ، 

نمرأ
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-٦

نحفىلا ؤفتن بأحطار يمرون العصر هدا ق الشباب أن يعلمون الت|والت 
تحددتوكيلك والإصلاح، الرسة وسائل بعفى تعددت هذا مقابل وق عليكم، 
إصلاحوكدللئ، هذه مثل لمواجهة المثل الهلريمه ثظرك ل رى ف،ا الناهج، 

الشباب؟

المروءة١^؛ الفن من اليوم الشباب تواجه الي الأنيناث أثا الخزان: 
ويرىيتفلر ما وكدللئ، الإذاعات، تعفى من والمموعة والصحف، لمجلات اق 

وئوةموْل باممه إيان قوة إل محاج عفليمه فتة أما شك لا التلفاز، محطات من 
تئونعكيثل باض آتن إذا الإنناذ فلأن باق؛ الإيإن إل محاج كوما أثا عزيمة، 

الإسافيدلمة العزيمة، وأما عقابه، ومحشى افه، ثواب، يرجو لأنه ثيء؛ كل عليه 
:الشاعر يقول، أحواله، جح ل باليئل يبوء فإنه عزيمة، عنده ريكن إدا 

زأيأل؛ردد-اداده_إنىس_عزيمة يا قكن نأي يا محغ إذا 
يكوفوألا عَةتجل، الثب إل يتوجهوا وأف الفتن، محلات عن يتعدوا أل نبس 

الخكومة؟قالم، وuذا فلأن؟ قال وماذا فلأن؟ قاَل ناذا والقال، لقيل ا٣ 
ئدا jLيقول الذي الإياف ئدا كاو إذا إلا ذلك، أنة زنا الززارة؟ قالت، وماذا 

•يه بأس لا مهذا ؤيئكر، يعي، أن يسثطع شخمى عند يقوله الكلام 

'(الح،اسةالمرة)آ/يهذ



٦٢٩الهاءالواحدواسبمؤذ 

-٧

مقيمون،وهم الظهر يصلون أتانا ووجد مافن)، الإنسان كاف إدا النوالت 
صلواأنهم هلم الصلاة وبعد فسلم، ركعتين، إلا يدرك ول؛ مقيمون، أتهم علم ما 

أرثا،فإامحا؟
الساملأن وذللث، مئها، نلم اش الصلاة هدم يحيد أف عليه الواجب، الخوابؤ! 

الإمام.حكم حكمه صار الإمام، مع يحل إذا 

ائشمجةم>دالإخب1رلإبمغ:٨- 
العدةأثناء وهو مدة، وبعد واحده، طنثه زوجته طلق رجل هناك الثوال! 

يقصدطلقتها، فقال: لا؟ أو عص.نتلث، ق هل هل ارأْ؛ هذه عن نثل ثم راجعها، 
الأبق؟طلاقه ث عل لأنه لاثقع؛ أم ثاتا طلائا يكون هل السائقة، الظلثه 

بعد:فيإ قوله أما له، زوجه عاديت، العدة أثناء راجعها لتا هو الخوامب،: 
الطلاق.عليه فليس السابق، طلاقه بث )ؤللهتها( 

••ؤصى•*

،اأهلاممواركياثة:٩- 
صلاة؟أي محلسلإبماتيثكفيالخلأة؟وفي 

أي:سهدين، ذاُي، صلاة كل ق الأخثر التشهد ق يكون التورك الخوايح: 
مذوالأمحرة العصر، من والأخرة العشاء، من والأ-جمرة االغرءب،، من الأخرة 

التوركثورك، فيها ليس ءاثه الرواتب،، وكالللث، كالمجر، الئتاتثة، الصلاة أما الفلهر، 



لق1ءاتاكابالسوح ٦٢٠

ثثهدان.فيها صلاة كل ق الأمحر التشهد ل إذن 

••هصى•*

أويدراهم:^عالأخنياسمويىاضهuyض، - ١٠
الأرض؟وشر بارض، العقاري الصندوق ق الأسهم بع ق رمحكم ما السؤالت 

لأنبدناهم؛ ولا بأرض، لا سعها، يجوز لا العقاري للنلث، الرهونة الحوا'ءحت 
أي!؛دللئ، يأذنون الأن وهم باس، ملأ ذللثح، ل أذنوا إدا لكي للمرض، الص 

بدئلأ بنروحل، لكن التنمية، لصندوق المرهون البح هدا الإنسان يبح أن ياذنون 
يبقىؤإلأ حرج، ولا يع، فإنه تمت، مد كاسن، مإدا الشروط، هده ئراجع أف من 

ثإفويعمر، فلياحد محتاجا كاف إف محوز، لا العار هل فهو العار، هبل ليس رهنا، 
يريدون.الناس من آلاما هناك لأل يزكه؛ محتاج غتر كان 

*•هصى•'

ءء 9 ِ م م  ٠ لهدنياضهضاسمر،اسمي:- ١١
ثصحهل ذللث،؛ من ومنع تحور، ولا ثصح، لا \ذير وراء الصلاة الئؤال! 

او؛وي؟المنجد ق ه النل قز وراة الفلاة 

بيت،ل دفن إنا التثوي، المسجد ل اليي يذلمإ لم ابرابؤ■ 
الإثوي.حياة من فاء اشجي كان ؤإنا أيضا، اشجد و ثن ولم _، 

فنادوهايمة، هذه من أحن ثنوا ولز فته، نيادة إل احتيج المئة أواخر ق لكن 
لم،•ش.أ فالؤسول( اشجي، ثمن ق عائثة حجرة ودحلت، الحهة، ذ0 هص 
القبور.عل يبنون للذين فيه حجة ملأ قرْ، عل اشجي يبن ولم شجي، ال 



٦٣١الاق1ءاماءدواسويى 

ثتلأب مه ست اموضاعؤ ض يوجذالابن ' ١٢
الرصاعةمن الأب عل محرم هل اوصاعة، من الابن زوجه تكوف ماذا الث>ؤالت 

لا؟أم 
١١^من الابن زوجه الخراب؛  الابنكزوجة هي العلياء؛ بعص بموو ^^ ٠٥٠

وزكن، الئبا< من عرم ما مى ارءرم ه' المي لقول النب، من 
لأبيهزوجة ليت الزصاع من الابن زوجه وأف دلك، بخلاف الأمز أف الصحيح 

وللماشت،«، من يرم ما الزصاع من ررعرم قال؛ الني. لأف الرصاع، من 
بالتب،وثوق الزوج وأبو الزوجة، أم هل اوجل؛ سال ولو الصهر، ؤمن مل؛ 

تئرمما اوصاع مى ررمحرم والحديث،؛ يالصاهرة، محومون انم لقيل؛ باكاهرة؟ أم 
الننباJمل 

منالزوج وأبو لزوجها، محرما ليست، اوصاع من الزوجة أم فال هدا وعل 
ابنه.لزوجة غرما ليس اوصاع 

من١س١لآظمؤو.>شثا الحثماتت ق تعال ينله  iXiذلك،]ويؤيد 
صلبك.ْى ليل اوصاع وابن [، YVuLJi]ه 

صرالفجر:إلإبمدما نوقظ}وجض تم إدا إثم الؤؤج ثيسعلى - ١٢
المنجدمذ حروجه بعد إلا زوجته يوقفل لم إدا إثم الزوج عل هل الئوال؛ 

المجر؟لصلاة 

رنمالرص؛ع، ق النساء إل والتفلر الدخول من محل ما باب النكاح، كتاب اJخارىت خرجه أ ا
(.١ ٤ ٤ )٥ رقم الفحل، ماء من الرضاعة محربم باب ١^^٤، كتاب ومسلم؛ (، ٥٢٣٩)



لق1ءاتاكارأ،اهترح ٦٢٢

لملوعإل يمتد الفجر وقث لأن وذلك ذك، ل إثأ م يز الخراب: 
اُبجاعي•صلاة فاسه أهله، يوقظ لوبقي الثاس وبعضي الشمس، 

••هصى•*

؟مماالمدموقة اثأ؛نييمموس جميع - ١٤
لا؟^^لالخوعزس:ضصيأم 

محلوى،والدن الدن، أحوال من والنرد والحر والعطس، الجؤغ الخراب: 
مإنهأ أوجدها؟ الدي فثن محلوقة، غر إما مل: لم إذا وأنت نحلوقه، هدم إذو 

 Jتجاياف.توجد لأأح

والنشاط،والتم، والعطش، وا-إووع والصحة، ارض من الأحوال إذن، 
•محلود،فهعكقل 

••هسى••

نيبنوسالأسجاء:- ١٥
بالماء؟بمنمذقلبمالأسجاء 

يصيبهالماس يعص أل ينلم أن نجب ولكن للموصوء، ناممى هذا ابواب• 
اللميئتو وقد ينغي، لا وهذا ثيء، حرج ثيء، حرج .م•' تجدْ وسواس، 

بممغحص ينصرف ررلأ قال: لا؟ أو شماءٌ منه حتج هل يئلث،: الثحل ن عه 

(، ١٣٧)رنم يستيقن، حش الشك من يتوصأ لا من باب، الوضوء، كتاب، الخاري; ]خرجه 
يصلأن فاله الحديثح، ق ثالث، تم الطهارة، نتفن من أن عل الدليل باب الحنفي، كتاب ت لم وم

(.١٣٦ ) رقم نالك، طهارته 



٦٣٣ال1ق1ءالواحاوواسوذا 

صءاضسبج،اسيا:- ١٦

ياإوسالإيمينامن؟القوال:نامحاسمأىة 
حوله،من يلهي مموا يغن لم ما ثث بأس لا امحتئن بتن الكلام الحواب؛ 

مته.فهذايمغ بالكلرإليه، قلوبيم ويشتغل 
••ؤصى••

محسماسصسماتوسوئ:-  ١٧
ركتنأحدنا ولمْسثنن الصلاة، تقام أحيايا الراته؟ القس هئ ما القوال: 

الراية؟الثنن من ومحي الصلاة، مل 

بندمحا،وركعتان الفثهر، قبل أرع ركنه؛ عثرة اثنتا الراثة القس ابواب،• 
ثت5وووالتي الفجر، مل وركعتان العناء، بند وركعتان الغريح، بند وركعتان 

أوقنصنا فلو دلك،، بند صلاها يصلها لم ومحو الصلاة أممت، إدا الصلاة مل 
اؤاعة،ْع صل قإدا الإاعة، مع صل نمول: النهي j( يدحل أف مل اقيمت الصلاة 
وحهعل ئأتم الثانية، الركعة ق وأنت، الصلاة أفيْست، إدا وأما واصح، فالأمر 

بأس.ولا التخفيمج، 

نموكنن ركعامحتف، أربع يندها يصليها الصلاة مل الركعتان فاتته ؤإدا 
بعدهماوالركعتان الظهر، . btjاللتان الركعتان هما هاتان الأوليان الركعتان ركعتقن، 

الظهر.ثل اللتان الركعتان هما 



لق1ءاتاكاواالةمح ٦٢٤

سئوممْ،لأةاسمنيممائنياتيرقث:- ١٨
أثناءواحدة ركعة أصل فهل أوتر، لم وآنا الفجز، مودن أدن إذا القوال! 

الشص؟تطلع حتى أنتفلئ أو الشمع، أصل أم الأذان، 
يؤذنوهو مح5مت، أف هبل أدن ؤإذا أكمل، الوتر ق وأنت، أدن إدا الحواب! 

عائشةقالت، كإ النهار، ق ومضيه الوقت،، ئات ممد يقينا، المجر طلؤع عل 
عم؛ام الياو ِس ضل صءص أن ئزم، _ ^إذا الض رالكن زي 
زكنة«رم

••)محصى••

واشمحمةمإئ«ؤاثيطث؛غ« - ١٩
صلاتهالمئ لأن للبالغ؛ إماما يكون لا الصل إف يقول! الذهب القوال! 

يمح،لا وهدا اقل، مرتبة من أدنى البالغ فيكون فرض، صلأيه والثالع مل، 
الناس،يوم لا إثه أيصا! يقول المدمس، أف التول سلس به من صلاة ق وامتدللتم 
يوملا البول محلى به من ■ يقول المذهب البول، محلى فه من ايما وامحدللم 

يومالتيمم فإف متوصا، أو متيمتإ، رجلا كاف لو هذا أف والعليل• الصلين، 
ردوهو ثمح الصبي صلاه إف أيما! التعليل هذا ق الأن نقول فهل التوصئ، 
التعليل؟ءلسا 

عمزوأن البخاري! صحح ل حديث، فيها الصبي حلما الصلاة اّبمواب• 
قياس،إل يئتاج قلا الص به جاء وما متتن(، سع ابن وهو قومه أم سلمة ابن 

(.٧٤)٦ ريم اللل، صلاة حا،ع باب وضرها، المسافرين صلاة كتاب لم! مأحرجه ( ١ ) 



٦٢٥ااها«ال>اح1،لاسوذ، 

وراءه،فمل آحئ، ولد فجاء الراتبه، يمل بايغ كرجل بالمرض الممل صلاه وأما 
ثمح.نقول! أيصا فكذلك 

والتيمم،التوصئ أق البول تشل به من أف عثلتاه الذي التعليل هذا ودليل 
للمتوصئ.إماما التيمم يكوف أنا تحوز اثه هو 

لأندندا، بينهإ لأو والبالغح الصبي ق نجعلها لا المتنبهلة العلة هذه لكي 
الصبيقاف بالثالغ، الصبل بخلاف فريضة يصليان كلاهما والتوصئ التيمم 
للمقرض.التنمل وكذلك فريضة، يمل والبائ ؛؟، u،jيمل 

فمنأبدا، واحد قياس عل هما فإ واحد، قياس عل أنيإ ثقصد كنث، فاذ 
بالحديثعليهم ثري فنقول! والباع، الصبي ق نجعلها ثمنها العلة هذ0 إف قال! 

ا.ر منين نبع ابن وهو قومه أم الصبي أل المحح! 

اسداوا؛إلإ صه أزيتلأنل نه السائم حقوق ض سيء كل - ٢٠
حدماتريؤمن مثلأ~ — الدولة ق معينة خدمة ق للمش.ترك ُاشته القوال! 

التيالخدمة مهده اشراكا، فيها مشرك والواطن أحرى، حدتان ونومن الهاتف،، 
يبيعها؟أن لة تحور حق فبأي يملكها، لا أصلا أعطتها 

الأدين،آبد إل الهاتف، هدا يستخدم أن الخن لة متنازل، هذا لا، الحواب،! 
تتتازلأذ للئ، حقوقك، س وكل ثعم، مال، مقايل كال فال عنه، فتنازل 

منه.لا فهي العثادااتج، من كان إدا إلا عنه، 

(٠ ٤٣• ريم)٢ الخازي، كاب المخاري: أحرجه )١( 



هءاتاسائصوح ٦٣٦

سانياومطضساسا:- ٢١

إليستمع أن له فهل علم، حاقة ورأى المنجد، شخص دخل إدا اJثوالث 
المنجد؟تحية يصل أم الاستفادة أجل من اُظمة هذه 

وهونحف،ذخل ئامد،لأناملهأمالذى 
نحلس.أن نل ركعتن يصل أن أنزه التعليم— أساليب من —وا-محلبة الناس 

يقولتبأن هدا تنتتدل النجد، أحدكب دخل إذا يقول; الناس بعض ؤيوحد 
ليسهدا لكي النجد، تحية وهي ونحلي، أكر، واف ف، والحمد اف، سبحان 

لصحيح.

*•ؤصى••

:نذدل والودعش الواة، وجه فقف حكم - ٢٢
كان v^L^liاسة، رأت -^١^، ١^،: ص ل كثان نزو ١^١^ 

يةولتفالولف المسلمة، ا،لرأة ^_، IJL->بعتوان! قؤ المسالمة، ا،لرأة ^١ب ٠٦
الأدلةعن زائدة بائلة وأتى الئلف، عهل. عل معروثا كان لوجهها ا،لرأة كثث إف 

فضيلتكم؟رأي فإ السابقة، 
يلبسأي؛ ثنتشتح، الرأة اف ه الثمول عهل. ق المعروف أة رأينا الحواب• 

لالمحح الحديث، ق قولة هدا عل والدليل عينيها، وتفتح وجهها، عل غتناء 
محروقاكان القاب أة عل دلل وهدا ٠، الناة®ُ سنقب *لا الإحرامت محظورات، 

العي>ثين.ؤيقنتح الوجه، نملي والشاب عندهم، 

(.١٨٣٨رقم)والحرمة، للمحرم اليبإ من ينهى ما باب، الصد، جزاء كتاب البخارىت أحرجه )١( 



٦٢٧

أملقله! فنقول الوجه، كشف الثلف عهد عل معروئا كال إيه قال• فإن 
لمًمعتادا الوجه كشفن كان لو س، اومول عهي• ق الدين الصحابة هم الثلف 

علدل الإحرام، حال ل الأُمماُت، عن ثى فلمإ اأناةاا، سقب ررولأ قوله؛ إل عقخ 
النقاب،.ياكس كن ءهدْ ق النساء أف 

الرجالعن وجهها تر أف المرأة عل بجب انه فيه شلث، لا الذي والصحيح 
ووجوب،الوجه، كشف بجواز يقولون الدين هؤلاء نأل ونحن المحارم، غثر 

االميم؟ كشم، أم الوجه، كشم، فتته؟ أشد ايإ ريكم باض ت نقول الميم، تغهلية 
منلامرأة غور ولا وجهها، يكثفن أف الوجه حميلة للمرأة يجوز يقولوزت 

إمحللأيا،الشريعة به تأق لا هذا يعني• أوخنصرها، إ-وامها، عنخ أف مدنا النساء أقبح 
محيثظز أف إل محتاجة المرأة ؛ف يقولون: قد أبدا، بزا إق أف تنكن لا اميحة 
لكنالقاي،، وولسرر ثما، لعينيها تفح بان رخصة نمليها باس، لا نقول: انثر، 

،Lia>JJعرصة فهو العلم ل ج مهنا الإئناف وأف الإنسان، صعق، عل يدللثؤ هدا 
الناس؛الخا«سث،،اعلم من لوكاف حش الحديثية، الأمور ل ولا الفقهية، الأمور ق لا 

الصحح.أوتضعيمإ الضعيف، تصحيح ق ممرة أخهناء عليه بجد فإنلثإ 

تعتقدلا الفقه، علم أو الخل•ث، علم ق كرة منزلة بلغ إذا الرجل تمثر فلا 
إليهينثر ممن نله أما مال1إ لا وهذه والصواب،، الحق إلا يقول لا وانه معصوم، ائه 
أخرىرلاُت، هاك أن كعا ، ١٦٢يعفومحه أن اف سال رلة هذه الكتايج، احب، صس 

يمكنلا وأنه العالر، من النية صدق علم إذا والإنسان أيما، وله الأخوين، للعل،اء 
إذاالإناف يؤاخذ لا ■مؤثل وافه العفن، اضله يسأل فإنه الصواب،، محالمة تعئد أن 

ملهقاحطا ئاجتهد الحاكم حكم ررإدا الرتول لمول وأخهلآ؛ يآول( 



لقاءاتاساهمح ٦٢٨

أجرازأراُظه أصاب محإو أجر، 
بهلقوم لا عدد فهدا وجهها، كشف للمرأة محوز بأنه صحابأ أك قال ولو 

ألما.وعشرون مئة فالصحابة القاءلعة، اهجة 

••0صق(••

الهطومحصمصءواص«أونتر:- ٢٣

JtjiJi  إذاشلز أذ له محوز فهل رمضاف، قضاة صاء الإنسان كاو إذا
رمضان؟قضاء و أز زنصاف، و كفارة فيه إذأظرب،ا الخكأ وما شاة؟ 

أورمصاذ، قضاء سواء واجب، صيام ق الإنسان ثنغ إذا لا، الخواب! 
بأسمحلا النمل، أما لضرورة، إلا منه يغرج أذ له محوز لا محإيه أوثدر، يمتن، كمارة 

عير.يلأ النهار أثناء ق الإئنان يمطر أذ 
الكفارةفإذ رمضان قضاء ق أو رمعهاذ، ق كمارة فيه يإ أفطر إن وهو 

الصومعليه بجب وهو صائم، وهو رمضاذ، تيار ل جامع من عل إلا بحب لا 
إداإثم، ولا عليه، حرج محلا والمسافر، كالمريض لعير مقطر وهو جامع فإذ أيما، 
مثله.معدورة زوجته كائتؤ 

فعللأنه ويثنفره؛ اممه إل يتوب أذ عليه وجي، القضاء ق هدا عمل فإذا 
أنميه.الدي اليوم هذا يمضي أن وعليه محرما، 

••هسلأى••

أوأحطأ،غأصاب، اجتهي. إذا الحاكم أحر باب والسة، بالكتاب الاعتصام كتاب البخاري! حرجه أ١ 
رقمأحطأ، أو فأصاب اجتهد إذا الحاكم أجر بيان باب الأنفية، كتاب لم: وم(، ٧٣٥٢رقم)

(١٧١٦.)



٦٣٩واسمي اللتاء!٣^، 

^راتٌاسالأةومجوضا.- ٢٤
وقدا1صلحة، نحدم لا التي المئئووات بعض الأيام هده ق وجد النوال! 

هدهعل أقف لم —واش— وأنا الأشياء، هد0 مثل تداول بحرمة فتوى عنكم بلعنا 
الأمر؟هدا حول أرجوالكلام الفتوى 

تبوفيها تنثؤ، التي اثشورات هدْ قلتا! هبل من به تكلمنا الخراب! 
والذيالدJورب، كتائر ؤمن حرام، تداولها صحح، وبعضه كدب، بعضه للحكومة 

يعتبتعال! الله هالا وهد غيبة، أما فيها ما أدنى لأن آثم؛ ١^، ثق، لا يتداوإها 
بيباية4]اسمات:أاأأًىل 

انضاففإن ، الدنوب ؤؤ من التيه أف عل )؛ئه' أحمد الإمام ثص وقد 
يكيف،الشاؤع— —زجل الناس عوام غيبه ق هدا متائا، صارتر كدب أما ذللئج إل 

اغتيثواإذا الأمور نلأة لأن ^؛ أشد ئدا ؟كوو أو الأمر، ول بتية 
عندمكروهة أوامرهم وصارت، الفوصى، وحصلت، الناس، أءين ق هدرهم هلط 

علويدلك عورابمم، بجبموا أن عل الناس وحرض حير، فيها كاف ولو الناس، 
هدهجاو_، إل يدكر لا اثه بالنيايت، أعلم واش الثز المتثورايتح حدْ يقصد اثه 

 Jالصواب.س الأخهلاءن١كا

الأقلهحل لمين، للمومنفعه وحير صواب هي كثبمره أشياء لها الخكومة 
ا-اءكومة؟ق يهول( ما ثئل! الإسار، أف قنصنا لو يعنى! منصثا، الإنسان كاف إذا 
أي،أما وألخئ، صئل إذا هدا والحسنااتا، السيئادت، يدكن أي، نجب منصئا كاف ^١ 

والميمة:الغسة تحريم ~ الشرعية الاداب ي ألفيته ق الرداوتم، القوى عيد ابن ئال، )١( 
أمحيئص عل دكلثامحاؤوى دنينه غثأ صعرى يمديل 



٦٤٠

الإيمْن عليه أف شاك ملأ واسعة، وبصفة الحكومة، مساوئ ينثر الإنسان ياق 
ماالإثم من عليهم ا1ئثوواتا هذه ثئر يعينوثه الذين أن سلث، ولا يستحقه، ما 

ألونرى تفرها، ؤمن المنئووايت،، هذه تداول من حير نحن ولهذا يستحموثه، 
باض،والعياد الديوب، كبائر مى بيرة يلبس قد ذللثا~ بمعل الذي ~أو الفاعل 
مال:قيادقلأصمُء المى لأو الئدمة؛ زلا الئلأة، س لا الدنوُب وكاو 

مام،كهمامت، رقصان، إل ورمصاتر الحنتة، إل والجمعه الحس، ررالصلواُت، 
كبائرمى كبثرْ وهذه ٠، ال،كبائثااُ يئس لم  ١٠٠٠وقال: ال٤بايرا،، اختنت٠ إدا ينجى 

و

الذنوب.

فيها:تقول ماذا الناس، يبمى وتنزها مساوئك، عى كتله، ألحد إذا الأن أنت، 
واحدعل وعدوانا غيبة تكون لماذا عليلثج، وعدوان غيبة غيبة؟ لبمغ أو غيبة، 

همط.،ثمثة إلا ص ما داو>ره ونمص هتط، لو حش الشاؤع، ق يمثى الناس مى 
كبيرة؟المعصية عير ق طاعتهم الناس عل نجب الأمووالذين ولاة محه تكون ولا 
نعفهمبل حق، هذا أل يفلثون الناس بعضى الشديد الأسف ْع ولهذا أسد، هذا 
بمبM' رسوله وئنة اض كتاب، وينجم قنا اش، إل ولأ أنما يقلن رمحا 

.[ ١ ٢ ]افرات؛ ه سسا _،^؛ 

إلم ؛، ثكزْ<اريا أحاك راذكزك فقال: الغيثة؟ عن ه الرسول، سأل وقد 
لطرقةمحالفة الهلريقة ههذ0 أبدا، الحتكام يغتابوا أذ عادمم س خعهإنئذلسز الثلف 

إلورمضان الحمعة، إل والخمعة الخمس الصلوات باب الطهارة، كتاب ت لم م\ثخوجه )١( 
(.٢٣٣رقم)الكبائر، اجب ما سهن ٧ مكفرات رمضان 

٢(. ٥٨٩رقم)الغيبة تحريم باب والاداب والصلة الر كتاب لم مأحرجه )٢( 



٦٤١اله1«اماحدواسمو 

تكوفلأ حى أمامه، عليه يتكلم السلطان، عل يتكلم أف يريد منهم لكف من السلف،، 
كانإذ أويراجع محما، كاذ إذ مسه عى يدائ أذ الإمام همدا يستطع وحى غيبه، 

اثديما كدب، وهى صحيحة، عتر أشياء أمبما يلمق ثم ا-إقدر، وراء من أما متهللا، 
كلنعل واجث، إليها والزجوغ فه، والحئد أيدبا، ؤالث٤ثأن المآو سا؟ محذز 
قبلهن.من كنات فيه حال 

••تقصى••

جاسو1ضاثاممحنيئا؛«:- ٢٥
^بماهندماكاملأمحبجا«راا،الثؤال:ززئضاتيهأنهقال: 

الخدين،؟هدا نوحيه ما 

أيقا.معتاْ أعرف، ولا الخدين،، هدا أعرف لا I الخراب 

رقم)أواآ(.الثام، عاجاءق باب الفتن، أبواب الر•ذىت أحرجه (١ 





٦٤٢مرسالآح1دثوا؛؛و،ر 

الصفمقزاسدث 

٣٠٩..............................زمام" ألم، نبعوف وثا القيامة يوم يجهنم يوثى ار 
^أيوغزئيوغ»......س...س«أم

١٨٣»1ساسإلاغاشيى« 
١٥٥خدبمئ؟« عثه ءأردين 

٥^١اركعالألاأ؟« 
٥٧٤ئيلأأ0بموو:زوافُ؟« ر>أمتلوو 

٣٣٩، ٨٠الناززلوثقبة« »ا؛منا 
٧٥المجرا.........................وصلاة العناء، اانافقاراصلاة عل الصلاة *أثمل 

٢٨٤ؤ. ؤ ّ ّ. ٠ ....٠ ٠ اوت،اا عل زاقاخة اف ل القن كم: محا:ئي الناس j *اثنتان 
٥٥٤، ٥٥٣ويرا" بالثيل صلاياكم آجر *اجعلوا 
٢٥٢محة« زاطوثا ءاحلوا 

......ّّّ.ّلأّ.....ؤاا......خآ"اشَفؤلم« »أذُواإلإهلمنتيأالزى.ظُيزانيا
٢٩٨الملة، ثنقبلوا ئلأ الغائط أتثأ *إذا 
٢٦٢النار،...........................ل زالقئوو ئالقاتل بممحا اكلنان الممى *إذا 
٣٧٩............................................ انعثقوبي٠ م قول نم مل انا ءإدا 

١٢٢........................ الغنل، و-صا -جهدها ثإ الأربع، سعيها نبز جالمز إدا  ١١



لق1ءاتاد|با1ذتوح ٦٤٤

١٦٠ ، ٣٦٢.............................. أ-خدفب، و؛كلم يلثودذ الصؤلأة حفزت *إذا 
٦٣٨،٢٦١،٣٨..ظنأح،^يجزإِنأول1 

٤٥٠امحئ« 

٤٩•١١١همارعهاثمنك®....... ١٣٠١ادمي؛ؤيتآيتا *إدانمعث 
ووزلإبجاو...„.............؛؛.....ّّ..ّ.ّ..ّ

٦٤٢ذئلم< ئلأحتت الئام مندأهل *إدا 
٢١٩ا؛قنعة* يوم انمغ لصاحبك؛ مك *إذا 
٠٥ ٦ ، ٧٦ء..ّّّّّ....ّّّ.ّّ.. ؤ ؤ؛؛ .................. طئ« امطغ الإننائ،  oU*إذا 

١٧٢، ٨٤، ٦٢................ااا..ؤؤ...لأ............. زائألأمحرجمممذك« 
٦٢سفيءؤ..سس..•س•.•س•س••••••••••ْ

٣٦٦واغتد.لوا* *انتنوا 

٤ ٥٣، ٢٥٠........... . ٠٠٠..........،* iJiJlوأحد؛؛ظهزك، صزب ؤإذ وأتي، *انتع 
١٢٩محأللأبمإلأاشُبمةلأشكمح® 

٤٢٩مذبمالي ررأصج 
٣١٣،٣١٢»أطش؟« 

٣٥١*أضأص؟أ 
٧٤ ...٠ ّ......٠ ّ ّ ءندْ® ثيابك وضعارأ أعمى رجل فإل نكتوم' أم ابن بتب ل ُاعثدى 

٣٤٨بوجهك* *أعود 
.....ا..ّ.ّّّّ.....ّ.ءلأ.ؤ...ّّآ.آ...........ؤ...»اصالأتا،أزح1.ا،أزبا* 

٢٠٣ثويه® ق وكمنوْ ومدر، بإء *اعسلوه 



٦٤٥هرسالآء1عثوالأذار 

٦٠٦ا1كتوثةاا إلا سه ق اؤ؛ صلاة *أمحصل 
٤٢وائنؤو؛اا ا-هجلم *أمحطن 

٩٦................................ثزئال«اف من يه عنيكب ٌ;زاخا ثززا أف *إلا 
التاء،وأثروج وأنام، وأصل دأئطر، أصوم رألأإق 

٤٥٢هدا، عل متصدق موم زجل *ألا 
O'TiV))...اّ......ّ.ّا..ّ؛....لأ.... سماةعتثءو،زصتيسووأ 

٦٢٣ورمله، وكيه، وملائكته، يافه، نومن أذ *الإدإن 
٤ ١٣ؤ....ذاة،.٠.......................٠... زمحا زنثهاشفاث، دزاة، »1ت0اممر 

٣٦.ؤ....٠..ا.اّ...ؤ.بب٠٠٠ااّا٠٠٠...القلن، إمحه داطتأف القز و الهك نا ا>الإ 
٩^١١حديد، مذ ولوحافا *التمز 

٣٩٤»ا-كئاأنث،، 

٣٠٦،٥٣،٣٦*الدينثنت® 
٨٩»اويل؛شالئئزأت،ٍ، 

٢٦٩*ال1ؤمفيثلاثة، 
٧٩»الذدقمحمجلإامحالائالناز، 

٣٣٨ملكت،ناثفزه وما الصلاة، *الصلاة.. 
٦٤٣زنصاذ،.................ذرس0أذ ابمة، زاهذإل امحق، *الئلزاث، 

١١٧إزاري، صةرهم،زاممه 
٤٤٦أحيه، خوي ق العبد كاف ما العبد عون ف، تعال *اطه 

٣٧٥»الال4أأنم،ضم، 



لق1ءاتاساهضح ٦٤٦

ITV,\Aزئك* ز11 همدى أن *١٣ 
١١ ٠ ه( ظقا U زخي ي »اليلمإفص 

٨٩®الأهمثابمشوصطاJاي٠ 
١ ٨٦............................... العائمة،، والصلاة التامة، الدعوة هده وب رراللهم 

٤٥٧، ٢٠٤.........١ ١ ...١ ... ٠٠٠ّ........٠. ّ . ١!^^،،،. والرحييح الدم، لون طذإر0° 
٤١٢، ١٤١ *الولدللغزاشؤشاهرالخم* 

٠٦ ٦ ؟؟؟ ١ ٠ .....١ .٠ أوس5أولماائحرغ حس بصلاة، صلأْ ألاثصل ه اف وسول *أمرثا 
اا.............ؤ.؟ّ؟ّّّّا.......؛ه؛أ يوما ارب؛أيرا أمه بطن 3، حلمه بجنح أحدكم ُإل 
»إن

»إئ
»إ0

ارإف

»إل

»إ0

»إل

»إأ
ررإف

»إل

»أل

٣٩٥لإنلأمةدمناثلئاا 
٣٠٩جهم® م لبمر 

٣٧٣ّ.......٠.... ...........٠ المرساااحزيزة 3، الصلوف ينبده أف يئس لثيطاو 
٨٩شَحيي؛م® 

٠٤٩٦ صوتيي عل، آدم حلمح، فن 
٧٦الزن................................ذوق أندا الزمن س م شَلمًعبمل 

٣٨٢...ء...٠ ّ..٠ ؤ ّ ّ ّ .................٠ ٠ ٠ ئئا؛،ا أف ه ااثلأغود مرض لمْ شَ 
٠٣٨ ّ ّ ّ .. ٠ ..٠ ٠ ٠ .....٠ البمز*مثله عل يومي ما الأتان مى اتاه إلا ييا بعث ما فه 

٥٧٦.............ؤؤ..ّّااّااّب.ب؟ب ٠٠٠٠الثازيى،ا التامط، الماثض، لأههوا1ث.عئ، 
٣٨٤، ٣٦٤ايتناا شَورتحأ،

٨٤والعناء،...................واثزب والعصر، الغلهر صلاة بتن م ه نى 
٠٤ ٠ .......... ..........٠ بمواده،،ربه رأى ونلمم— أله وعل عليه اه ~صل البي *إف 



٦٤٧سالآ'ء1دثوا؛؛ثار 

٣١٦ئاوا؛.....................من صحصاح هوق مذ النار ق عداتا الناس أغو0 ررإف 
٣٩٩^ممافَكامحراة(ا 

١٤٥موضع® ا-يقاهلك رثا ااإ0 
.م٠٠١٦®ّ.١....٠...ا....ئعالّى به أحدث ألا الهتاعي مذ عئ لك اغ جعل ب،ا تنش ®إل 
٣١٥ ١١٠٠٠٠.......ّ.ّّّّيمّ.ّّ.نبيله<اق للثجاهديذ افه أعدها درجة مئة ابؤ ق ®إف 

٢٦٩؛؛(( Scض ي ق الث]؛  jlS»إل"
١٢١ انتعمزاء ألات5وو( مسساثدم كال ®إل 
١٢ ٠ ، ٢٣ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ... ..........٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ث مك نشف، خما، ظالث، ^4،، »إن 
١٦٢افب،،................................؟..؟.عدؤ هال؛ يالت5مرأو رجلا دعا مذ ®أف 
^٨١١١.................................عته® يمقئ حش بدينه معلقة الومن ثفس ®إل 

٦٢٤، ٤٧٣»أناأشاتيكاءةنائزك« 
٢٣٦محءنممح٠..........سسسس......ب...

٢٨٧»أنتميي« 
١١ابماعإلاش« ااإم،أ:نم!،

٥٩٥السز«....لأ..ّ..ّّّ........ ررإمصلتهإ،لإاتززلئدا
٤٥ ٧ ، ٤  ٣٦٧، ١ ٨ ، ١  ٩٧الكاتءا الأيأل ®إمحا 
٦٦اموذ،a و الطائ رق 

١٠٩قنيزاسوتأبه« 
٦٧هكدا((.لأؤلألألأ.؟؟ّ................................موزتدبمث، أذ ممق، رق 

٦١٩رقنثلا-اقليسالئالح،زاشىالثزء،كخاملالنالث،،زثاخالي«ءّّ.... 



لقاءات*اسابالسءح ٦٤٨

١٤٨»إنتينماض 
٠٣٢ تقينحإف، أُوام الرمان آحر ق يأق *إل 
٨^١م1ئا...............................•٧^١، اش \ذ1% أذيمث افث عل محب »إنت 

٠٧٠'بمكماخامحُالآمح' 
٥٨٨ء .. ء٠ . ........٠ ّ...٠ ّ ؤ. ّ ّ ّ  ٠٠٠.ؤ......٠ . ١^٠ قدا و اضُإلأ ئثنمئيا »إي 

١٩٦»إوإذاءنانلما 
.ّّ؟ّ.......ا...ا.ّّ.بّ.............ه؛ه ١١مول أ0 صلاة كل دبر ق معاد يا 

٤^١٩ ّ ّ ّ ّ ؟ ٠ ّ ... ... ٠ ٠ ؤ.٠ ....٠ ٠ ٠ . .٠ اتل.واا  aJuJالممر صون؛ عل ا-إقنة ثدحل رمرة ®أول 
٦٢٤........ا.ب؟بب. ١١له صلا ذعة وكق يدعه، •محاوثة كر هإ0 الأمور، ومحدواُت، جافز 
ٌ ََ ر U.<٢١٤هاكافيتلأدث،اا د

٥١ ؤ...٤ ؤ..... ّ. ّ .١ ..٠......٠ ؤ....٠ ....  ١١غيإس مذ طلائا نزيها ث1لش انزأْ ®ج 
٤٣٦أ:أغواشؤلزأة» 

٣٨٠الزدُوئالزلوئ| »تزثيوا 

ماماوا-قميسا الأمتن يوم الأمال ص ®ثم 
........ّ.ّ.............ّاماه؛سهيداا ئلأن وماث، ئهياو، فلأن معانيكم ق ®مولود( 

»:كءيائ«
٥٠١، ٣٣٦»ممندالأديم، 
١٣٥ا>ءلأالأرص« 

٣٢٠®يكوةاوثوائا< 
١٩٤شالئ،لإلإقذمحئاا 



٦٤٩ه،وساسثواأأثار 

٤٥٦سيحاتا احجالإانيرJوئمةلآميى 
٥ ٢٣ا للغروب الشمس يغيب احص 

٢٤٧الثواربا<............................ و->موا الئحى، ويروا الئرين، ٠ر•حالموا 
٤ ٩٣••••••••••••••••••••••••• • يلوم* اأ4ين يم يثوئيم، اأ4ين ثم مي،، اثس ُمح 

١٣٦بملإهالإوممصئا..............ّ.ؤؤ...ّّ..ّّ.ّ.........
١٢٥

٩٩سثه« دينا ق أل ينلئوا حش ألغهم 

٤٥٥محورا، ارأيت 
٨٩اعقرi،* أوب 

١٥ ّ..ّ.٠ ............... ....... ٠٠.٠ .١ والعطس،.١ ا-إقؤغ صيامه من حظه صائم أرب 
٤٥...........................................للئامحم، الحجامة ل اقر. أوحمحن 

٤٣٥»ئئاكوأعنتلأمح، 
٢٩٨■■■■■■■■■■■■■■.....■حاجته، عل اللمي. ئرأبتا حمصه، محت عل يوما أونت 

٣٠٢الئهان، ل وزذ نتش الأجل ق ازذ 
٤٨٨وناعهء اناعة 

٣٩٩، ١٧٠■■■■■■■■■■■■■■■......■■■■......■■...... وقتالهكمئ،< منوي النلم أساب 
٨١حطامحاْ، '^'^v منة مئه يوم ق وبحمد؛ اللب انتحال 
٤١٠ؤمدادكلنامحه،......... عزثه وزمحه ورصامحمسه عيدحلقه وبحمده، اللب استحال 

٣٧٤الؤمنلأيئجس، انتحالاف؛!إل 



لقاءا ٦٥٠

٣٦٩وسكروف® فتنرفول أمناء ®نكون 
٢٤٧»ثةئبمإ« ءُِءُّ

٣٦٩........................ثتلت« زثياة ئاي خاي إم إل 3ام نخز البيداء »ث 
®Sl^i ٢٨٣ء . ؤ.....٠ ّ ّ........ ٠ ّ ٠ ّ . .٠ ٠ ء اش«..... زتوو ^١ زأف افُ، إلا إلا لا أذ ؛

..............ا...ه.ّ.ّ.؟ّ.ّ.هههمحمواْ® فيإ صلاة ألف بمئة الحرام النجد ق ®صلاه 
٤٨٨®طوالإاتأهم(م« 

٧٧؛؛..ء....ّّّ؛ّّلأ.ّّؤّ.٠٠٠الدمكك«ا.ا.ّ.ّّ..®صامثلألإ1اممنلكمشمم 
٥٥٣ لحهث، كثة أءره إف المؤمن، لأمر ®عجتا 

٢ ٩٨الناندين« اهء نتق »ظوقإتي 
٧٩الئجودا< ُكثنة مساق، عل »هأعنى 

٠١٤ ّحءثا(( يافيحهث نكى خ ®ئإل 
٤١٤ركعتآن٠ الصلاة ®فرصت، 

٢٥٣®دلأكقلفوام« 

٥٢٠..... ..................النعم® ■م مى  Su-فهث واحدا وجلا ئك اغ تندي ®دلخ0 
١٠٩هأشا« زظ،٣ محأوا، ®و 

٢١ .....٥ ؤء..٠...٠.. . ؤ........٠  ٠.٠.٠ؤءنصي«.انوأس ثد امحاسمح امى ®ض 
٢٦٨

0r\o'^................ّ.........اا..ّّ. محتألم،،زلأأذلتجوث،®
٩ ٤.٠...........ّ.......٠ .... خملوها«الثحوم عليهم حرت لنا إيه اليهودأ افه *قائل 

٢٠٨، ٤٤®ىنءعلث،« 



٦٥١ر موس 

٢٩٩»مئواإلثفىإ« 
٢٨٤........ الءئلأة« من شق لاثززذ الأذه سن »لكل 
٦٣٧ؤ...... زه. تجوة ١^، المحار من ثل تنش أز ثن؛، غثة ١^^٩١ »كال 

UU....................................يه:شملأقأامِسكوم«
٤٩١...... ٠٠٠٠٠...الصلاة*ولأووقناأأواع ١^^٢، يرمزبثصاء ديك، صسثثا ،اكال 

٥١١مءا 
٧٩»كو:نيأئمخطأآ« 

١٢٣»لكةزضيئمِر:دأ« 
٦٩سفوو0وئقيوأ« 

١٨٣^!^شقارا واكsدرةبند الصمزْ لاثني ®كنا 
ؤلألأببلأ.ؤؤ....لأ...ؤؤؤلأبؤ.بب................ههه»كنانحزلإاتيهفيثأةالحئ« 

وهومحرم*...................U*؟افب. وسول مثارق 3، المسك وبنص أرى اكنف 
٦١٤المحور® زيارة عن •كنت 

٤٠٢»لأثبمؤوهلمباظم« 
٦٠٧ألأئواتوتمصتا* 

٣٩٠ألأممخلواعرثإلأ؛الندينإلأأووكونوا;مح*............................
٩٤...........ءّّءّّ.ّ الخم« بأذني ١^ محارم كضثوا ١^ ازتمحت نا رثكتوا »لأ 

٢٩٨زلأثنثدتوى« ه »لأظووا 
٥٥٥لأمحتاحد«ّّ..ّّ.....ءء..ّّّّّّ......ؤ.ؤؤؤ..؛..... 

٣٥١قمقرمحامحضمحا« 



اكابهءات  ٦٥٢

٠٣ ٠ ...................................... ملوكها® عل الأعاحم كإثقوم *لاثقوموا 
٦٣٩»لأوةقباوأة® 

٢٨٧دعاتكاّ...ؤ..ّؤ.ؤلأ.ّ......ؤؤ.ّ.لأ......لألأ........ا.صالح ثى ض يا تننظ *لا 
٢٨٥٠ّّبب.٠...٠.ّ..؟.ّ...........؟٠ّّ؟ّّ..ّأوحافرا اوحف، يصل، إلال *لانبي 

»لأءنلأةحْرةثنام«
٥٨٢، ٣٠٢اض«.....اا.ا........ااا..ؤ.......ا........... مم، ^٥ »لأءنلأْ 

٣٢٥»َلأنكاخإلأبنوأ 
٠٠١ولا بخر يأق لا * ١٤٦ ٠٠٥

٤٩٢»لأتحلبيألبممأخاةميىلأف،« 
٠٤ ٩ ، ٣٧٩..٠.......٠.. ٠٠٠مه«.....٠....بجر »لأثغأط 

٠٣ ّ......ّ. ّ ّ ؟ ٠ ...٠ ّ........١ .... يتوصأ*حى إدا أحدكم صلاة اف مبل لا * 
٢٠٣ولا القميص، يلبس ال* 

٦٣٥.....١ ٠ .؟ ........١ ٠ .........٠ ١ ١ أونجدرثئا*....١ صوما، ينتع حش *لايتمرِف 
٢٦٤.......٠٠...........................Jاكتا® عهد؛ آحر يكوف حم، أحد يتقو لا *
٢١٧..................٠٠٠١٠٠٠لتمسه®.....محب ما لأخيه محب حص أحدكم يؤمن لا *

١٠١اطوامحلتثئواخقَلئ® »لأ، 
٣٧٠النكر® عن وكةنJ 0الموذV، التآمئ)، 

٣٦٦.......... ١١٠....١١١......ثئ ١^ لثحالس أو توم.! بى 
١٤١٣^^٠ ».قم 
٥٤٠عظم* ص نآث *لمد 



٦٥٢اهررسالآح1دثزالإثار 

٧٥....................يالن1ساايصل زجلا آمر ثم فتمام، بالصلاة آمن أف مثمتؤ ارلمن. 
٥٣٥...........ّء.....ا...... »أنصعتزطأخدىإفيهمحثينالأثابمذها« 

٦١٢أواو:ا« »َلتأزكنيا
٧* .....١ .٠ ّ.١ لصزئتهالاJتLطانا..................... منتجاه دعوة ل أف ُلواهلم 
٤ ٥٣جانحة،؛ قآصابته ينزا، أحيالئ، من ®لو؛عث، 
٣٥٦العين؛؛ لتسمنه المدر ثيء الوصبى 

٥٣٦.............باائثوف( -فالدوناعليه فيه، نحن ما الملوك وأبناء الملوك، ألوينلم 
١٧١ّ.ّّّ............ا.................الأووا والصم، النداء ق ما الناس يتلمم ُلن  ٠

٥٣٣ننف1اا شيزة لم لمْتلدفي، أر *ليث، 
٣٠٧.................................؛ شل،؛. الدنتاإلاالأنتاة مماي الاحزْ »ليزي 

٢٢٢؛اا، لأ.ّلأ............ؤ..ء.^٠ ١٥١^٠ لا}ثه أف ث.هاذه إليه: ما ال؛،كراأول 
٥١٢والنهى* أولوالأحلام ^٠٢ ُيتنجا 

٣٨١.........٠٠...٠٠٠...........٠٠...........من£،ثكامبخساا
٤٣٨الأ.ىأكالأ،ُتي« »uأزالأحدأبالقام 

٤٠٦»ناأتكزممئةيثخزام« 
١٩٢لئsؤاأ٠ افهُئاةإلأزأزل »ناأنزو 

٤ّ...١ .٠ ٠ ......٠ ّ..؟ ّ ّ ّ مخدْاا ناتل ولا مستشرف، عتر وأسثؤ ا1ال هدا من جاءك *ما 
٦٤٣ّ.........٠.. ٠٠ّ ٠٠٠ّّ ّ.. ّا... ١ ٠ّ ّ. ؤ........ ّ. ّ..٠... ّ. ؤ.. الكآاتئ«..٠ اناإ'ت<نو 

rrALMr»ظلأسزغزاا 
٣٦٣ء...؛ ّ ؤ. النثر«..... س من افه إل ألحت، فيهن الئاج التل 1ام ئ »نا 



رق1ءاتااسواالفتوح ٦٥٤

٢٨٤حمها؛ا........................... مها يودى لا فئة ولا دما، صاحس، مذ *ما 
٣٤٠ظئةه« 

٦٠٨،١٠١....... الناوء من ونهشوه ابق يى ممعده أحدإلاوثدكتب ممحرمن ُما 
.؟.الألأب.ّ......ه؛هثمالوصوء مئ يتوصأ أحد من مذكم *ما 

٥٨٦قال" ثن ضذم امامصت 

.........ّ..ّ؟.؟ّ.؟؟......ي؛ممحنمالئيح« عدب ين. عداب، فيه ؟كرف أف يرمش *ما 
٢٤٠ثوادهم، ل ال3ثخذ *؛؛}، 
٥٢٨ ٠٠٠بة*...........................ولوعمل الرسول، به جاء مما شنئا أبعص *من 
٢١٧...اية*وتد.حل النار عن يزحزح أذ أحب *ض 
٨٥ ٦ ....٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ......٠ ١ ١ رحمه٠١ ئلمبمل وزقه ق له ويبمط أثره، ق له يئنا أذ أحب ر؛تن 

٣١٢ّ.ؤ...ّ...ؤ.ّ...............ّّ »ننأذزكزئمن 
١٣ ّ.٢ ؤ  ٠٠٠٠ؤ........٠ ّ.....  ٠٠...٠ ..٠ ٠ الئلأة« أذنك شن الفلاة من زئ أذنك »؛ن 

٣٦٩....٠٠.....٠٠٠مملانلأيلأمح»................ي ٠uنضح »؛نأزاذأف 
٢ ٤٧ّ.........٠ ؤ ؤ ّ . ..٠ نبما«عندها ايأقام عل الكز ١^ ثزثخ الثءإذا >انن 
١٥٥مه١١ ■^١ افه عزصه طب شيقا تزك ارمن 

٢٤٧بجم* محو بج,م لشبة *_ 
٤٧٤المزءمكئظلأ:ض،ا »مذ-محضإنلأم 

٥٦٥شنممزأزمك« ؛ شر١٥»_طن، 
....ّ......................اب.بّ..ّّّّّّ؛؛....ههمفاضخيمنااا

٤٢٤ئاكض.مثاا يكزهه قأثا أممه من رأى *من 



٦٥٥ثار 

١٤ يلأنسؤب.....س.... ^١، \م\ين\مظ'\هإي:ال نأل ررنذ 
٦١٩'٨^،!نذنلكزقا:محيهعغ،نيلاشُوئبهطرأاإلاض........

٧........٥ ......١ ٠ ١ ...١ ٠ ؟ ّ ّ ّ. ّ عدو*.. مى إلا لت صلاة ئلأ نحب، ولمْ النداء نمع •اش 
٥٤٨واحتناjI* إيإئا رنماذ صام امن 
١ ٩٧ّ.ّ...... ّ... ٠ ٠ ٠ ٠ ّ........٠ ّ ّ ١ ٠ ٠ ٠ فوال*....٠ من ستا أئتعه ثأ رنماذ صام امن 

*سعادىفيوث*
٢٦٨،٢٠٦،١٧٢،٦٢....................>انننيزظمحءمنامحزأ«

٣٤٤اامذئنأثنزرما® 
٥٣٨الإهودا؛ من سه ففيه ءالإئنا من مند امن 

٢٩٠جهنم" يح "مذ 
٠٢٦ .٠ ١ ٠ .....٠ . ثارجهنم* ق بطنه يتوجانتاق يي.ه ق دحد.ودته  oJb^ijثنته قتل امن 

٤٢٤، ٣٧٣..............^١أنت* ممحم 
١٥ دامحل® خ والعمو الرور يول ثأيدغ *مذ 

٤٦٣ثأ؛منحا« 
اّّ..ّّ..............ّّّ....ا...؛اأأوسهاثلثصلهاإدايكزها* عذصلاة *مذثام 

١ ٤٦ثتيلعه* افه يطخ أف ئدر امن 
٥٨....؟........•.••••••ّ؟.••••••*صومه ئكم مرب، أو يأم صائم، ^٥^ ثني ن م* 

٣٤٢عدب،« الحناب، ئونش ررمذ 

جهنم"مذثار جزءا نمحث مذ جرء *ثاركم 
٢٩٣ا-وبم،« ممن ؛^١ ، ٣٠



٦٥٦

١٢٢اامملم،إذامنبيالأة« 
١٧٩هم»..................................... صث يز ي ءناُث ز1ث أمملم، 

١٧٧»ننلم،ووك1م« 
0nU؛،UY، ٣٤ألإثالنيسضإمحامالاوأ................................٨، 

٦١١

١٦٤أشعر(بحالخررأ 
٢٦٩•ماتيهضالأشاؤم« 

٤٥٥.....متأرأناة« 
٢١٥الث1ّطانا حصزثافيه ،رثيانوضع 

٣٤٨ ٠٧هد؛أبمز!،ر 
٢٦٨ااةكدازأثتي.تيل، 

'٩٧٢مبجامحصبس.••.•••س••••••سس•■
ّ.............ّ..........ّّ.آااالتثطئود(ااننك التنظعول، هلك، األتنطعول، ،اهلك، 

٤٣٧ ولناهديه* ائوعانهاصدقه 
٨٠بتا*................؟......أجرت إلا اش رجة بنا سني ثثثه سقى لى انلث، ااواغ1لم 
٢٤٨اووثبزلأمحاء^لألآ« انا-غ 
١٢٨.•٠٠.تومتواء.حص ا-إقئة ثال-خالول لا يدم ثمي ءوالدي 

٤٦١..................آه؛، وحدْ* صلاته مذ أزكى الرجل نع الرجل صلاة ءوإ0 
٠٩٠•رأنفءلنسنانبمءغرمحما' 

١٢٩ر°ونوفا< ومذ ^i؛، مذ عر اوث.لأم هومتأ 



٦٥٧

٤٧٦اروددتُشت،إمافيا 
٢ ٩٨اوئز\وجاا وحموا اللحى اونروا 

٥٦صدئة! أ~عيكلم بضع ُوفي 
٥٦٥.................................٠ بالأنس*. فأ>ن»وبة\ اليوم حن؛ئها عادت اودد. 

٥١٩»ؤلأأكفثنزازلأثو:ا* 
٤٩٨أزَلأ:فيد،ي،زَلأيأ 

٣٢١.......؛..........٠٠..ءا.ءء.ءء.محتإ;>ابمإ«ّ.......باب
١١ ...١ ّ.....١ ّ ّ ّ.. ّ ّ ّ. . .٠ ١ ؤ ١ ّ ّ........ ماحزجت*. مك أحزجؤق اولزلأأف 

١١ ٤ ...... اف* زئوو  ١٥افُزأو َلأإلتإلأ س\0 وذشمنلمأإك U »نككذأئو 
٥٣٤»زنئوذباكمنثالخاؤاتيت* 

٣٥٨ي1ئاهريرَلإ؟* 
٦١٠.....................اللأ*امحاز؛جإ قإ0ِ َلأ؟ فتكب كال نا قائثه، »:ا 
٦٠٨ايآ* م علام »ثا 

٤٧٠، ١٩٩أعئثممنلإضاعظلإثميناك« 
١٩٢، ٤٠٤ّ.١............. ...٠٠٠٠.حنان*.بثر ألئا سعوف اية ُينحلبنأٌني 

آه،هآمذأخل* وطعامه شهوته ايدغ 
٣٨٩حلقتم* ما أحيوا ت لهم ايمال 

٣٢٣ّ...........الألأ.....ّ.لألألأ....... ووُل:وكزحك* اض-نال:طآ3؛ »:ثوُل 
٤٩٨، ٢٨٩دمنه* ولا ايكزْالوت،وأكزهإساءوه، 

٧٨الآحر«...........................الثل الوثاحينمحثس الياء إل زثثا »:يل 



لقاءاوااسالصوح ٦٥٨

١ ٠٦وطنه«..................................أقثاب فتنديق القيامة يوم بالرجل رري3بى 
٢٩٧............... ٠.٠٠١٠...............مىالثهاءهحجاره سزواريوثكأذ 

٠٠ ••0^0



٦٥٩ااغهررس

العلم:

(،٦٠)ه/

الهضوصاتفنوس 

الموصوعي؛الفهرس شاح 
اللقاء.زمم -- قوأتةا يئ المقرئ الرقم 

اللةاةالأئل.= ْثاو:)ا( 

اللمقازمم والثاف الئؤال، زفم الأزو = الضم ذو ١^^١ 
الثاف.الثناء بن الأزل النوال = ٢( )ا/ مثال: 

التنجيد:

)ي/ه؛(،

،(٥٤/Y•

(،٦١)ه/

(٦٤/٢،)

(٤٩/٦،)

)ما/؛ه(،

(،٦١)ه/

)ها

(٦٣/١٣ ،)(٦٣/١٦،)

(٦٧/١(،)•٦٧/٧(،)٦٤/١١.)

إنلابيه:ثامم 
(٦٦(،)٦٤/١١(،)٦٤/٣(،)٥٧/١٠.)

ا>ظن:
/>\(iA .) ،)إأ0()ا/وأ\\(

(٦٧/٢(،)٦٢(،)٦/'٦٠/١٧.)

^iA)\<\//خ؛(، 

)ث/اه(،)1\إ'هه 

(،oy/\y))بم/مآه(، 

(0A/\r) ،(oA/r،)

(٦٢/٤ ،)(٦٢/١٤،)

/ْ(٦٤ ،)(٦٥/٢١)

(٦٥/١٢ ،)•(٦٦/١،)

(،٦٩)؛/(، ٦٨)(، ٦٧/١٨ر)أ\إص 

أزكاذاص:
i(0T  M ،)ا/هه•((i(oo/\r

U^A)٦إ

)بم/ه؛(،

،(٥٢/A)

،(٥٥/A)

)ه/هه(،

(٦٥/٦،)



لقاءاتاك1باإسوح٦٦٠

(٦٠)U/ (، ٦٠/ o،\/U)، (r)ه/ا/ه(،)

(،)حرحم)\إ'لأ(،)أ\اس.٦١)آ/

الإمحانتماقفر،

)؛/اه((، ٥٠/٦))\،ا/،م؛(، 

(٥٣)٢; )ا/مه(، (، ٥١; ١٣)

(Y) ,(0T/\T/٥٤ ،)(Oi/A)

(٦٢)A/)ا/هه(، (، ٥٥)؛/

(٦٤/١٤ ،)(o/\Y ،)•\(٦٦/١)

(^١٦)٢٨(، ٦٧/١٧))^\إص 

والطوائف:الفرق، 

)اا/ةه(.

الخوايج؛
(٦٢/٣(،)٥٤/٢(،)٤٩/١.)

\ص•

(٧٠/١١.)

اشزانثة:
.(٥٥/U)

)ا/ا،؛(.

واياعات:الأخزاي، 
 X(٦٣/٥)(، ٦٠/٢١))'\/'؟

.(٦٩/١٠)

:^١
.(٥٦/٣)

والنمير:المران علوم 
(A/A ،)(،٥٢)(، ٥٠;١٢)(، ٤٩)(،/؛

(،٦١)٦; (، ٦٠)آ/هه(،)خ/ماه(،)ا/

(،٦٦)؛/(، ٦٢/١٥)(، ٦٢/١٢)

.(٦٩/١٤)،(٦٩/A)،(٦A/٣)

والقطي:الخييث، علوم 
/١(٤A ،)(XiMU

/U(٥١ ،) ،)آا/آه((Xorfyr

).ا/هه(،)ا،ا/؛ه(، )ما/؛ه(، 

(XoA/\y  ،)(،٦٠)ما/خه

(،٦٦/١٠ر(، ٦٣/١٧)(، ٦١)؛/

(٧١; ٢٥.)

السؤية:الئيرة 

)ه/مه(،(، ٥٧/٩))ا،/ا،؛(، 

(٧١/١١(،)٦٦/١(،)٦٣/١٦.)

الفمه:أصول، 

(A) XiA/\o ،)اا/ا،ة(،(،؛<

(،٥٦)؛/)^؛ه(، )اا/اه(، 

(،٦٠)ا/(، ٥٩/١٦)(، ٥٦/٧>



٦٦١اصساأوضيءء

(٦٠; ١٦ ،)/X•(٦٠ ،)/U(٦٢،)

)'\إس(، ٦٤/١٤)(، ٦٣/١٨)

(٧١/٢(،)•٦٩/١٧(،)٦٨/٤.)

الطهارة;

 A(٧٠.)

الوصوءت

(،٦٤/١٠))آا/؛ه(، )آ/ا<؛(، 

(٦٧/١٦(،)٦٥/١١.)

الئنل!
)ا،ا/آه(،)أا/اه(.

الئئم:
)آا/؛ه(.

واليامت:الخم عل النح 
)\إ'0(.

الخمىواشاس:
(0./U ،) ،)ْآا/؛ه(،)ا/ا(

(.٦٠/٥(،)٥٨/٢١(،)٥٦/١٣ر

النحانات:

(،٦٠)٦; (، ٥٢)م (، ٥٠)ا،/(، ٤٩)؛/

(٧١/١٥(،)٦٩/٢٢(،)٦٦/٤.)

الفطرة:وثنن الئواك 
(٦٩/١٦(،)٦٠/١١(،)٥٧/٢٣.)

الفلاة:

)ي/هه(، doT/\r))ا،/ه؛(، 

(٦٣/١٨(،)٥٩/١.)

الأذان:

(،٦٢/١V))أا/هه(، 

(.)و/٠٧

الصلاة:ئزوط 
(،٥٣/٦)).ا/اه(، )X/\،؛(، 

)بما/؛ه(،(، ٥٤/١٧)

(٥٧/٢٨ ،)(0A/A ,)،)اا/مه(

(،٧٠)•؟ا/(، )؛/٠٧)\،/ا،ه(، 

(٧١/١٣٠)

وواجايا:الفلاة أزلكن 
(lA/\') dlA/T ،)،)ه/هه(

(ؤ٦٥/١)

الفلاة:ثنن 
(؛٧١/٩(،)٦٧/٤(،)٦٦/٩(،)٦٥/١)

التطئع:
(،٦٧/١٥))؛/آه(، (، ٥١))آا/ا/أ(، 

(٦٨/٧ ،)(٧١/٢١٠(،)٧١/١٨)

الرء.ايب؛

(،)؛ا/٠٧(، ٦٧/١٩)(، ٦٢/١)



لق1ءاءاابابائض٦٦٢

(٧٢/١٧(،)٧٠/٢٢.)

الخ،اعة:ضلأة 

A/Y) ،)؛(A/r ،)ا/خ؛(،؛•(

oY/i)، (0Y/YY)،))\اإ'0ه 

(0T/\y ،) ;0\إا0ه(، ٥٤)٩

)آا/ماه(،)؛/ْه(، )آا/؛ه(، 

(oU/rY ،) ،)(،٦٠)م )ها/هه

(٦Y/Y ،)•(٦٣/١ ،)إ1حم\(

)•ا/هآ(،(، ٦٥/٣)(، ٦٤/١٦)

(٦٥/١٥ ،)/Y(٦٦ ،)(YU/0،)

(١٣/٦A ،)(٦٩/١Y ،)(٦٩/١٣،)

(Y٧١/١٩(،)١/٦٩.)

الناجين

(A/U ،)لإ\إسم)0\إ'0ه ؛(

)آا/ةه(،)ا،/؛ه(، )'آ/؛ه(، 

(،aA/U))ا\إا\0ه (، ٥٥)؛/

(١٥/٦Y ،)(٦٤/٩ ،)(٦٤/١٦،)

/Y(٦٥ ،)/A(٦٥ ،)/A(٦٨،)

(١١/٦A(،)٧١/١١(،)Y١/٧١.)

الصلاة:ق ماياح 
)'\إ\0ه(، ٥١)"Y/)ه/'ه(، 

(٥٥/١A.)

الصلاة:مكروهايتؤ 

.(٦٧/١١)،(٦٤/A)،(١/'٦٢Y)

الصلاة:بللأيت، 

)آا/إه(،)؛ا/؛ه(، )^ّاه(، 

الئهو:مجود 
(،٥٦/٦)(، ٥Y)٧/)•ا/خ؛(، 

XMM

والتلاوة:الشكر ئجود 

.(٦Y/١١)

الصلاة:قصاء 

(،/YY٠٧)(، ٥٥)؛/)خا/أه(، 

النافر:ضلا، 

(X0'/\y  ;(، ٥١)٩،)ا/اه.(

(،٥٦/١٠) Xor/\i)(، ٥٢)؛/

(XOU fry (١٦/٥A ،)،)ا/هه•(

)أا/ا،آ(،(، ١٧/٦Y))ها/ا،ْ(، 

/Y•(١(،)٦٩Y(،)٧١/٧/•٧.)

الحئعة:

(XO'/\T إ^(Y") x٥٦/٦٠،)

(٧١/١٦(،)٦٠/٤.)



٦٦٣ارف،رسالوثوم

تاليدين صلأء 

صا/مآه(.)ها/أه(، 

ايائز:
.(nA/،\)

اللبو>فى:
 /Y(٥٥ ،)ه 00)'\إ(51/U،)،

(،٦٢)ا،/(، ٦١)A/(، ٦٠)؟ا/

(٦٣/١٧.)

الثت:عل الفلاة 

.(٦A/١)،(٦٦/٣)،(٥٩/٤)

اض:
(١٢/٦A ،)(٧٠;١٧ ،)ا؟/٠٧(،)

)ه/آم\(،)اا/اي(.

اشرية:

_،:النمل إهدائ 

(،ov/\r))ها/هه(، )ماا/آه(، 

(٧١/٥(،)٦٧/١.)

:-١^٠
.(٦٩/١A)،(٦٦/٥)

اار'كاهثمقارن، 

)ها/هه(،)آ/اه(، )أ/.ه(، 

/Y•(٦٧ ،)(٦٩/١A.)

(٦٢/١٣.)

الثدين;

(٥١.)

الفطر;ركاء 

الصوم!
)تما/.ه(،(، ٥٠)م/(، ٥٠))A/(،؛(، 

)\0ه)0إ؟0ه)؟لإإ\لأ(.

الصوم:مفهزايت، 
(،٥٠)م (، ٥٠)Y/)ّاا/ا،؛(، 

)بم/.ه(،)ا/اه(،)*اا/آه(.

ضومأ٠لامحار;
(٥٦/١/.٥(،)'١١Y٥٧/١١(،)م.)

التهلؤع:صوم 
)؛ا/هه(،)ه/'آه(، )^إ\هه (، ٥١)

xv\/yr)^\/i)

والثمرة:انع 
(٥٧ ،)/،\(٥٧ ،)(Y٦/٥٧ ،)'(،٥٧/٢)٠

(.٥A/Y٤ه(،)٧/٢)١'

الحج:شروط 
(٥٦/١١(،)٥٥.)



لق1ءاواالي1بالصوح٦٦٤

دداجاتحاتوالننرة الحج أزلكن 
؛،(،n/Y)(، ٥١)ا،/)أا/هإ(، 

<0Y/Y ،) ،)ا/لأ0(،(، ٥٧))؛ا/أه(

(0U/Y ،)،)ّآ/به(،)إ/يه(،)ه/لأه<

(،٥٧/١٩ر0\إس >آ/يه(، 

/Yهأ/يه(، (، ٥٧)؛(<0A/l،)

)؛ا/ا،ه(،)"آا/ا،ه(، ){<\إ\0ه 

(٦٠/١٨<،)٧٠/١٦(،)٦٧/١.)

ف:الثروااولكJه عن والعنرة الخج 
(،٥٧/١٦))ها/لأه(، )اا/هه(، 

)ها/؛آ(،)أ/\،ه(، (، ٥٨/٢٢)

(٦٧/١.)

الإخرام:طوراث، 
)أه(،)أ/خه(،)'ا/مه(،)«آ/\ره(،

)•آ/'1(،)1ا/ه1(.

الزأة:وعمرة حع 
(٥٧/٢٧(،)٥٤/٢٠.)

الهدي:

)يا/ماه(،)*اآ/خه(.(، ٥٧/١٦)

الأف:

(،٦٤/١٢)(، ٥٤/١٧))آا/م؛(، 

(.)يا/٠٧

اكرعثت:اس 
){<\إحأه)r\إ^^ه 

>اا/"آه(.

الضد:

(٦٩/٢٢(،)٦٧/٦(،)٥٩/١٢(،)٥٦.)

الأصحت:

(٥٨/٢٣(،)٥٢/١٧.)

اشسدالزث:
(،٥٧/٢٣)(، ٥٦))أ/هه(، )؛ا/آآه(، 

(٧٢/٢٢(،)٦٠/١١(،)٦٠/٦.)

الأتان:

 ;(.٥١)٦

النJر:

(١١/٥١r^(،)لأ٧١/٢١)

الدم:

)\0ه)0\إص)0إس)لإ\إس

(١٦/٦Y ،)(٧٠; ١٥ ،)٠٧/Y•(،)

)\لأه.

الدعاء:

/U(٥١ ،)■/Y■(٥٢ ،)(٥٥/٧،)

doo/\r) ,(oo/\y) (٥٧ ،)،)ا/ا،ه"(

(XU/\i



٦٦٥اصسال>ثوءء

النكاح:

x^\٨\إ٨^ه)^إ'٦ه)ْ\إ٩(

المحاح:■محت*\ت 
)آا/هه(،)إا/؛ه(، (، ٥٢)٢; 

(،)"Y/١٧(، )؛Y/٠٧)با/ه1(، 

)آا/الإ(.

المحاح:عل الولاة 
)0\إ'٦(.

والمماح:الكفاءة 
م\إص.

الزوجثت:العشرة 
(،٦٦)U/)ا،ا/آه(، )ه/آه(، 

(،٦٦/١Y))\\إص (، ٦٦/٨)

(٦٨/١٤ ،)(XU\/\r

ومنعه:النسل نحديد 
(.٦٢)ا،/

-ز^نالآناء:
(.٦٧/٨)إا/؛آ(،)

اطلاق:
(XiMr  ،)ْاه(،)ا/أ^(/Y"(٥٥،)

(٧١/٨(،)٧١/١(،)^٦٩/٧.)

الخي:
)ا/؛ه(.

العدة:

)اآ/؛ه(،)ي/هآ(.

الخاو.ود:

الزنا:حد 

(٦١٢/١٥(،)٦١/١٢.)

الخمر:شارب عقوثت 

)\\إص.

الئثةأحد 

)ا/ّآه(.

ابماّت،:

(٦٥/٩(،)٥٧/١٨(،)٤٩/٨.)

الدة:

ه(.1/0

الخهاد:

)ه/؛ه(،)•ا/آ0(، )حا/ا/أ(، 

/U(٥٥ ،)/،(، ٥٥)ا(U) XU/o/٦٥،)

/Y(٦٨.)

النانلأت،:

الق:
(٤٨/١٧ ،)(٥١٠;٢١  ،)'(٥Y/Y٢،)



لقاءاJااكاUاهت٠ح٦٦٦

الشركة: (،٥٦/0))•ا/؛ه(، )أ/مه(، 

(.٧٠; ١٨)مبه(،)يماآ(،)

والنوك:التأم؛ن ثركات  اوات
(٦١)U/ص/هه(،  )«ا/مه(.

)•ا/اي(. والئورق:انمثة 
اثح: )اا/اه(.

المصاء:

)ّآا/اه(،)ا/؛ه(. )إ/.ه(،)ها/هه(.

والسات:الدعاوى  اوهان:

)ه/%ه(. )،را/ا،ه(.

الئهادة: الإجازة:

.(٦٧/٢١) .(٦٧/٢٠)،(٥١/٥)

الزئف: ا،لصاروت:

XoUlw) .(0U/Y•)

الوصثة: الخوالة:

.(،>U/YT) .(٧٠/U)

المرايض؛ الوكالة:

.(٦٩/٥) .(٧٠/٨)،(٦٤/١٥)،(٤٩/١٠)

النتب: الخاوية:

)ثا/؛ه(. .(٥٨/١٧)

الخنل: اللقطة;

 ;(.٦٣)٣ .(٦٥/١٤)

،(٧٠/U)



٦٦٧الوضومالفهرس 

منوعات؛

اثفازوالممشل:
(٦٣/١ ،)(٦٩/١٧،)

)'^ا'لأه)(لأإاه.

\ثرو\لإحلأت:

(o*/A ،) مأا/اه(،م\إ'0ه(

(or/\i .) ;؛\/؛ه(،(، ٥٤)٦(

(،٦٣)؛/)ا/خه(، )'\إ\0(.< 

(٦٩/٢(،)•٦٤/٤(،)٦٣/٧.)

التصوير؛

•(0Y/Y ،)(٥٤/٣ ،)(٢١/0V،)

)0\إ\0(,)\\إ\0ه (، ٥٧)م/

(٧٠/٥ْ(،)٨/١٨.)

)\\/أ0ه)^إ\<0(.

والغناء؛الوسس 

)أ\إ\0ه)أإ^0ه)م'ئ.

واكيم؛الرئة 
Uoy)\-\/)؛ا/ا،ة(، )U/؟،(، 

الخيثة؛الخنمات 
)ا//'1(،)ها/«ب(.

والدعوة؛الخب 

)'\إ'0ه id^/w))ه/ح؛(، 

(،0Y/A)(، ٥٢/١))^\إ\0ه 

(،٥٤)U/(، ٥٤)م )آ/مآه(، 

)ا،/آه(،)\*/هه(، )ما/؛ه(، 

(٥٦/١٢ ،)(0U/U ،)،)م/حه(

(،٦٠/١)•(، ٦٠/٨))اا/ا،ه(، 

(٦٠/١٣ ،)(A) ،(nY/n/٦٣،)

/A(٦٥ ،);0إ\\ه(، ٦٧)(،/(، ٦٦)٦(

(٦٩/٢ ،)(٦٩/١١ ،)(٦٩/١٧،)

.(٧١/٦)،(٧٠/Y٣)،(٧٠/١٧)

^_■؛المالة 

)\\إا<0ه)ه/اه(، 

.(٦٣/A)،(٦٠/١٩)،(١٥/•٦)

الدص:فادى 
(،٥٦/١١)(، ٥٣)A/)آا/أه(، 

(١٩(،)٦٤/٩ْ(،)٨/٧.)٧•/

الئشو٠؛

ص/آه(.

والأخلأم؛١^ 
(٦٥/٦.)



رق1«اتاسو،الئترح٦٦٨

الأخلاط:

(lA/W ,) ،)أ\اص)؛ا/ا،أ(

واللاحم:الفتن 
"(or/Y ،)0/ه 00م\إ(oA،)

(٦٨/٩(،)٦١/٢(،)٦٠/١٤.)

التجارتن:والخنا؛ز الشامات 

الحدي؛النلمون 

x^^إ^(

اسة:الأيات 
)•ا/مه(،)ا،/هه(.

اكًة:الأعضاء شم 

>;ا/ع؛(.
الشاب:قفاأا 

(٤٩ ،)(doi/\U  ،)(،٦٣)؛/)ا/أه

(،٦٧/YY)(، ٦٦/٦)(، ٦٤)؛/

)ا/هآ(،>أ/ه1(،)هآ/'ي(.

ال؛زءثت:الإ٠انةواشاتة 
(،OY/YY)؛ْ(، ١/١Y)■)'\إ'0ه 

/\'(Y) i(0T؛/T) ،(o/oه٦

(،٦٥)؛/(، ٦٢)"Y/)هآ/يه(، 

/Y(٦٨(،)Y٤١٧/.)

والأذاب:وابث الئلأ 
(،٥٤)■؟ا/)ه/اا؛(؛ 

)بم/هه(،)ا/هه(، )ها/أه(، 

)يا/\،ه(،(، ٥٨)؛/(، ٥٦/٩)

(١٠/٦Y ،)'(١Y/Y(،)Y٦٦(،)٦٤/'٦،)

/Y'(٦٧ ،)(٦٧/١٢ ،)(٦٨/٦،)

)ه/ا،آ(،(، ٦٩/٦))'اإس 

(.٦٩/١٩ر

المةوالثت١نق:
(،٥٤)A/){<إسم (، ٥٣)"(، ٥٠)

 /Y"(٦١ ،)(٦Y'/Y ،);٢٦(،(، ٦٢٠)٦■/U(
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٦٧١ضسال،هترو1ت 

مرساههنوي1ت

اتهضة— الوصؤع

٥والأوبعون الثامن اللماء 
٥املة: 

٥ا--محكلماكاءالأضش: 
٦الدحان!. وثاريت، الحليق ح1م< الصلاة حكم ٢" 
••■■••••••••••••■•٧• المش؛ محل فنا محها ينحن من حلمث المائ تحس من صلاه ٣- 

التجارية؛والحوافر ابوائز طريق عن البمحايع روج حكم ~ ٤ 
٨\قوفيؤأ• ١^^٣ ه-يثئ 

رطنيرا؛-"ب"••••••"•■"•••؟يا هواك يغزإلأ الوجود رركل الشاعر؛  Jyحك؛إ ٦- 
١١..........................................اشجي:ل ام الأنمثاو لخمخأ - ٧ 

١٢ح-محإضواممينيارام: 
وطؤها؟له محل مهل بند زوجته تنلم ولمُ أسلم هندومي - ٩

١٣"للفامحة؛ المأموم أو الإمام نسيان حكم " ١٠
٤.١ ّ.٠ ّ ّ ّ ...... ...٠ الأداف؟ يعيي. يهل الكهرباء لانقطاع صوت مكثر بدون ألذ — ١ ١

٤١ •....••••■•••••••••■■■ ؤ المري؛ بابلامحن يسمى ما عل ١؛^^، الأكل حكم " ١٢
١٥محرم: بدون بلدها من حائمة استقدام حكم " ١ "٢ 
٦١ .٠ ......٠ .٠ .....٠ ء٠ ء . ؤ.....ؤ. .. .٠ ٠ ٠' ؤ ّ. اكنزئة:ّ....... الثحوم أم حكء - ١ ٤

١٧اش: لثثر ؤيدبح الئهادص يقول نى حكم " ١٥



مءاوااساإسوح ٦٧٢

٩١ * ٠ • ٠ • • • ٠ ٠ ٠ • • ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ■ • • ٠ ٠ • • • ٠ ٠ • • ٠ • - ٠ ٠ ٠ رمضازت غير ق جاعه الوئر صلاة حكم " ١٦
٢٠جب،■' الأعضاء -بح ١٧
٠٢ والزواج; العلم طلب بتذ ابمع إمكان — ١ ٨

٢١اهجه; وثدثلعتة لعمافه ذبح حكم»_ " ١٩
٢٢ااةّعوالأنثمن القاء 

٢٢ضتطلأسم*واجم; 
٢٦املة; 

٢٦رة; u٤الْروكب محاه الثغ أمحل وسطية ~ ١
٠٢٠ •■•••••••••• يتوصأ*;حص أحدث إدا أ->دكلم صلاة اه يمل *لا حدث; معنى — ٢

١٠١................................\}ض■.'الواJدينفيامبمللأق 
١٠٣.................................أوثلمئها;الكنب يشنها اش الأثثاء حكء ٤- 

٣٣••••••••••••••••••••••• ت ثب سلعه عنده ثى يشري لذ جواتر جعن مذ حكم ~ ٥
٣٥^^لماإذامماتيآراةاص; 

٣٧..............٠ ...٠ ونلوى: لأي الدربان نصع أنا؛ اظاف ماغاة بكر ٧- 
٣٩..............ّ.......٠ ّ. ّ. ...... رمفاذ;..٠ بن المش كماوة صيام إيام حكم ٨" 
قبزيي الرسول مراجعي د.ؤنأ د-يى؟* ألمت يدث ؤ، تعال' قوله ب؛ذ ابتع ٩" 

٣٩ىيفاشلأةكلةالإمي; 

٤١.............له;ئنطى نسبه عل ماؤ منحة لأنتحزاج شخص ثوكيل حكم "" ١ ٠
٤٢اداثلالخلأث; اا-الإنكاثفي 

٤٣•••••••••-•••••••••••••••••••••••ا-سامحشفةمئمذاواثيل: 



٦٧٣مرسالعتري1ت 

٤٥ما-اسنةسثاتم: 
٤٧.................. لاسثاَاتت مادم,*, حكع ٠ الئثاء، 4 الآحال س الاختلاط — ١ ٤

سصا:.::بوو.;ى:2.:..:بببسس,،
٤٩الصام! آيات وذساو 
٤٩.............ه! ألمنام ءتاًءقم محب  ١٢٠١٠أل؛بم تأبما ؤ تناذ•' موله ثنتّثر 
٥٠••••••••••.■.....■■ين أدمى مد ؤدا'محب تعاون محوله يثر 
٥٠ه.' تئف0 ٠^^٤^٢ تعال- دو,له يثو 

٥١الممني؟ هي ما 

هتّ؟ّ..........اّا...ّّ...؟؟.ّ........اهأكاثامنيءودن ؤ ت تعال محوله مسثآُ 

مرحتخنآ ٌْلئ يص بت؛6؛م طثام بدثة قيم.دث أكمّكن> بهذ دنلةأ 
٥٢ه' ثرلطم قثوثوا وآن لؤ 

٥٢...............ألمنءانفه أمزد ١^٥ -ازا ثبمررعصّؤ ت تعال قوله يسير 
٥٣د»ءكلمأثسزهت......... ,^^^ ٣٥١ة0؛و*طإ ؤئمث تعالت نوله يثر 
سثئأما عل أق وضقتروأ  ٠٧^٥=^^؛ >نرذ.' نوله لجثر 

٥٤ه■' ^٤^؛^ ؛^^ ١٤٠٧
٥٥الأمثلة: 

٥٥ ٠ ٠ ٠ ّ اثنحة؟.... هذ.ْ مى المح تبدأمدة فهل للوصوء، تحديدا حميه عل مثغ ~ ١
٥٥الصيام: ممطران — ٢ 

ذك؟.........ّ.........لألأ.ؤلأ؛.لألألألألأالأ...ب..خهمامحز الفجر م-1كالونبموأذان 
٦٠....ّلألأ....  ٠١٠..........علمه:يدون العسر عن الدين لقضاء الركاة لغ حكم ٤" 



وق1ءاواالإو،الصوح ٦٧٤

٦١الطرت ق اجئع صوايط — ٥ 
٦٣للاتحر:...........................................ارحب الامتحلأو نحابط ٦- 
مرصعاتكونيا مع تموم فهل يمامها، من طهرت ٧" 

٦٥^ملأمم1ام،يومحألبج؟ 
٦٥الصيام؛ عل والمني المدي حرلج ث؛ذأز ٩"

٦٦ء.٠...٠ّ..٠...٠..... ....... من شخنا تخ امإذا زئ طاعة محم - ١ ٠
٧١الحاءت لأستهلم ٠ ،، JLaILi, ض م — ١ ١

٧٢ابمة: ما--تمكلماضرموم 
٧٣.ّ.٠ ّ  ٠٠.......٠. ٠٠ء.........-نال:..... اض أنها؛ و واقندؤ اللازمه الأس،ائ - ١ ٤
٧٤ت للحاجة المجد الكاير يحول حكم — ١ ٥

٧٤ا-ؤاقة: --تكيءثلأة ١٦
٧٦والخننون الحائي الكاء 

٧٦نوابمقا: الأءاللأًضبابجاع 

١٧٧^: صيام 
٧٨ذص: 

٧٩الشJنةوظنحا: 
٨١الئموالمح: 

٨٣الأّثلأ: 

٠.٨٣ ٠ .......١ ١ ١ الثاعت ق الكدزة ورأت الثادس ق الدم اشي أيام سعة عادتها — ١



٦٧٥مرساىىتء4ت 

٨٣آآ-إنيغ>لكةصسماق; 
٨٤..................مطر• ولا حوف عتر مذ امحر ق الصلاة ب؛ذ الثى. م ٣" 

٨٥. ١ ّ ّ ٠ ّ ؤ... ؤ. ؤ ؟ .١ دا؛قهل؟ هؤلاء يعدر وهل والأولتاة، بالثاذة الأنتثاثة حكم ~ ٤
٨٦...................فاو\ي.' مقابل ا،لاو( مذ تبلعا مكفوله من الكفيل أحد حكم ~ ٥

٨٧ّ.٠ ّ ّ.. ....١ ..١ ١ ّ ١ ١ ..١ ...٠ ر،,'ثم الدحال لوثرت طالق أب لزوجتوت قال 
 ~U ق عدمه من اليدين رفع صابمل I٨٨الدعاء

٩٠•••••••••••••••ذؤ■' م مذ الثلاثة والأياf عرفه يوf صوآ ث بئ ابمغ يريد ٨" 
١٩ ء ء. . ...٠ ؤ؛ ؛ ؛ ّ ّ ّ ّ. ّ ّ ّ ّ ؤ.... ؤ . المشاعر:ق الفلاة نكه م مذ الخاخ نحر حكأ ٩- 

٩٣متوصأ:.....العصر مع ل؛جتعها الظهز يوحر أذ له هل ماء عندْ ليس افر م~ ١ ٠ 
٩٣.٠ؤ٠........٠... ٠.٠ؤ..ّ ّا .؛٠ واليثق(:' )انمنة اiمuت عل اشام ٣ - ١ ١
٩٥....................الئمق: الراكز j الدلموثة واوخلأُت ق التتظم حكت؛ - ١ ٢

٦٩ ّ ّ. .. لتكفره؟ عليه لثجة ا-إقامه يشرط هل اممه أنزل ما شر الحكم يثئغ من —  ١٣
٩٨الشعبغ: العنصات حكم —  ١٤

١٠راضون اش اللقاء  ٠
١٠٠الأعوت ثوية ثن ايات ثمة 

١٠٠المرآل: لثئه الله رعد 

٠١ ١ \ للسسزى سسايه ؤبيه افه وعد 
٠١ ٢ ...................... ]الأءل:ا'[: اليؤك،4 ست تعال؛ قوله مش 

١٠٤الأطة: 

١٠٤ا"محممذلأبمزطنححبم؛ 



لق1ءااءاساهمح ٦٧٦

مهلبنات، منه وأئجتن آحز ووجا روجها بعد ثزوجن م طئلأ، أرصعت — ٢ 
٠٦لهى؟ يكوفأ■حا 

٠٧ا-ةالودت مى والنجس الطائر خابط ٣— 

..ب.....ىى..بمه-الث1تفيدحوو
٠١ الثنبك؛ المصات حكم ٦" 
١١....... الثلأم؟ أوبعد الثلأم قبل للتهي سجد فهل حامتة بركعة أش من ٧" 
١٢............................. س: ي اوتوق عل الاثبمار ممر ٨- 

ثا............ب........اا؛؛امح:ضأليابيومحلئث
١٤ّ. ...٠ . ٠ ١ . ١ ١ ١ ١ ١ ١ ّ.. ّ ّ ؟ ّ ّ. ؟ ّ العلمت طلن، ؤيرك ابهاد إل يذهب مى حكم ~ ١ ٠ 

١٥الثران: اا--تكلمضازثة 
١٦١.......................إراري®؛ والعظمة ردانجر، ®الكبنياء حد.ي.ث،ت معز " ١٢
٦١ ء...ءّا٠. ..؛...... ٠٠ؤ.٠ؤ٠ّّّؤ ؛.  ٠٠. ٠٠٠-حكأصامئندام،انرأثتفاش: ١٣

١٧الثاء: أمام وتاجا ءت1نثا اوأة -خكلمكشم،٤١ 
١٨...٠٠٠....٠٠٠٠١..له:الناس ومثابتة الصنت٠ بمكؤ العيد أيام الكقسر حكم " ١٥
٩١ ............ .٠ .١ واحدتمحل ق اأز->؛لة محتلمي دراسي محش صم حكم " ١٦
١٩"الأنحجثةقنق: ١٧

٢٠مخي؟ وهل العيد صلاة حقم " ١٨
٢١يمحل؟ هل ^٠^ أهله جامع مى " ١ ٩
٢١صوث: فيها اتى الإسلاث المجلات ائناة ٢" ٠



٦٧٧مد|ساإمنرطت 

١٢٢ال؛يعت.............. عند للئلعة البائع ملكه عدم مع بالممسط البيع حكم " ٢١

١٢٤صلضسمحلأ:ّّ.......اب.لأ.ّّّ........ّّ.ّ 
١٢٦اكالثواكهمن اللقاء 

١٢٦الأغل؛ نونة ثن محثّترآيات 
١٢٦••••••••••••••••••••.................ستههت أثح تنؤب•' ؤ نيم 
١٢٨.ثيهأره أنن تعال: قوله تملأ 

١٣٠الأسظأن: 

١٣٠المى.ت نب مى حكم ق القبيل ~ ١
١٣٢...... ١١١١.؟..٢١١١١"حآقمالهزافبالموروعثادتنامىدوناشت..ّّّ.ّّّ.ّ...

١٣٤... ١١...التتظراتاالهد.ى ت لفظ صحة رمع المهدي، يمج أن افن سؤال حكم ٣" 
١٣١^التحفيض;.......................... بطاثايت، عل للحصول ملغ دلع حكم " ٤
١٣٨واحدت يوم صام ل كم جع حكم ~ ٥

١٣٩ؤممدارها; الثتية حنقم ٦" 
٤١ ٠ ....ّ...١ ؟ ّ ؤ٠......٠ ٠ اش! حلق أقرف و: البي عن المائل قول صحة مدى 

١٤١لالهد.وةأ الوظم، مول حخم ٨" 
١٤٢•••••••••••••••••••••••••••••سثاوْت يزجى لا أصيب;مرص مذ ئوبؤ يبول ~ ٩

١ ٤٣....ا...........اا. الظالأت.؟ّ.الص.زائ.ّ_ا لثنييد الثواني. أحي• حكم " ١٠
١٤٥..ّ.ّ................ّ...... ذبائح; أرح بح يل• أذ بلادنا اطه ثمر إل ثلءرت " ١١
١٤٦للإمامة;........يصالح لا وأنه الممصر ثنيه من يرى اللءى للإمام ثصيحة " ١٢



صاتاك|بالفتيح ٦٧٨

وأحاديثتّجد0اا ض سجدوا ولمْ ا-إقنة يدحالول ارالذين حديث ثئ ايئع —  ١٣
١٤٧الفلاة: كفرتارك 

١٤٨.......والإتام:القفر خث ثن الوقت ذخول لمن الفلاة حكي - ١ ٤
١٤٩والخنئون الراع اللمماء 

١٤٩الأعل: ئورة من ايات مجير 

١٤٩••••••••••••••••••ألأثزه؛ دبمأا ٠ ش؛نى بؤ ؤ تعازت يوله صبر 
١٥٣امالة: 

مأها....ؤ..........غثثراض: بامالمغكنة خضالتض١-
١٥٤ظ؛ننلأ:نىالينهلؤءالأمحئةممددالولأاتالإنلامج:......... ٢- 
٥١ ٥ ّ ّ ّ ّ ّ ٠.  ٠٠٠٠ .٠ ..٠  ٠٠ّ............ ٠. الئزث: مها م المناجي ي الئلأة حكم ٣- 

أوعمدا قتلا ذلك ؟كون هل الزائدة الئزعة بنبب ثخمن معه مات من — ٤ 
١٥٦......... ٠٠٠٠ض،تج؟....

محالمته:..ّا..........................يهاوحكم الثم، الأثبرق إمارة صوابط ~ ٥
1١٥٨-نحمهاهمةنامحإذاكالظا: 

١٥٩..........................الممهثة؟ أوبالمتون باس العلم ءلاJث، ظ ثل ٧- 
١٦٠..... اهداثة: أو ^ ٣١أو كالمز الثوء إلقام، الماس زطم، عن الثززغ ٨- 

١٦١................ الصما: ق م٤اJا لم°نجد• إدا الإمام بجايب المأموم صلاة حكم ~ ٩
١٦١الحل: وصولها تبل الخارج مى اكراة البفاعة وبح الئنريب بح حكم " ١٠

١٦٣................... سهإ: الممريق وحكم ايئوزة والخناتفه الناجه اكزقة - ١ ١
٦٤الخإعة:...... فوات حسية أكإر حدث وعلميه المجر وضل ثوصأ من حكم " ١٢



٦٧٩د4ررسالأ؛ترو1تا 

١٦٥••••••••••ا"شقت عل اهول أجل من أبته غي إل الرجل انماب حكم ~ ١ ٣
١٦٧...الماموم؛ر(ت صلاة وحكم ثروصوء، عل بالناس صل إذا الإمام صلاة حكم " ١٤

١١٦٧^: ها-ممإنجت 
الأول،الصمث ل الصلاة أو متأحر، صفت ق النرة إل الصلاة أول أتيا — ١٦
١٦٩نية؟ بلا 

٦١ ٩ ...... .١ والردواتالمدحنى؛اللطم، يصح عل والخن، الدحان، شرب حكم " ١٧
١٧١..تمرنولا عرحوف، من للصلاة الرسول ي ق حماس ابن حديث، إشكال حل — ١٨
للأئرطؤامؤأعهم يكفمح، هل( الدروّر( إل امحوو ينتطينول لا الذ-ين " ١٩

١٧٢اكئلأ: 

١٧٣......٠...... ٠.٠؛ ٠٠٠...٠..........الزأة: عل الخج لوحويح اللخزم ي ٢- ٠
١٧٤ن والخنند , الخام اللماء 

١١٧٤-الإسلام: 

٢١٧٤-الحرية: 

١٧٥م-الالوغ: 
١٧٥؛-الذل: 

١٧٦ه-الأّتطاءة: 

١٧٩اس: 

١٧٩الملاقاة: ء1 واليل امحانثة -محي - ١
١٨٠لثئزب،: ماء j( وصعة ثم ُمداد المران كثابه ~ ٢



ُقاءاتاليابالنتءح

١٨١الم: ^ الطلاق -حكأ ١٢
١٨٢منيع: إمام حلس ثلاة 
١٨٢اتيزك: ام؛نيعني٥1-الفلاة 

١ ٨٣.. ئأ؟..اشثا خة ونل اثنا؟ عل الامحكاء عل دو U الثؤ j تت محل ٦- 
١٨٣اف3َاعألئ: نمأن بجا الدط؛ ممر ٧- 
١ ٠.٨٦ ؤ.٠ . ؛ ٠ ّ ...٠ ٠ ّ ّ..... . والفنان:الأخ ي الجمل والتمي اقفل الإناث ٨- 

١ ٨٨النتصنفئ: إحوانه نحاة ائنلم واجب " ٩ 
ا-لآ؛نيدحلو0 الدين ألما الثبعتن حدث من يسرنولاا الأ لمظة: ثرح " ١٠

١٩٠جاب: بغر 

١٩٢ازفلة: خج ل اص محإ - ١ ١
١ ٩٣ّ. ..... .٠ ٠ ........٠ الفلاة: إئاتة محي اهُوأذانها« >ا'ائانها حديث: صنث - ١ ٢

١١٩٤^٠: ما-.منى:أاأثام 
١٩٤الممل: صيام j الع ست حكم - ١ ٤
١٩٥..........الزكاة؟ من اثت ص وهلتثثئ أنياء، لأيتام الزكاة دفع خلإ - ١ ٥
١٩٧•••••••••••الأحزيات؟ أخيه روحات عليه قترم مل أحيه روحة مذ رصع ~ ١ ٦

١٩٩صسواضهمن اللقاء 
 :^١٩٩^^١

٦٠٦...ب.. 

٢٠٣الطث: 



٦٨١ه4و'سالمنءيات 

٢٠٥أوالخطه1 الرواج 
٢٠٦قزالئ1د: 

٢٠٦الإ-حرام؛.....................................محظورات ق الناس أحوال 
٢٠٨امالة: 

٢٠٨يالطاعات؛ ثتهاونول ين الن. لالث^تاب ثصيحة ~ ١

٢١٠......٠؟ ...........؟..؟.؟..٠ الليل؛متتصف بعد مزدلثه مى الأنمزاف حكم ٢" 
١٢ ٠ ... ..........٠ ٠ ٠ ؤ ء..٠ .... اكن:......٠ ثهاذات ق والتحايل الخدلإ حكء ٣- 

٢١٢؛-شن1ثتصلأةشضاثاث,اتا،هلمحقئأوبج؟.......اا......ّء...... 
٢١٣يفياتيملتزلإمةإلس؟ 

٢١٥أوقريصه؟.........نافاه ينويه هل السابقة، حجته ق القص •لإر اجآ يريل. ~ ٦
 ~U ٢١٦......٠٠...اتكحول؟ عل والأدؤية والبئج، التداوي حكم
٢١١...............^عئطب! والإمام البي عل والصلاة والأا؛ين الئلأم ود "حكم ٨" 
٢ ١٨ّ. ّ.٠... ؤ ّ ّ ّ ّ امحكزات:. يعص عندئء الأن-تامإذكال وصنه الأثارُب نثارة ٩- 

١٢ ٩ ٠  ٠٠ّ.٠..ّ ؤ.٠............ الئلأة: سل وت ؤإعامها الئلأة نمر ق امحث - ١ ٠ 
٢٢٠.......ّ.اااا.ا انتلمهانتن أول ئو كاذ إذا الوظضن حمعق بإل اُلإ حكم " ١١

 j٢٢٠اثصةإلاض:......ء.ء.اا....ا..............ا.... بخامح

٢٢١............... مفي؟ هل وصاتث، الدم عنها ثزل الثامن السهر ل حابل " ١٣
٢٢١••••• عئرموذ؟• أين فمن المد-ينه، ماصي-ين بالمات ومنوا بلائهم بن دد-موا ~ ١ ٤

٢٢٢"والخننون الثابع اللقاء 
٢٢٣نناياكا>لإ: أنوج 



رق1ءاتاك1بالفتوح ٦٨٢

٢٢٤ؤإ}1-يأ\ضخ\ 
٢٣٠....س....س..بب...س..........سبب.....س نوالإماد:

٢٣١الأطأن: 

٢٣١اهج: ق المثزوعة الؤهم1ت عدد - ١
٢٣١^خمممفيماش:..سب..........س...ب..سب...... 

٢٣٢الم:............................ زواو قل الثلاث ا-بمرات زني ٣-محي 
٢٣٢ااماتَلبج: أ-ظبننى 
٢٣٢•••••••••••••• وسمات عثر اش يوم إل عشر الخالي يوم م ه-محلمم 

٢٣٣العيد: يوم اّلإ أعال ريتب جآئ*ا ~ ٦
٢٣٣............٠ .٠ ٠ ؤ . ؤ؛ؤ ..... اض:إل الدم؛ لغزض القار بمد ق الإمانة حكر ٧- 
٢٣٤...الائق: أندام محي الءعات كزن حال الثثانة شم من القرأن اّؤاغ ٨- 

٢٣٥..................الإفراد:إل الثئر خخ عن الراشدين امحاء عدوو ث - ٩
٢٣٦ءّ.ّ.......ّ... ................... إمحا: الأنماب ومحي نش)الثلث( - ١ ٠
٢٣٧؛. ٠ ّ.؛ ّ. ّ ّ.... ٠ّ. ؤ؛ محت: اشجي اث محي اشجي عل الزفف مل حكإ - ١ ١
٢٣٨ئثممل: خلف القرفة قفل الحائ ئاثئ - ١ ٢

٢٣٨.ّ........اا.. رمفاذ:....... يحول يبل مذ مريقا وكال ف رمقا ل مات —  ١٣
٢٣٩عشر؟......... الثالث يوم إل الملواف و5رحو العيد، يوم الثني محور هل " ١٤

٢٤٠•••••••••••••••••••••••••الأنناك: مذ الأفضل فنل نش حج ل وم مذ - ١ ٥
٠٢٤ هديه: بذبح جعية وكل من حكم — ١ ٦
٢٤١ه بالتطل لشنر هلاقه لا - ١ ٧



٦٨٢ضسامحودات 

٢٤١..................مزأزم:ظ،لإطت 
٢٤١.....................حكموكشالطوافحلثاقام،والطافمزدحأ: " ١٩

لأّّ......................لأ.بب.....ّلإ؛آْشاع: غر منثوم بجزء اكارثة حكم ٢" ٠
......؟...............؟.........؟؟؟........V؛؟الفيديو:َا rL٠بكاالت3نيير حكم " ٢١

٢٤٣شمضامي:ؤ.لأ...................ّ.؛...؛آآ--محلمننأنصى 
٢٤٣الك: إعفاء مأ-ؤيوب 

٤٢ ٥ ّ. ؤ............. ؤ ..٠....... اختاطا:الثغ ض واذ امحرات ض j شك ٢" ٤
٢٤٥؟ الأَئو الثطل يكوئ باذا - ٢ ٥ 

٢٤٥أآ-ثئزوع؛ةاةحكوغم: 
٢٤٦محرم: يدون مآكه ياء حج حكم ^١٢" 

٢٤٦حآ-محءالئيةفياصة: 
٢٤٧............................. اهكام: معاملة ق الثلف منهج محالمة حكم " ٢٩

٢٤٨٠١.ئتمتنا؟ يكون هل اّلإء وهويريد بلدة إل عاد ثم اُلإ أشهر ق اعثمر ٣" ٠
٢٤٨................................الخ: j الثم بوجوب ئال ض عل اوذ -  ١٠١

٢٥٠بالتاي: القيم امام ؟م-ممإ
٢٥٠ؤ. ؤ.. ........... .٠ اللاصن:...............ص عليها از القناع حكب - ٣٣

٢٥٢الثامنوالخنثون الثماء 
٢٥٢: بيثآياتينمحالأغل 

٦٥٦.....................................أثجتعال: قوله شر 
٢٥٣ؤنوأ,لنهتئه: تملأ 



لت1ءاتاكابالصدح ٦٨٤

٢ ٥٣............................ ته ألدق آلثوء مئروذ تعال؛ ترقوله ش

٥٢ ٤ ••••••••••••••••••••••••••••••••• نأق -نم ظ•' ؤج صثر 
٢٥٤................. ١١٠٠٠.ه; آلأوك آلثحف ش ندا أ0 ؤ ■' تعال قوله ثمتر 

٢٥٦الأسئالة: 

٥٢ ٦ واشم:.................................. الأعياد ل المج الحيات -تكب - ١
٢٥٧الدنيات أعور ق الحجاج لوتحايل ~ ٢ 

٢٥٧....................وعترها; العقيدة ق عنده رجل ٌع الئعاثل حكم ٣" 
٢٥٨..............................وزوجته; أمه ئ تحصل ما تحاة الرجل موقف ~ ٤

ّّ.......ااالأ...ّّ...؟..ا....ّّ.ّّههأصلصالثّحاةملاكتال; 

٢٦٠ثزضامحاتم؟.....................
٢٦٢...................٠.........ي;ونكل 

٠٢٦٢........٠ ٠ ّ.٠ ّ ّ. . صلأيه؟.......١مام اد، الحلحروانثد:ت إل ضل ٨- 
٢٦٣...............٠٠٠الأغزاس;..............ل والتاء النخال اخلاط حكز ٩- 

٢٦٤مآ5ه؟ ق اليثات هلثتصاعف — ١ ٠

٢٦٤ّّ.......ّّّّّّ.ّ..ؤ....ا._; فيها م الإملاث ابملأت ائناء -تمكز - ١ ١
٢٦٥لا؟..أم ئدزخة هل هل عزثت ثطل ا0 مهر انظاغ »ض لفظه: - ١ ٢
٢٦٦......... ا; ثلاثة ق ءالشوم وحدث; التئاوم عن الئهي  uaدرءالثئارض ~ ١ ٣

ّ........ّّ.................لأ.لأ..............بآأونها;بند الصلاة أداء حكم —  ١٤
٢٦٨.... ٠.٠ّّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ .. ١  ٠٠٠٠ّ.ؤ ؟ .؟ ٠.......؟ الرورثة; الحوادث ق التصوير حكم —  ١٥

٢٦٩••••••••••••••••••••يفصل؟ ئهل الرياض، ل أنله محنرور المصيم ل ينأكن ~ ١ ٦



٦٨٥ضساإمنروات 

٢٧٠....... للأحزى؟ الإئ.اء طزمة قهو لها، وتنهد.ى ووجاته إحدى أتجش - ١ ٧
االفياو.ووثالرحلات التصويرق حكم —  ١٨

٢٧١••••••••••••••••••■•■••••••••••لعذر؛ عته يرس من وكل لمن الوادع ُلواف ~ ١ ٩ 
١^١٢العكرية! الأمن رجل حج ٢" ٠

٢٧١دئا: الحامل رأت اآ-إذا 

٢٧٢تتعجل؛ كي الرس ل المرأة توكل " ٢٢
٢٧٢وأظانرْ؟ا.ّا.............. ثعره عن اك يمهل الأضحية أراد إذا المغ — ٢٣

٢٧٢متمتنات الحاج يضر متى — ٢ ٤
٢٧٤واضون الثابع الئماء 

٢٧٤العاث.تت مونة دهج؛ر 

٢٧٤...........................ه; أكنسي ث ن أئنك ت تعال قوله شر 

٢٧٥•••••••■•••••■•-■■---■■■.-••■.■؛ؤثم»مضشمته؛ 

٢٧٦.ءامثهتلأالأ.....ا...........ّّّّ..ّ........اا. ؤتياثارإت تعال قوله ثنيير 
٢٧٧...................ءؤقستيم»اخه؛ تعالثقوله ضر 

٢٧٨■..■.■.-■■■■•-•■•■•••••••..^٤^؛ ين إلا تام لم تعال؛ قوله مجبر 
٢٨٠الأطأن: 

٢٨٠................ والئلأة: اتياذى قدا الإّلأم أزكان تارك م هدم أدلة - ١
٢٨٢................... قث...ّّ..لأ.بب...لأالدزرات ق دو لحكي ٢- 

٢٨٣م-طثاشتيتزلحيىإخابم: 
I٢٨٥ ا-بنازة صلاة ات ثكبيَ عدد — ٤



لق1ءاتاكاواالسرح ٦٨٦

٢٨٥عغتْلت فه الردد صفه إطلاق حكم ٥~ 
٢٨٦والم: الطواف ق الأستانة حكب ٦- 
٢٨٧الده..................................... بأحواو نقاش لا الاخرة أحوال ٧- 

٢٨٧.................. \ؤ)جحب'.' البنوك مع يتعامل التي ا،لوثسات ل العمل حكم ٨— 
٢ ٨٨ّ ّ ّ ّ ّ .٠ ...٠ ...٠ ..........٠ و\ءد0: نمه الومت دحوو نل المجر صلاة حكم - ٩

٢٨٩الصلاة؛ وقفز اشم حلس صل افر م~ ١ ٠ 
٢٨٩الرب:............................^٠ إل الغفار ثخواستقدام واجثثا - ١ ١
٢٩١........اؤ..................ّّّّب الكهربائي: بالشز امحرات ثل حكء - ١ ٢

٢ ٩٢ؤ؛ ؤ؛ .............. ١^: ق :ثك والآن ثدة ذلك عل ومفى خنة ص -  ١٣
٢٩٢بنيبم:ّ.....اا...............ا.ّ.لأ.ّ..'.ا................... 

٢ ٩٣وحجتته: الصحاي قول — ١ ٦
٢٩٦--تكمالماملااداحل: ١٧
٢٩٨ايائلالئزعج: ق الئهان غمخأ - ١٨
٢٩٩الصقن: حلفت المتمرد صلاة حكم —  ١٩

٣٠١\ذثإو اللماء 
١٣٠ العاشيه: ئ-ورة من ثمترآيات 

٣٠١••----•••••••••••••••••••••••••••••ؤء•' ؤد-حمجمحممح محثرقولهتعال؛ 
١٣٠ ....؟...............لأ........ّ.ّ...... را٠نةيم: لمنا ؤ تعال: نوله ضر 

٣٠٢ءاِئمه: قاجنت تعال: فوله ير نف



٦٨٧سال،ءتؤد1تا 

٣٠٢...................................فهاثح ه تعال: قوله شر 
......ا.....ا..........ااا.ّ.اّ.......م'مفرملهثل:ؤجاىربج: 
٣٠٣..............٠٠.....................شرملهثل:ؤن;امحتم: 
......ؤّّبّ.ّ.....اء...ّلأّ.ّّّ..ؤ.ؤ؛.م.مثو:سذنلأه:

٣٠٣ؤنميىتتم»ههأ تعال؛ قوله شر 

٤٣٠ ه؛................................ؤ...... تؤئت 3وو؛ئ ؤ • تعال قوله ضر 
٣٠٥الأطلة: 

٣٠٥.ّ؟.ّ......ا...ّّ.؟ وقنوطك؛ حكئة اللكدم... ساق ق بالئرآن الأنتشهاد - ١
وقاالقيامة يزم بجهنم وأيوش جهنم* هز البمر "إف حيض؛ بحم( ابتع ٢" 

٣٠٦؛ زمانا® سعوف 

..ء............ؤ؛..لأ..بؤ...ا،.م-^١شتلننأذناكالشئدالأخزيومابمة؟ ٣
٠٣ ٩ ٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ ... جامل؛)أصثيث؟(؛ثم يحل الخمعة!ذ حطبة أثناء امحليب موال — ٤ 

١٣ ٠ ّ.٠........... ّ ّ ّ ّ. العلم:... طلاب ، SuUjفيها م الأمء م حكأ ٥- 
١٣ ١ .....ّّّّّ....ا. اشحول: عل الإى الق حكأ ٦- 

:صءطمحٍسّ;:::::
٣١٤\،-خكلمالئواجثاشق: 

٣١٦معهم؛......ؤا....ؤ•••.■•• الخروج وحكم دعؤيئم طربمة • • • اليخ ■بماعة ~ ١ ٠
٣١٧اا-نحريبشراكجم: 

٣١٨الزثود؛ أدن ق والإمامة الأدان حكم " ١٢



لق1ءاتاسالسوح ٦٨٨

٣١٨••••••••••••••••••ا-ؤاعئ؛ الئطوو طريق عن الشام الناس ثزغتب حكم ~ ١ ٣ 
٣١٩•••••ومأجوج؟ يأجوج محور منألة ل نغل■ى بن الرحمن ب الشخ نول ~ ١ ٤

٣٢١ْا-ي؛رواجسلأثعص 
٣٢٢ا-ا-ملالضائه/..سوس: 

^^^؟•••••••••••••••••••؛آم
٥٣٢ . ذلك؟ ايت ظق محل يلأ، ١^١^٥ بعد ض وش ثز خارج ظن - ١ ٨ 
٦٣٢ ....................... بما:والكة اكبمة عل الكافرة العالة تفضيل محم - ١ ٩
٣٢٧والفدثة؟............. الأم يءنط\0 الأم نلبم^ان واشياف الحهل ٢- ٠
٣٢٧لأ...ااؤؤ......ّءّّ..... أنث؟..... اياعات أي من الآخرين: موال حك؛ا ٢- ١

٣٢٩القاء 

٣٢٩الغاشية: سورة من ايات ضر 

٣٢٩ءتشه:لأ...ّ.......ؤ....ا ًكبم الإبل قوله-تال: ضر 
٣٣٠................٠............. فرملخ-نال:ؤللأءآءممس: 

٣٣١سه:.ّ...........................-نال: فوك تمج 

٣٣٢؛.بب....ا؛.ّّّّ.ّّّ........ ظل:ؤنإل"لأمس<:
٣٣٤...........ّ...لأ....ّّء.لأ... شرملخنحال:>ونإ0أقسمه: 

٣٣٦.............................. وثتأ0اره.' عثهد نال: قوله ضر 
٣٣٦................................. ضرملهنحال:>إلأشمكس: 

٣٣٧.٠..٠.ؤ؛..٠.٠لأ.........ء.....٠٠٠>لنلكآائاتبخ4:.....شرقولهنال: 

٣٣٨قثاجثابم(<: لأ ضال: شرقوله 



٦٨٩ض|ساسووات 

٣٤١الأطة: 

٣٤١............................... الإنجليزة: الك اختار j الغش م - ١
٣٤٤........٠٠٠٠٠...................-الامحاثبوقوعالزلازوواواينونخوئ: ٢

٣٤٦ثإذا؛۵^؟ افه، إل وثاب بكر بثاة ويا ٣" 
يم.ّ..ا.ا...اا.اّّ.ّ.ّّ.......ما؛ممله؟ أم أهصل عاشوواع يوم ثعن. يوم صيام هل ~ ٤

٣٥٠ْ-ئمحولحالآنض: 
٣٥٠... ٠٠٠٠......................٠٠٠٠......وال!ار:ه طَلة!لاث ٦- 

٣٥١الأل:............... الئزف طاقات طريق ص والفئة الدف ثراء حكتر - ٧
٣٥٢خ-الإضاةُالأيفيام: 

٣٥٤............ّ.............ّ؛ وضمموئخنلأنياو>واض؟ 
٣٥١^والثتون الئاف اللماء 

٣٥١^اشجرت صّولأ من تفسثرآيات 

٣٥١^تعال؛ قوله مسم 
٣٥٩م4: ص قوله"نال: شتر 
٣٦٠وأ)ورهت قولهتعال:تفسير 

١٣٦ ّ......٠...... .. ...٠ ٠ ..١ .١ ١ ؤ .... ٠ .٠ ٠ ّ ٠ لتره: ^١ تعال: قوله ير نف

٣٦٣الأطة: 

٣٦٣ا-ثقئتقاكير: 
٣٦٣...... ٠٠٠٠٠٠٠....٠. .٠. ..............٠. ٠٠ؤ.......الئلأة: ل الئثوف تنوخ ٢- 
٣٦٦عتا؛ الولاة عل الإنكار ل اشتل ٣- 



٣٧والرسوو؛ افب حق ل محظووه ألعاظ ~ ٤
٣٧٢ُالدكروالئلأة: الخزن ه-ند؛ 

٣٧٣ا"-إممئمحاتاكاض: 
٣٧٥ي: محظةأشد ام عل الحيله ٧- 
٣٧٥ئثازلأ: لك0 إدا اهم من الأعيان ٨- 

٣٧٧بالزض:............... الأولاد إصاتة ثى خزظ الإنجاب عن الأفناع حكإ - ٩
٣٧٨ّّّ.ّ.......ا...ّّبلأّّ ............. الثلأم:لأ:ئذ الذي اكلم عل الثلأم -

٣٧٩-اففياثفيئجوداص: 
٣٨٠اكزا؛ةاسلخرآن: -ممإ
٣٨٠امآ: زلكة -محي 

٣٨١-و[1\ب\دو: 
٣٨١رنظ؛لمكتانم،اشت —

٣٨٢^لممحاصأذبا3مات:ّ......اا....ءءءءءء.ا.......ا........
٣٨٣-الأدائفيالئ1ر: 

٣٨٤والئتون الثالث اللثاء 
٣٨٤المجر! موؤة من ايات تر تف

٣٨٤............................ ^^٠! رهن صل ركم آلإ ؤ تعال! قزله مسر 
٣٨٥..ّّّّ.....ا...ّ.................... ه! ألماد دان إرم ؤ ت تعال قزله ثميي 
٣٨٧. . . ؟ ّ ّ . . ّ . ٠ . . . ١ . ١ . ؤ. ١ ّ ّ ألشثرا)،دهت متابجأ آقمن ؤiJذyد تعال! قزله يكثر 

٣٩٠الأستالة! 

٧



٦٩١ههو،سالعترواوا 

٣٨٩....................... حادثة٧،و.ثواثأهقالأنتماو)الدشوش(:١- 
٣٩٢ملة: َخ.أنا ؛ ٢-١٠٩

٣٩٣امحل: ثدة م-أنمى 
٣٩٥لامتغلألالإجارة: نصيحهوتوجيه — ٤

٣٩٦اذ1>ّلممار(: طوائف الJائرب؛ن القتال حكم ٥— 
٣٩٦أ-ذمامالإخنان: 

٣٩٨صا1ح: مدائن يحول حكم ٧" 
٣٩٩............... ٠٠ا-لآكوءق:..............الدوائر ق االتLم غم معام1ة كيفية ٨" 

٠٤ ١ .ا..ا.ّّ؟..اا.....ّ..ّّ..............ؤ... ->ساُسا: بعم الحنه حلول يل. الأيذ ~ ٩
وا"قرو0امحانم يعلو من إمامة حكم - ١ ٠ 

٤ ٠٢ا: المرة ٠ ب مايسمى شرب حكم " ١١
٤* ٤ الصلاة: ق الرج مياسة حكم " ١٢

٤٠٥الخلاف: ما-ماقاةأف 
٤ما٠ .....  ١٠٠٠..٠ ....٠ ٠٠ّّ ....... الدعاء:ا..........٠ ق والئجع الككلف حكم " ١٤

٤٠٨الخم: زشناهر للفراش ١^ - ١ ٥ 
٠٤١ الثعت؛.' كتب أسل من — ١ ٦
٤١٠داآ«: الثر لخدث»لخم ثهللأف - ١ ٧
١٤ ١ ١ ّ ّ. ّ ّ. ٠...... ١ ؤ ّ.. .. المروض: ركعات محد.يد عل الأدله - ١ ٨

١٤١٣^والئتون اللماء 
٤ ١٣المجر: محورة من ايات ضر 



لق1ءادااسالسوح ٦٩٢

٤ ١٣.............................. .....ذى تعال• قوله مسم 

٤١٤................•••••••••••••••-ؤ( ثثوأ  ij^^؛تعال• نوله مجير 

٤١٥........-•••....••••-••••••••-••آلمادهت نتا ؤئ1كموأ ت تعال قوله مسثر 
٤١٥..؟...•--•••-.••••-•••ه؛ عدّا>ء، >اوءث رثك عثهتِ فهب ؤ ت تعال نوله مسثر 

٤١٧الأمئالة: 

والامومللأمام يالئنبه ا-لخمد( وثك رثثا خمدْ، اض!ن انئ يووت حكم ~ ١
٤١٧والثري: 

٤١٧ّّ....لأ...ا...لأ..ّ•..الأمووت وولاة العلياء، أعراض ل بجوصوف ش ثصيحه ~ ٢
٤٢٢للمنافة: الخاطئ المفهوم ٣- 

الثمرأو الثوارع، ق التنآي ق \لإ->[و0 أيام يقفون للذين ووجيهث4 كلمة — ٤
٤٢٣إلاللأدالأورومحة: 

٤٢٦......ئوءالأاِلح:أن اش محن 
٤٢٧......................٠٠٠^كنامنأزكاناثلأة:....لألألأ......

٤٢٧•••••••••••ت ثدكروجلس ئم يائيا، ولرينثم وrص، التشهدالأول، سي من ٧- 
٤٢٨خ-أسامالحركاتفيالثلأة: 

١٤٣١ .١ ١ ١ ّ . ٠ ٠ ٠ ٠ .....٠ ٠ ّ......١ بعيدا:. ١،^؛^. كاف إدا مكاتبهم ق الوظفين صلاة ~ ٩
٤٣٢........... وتوضأ:، ^٥٣وهوما0، المياه دورة من حرج من وضوء حكم " ١٠
٤٣٣-تعريفالعالم: ١١

٤٣٤اليهوق.ة: المنرويات نزنم، حكم " ١٢
٤٣٥الغضب: حالة ل الدين ب نن محأ "  ١٣



٦٩٣مسالختئات 

٤٣٧؛ا-مم(ش4الأسلأدين: 
٥١وكمه ؤج، ولا عئه، لتحج مالأ الناس بعض من ياحد من غمخأ - ١ ٥

٤٣٨ذلك: من 

وحوينع \ئنؤن وجود لعدم المجد ل منفردا المجز يصل من حكم " ١٦
٤٣٩مجدمدمامذهالجاص: 

٤٤٠والئتون الخامس الثماء 
٠٤٤ المجر: موؤة من ايات مسير 

٤٤٠.................................ه و]أ فال: سر 

٤٤١. ؟ ٠ ٠ ٠ ٠ ّ ..... ٠ ١ ..١ ّ...٠ ... وبم,ه: أثثثث C ^١ ألإيس ؤثأما نحال: موله مسير 
٤٤٢........ّ.ّاا.ّّّ...........لا طال: موله ميسمث 

.................rn;نيولأنال:ؤنلأئوثوصس<: 
أيادو4ثث ?©؟ ق١ كلأ 1^؛>^ ؤنثأْكزث طال: مزله ثصيث 
٤٤٣ءثثاه: 

٤٤٥الأطة: 

منه:.....................ّّّ؟...ّ......ا...ه؛؛والقيام الئجود، إل اقوي صمه ~ ١
٤٤٨'ا-ممامواكام:ضُابدي: 

٤ ٤٨.ّّّلألأؤ.....ّ.لأ.ؤء. ممرنغالإناممزإقاْةحماعةثانيةبمدالخ،اعةالأول: ٣
٤٤٩................... بؤحدسالأّتإرة،أواومح:

٤٥١•••••أشهر؛ أربعة وقل الحمح،، نحلق قبو الحامل الزأة من الحارج الدم ٣ - ٥
٤٥٢أ-ثوةات.لزطفياثام: 



اقاءاuاi^باممتوح ٦٩٤

٤ ٥٣بالشهدت................................... العوكة ق قتل من وصم، حكم ٧" 
الثمرأجل من والواعفل الدروس ؤإقامة المسجد، إمامة ثرك من حكم ٨— 

٤٥٥الرزق: __، 

٤٥٦.....................•••••••••••••••هم:بأنفثارهم اكتول( أنل أحي حكم ~ ٩
٤ ٥٧ؤ؛ ؤ ؤ.. ٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ ّ ّ ء ء الغ: اف الخاعة إثانة ق الأنل إف موو: تن عل اوة - ١ ٠
٤٥٩............ ثقضه:اوعدم الدكر، بتس الوصوء مضى مسألة ل التصحح — ١ ١ 

٤٦٠...................... زمحولابنتيمية:الله، الخنعبئمولالثلمفقمعغ " ١٢
٤٦٢ما-الضابطلاودعة: 

٤ ٦٣. ٠ ؟؟؟.ا......ّ .......... مغصوب،: او< ظنه عل وعللمه مالأ من'وجد حكم " ١٤
٤٦٤المغرب،:..... لم°وصل وض العشاء يصلون المنجدلوجد يحل مى حكم " ١٥

٤٦٦ّ.......٠....؛؛....لأ٠ّءّّ^يمينالمتاته؛اةكم:
منالابن كروجة الرصاع من الابن زوجة اعماو ي العلئاء احتلأف - ١٧

٤٦٧ايإ: 
٤٦٩والطين الثادس اللثاء 

٤٦٩والتطبيق: التصور بى المموى 

٤٧٠الإخلاصف: مىتقوىاف 
١......... ٠٠٠٠افه:................عتاد هداية عل الحرص الله: موى مذ  ٤٧ ٠٠

٤٧٢الأم: عل ^٧^١٢ الغط 
٤٧٤٠٠٠......اّ.......اا.ّ.....ّ..؟ّ..الناص: أوساط ق الغتبه انتثار حهلوره 

٤٧٥العلمإء: غيبة حطورة 



٦٩٥مرسالعترواتا 

٤٧٨الأطة: 

٤٧٨...........................اآواوال1 من شر0 أو الني، الاحتفاو حكم ~ ١
منياثه من أن الأنفراد، بث يصل من حنم، الرجل دخول حكم ٢" 

٤٨١الصلاة؛ بعص إمامه 

٤٨٢الذكر:.......................محي التلين ورفع للجنازة، القيام ق الممصيل ٣- 
٤٨٣احام: إل بالصحف الدخول تحريء - ٤

٤٨٣ ٠٠ّ...٠..٠ّ  ٠٠ّّ.؟ ٠ّ ّ ١. ١ ١ ١ ٠ّ...؟.؟ ١........ ّ الورقة؛ العملة ق الركاة نصاب ٥~ 

٤٨٤...........؟..؟.. ١١.......الإمحلامية؛ الصحوة مسارة لرشد توجيهية كالمة ٦" 

٤٨٨لزوجته؛ الثحل هجر ضابط ٧- 

٤٩٠...اااااّّّّّ.ّّب؟..ّّ..... العامحلفي؛الإنسان نوحيه وكتفيه العاطمة، ضابط ٨" 

٤٩١الصلاة؛ ق جد؛ان اليذ الئثابة رغ حكم ~ ٩
٤ ٩٣..... ّ..٠ ... ؤ....٠.........٠ ١ ١ ١ صونيه*؛ عل آدم اف ®حلن حديث؛ مش ~ '١ 

٤٩٦. ١٠٠......ؤ......٠٠٠........بسهلة؛ بقرة الدم ادقطاع بند المرأة أؤيأ حكم — ١ ١ 
٤٩٦؛؟ّ....ؤّ.......ّّّّّ.ودحؤ0 لعمل زوجاته بئ العدل عليه يثى من مناله "" ١٢

٤ ٩٨والثتون الثاع اللماء 
٤ ٩٨المجر؛ ثورة من ايات تفر 

٤ ٩٨......... ١ ...١ ١ ١ دخ^؛.......١ د؛ آ'لآزص دك ؤَ؛لإإدا تعال؛ قوله ثنير 
٤٩٩٠.......؟.............١٠صماه؛ صنا والملك ريش وماء ؤ تعال؛ قوله ثمّر 

ؤو-؟امح•قولهتعال؛ منبث 
٥٠٥الأمثلة؛ 



رقا«اتاكاد،اهمح ٦٩٦

٥ذلأهو\ب.' اوتاب تقديم حكم ~ ١ 
٦الإسلام: محزان j الأشخاص مموبي ٢- 

..............................٧شو\ودبفي\م\بفي\بي 
٨الصلاة: ق رموضعها الاستعاذة — ٤ 

٩ء.. . ....٠ .٠ ٠ ...٠ ..........٠ ؤ.......٠ الئلأة: أكاآ الئف j الأطفاو ه-ثمف 

•الحتوازت ص المؤذي ثل حكم ٦" 
٢العالم: لخالب الحاسة الأّئاله ٧- 
٢الأولاد: فيس الضابط ٨- 

٤بم-الإنكاثعلس1كنامح: 
٤...٠.... ٠.٠٠؟.ّ.٠ ّ ّ ّ ّ ّ ٠ّ ّ. ٠ّ ّ.؟... ّ ؟ ّ ّ ّ ّ  ٠.٠والأشخاص:.للاراء التعصب — ١ ٠ 

٦اا-كفمفيالئلأة: 
٦الإنس: ثناطين صمات —  ١٢

٧المحاح: j الإكانة اشتراط -  ١٣
٨٠٠٠٠ؤ.................ّ.ّ.ّ..الأخر: الم ثلث امحلأف لإ الترول تنآله - ١ ٤ 

٩الصحي: صلاة وئت —  ١٥
٠البول- ساس المصاب وضوء كتفيه —  ١٦

'٠ الغمار: موالاة حْلورة ~ ١ ^١ 
'٢ ّ ّ ّ ... ٠ .١ .١ .١ .٠ ٠ ّ ّ. ّ. ّ ّ ّ ٠ الصفات: تأؤيل ل أحمد الإمام إل سب ما وجنه " ١٨
٣المجر: محق بعد الأضطجاع — ١٩

٣راب: يدون يعمل لمن المال أحد جقم ~ ٢ ٠ 



٦٩٧اإهررسال|هتوياوا 

٥٢٤والأقارب: الززخي شقاذة ممر ٢- ١
٥٢٥كراهية حطورة — ٢ ٢

٥٢٧اكامنوالئتحن اللماء 
٥٢٧المجر: نوؤة أواخر ضر 

٥٢٧•••••••••••أليآrنمه• لم وأن آلادس يدطر ^٠؟^ تعال؛ يوله ضر 
...س...س..ىبب...........مآهصيجفثتافيه:

٥٢٩............................ ه:لد ءنا؛م7 بمذب لا ئومذ ؤ تعال: قوله شر 
٥٣٠بيقنال:>بجيجةاننقم:.... 
٥٣١.............................. :>كآج{محأيُه:

٥٣٤:ّ.ّ.ّ.ّّ......اا.ا.ا.ّا...ؤ مهمده تاضك رك ؤأز-جمذآإك تعال: قوله شر 
٠٥٣٥ ٠ ٠ ّ ..... ؟ ١ ّ ّ . ؟ ّ ّ ّ . ٠ ..٠ ٠ ..٠ ٠ ٠ ّ.٠ .. ٠ ٠ ٠ ضده: ي ^^-٠^٠٠ تعال: قوله مسير 

٥٣٦ؤوآن"لمو،"جلإ،ه• تنال' نوله مير 
٥٣٨املأ: 

٥٣٨القاتل: عل الفلاة محي - ١
٥٣٩المكرية: التحية مآ-.محكم 

٥٤٢م-منألأالمجازفيالةرآن: 
٥٤٤ابالأمينافضاتل: إ-احت

٥٤٦١................والأقارب: الأهل من النكرات أصحام_ا مع التعامل كيفية — ٥
٥٤٧الجان^ةومحاتاة: جواز !-عدم 

٥٥٠لأ-صلأةالنى.بممتر: 



1قاءاتاسوااإفتوح ٦٩٨

٥٥١....................... الصلاة! أجر ق السجاو حكم لها ليس الخرم أمحلراف ٨" 
٥ ٥١٠الاختصار: محي الأنتان ئ ٩- 

٤٥٥  ٠٠.٠ؤ..ء ّ.....٠ ؤ٠.. .. والدكر: الجلم محالس عل الدخول ض الئلأم -محكم - ١ ٠ 
٥٥٥........٠٠٠اسبالأاد:ّ.ّ.ّّ..............................اا-لخكممش 

٥٥٧اأتفيمْ: ماء -؛!؛ ١٢
٥٥٨اوثة: النلأة j التأمن -  ١٣

٥٥٨لأقارُت،الزوج: العامرةوا،اعروف — ١ ٤
٠٥٦ والئتون التابع اللماء 

٥٦٠التالي: سورة بن ايات مسبمر 

ي،jIأوو -نال: ؤ فث 
٥٦٢................ء....ّ..........ا. أث؛به:هدا حؤ تخال: ؤ تفسبمر 
٥٦٣ؤوثالدوماود-هت ت تعال قوله تمبمر 

٥٦٣............................هءه■قناآلاثث ه تنال: ص تمم 
٥٦٦الأمتالة: 

٥٦٦المرقة:.....................................التخن.يريى ق لكباب نصيحه — ١

٥٧٠آ-.محلميناكلأ،وسي: 
٥٧٢سإاتيناسن:......ا.................... "ا-تغيبمئالأسمحرالر0 

٥٧٣؛-.محلمساضتاكر: 
٥٧٤ّ.......  ٠٠١ّ.ّا.........٠.  ٠٠الأولاد:...٠ انملية ق للمبمراث ايبه مساواة — ٥

٥٧٤العناء: بند الثهر حكم ٦" 



٦٩٩سالعترو1ت 

٥٧٥...... يراجعهات أف مل ثانيه طثمها ثم زجعته، طلقه زوجته طلق رجل حكم — ٧
٥٧٥ّ ّ ؟؟  ٠٠٠ .٠ ......٠ ّ ّ.؟ ........ . عا.ىتالالشيخ يمثر عل التعقيب عن موال ٨— 

٥٧٦اهف:.......................................من 

٥٧٦التالخ: •ا-الخكمءلحماءة 

٥٧٨عليه: ا-قجة إقامة مل البدعق صاحب ينين - ١ ١
٥٧٨.. ....................................٠ المافر: عل اجاقة طلأة -وجوب ١٢

٥٧٩ّ.ّّّببّ................... تيكمل ر صم، •؛Li،!، ي من أكثر صلاة صحة — ١  ١٠
٥٨٠............. سقاه: موث، ش ثوو ؤءلأبمق تعالت ،* Jy (jالتنوين بب ~ ١ ٤

٥٨٠الئعارت نكاح حكم " ١٥
٥٨١اطيناس ا"ا-المحالذىسما

٥٨١نحريمهات................. عدم بحجة المحرمة الأشياء يرتكب، من عل الإد* —  ١٧
٥٨٢ؤ....... ّ ؤ ؤ٠ ١  ٠٠٠ّ ّ الأنتثال: ضة لا فته، والركة المال،، نئئ شني الزكاة دفع -  ١٨

٥٨٣ؤ ّ ٠ ؤ ؤ . ّ.........٠ ... ٠ ؤ ؤ.  ٠٠ؤ.. .٠ المجلس:يحل إذا ص الأس قيام مم؛ - ١ ٩
...........ء.لأّ.ؤ.....لأ......ّّ..ّهخهش4امسّافة)«هكم(;

٥٨٥......... ٠٠٠..............،مزإكالهللخانحة:uUالمامومالذيزكعممر- ٢١
٥٨٦ارء: الضالذيس،دو آلإ-محلمذم 

٥٨٧الثبمون الئماء 
٥٨٧الثالد: نورة مز يثأات، 

٥٨٧.......ّ.لأّلأّّّّّ.ّ...... لده: شرعث،ي ئ أل ؤأءن1ب تعال: قوله ير تغ
٥٨٨لداه؛ م١^٠ خووك1< جإذ تعال: قويه يز تم



لقاءاتالب1بالصوح

٥٨٨ب..... ب ب ب ......... ري لإ أن ت تعال موله يصير 
٥٨٨اّّّ..ّ.ّ.........  ١١..............ته عقن لا' محل ألم ؤ • تعال قوله ثسيث 

٥٨٩.............ا....ّّّّ.ّّ......ؤا..ؤ ملأتال:ؤنسصه:

٥٩١الأسلأ: 

٥٩١..................ّ.. والآحر0ت......... الدسأ ق اةئؤiناك ست٠٠اض رؤية مسألة ~ ١

٥ ٩١٢••................ أينإكنتم(! تنقم رنحن أيماكنش(، )الأول مقولة! حكم " ١٢
 rللوجال الدف استخدام واز ج j !٥٩٤اثاتنات

٥٩٥.......................................الثرة! ق المم ابن يكرم ما توصح ~ ٤
٥٩٥الفيديولالحاجة! يكاميرا التصوير جواز ه~ 

٥٩٦.............................. الإّلأس! بالشريط الخلاء إل الدخول جواز ٦- 

٥٩٦الئ;وثة!......................البنوك بزاطة اؤقوالة وامتنال ٧- 

٥ ٩٧. .....١ ......١ ...............١ إذنه!.١ بدون الوكل الوكيل؛عال ثصزف حكم ٨" 
٥٩٨الخقاقة! فلاة فاتته ش الأذان ٣ ٩- 

٥٩٩....... ١١.............................ا-.محلمئصبافٍلالإمخس! ٠
٠٠ ١ . ..............١ ١ . ١ .......... . معهم! الممائل وكيفية الرافضة، عل اصر - ١ ١
٠١... ١ .....١ ..١ ١ .... مسافزا! طوياته مدة مكث طلن ويفرها الصلاة جع حكم ~ ١  ١٢

٠١٢اشرنترة! اتخاذ ''اا-جواز 
٠ ١٢.... ...........................١ ١ ١ ١ الراية!.١ الثنة لأداء ا،لكان تنير محء - ١ ٤

٠٥الأم• عند البسملة صيغه " ١٥
٦٠ •••••••• فيها٢ حاجة له كاف متعجلاإف منها حزخ لن مز الرحؤعإل جواز ~ ١ ٦



٧٠١ءراسادصءيات 

٦٠٦الأفراح!............................ نمور وق القيور، عند الوعظة حكم —  ١٧
٦٠٨خا~الهنعنسنفيمم 

*اآ"■>يريةت...........ّّّّهيتايتخ ق الخاصة الحكومية الأجهزة استخدام حكم — ١ ٩
٦١١ءلاتيسعدقرْ: الثلأم كيمة - ٠٢ 
٦١١ؤّّ.ّّلأّّّّ...ّ..........................ليائ: ^٠ للزائر اشرة محي الدعاء - ٢ ١

٦١٢فا-ت: إذا اروأب نماء آآ-لخكلم 
٦١٢•اآ-صواطابجاتكارامحر: 

٦١٤محزما! لست، ١^٠٥^٤ مى الأن زوجه — ٢٤
٦١٥...ّ..؟ّ.ّ...ّ......اّ...لأ ا/لآ*صتةامة!........ ؤلريق بداية ق نمّيحهلثاصج — ٢٥

٦١٧والبرن الحائي اللماء 

٦١٧القد! ش بن فزآيات 
٠٠٠ّّ٦١٧بلأ..ء؟؟ّ..ءءء؟ب؟.....٠ّّّّّّ؟١١أئثم؛J_^! ٠^٠^ تعال! ثوله بر تق

٦١٨...٠٠....................٠ّ.ّّّّ.ما؟j_^! أذنك تعالت نوله ثميبر 

٦١٨رمزه! تعال؛ نوله بر تق

٦١٨ّ..........٠ا٠٠ّّّّ٠ّ٠ه!١ّ...مننت زى بوم ف، }٠^٠. أو ؤ ت تعال ثوله ميسمر 
٦١٩ ٠٠..................١١١١١١١ّّ........ه! ممبمز يا ؤي-ما • تعال قوله مسبر 

٠٦٢ .................ّّ....ؤ......ءّء >ؤءتك؛أذَاءه! شبئملخ-تال! 
٦٢٣^ي،صأكثنه!.ا............ؤؤ....لأ....ّّ...ا...قول تملأ 
٦٢٣٠..........■..؟.آل1ئثثيه! أصحث نم ؛تايذا تعال!قوله نفخ 

٦٢٣ثل!ؤيرلأه1م! 



صاتاسالفترح ٧٠٢

٦٢٤الأطة: 

٦٢٤..............................ا-الآائوالقنرسشنراءيكل:نم:
٦٢٤.................٢-صرئئشاهدةالأولادلأفلأمالكرئون،واذيلازفعلها: 

٥٦٢ ..اّّّ..؟ّ.ّ.ا....... له: محزنا أمها صارت طثمها، ثم امرأة، عل لحل رجل ٣" 
٦٢٦ا.ّ.ّّّّ.١٠٠.......لهم• المال ودفع للمعزاء، الميت أهل بيت، ق الجلوس حكم ~ ٤
٦٢٧الخدئة: البدع من المت عل الفاتحة قتاءَة - ٥

٦٢٨......ّّّّّّ...........ّ.ّّّ..لألأّلأ..... اشاد: أخطار لواطة المثل \ي ٦- 
٦٢٩............ّّّّ. فترة: بند إلا ريتن مقيم بعد يصل السافر حكم ٧" 

٦٢٩ه٠٠ّّا٠؛؛؛.؛.......٠٠٠.٠.٠...٠٠لجردالإخارلألإ:..٠.ا٠اخ-التالئظبائلأق 
٦٢٩ّّّّّّ.....٠٠٠٠٠ّؤ..٠ّ.٠.٠٠٠٠٠٠ب٠.٠٠.ا....ّّ.....ااا^لاضركjصة:

٠٦٣ .............. بدراهم: أو بأرض، العقاري الصندوق ق الأسهم بيع حكم ~ ١ ٠
٠٦٣ ••••••••••••••••••••••••••• • الموي: المنجد ل اي. دمن محهة يحص " ١ ١
٦٣١ّ ... ٠ ٠ ..........٠ ٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ر . ٠ للأب: وئا لهت، اوضاعي من الابن زوجه - ١ ٢

٦٣١............. الفجر؛ صل إلاتعدما زوجته يوقظ لمْ إدا إثم الزوج عل لبمل ~ ١ ٣
٦٣٢............................. ؛ا-حٍعالأحوالالتييتعرضلهاانمد.ي:

٦٣٢...................................الاسجاء:س:زل بجغ U محأ - ١ ٥
٦٣٣اضن: بتن الجلوس أثناآ الكلام - ١ ٦

٦٣٣ّ ّ ؛ ّ ّ .. ٠٠.......٠٠.٠.٠ ّ ّ ٠ّ ّ ّ  ٠٠ويمدها:....٠ الصلوات مل الرواب الئنن -  ١٧
٦٣٤.......... ١١..................شفعا: النهار ل فضاها الوئر صلاة فاتته من " ١٨

٦٣٤بالمتوضئ:............................ والتيمم يالبابغ، الصي إمامة حكم ~ ١ ٩



٧٠٣موسال،تروات 

٦٣٥..............العبادات؛إلا عنه يتنازل أو< له النحص حفوق من ثى؛ كل " ٢٠
٦٣٦.......ّ...ا....ّ.ا.ّّ.......... ١١١١العلم؛..طلب عل تميمة المنجد تحية — ٢ ١

٦٣٦....................... بجوازه؛ قال من عل والرد المرأة، وجه كثف حكم " ٢٢
٦٣٨لأ.ا...لأب...  ٠٠............٠ .٠  ٠٠.....أوثير؛ واجس،، قضاء يصوم لن الفطر " ٢٣
٦٣٩........ ...٠ ١ ؤ ؤ ....... . وسمها؛ الحكومة سث، فيها منثوران، توزع حكم —  ٢٤
٦٤١؛.............ّّ........ فيكم* حنن ثلأ الشام أنل نني *إدا حديث،؛ صحة — ٢٥

٦٤٣والأنار الأحادث فهرمة 

٦٥٩المزصوعئ الفهرس 
٦٧١ات المم مة فم 




