






^^ص*جم>بم'جمجم'جممه



اوهاءاسدسوامامز،

واص|نوذ،اتثءاسمدس 
—C5^S —

وأصحايهآبه وعل محتد، نئا عل وسلم اش وصل ١^،^،، رب فه الحمد 
بعد:أما الدين؛ يوم إل بإحسان تبعهم ومن 

خميس،يوم كل يم والدي اكتوح، الباُب، لقاء من اكالث، اللماء هو فهدا 
ه(. ١٤١٦عام)نهر من عسر السادس هواليوم وهدا 

صأإنسوارةاسبمت:

افهيقول العاديات، محورة شر س تعال اممه يسر با اللماء هدا يبتدئ 
سايب، هأرف ?ن ثجا »ااشوت  ٥٠ق-ءا أه»اليرثؤ> ص1ءثا ؤوأءونة> ثا3قوةاك: 

السورة,احر إل ~ها ١ لالعادياتت ممْلذيدء■تعاه 

صنثاه:يءي تعال: ئؤله ضر 

العادياتوأل ثت»ثاهلاسيات:؛[ نم هدا أل الحميع عل ولاءش 
والخليعتي: الخل؛ اراد هل الموصوف،؟ هذا هو ف،ا محدوف، لوصوب صمة 

العاداُت،؟والإل يض: الإل؛ أوالمراد العاديات؟ 

والتقديئ:الإل، هل الوصوفت، إف قال: مذ فمنهم للممسريذ• قولاي هذا 3، 
وذلكمز إل م نزدلمه إل >ده من مدو ام الإل ؤيخمح،:إ العاديات، والإبل 

الحج.تاسالئ، مق 
حشالخل عل جهاد م،5ه ق ليس واثه مكه، الورم هده باق لهدا: واستدلوا 

هبميم 



القمحاكاب لقاءات 

الحذوفإل فمالواث — الصحح —وهو المفسرين حمهور من اكانجا القول أما 
حشلال>د، معلمومه العادياث والخيل العاديات، والخيل والممديث: الخيل، هو 
ماحئ( بغم أو بحهم، مواء أعدائها عل تعدو خيل هناك الخهاد، مشروعية مل 
بحق.أعدائها تحدوعل فالخيل الإنلأم بعد أنا الإنلأم، فل 

المثىالعدووهومرعة من فاعل اسم والعادي؛ ه ؤدالثي"يب تعال؛ اه يقول 
نمدوبسرعةحيل الخيل أحواف من يسمع ما الصح؛ ؤصٍءحاه وقوله؛ والانطلاق. 

وشدته.نعمها قوة عل يدل، وهدا صدورها، من تنرج صوت ثها يكون 
م-ثاهثتفسثئموهسالت 

ئدح،بمعنى وري أو أورى من الموريات؛ ]العاديات؛٢[ ئ.حاه ؤفالمور»نت 
عندنامشهور هو كإ يعقا، بعصها الأحجار يضرب النارحيتإ مدح يدللث،؛ ؤيعي 

 ،j امدح.ببعفى يعصه صربت، إذا فانالت، المرو، حجر
صربالحجر صربت، إدا الارصن ونحرميا ومدتنما معمها لقوة الإبل هده 

وووهيالأرض وصر؟ا سمها وقوة لقؤبما وذللثح نارا؛ يشعل ثم ش الحجر 
٠٢١٢^

ءثت(ثاهثءؤظلع؛وت تعال؛ تفرقؤله 

أحسنوهدا العدو، عل صباحا تحر فالتي أي؛ ]الُاديات:"ا[ ثثاه ؤةلع؛رت 
فوفح^ ١٨١١من اسيمظ لو وحتى ونوم، غفلة ؤ، لأله العدو؛ عل به يغار ومتا 
ونتحأحي الخيول مهدم للمنم عغتجل افه فاحتار إعياء، وعل كنل عل يكون 

أصبحفاذا ينتظئ بل الليل ق قوم عل يغي لا الثي. وكان وهوالصياح، للأغارة 
إنثجعأذ٩ائوإلأأغاز.



اسداسوالأسمذ،الهاء 

وو\ل1شي بمو 

ؤمأثاهالإغارة وهدم العدو نبيا أيرل ت أي ٤[ ]العاديات: ساه دء ؤثأمد< 
قعدوها وامتد سعت إدا الخل فإف السعي، مدة من يور الذي الغبار وهو 

والمئ.الكئ من غباث لها صار الأرض 

ؤمّتتلندءتاه:تعادت ملأ تر نف

أي!ؤ-ءتثاه الغار 7يدا تونطن لالعاديات:ْ[ دءحمماه ؤمسملرأ تعادت قال 
وهداالأعداء، ومط إلا غايتها تنتهي ولا غايه لها ليس إنبا أي؛ الأعداء، من جوعا 

»اءلام. قال كا محئ كلها الخل أن مع الخم، منافع من يكون ما غايه 
المامة«ره.^٢ إل الخم وابيها مغمودو 

علالإغارة وهي الغايه، ُاع>ت، التي الخيل من العاديات، آبدْ تعال اممه أقم 
ملل.ولا تعب ولا حوف غثر العدوبن ونونعل العدو، 

لكوده؛ؤإقا'لإث5لرمحء تعاد؛ ملؤ تر نف
]الُادات:أ[ثكوده مَمح آلإثى ^i>-، فقال؛ اف الإئفهو عليه اكتم أما 

كفوثفانئ للهدلإ يوئز لإ إذا الإنسان جض إف أي: الخض؛ ها ان بالإنواظلراذ 
هجهغ* ظاوما إدث'كا0 آلإمس ^^٢٤^١ ؛،؛ ^j_\iالله قال، كا عكتجل افه لنعمة 

[UY:_^\l.]

الخاص،به أؤيد عاما يكون هدا فعل الكافر، هو بالإنسان ا،لراد وقيل؛ 

رقمالقيامة، يوم إل الخثر نواصيها ل معقود الخيل تاب والمر، الخهاد كاب الخارى• حرجه أ٠ 
(«١  ١٨٧ ) رنم القيامة، يوم إل الخثر نواصيها ل الخيل باب الإمارة، كتاب ت لم وم(، ٢٨٤٩)



السنلقاءاءالباب 

لربهكودا للكف اض هدايه لولا الإنسان جنس وأف العموم، به اراذ أن والأظهر 
ظ•

حدافتزداد عغيثل افه يرزية ءغء؟ل؛ اممه لنعمة كاما الكفورأي؛ م والكتوذ؛ 
ماأكثز وما اض، عن امتغز قد زآة إذا يطش من الناص ص فال ومووا، محوا الرزق 
يقومولا اممب نعمه يجحد عقؤتْل الله بنعمة كفور فهو آدم، بني من الغز أفد 

اممه.لغنة كود لأية اممه؛ بطاعة ولايقوم بشكرها، 

ه: jL^Jد:لك ؤ ؤن\شم ظ•' قوله تفر 

أي:اممه؛ عل يعوذ قل: الضمتئ لالعأديات:ي[)إثه( ه لثبمد ده مؤ ؤوإدمُ 
الإنسانعل عائد إئه وقيل: اف، بنعمة كفور بانه العبد عل يشهد تعال افه إل 

عتؤيهل.اطه نعمة كمر ه نفعل يشهد الإنسان إف أي• شبه، 

آدمابن قلب، ل محا عل شهيد قافه وهدا، لهال>ا شامله الأيه أف والصواب: 
قالشهادة حدْ يقؤ قد لكن نيه، عل شهيد أيصا والأنان عمله، عل وشهيد 

عيتمد تعال: قال ك،ا القيامة، يوم نفسه فيشهدعل يقرحا لا وقد الدنيا 
لالور:لمآا.>معلوىه محقبمهم ؤأدتبم أنيهم 

ه:لثدي لثيآئز ؤوإدثأ تعال: قوله تفر 

كاهوالأل الختث لاست:ح[ لثديه >لثتآئةٍ ^ ١١أي: >نانث.ه 
iأبيثة ^١ رق أتزن؛ن ١^١ بجم ومح، تنالي: افه نال 

ظام،أم مال حثه والإنائ هو_، فالختث الأ^;١، رك إذ أي: ]الةرة:-خا[ 
٢[.• ج1اه فا أواث ؤدءؤرنت> تعال؛ اممه قال 



اسدسواصمواقاسء 

ثابت^١ الحب مطلي أما للمإل، الشدد الحب من يثم أحدا تجد تكاذ ولا 
الناسفبعض أحد، لغل ص ما الشدة لكن ١^، ونحب إلا ان إنمن مجا أحد؛ لكل 
يريدأك؛ر،الناس وبعضن اف، عباد عى به ؤيتغي الكفاية به يقوم الذي المال محب 

وأوتع.أونغ الناسثريد وبعص 
الناسفيها عنتلثن الحب شدة لكن للمال، أي للخم محب ان إئكل أو المهم 

م.خص شص 

آلموره!ؤ، ما نهر إدا نمام وأملأ ت تعال توله تفر 
قةإذا ثلمأ ١^ ؤ فقال: مها دله لا حالا للأنسان ذكز تنال ١^ إة ثأ 

نجسأي• ه بمام أثلا ؤ المال، محة يكوف ولا لذللمثج فيعمل لالُاديات:ا'[ ؤ، ما 
لربنووهم من عرجوف الناس فإف وأظهر، سر أي؛ آلموره ؤ، ما تنثر ؤإدا 

صنمحةدءقاستاإلا إن ؤ واحدة بصيحة حينا نحرحول منتشل، جراد كامم العالتن 
لص:*اه[.ه ^؟؛، ٥٤صآ مترحع ^١ قيد، 

ألئLJورهتؤر ما ؤوحنأل تعال؛ قوله تفر 

وأعمالالهاُي، من القلوي—، ق ما أي؛ ١-ا ٠ تالعاديات؛ القدوره ق ما ^^٥١^٠ 
ذلك،.أثنة وما والرجاء والخوف، واومة والرقة كالتوكل القلم،، 

^٢٣١١دل ^؛٣ تنال؛ ئال، ك،ا المدور، ق ما العمدة ءغ؛ْل اش جعل وهنا 
الفلاهر،معامله الناس يعامل الدنيا ق لأيه [ ١ • - لالطارق:ا' من آثن يه 

قمجا عل العمل الأحن؛ ق لكن تماما؛ الللم يعامل كما يعامل المنافي حتى 
القلم،.



القلبلأف الأعإل؛ قل ثيء، كل قبل بقلوبنا يعش أن علينا نجب ولهذا 
ال!قولهذا القيامة، يوم عليه الحناء مسكون الذي وهو المدار، عليه الذي هو 

ماؤ،ألقدوره.

منللأجساد إحراج الفور ق ما بعثرْ أف لعض• بعبها ١^٣، ومناسبة 
الصدور،ئكنه مما الصدور ق يا إحراج الصدور ق ما وتحصيل الأرض، بواطن 

بينهاوالتنامحست، الصدر، يكنه ع، وهنا الأرصى، ئكنه ع، القبور ق ما بعثرة فالبعثرة 
ظام.

لي-ةهتدقأم ^إة تعادت قوله بر تق
أي*ؤرثأمه عغتجل اض إف أي؛ تاس؛اتتاا[ ه لصير ترني مم يمم ؤا0 

أعادإنه أي! العني، باعتبار مفرد ايآ الإئأف ْع يه يقل ولم حم وقال! لحبثر، بالعباؤ 
إنان،كل إن أي! ألإذسننه إن ؤ معنى! لأف المعنى؛ باعتبار الإئان عل الضمير 

فإلمحإلأ والهاين،، الحناء يوم لأثة ه، كم رجم ولأ اليوم ذلك ل العلم وعلو 
ومايكون وما كان عانأط خذههؤ فهو قبله، وفيا اليوم ذللث، ق حبتر عليم تعال اش 
يكون.كيث كان لو يكون، لا 

بكتبفعليه البسط أراد ومن العظيمة، السورة لهذْ اليسير هوالتفسير هذا 
وقدموجزه، إثارة المحاق إل نثير نحن ؤإنا هذا، ل القول ربسط التي التفاسير 

قالناس يسمعه ما كقوا لاثه هذا احرثا أننا البارك الحزء هذا ل بيانا ما أول، بينا 
والفجر.والعثهاء المغرب ق الحهرية الصلاة 

حىاممه كتاب يتلوذ r_ محعالثا وأن والتوفيق، الهدايه ولكم لنا افه نسال 
قدير-ثى؛ كل وعل تلأية 



١١واصامذ اسدس القاء 

اس

٠َ ء َ ُ  م

أطلةا1موتييىنياضاه:- ١ 

الأصلأف مع الباهي، وثلث الإحوة ْع للجد الثلث فرض وجه ما الثواو؛ 
^١^؟الأب زض فو 

أبوكربه وقال الأدثه، عليه تدل الذي المسألة هدْ ل الراجح القول ا"بموابت 
قإلا بسواء، مواء كالأنم، الحد أو ;?.بمتهق! الصحابة مى عثز وثلأيه الصديق 

كاملا.الثلئ الحد مع ولها الأب، مع الافي ثك للأم فإف فقط، العمريتئن 
للزوجةفتقوJ،؛ وأب، وأم زوجة عن شخص يموت أف هما• والئمريئان 

فتكوفوأب، وأم زوج عن هم، أوتموت الافى، وللأُب الافى، لك وللأم الربع، 
الباقي.وللأب الباقي، ثلث، وللأم المحذ، للزوج 

كاملا،الثالث، وللأم اشنمر، للروج لكان وجد، وأم زوج عن ماتنا ولو 
الباقي.وللجد 

كاملاالثلث، وللأم الريع للزوجة لكان وأُب، وأم زوجة عن لومات وكدللئ، 
أماوالحد، الأب، فيهإ بملمفح العمريتان" "وهما المسألتان فهاثان الباقي. وللمجد 

كالأب،.الحد قاف ال والمالئور من عداهما ما 
معه،يرتوف أولأب، الأ؛ئفاء الإحوه وأف أحوال،، له الحد أف إل ذهب، من وأما 

اف،رسول ّق من ولا اممه، مماب من لا دليل، عليه ليس صعيم، القول هدا قاف 
الشحيح.القياس س ولا الإحماع، من ولا 



لقاءااتال،ابالسوح ١٢

 Iمطلخا.أولأب الأشقاء الإخوة الخديسقط أل فالصواب

باقي،ثك هنا ليس لأيه والجد؛ غر أورديه الدي الئوال فتكون هذا وعل 
الإخوة.مع مقاسمه ولا 

بابنا"بمد ارئاط ةوْ إل مثلا؛ وأفكاويقولوف آراع عل بماء اله إيراده ووجه 
هوفإ ذلك ئلنا أسا هب فيقاو: والتمييز، الفضل له فيكوف الإخوة من أقوى ابنه 

دليل.سأواسابفىة؟ضهاك 
••هصى••

٢-

دقائقبخس الخيّتإ دخوو ونل الخمعة يوم الثاس بعص أرى السؤاو،ت 
عندالخمعة يوم ل وهل وجه؟ من لدلك فهل نافلة يصل ثم يقوم ساعة ربع إل 

\لئن\للإءو\ص
عفربقي فإدا ينتظر الثاس بعض لكون وجه لا أي• لهدا؛ وجه لا الخواب؛ 

القوو•يدا قال أحدا أعلم ولا فصل، نام الخطبس، محيء فبل أونحوها يقاس 
إْللأما.

كغرهاوأتيا مي، وقش فيها أف فالصحيح تى، ويت، فيها اُبممثة كون وأما 
تىلا بأيه الخمعة يوم نحصيص عل يا-ل، دلتل هنالئ• وليس الأدلة، لعموم لأيام اس 

ءيهعنداؤؤال٠

ا.ءقه^لآاو٠ؤسمر الئي عن صعيف حديث، هدا ل ورد وقد 
(.١٠رنم)٠١٨ الزوال، نل الخمعة يوم الصلاة باب الخمعة، أبواب تفريع أبوداود؛ أحرجه ( ١ر 



١٢الهاءاسدسواصمز، 

جم\ذ\ك\0بك
يفعلوثه.الصحابة كاف هذا لأف ،؛ Jliالخطيب، يأق حى لاته صق 

ومت،وهو فصل قام الخطب وقت قارب إذا حتى جالسا يبمى كونه لكذ 
قلكان إذا الوقت، نذا j فنصي يقوم أن لهذا محل ولا لة، أصل لا فهذا م، 

•دقائق بنحوعمر الروال، 

٠مصي•  ٠٠

التفووسوءالثهلب:كابؤ ّض ٣' 
قولهمعنى ما إلياف<، اش أحس وبركاته، اطه ورحمة عليكم الئلأم الثؤال! 

التمدي،اا؟ونوء النظر، وّكابه الثمر، اروعثأء السمر! دعاء ق ه 

سا،الثائل لأف بشة؛ ليس القنال إلقاء عد الثلأم أولا: الخراب 
يسألمول.ولا محالسهم ق هيآئذءأسم الؤسول يسألول كانوا والصحابة 
اuمالإئاذ أف فانمى: القز، وكاثة الثفر، وء من ذكنُث، U وأط 

ذلك،.من ه الثي فاستعاد حلمته، -يا دتغ؛ر أشياء تمره ق يمبلأ قد 
عليه،محدمث، إما؛حاديث، سيئا أهله إل انقلابه يكور، أذ معناه! المنقلت، محوء 

إصايةبايب من فهو ذللث،، أفبه ما أو مفارقتهم، بعد عليهم يكون يحاديث، أو 
ام.القلس، أي: موخوفها، إل القفة 

.هوصق(ه.



لقا«اهال؛اساهتن ١٤

حك|ردإو*طيفمسث٤- 
أدلةعندهم فهل لحمه، يوكل ما بول نجانه المذاهب يعفى يرى السؤال• 

صححة؟

يقولون.ما عل فيه دلاله لا لكن دليل، لهم نعم نقول،ت ابواب• 

منينتئزه لأ ارإثه مه: ق يعدنر الذي الرجل ق قال الئي. أف ت دليلهم 
اتنل«ااا.

للهم دلاله لا لكن ^J<، كل كإ عاثئ كلنه ١^ لفظه إف وقالوا: 
أحدمحاارأما البخاري: صحح ق ذلك حاء كإ بوله هنا بالبول المراد لأف ذللئ،؛ 
١^>،،للملهي او)ل و فيكوو)١٧ -أولأبمثيئ-س:زك«، لابمثزة محكاذ 
غالتا.به سلظح هوالذي بوله ولأل 

والمر،الغنم أو الإبل إلا يكوف لا نادت فهؤ لحثه يوكل ما بول أما 
دليل.فيه لهم ليس فهذا 

أمزفشو طاهئ؛ لحمة يوكل ما بول أن عل الدليل دل، قد إية أبمنا: ومول، 
ولمأ، وألابجا١٢أبوابها من يثربوا وأف الصدئة بإبل يلحموا أف العرئذ الني. 

ذلك.من أصاثيم ما بغنل يأمرهم 
به.الاستشفاء محور لا حراما لكاف جثا بولها لوكان وأيصا 

كابومسلم: (، ٢١٨)رثم الولم،، غل ل جاء ما باب الوضوء، كتاب اوخارىأ أحرجه )١( 
(.٢٩٢رنم)منه، الاتداء ووجوب البول نجاصة عل الدليل باب الطهارة، 

كتابلم: وم(، ٥٦٨٦)رنم الإبل، بابوال الدواء باب الطب،، كاب الخاري؛ أحرجه )٢( 
١(. ٦٧رقم)١ والرتدين، الحارJان حكم باب باب والدJارت،، والقصاص وادحار؛ين امة الق



١٥سدسواثسوذا 

بنجاسةدح؛كلم أن يمكن فلا الطهارة، الأشياء ق الأصل أيصات نقوو نم 
بدليلإلا ئي؛ 

مواءطاهئ، رويه لحمه يوكل ما بول أل والصواب الراجح فالقول إذذ، 
ذلك.أوغم الحإم أو أوالأراست، أوالدجاج أوالغنم أوالبقر الإبل من كان 

*•ؤمى•*

اسمسة؟ق ^، J_lذكر*فضلاهش *جالس ي حكءاالكوق ٥- 

عليهمتمكر وعندما السياسة، عن الكلام المجالس بعض ق يكثر ال؛وذ.' 
فيهاالمجالس هدْ ومثل الغيبة، 3، يقعوف إلمم بل الدين، من السياسه يقولوف: 

معهم؟جلمومي ق رأيلث، فإ هدا، ق نحوصون المجلز ينتهي وبعدما ممه ذكر 
السياسهلأف حة؛ الناس عامة ق المياسة ق الكلام أف رأيي أنا \لجو\ب.' 

ب؛نمنثورة السياسة تكوف أف أما والحكم، الئلمطة دوو رحالها وأقوام، رحال لها 
بنعمن كان فإ الصالح، الثلمف هدي خلاف فهدا الجالس وي العوام أيدي 

يدوقهاالتاٌس محاْع ق امتهم سبون كاثموا ما وأتولإ4بمثآقا بكر كان قبله ومن الخطا'ب 
مكيا،السياسه تكوف أف يمكن ولا أيدا؛ والعاقل، والثنية والكب،و الصغثر 

اتصالولهم مداخلها، ويعرفوف يعرفوثيا فيها متمئمول أقوام لها السياسة 
الناس.س كثثر يحرفه لا بالداخل، واتصال بالخارج، 

هدامثل ق ويصيعوها اوقاتيم يمصوا أن السياب وضر للسباب ينبغي ولا 
الناسس واحد صنع أن مثلا لنا يبدو قد إيه نم منه، فائدة لا الدي والقال القيل 
نحن،نحلم لا ما عملها التي الأمور من يعلم لأنه معه؛ الصواب يكون وقد خعلآ، 
ثىءٌئشاثد:محثب.وهذا 



لق1ءاتاداسالسوح ١٦

أصل!هالا أشياء من يسنتجوثرا إنإ السياسة ق يتكاموJ٠ اثدين وغالب 
في٠فوليه، يتكLلمول ما عليها يبنول ثم يتوهمو"ها أوهام هي ؤانعأ لها، حقيقه ولا 

آلثمععلرإة يهء أك لإس ما مف ثالأ ؤ تعال؛ اف مال، وقد علم، بي لهم ليس ما 
تالإّراء:ا"م[.ه منمقُ عنه أزيككا0 محألترمآئوادو 

نحوصولقاموا ؤإذا منهم، فاحلز ذكر عل داموا ذ،ا معهم الحلوس أما 
المهللوب،هو فهذا اهتدوا فان أولا، فاضخهم فيه قائده لا الذي الخوص هذا 
فقاريهم.ؤإلأ 

أوبأنسهم بمروا أن إل يودي للدكر التي جابمهم حضورك كان إذا نم 
فلاقإليهم حاء ما -محير عل هزلاع أف لولا فتقول؛ غترهم إليهم بمجتئلث، يغر أل 

—فه —والحمد الد.ك_ر أبواب لأف للذكر؛ حتى أيصا إليهم تأُب فلا فلأن، ولا 
كثيرة.

••ؤسى••

 -٦:uلرواساbلقbلامم^

يالمطرموكل ءفيمحأئلآْؤئم ميكاتيل أف قنأ)ا لقاس سنخنا، محمله الئؤال،! 
التّحاسم،نجز عمله يكوف أف يمكن لا إيه حيث، الكلام هذا فنرحوشنخ والناُت،، 

بافهخاص ذللث، لأو وم؛ بقول ذللئ، إل وما 
والنايتح،بالمطر موكل ميكائيل أف العانا؛ ب؛ن شيع هكذا، هو اُبمداب• 

القعلرفيكوذ عهْل، افه بأمر بالقْلروالّتاج موكلا يكوف أف من ٌاع هناك وليس 
لساليإلالرياح تحز قي. تنال افه أف تر أل؛؛ افه، بأمر له ومدللأ له مسحنا والشايت، 



١٧ال1ق1ءاسدسوالتس 

فللهع،جل، اف ض الأصل ق ؤيأثرها الرياح يحر الذي أف ْع ءثيآئ5هؤئم، 
بغريب،ذلك دلتس المخلوقن، من أحد إل محلوقاته أمور من أرا بجعل أف تعال 

الإحياءوأصل وغثرهم، آدم بني أرواح شص نلك فيه ثوكل الأرواح فمص 
شوؤنهمن ثتى;ء عل حلقه من أحدا يوكل قد تعال اض لكن عكيْل، اش إل والإماثة 
م5ون،كذ، له؛ قال سيئا أراد إذا تعال وافه اطه، بأمر فاعلا هدا ؤيكون جدؤؤ، 

دللامحائآ ؟، ١٥٠د•حادؤبجآ ١^١؛ إز انهنئ م ؤ فتفعل يفعل أف يامرْ الجاد ل حتى 
—١ ١ يومؤغهف، 'مؤك ّغ قنمنهن ءلي\إنأنم! أوَة،راداأتا حلؤعأ أينغآ 

ماا[إلمالآ'ة.

إمرافتلوأف والنات، بالقطر موكل مثكائتل أف العلم أهل بئذ فالمشهور 
إلعغجل افه بإذن به ينزل بالوحي موكل جترائل وأل المحور، بقح موكل 

الليلصلاة ل ه:ستفؤح ام كان هوالذين الثلاثه هزلأء إة وذالوا: الرمل، 
يالجرنإنرامحل محهإكامحل رب "اللهم يقوك حيئ لهم تعال اف بربوث 

فيه'كائوا يا عبادك بين قثقإ أئغ والشهادة، العتب عالم والأرض، الثهاوات 
صزاطإل مماء مذ مدى إيلث، لأدبك، الخمح، تئ محؤ احتلفح يا اهدف بجلموف، 

صم«رُ
الحياة،فيه با ثوكل واحد م لأو الثلاثة تتفخ كان ق قالوا: 

حياْمحه با موكل ئمراذل الوحي، وهو القلوب حياْ فه با موكل فجمثل 
الأرضحياه فيه با موكل وميكائيل الصور، ل النفح وهو التهائيه الحياة الأبدان 

رقمونيامه، الأيل صلاة ق الد-كاء باب وقصرها، المسافرين صلاة كتاب عسالمت أحرجه )١( 
(٧٧٠.)



لق1ءات(اساهمح ١٨

كنلقال: لوثاء ع>إءةل اممه عاجز، ع،جل اممه أو يعي لا وهذا واليات، القطئ وهو 
لهوايه لهلان، الؤإظهاويوة لإظهاوالحكمة هذا لكن ثيء، ل كل 

منها.ثاء ما عغئثلؤيعلئثا هو إلا ياراامها لا حنود 

••©صى•*

لثددهب،ساصووص(هممممممشثؤنه,بح<آم ٧- 
للسورة؟

]العادات;خ[ه لثديي آقز لحث ؤوإئٌ> تعال• قوله ير نفمحمل ألا السؤال! 
الحيلررإو الني.ت ل بلقرآن مفئرْ الثنه بأف الختل، هنا الخثر بمعنى 
للثوزة؟الزوو ت وئ الماثة((؟ الح؛ثإلينم ^١^، و تطوي 

وقالخيل، هي الخثر بحب المراد بأف حذا قال أحدا رأيت ما لا، ابواب* 
حيمٌ،هي مل ولم ا، الحتا،ر ثواصيها منمودلب ررالحثل ه.' الثمولا قال التق 

بنيأحوال، سمإت ١،؛، ولو الخيل، محب أحد كل ليس وأيصا الخير، هي أويقل 
واحد.الألم، من يكوف أف يمكن ايه لوحل•ت، آدم 

محيوواحد الغم، محي، وواحد الإبل، تحب فواحد وما:يوى، واحد وكل 
السيارايتح.محبا وواحد الخيل، محيا وواحد التجارة، محيا وواحد الحرمثا، 

نزول.ب_، السّورة لهي•؛ يرد ولم 

••©صق(•*

نحربجه)ص:ب(.سبق )١( 



اسدسوامامزاء الم 

نلم؛ه؛محت ألأآالأ آمحأ تذء ٠ سىقول ٨- 
ئذهت تعال قولة وهي القرآن، مى آية شرح منك أطلب الثوال! 

هبملشى يكامأ ؤ ألمحهمإ0 لهن ألأجمة ١^١>- ؤرى محإتب أهو ألدآالأ آلإؤة 
لالثكوت:؛ا■[.

ؤوإبإ؛هالإنسان، لهويلهوحا أما حقيقتها الدنيا هذ0 أن ت العني الخوابر! 
هباء.يذهب لعبا، إلا ليس المحقى الدنيوي فالعمل حدا، ولست، حا يلعب 

هنافالحيوان الكامله، الحياة لهئ أي! آهت آلاخم؟ ألدار 
ثثتيتعال! اض قال، ك،ا الكامله، الحياة المراد المعروف، الحيوان هو ما 

الكامله.الحياة فهي لاشم:1آا 
الدنياآروا ما العلم دوى من لوكانوا يعني• ه يميك ًكامأ ؤث وموله• 

الدنيا.عل الآخر0 الحياة آثروا بل الآ■٠مة عل 

كيلك،،وليس هدا أمتة وما والحمير البعير يعني• الحيوال أف تقلى ولعللث، 
لاةقثيف_،زائدة هنا والون الألم، نقول(؛ ولهذا الكاملة الحياة أي بالحيوان الراد 

واليالغة.

••هصى••

ا؛ا4و*،يا!ض الإمام موضع ش اسة ٩- 

المجي.؟ومط ق يكوف أف المسجد لإمام يشرط هل الثؤال(1 
علولا اليمم( عل يكوف لا الوسط، ل الإمام يكوف أف ته الالجواب• 

واحداصما صاروا ئلاثه صل إذا الأمر أول محا كان ائت هذا عل والدليل اليسار، 



لتا

علوواحد عل واحد ل ؛J_، عل كلهم بجعلهم لا _4،، 
صعيف،لكنه حديث، وود انه عل الإمام، توثط مثروعيه عل يال، وهدا اليسار، 

الإةام«ااا.وم:»ثئطوا
صلاته،ي الناس يتوثط كان أيه ءفيمحسةصمُ الشل فنل من معروف إيه ثم 

الصم،ص حانبني أحد ترجح إذا إئه سديدا؛ قولا العلم أهل بحص قال ولهدا 
الأحر.الخاوسا ق الإئسان أذيكوف فالأول الإمام من وصاربعيدا 
الأفضللا، نقولاأ وكثروا الصم يم؛ن مع صموا الئاس لوأل مثلا؛ يحك، 

اليسار!إل تأتوا أذ 

١^.س أرب، لأنه أولا: 
الإمام.توتط إل أقرب لأيه والئاف• 
حالموه.رآهم إذا ذللث، الإمام منهم ويطالب 

محصى•• ٠٠

سمساسنياثةاّرية:- ١٠
يقرافهل الحهرية، ق الإمام حلث الفاتحة قراءة ل العل،اء احتلث السؤال؛ 

يقرأ؟لا أم الفاتحه المأموم 
والخهرية،السرية الصلاة ق الفاتحة قراءة تلزمه المأموم أف الصحح الخراب؛ 

مكث\^^٥١ تعال؛ افه لمول غصص هذا وأف يقرأ، الإمام كان ولو يمرأ وأثث 
التخصيصودليل ٢[، • ٤ ،: j^Sli]لعلتؤم يأنملجأ لد• ةنسمعإ المنءاة 

(.١٦٨ ) ريم الصف، من الإمام مقام باب الصلاة، كتاب داود! أبو أحرجه ( ١ ) 



٢١او1تاءاسداسواصمزر 

مانحةمرأ لم لن صلاه ®لا وملم"! آله وعل عليه اش ~صل الرسول قول صوم 
الأابأاا؛.

وجه؟من وحموص عموم  ٠١وب؛و( الحدث هذا ب؛و( ئائلت قال فإذا 
السنق جاء ط مؤيد الكتالأ مامحة مرأ لم ئ صلاه لا * حصوص؛ لكن ئك؛ 
الصبحصلاة من يوم ذات امتل افي. أف الصامت بن عبادة حديث من 

بآمإلا ئظوا »لأ غال: نعب. قالوا: بمبما؟«. لحلم ممززون »لظفلم فقال: 
حهريه.صلأ0 الصبح وصلاة . ا ر يئزأبما٠١ لم لن صلاة لأ مإيه ١^^، 

انمهىإذا للمأموم: فنقول العموم، هو المسألة هدْ ق الراط فالقول 
مابقراءة الإمام بدا ؤإذ حتى اصتمث ثم بقراءتها، فابدأ المانحة قراءة من إمامك 

٠نمها حتى فاممر ور0 اليعد 

••هصى••

موضعاسفياسمسبويمحاحتاج:- ١١

التيأموال أوكل أموال بعفن أحرج أف المناخ بعص نصحني ١^١^ 
أوماذاآحرجها؟ مش أنالزأنتفسز: ولكن ونءحؤها، مساهمات، من ؛البنوك كانت، 
ذللث،؟ل رمحم فا حقيقه، عليها آنن باليت، جعلتها ولو فيها؟ أفعل 

قكلها، الصلوات! ق والمأموم للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
وحوب،باب1 الصلاة، كتاب، ت لم وم(. ٧٥٦)رنم محافتا، وما فيها علهر وما والفر، الخضر 

ضرعا،من له ير ما ثرأ تعلمها أمكنته ولا الفاتحة، محن لز إذا وأنه ركعة، كل ق الفاتحة قراءة 
رنم)؛بم*آ(.

الكتاب،يفاتحة صلاته ل القراءة ترك من باب الصلاة، استفتاح تفريع أبواب داود؛ أبو أحرجه )٢، 
•٣(  ١١)رقم الإمام، حلف، القراءة ق حاء ما باب الصلاة، أبواب والرمدى! (، ٨٢٣)رنم 



لق1ءاتاسالس ٢٢

سمي:إل ال4وكيشب ي  jaiإدخال أف ذلك ق رأيي ص: 
وبعديياو آلاف عنزة مثلا ، ikJlنملي بمي• ربا، يآخد أن الأول؛ الشم 

صريح.رثا لأته محوز؛ لا فهدا ألما، عثر أحد يأخن• مسه 
ييجعلها ألا له والأفضل رثا، يأخد ولا المك و نجثها أن اش: والشم 

أزدالخةالئثو:ة،وصمحإذاجثهافه-ياطوازداذ 
المك،ل يمنلها أن حزج فلا الست ل أمواله عل أف مز هن-ا، إل احتاج إذا 

علهاأزباخا.لأيأط لكل 
بلالحقيقة ق يوديعة ليس ولكنه وليعه، هذا يسمى الناس بعمى أل ولعلم 

والوديعة-يا، وينتني صندوقه ق مجعالها للنك مالك تعطي لأنك مرض؛ هو 
ويمحا•صاحثها ياف حتى هي كا بجها بل المودع، حا م لا 

كانؤإف باس، فلا النلث، ل وصعها إل محتاجا كنث، إذا ا-لحواُب،: وحلاصة 
وأثالبنوك ل الذي ماللئ، عن أما وأفضل، أحن فهو بدؤنه نحفظها أن يمكنك 

الئيا.ق يشعلوها أن ثخثى لأنا البنك؛ من محته فالأفضل البيتؤ، ل علنه تأس 

الئة؟ل مئة رنا ظ شغلها الأف البنوك وهل 
ياالموك أف نعلء ممن أبدا، إعطاؤئم يجوز فلا كذك كاف إذ نقول: 

حراميقول: الناس فثعص ربا، غثر وعتلهاء أحذ ولها يجارات، ولها مقاولأيتج، 
ؤمنوهذا، هذا ق تعمل هي صحيحا، ليس وهذا رثا، أموالها كل لأف مطلئا؛ 

يفتلو لقك: التة، ل مئة رثا أعإلها كل إف قلنا: فلو الأم، ّيلا ذللث، أخل 
\زآ.ألح4 الأزص فتأكلها الرف ي درامحلث، 



٢٢او،تاءاسدسواص،ؤزا 

السور:أوائل ي اضود «ض - ١٢

الئوو،أوائل ق القطعة الحروف ق الممسرين أقوال تعددت القوال؛ 
فهلمعز لها كاف ؤإذا معز؟ لها ليس أو معر لها الحروف هذة هل والثوال؛ 

يردفقد معر لها ليس كان ؤإذا العالم؟ ل الراسخوف أويعرئة بعلميه اممه انتاثر 
معر؟له ليس بكلام العليم وهوالحكيم عغتجل اممه كيث ايه إشكال؛ علينا 

-؛^١.اش حزاكئر أفيدونا 
لهاليس الثور أوائل ل التي الهجاثيه الحروف-، هذْ أف الصحيح ايواب• 

آدذئ0عن لهؤف ءثلك . يد١اةحآمحي^ق من ؤ تادقربماقث اش لقول معر، 
الحروفلهدة نجمل لا الحربأ واللسان تالثعراءتمها-هها[ ه فن ع،، يلمان أوآ 

معروليس الناس، كلام منها يتكول حروف الحروف هذة بل إمحللأيا، معر 
أففائدما؛ عفليمه، قائده لها هش بل قائده، لها ليز أي؛ معر لها ليس إيه قولتا؛ 

وبلاعتآكممع العزمت،— —معثز أعجزكم الدي ال٤ريلم القرآف هدا 
منهو بل تعرفونها، لا التي الحروف، من بجديد أتى يكن لم وفصالحذكم 

منها.كلأنقم وترئوف يوما يعر أنم التي الحروف 
وبعدهاإلا الهجائتة بالحروف مبدوءه محوره ترى يكاد لا اثك لهدا ؤيدل 

لهاإن قال؛ ٠ ;؛ءهآ؛دئر تنميه ابن الإسلام شيح إليه ذم، ما وهدا القرآن، ذكئ 
ذاته.حد ق معر لها ليس لكنه مغرى 

نمه؛القرآن من ذاثها حد ل معر لها ليس أنه عل الدليل وعرئثؤ 
ءمحي إل ترمز حروف أما ميع ادعى لؤ ذلائ،ث عل وبناء لاكعرا>هها[ ه فين عميؤ 

العلمة.الكب دار ط ٧( ١ ا/ ) ممر لأبن العنلمم \إقر\0 ضر انفلر ( ١ ) 



٢٤

الأشياءمى ثيء إل ترمز حروف إ-ا-ا لوقلنات لأنتا قوله، نقول لا فإثنا الأشياء ْس 
محنأذ محل اض تكم وقد اض، ألا يشه لا ما القرآن j لكاذ اف، إلا شها لا 

[.١ ]الما«ة:حا-٩ ٠^١ ١^ ثم قز»اثث,?و' آثع ؤ؛دامأش ذقال1 لعياله، القرآل 

يعلم،أف بد لا أيدا، افر إلا معناه يعلم لا حرف ولا كلمه القرآن ل وليس 
علم،لهم دوثبمم ومن علم لهم العلم ل ف١لرامحوJا ^٥!،، ٥٤العلوم لكن 

ثيءفهذا الناس مى أحد يعلمة لا القرآن ل "شء يوجد أف أما علم، له والعامي 
معلوما.يكوف أذ بد لا يل مستحيل، 

*•هسى•*

اضورسوله{حمماذ؛وريدالوعظ*_كلام ' ١٣

الإنشائتالكلام من خطيه أز محاخ>ا:ه ي ثكي داعته ^ لو الثوال: 
منبمو كلامه أصن أف إلا نإخد عليه كوذ هذا فهل والنق، ام عن ١^ 

القبور،دحلتؤ لو بك وكيم، حوميث،، لو باكر كيفن قوله- مثل والسه، الكتايت، 
نصوصأو القرآن آيات موص ذكر كرد لكن وكدا، اممه، واموا وقوله؛ 

مأحدا؟عليه هدا ثعد فهل محه، ^١ يكوف يكاد والسنة الكتامحت، 
الخاصنإنشائه س ولو مؤثرة حهلبه حطّت، إذا الإئاذ أف ئالئ، لا الخواب،! 

عليه،يحايظ مجأحذ عليه وليس مفيد فاثه والسنة؛ يالكتاب حاء ما تعدو لا لكنها 
لفايدتمرتوأفضل، أحسن والق يالقرآن ذلك ربمله لكن 

والنتة.النازأةكلأةتضضدمسص اكاتدْالأول:أذيعرف 
رسولهوتق اممه يكتاص، الناس الإنسان يربط أف الئاية؛ والفائدة 



وامعؤىاالق1ءاسادس 

ويبكييوثر ت كل، الوعاظ كئب، ي ~مثلأ~ يوحد ملأت لك وأصرب 
ؤإذاوغهمْ، ^٥١٥ اجوزي لأبن افصرة ل يوجد كإ قلبه، ونحشع منها الإنسان 

لأفوذلك اوكاست،، هدا بكلام تأرة يتأثز لم نفسه المعنى هدا ق القرآف عليه رئ 
أنله أقفل الإئسال أو رى ولهدا الواعظتن، هولا؛ وعظ ل يذكر لا القرآف 

الكتابيتضمنه بإ أيصا ؤيأي قوله، من المؤثر بالكلام فيأيا الخنيي، تجمع؛؛ن 
كلامه.من والسنة 

٤[؟لقت٥ ه هممي بجاف من ألئتءاي( جات تعالت لقولي معارصا كون هل لكن 

بالمعنىإتيانه لكن عنه، بعيدا ليس فهو أتى؛معناْ قد انه دام ما لا، الخواب! 
أحن.واللفظ 

••©صء(••

مئجإإJسمjساضادحنم:- ١٤

ماوجركللعاملت وقال محاريا محلا ووضع عاملا انتقدم رجل السؤالت 
الفحل؟هدا حكم فا شهرية، بأجرة المحل هدا 

هداوبين بينه م الدي للعقد محالقن لأنه أولا؛ حرام؛ الفعل هذا الحواب! 
العامل.

محالثأن إلا به العمل محب الحكومة ونذلام الحكومة، لفلام محالم( وثانيا! 
محصيه.يتضمى أن إلا أي؛ ته؛ والالكتاب 

مواءكدا سنه أوكل شهركدا كل منه يأحد أف عل حيله حيله، هدا أن وثالثات 
يربغ•أولم هذا وبح 



٢٦

دلكنق والشراء للح ماثرا يكوف أن وأردت بعامل اتسثا إذا نقول! ولهذا 
لهفاحعل ينصح ألا تمشى كث إذا وأنت الإماق، عليها حصل الي أجرته لهوعل 

ؤيالأتعثزة هلك ريال ألف مقدار صرفن كلمإ مثلا! فقل بمرقه، ما عل جعلا 
قمحصل ولا ينشط وحينئذ لكملا، الراتب تعطيه أف بد ولا وهكذا، ؤيال مئة أو 

للحكوئة.محالفه هذا 

*•هصى•*

منيثفرمالأوراقاهمٌاذماضث- ١٥

تقزأما إيه وحسثا فنما، الورى يفرم يعي، الورق؛ لإئلأف، آلة يوجد القوال! 
منوري أو القرآن من آيات فه وزى حا يوصع أن بحور فهل( الوجودْ، الكلعات 

الحروف؟بعم، تفلهر رء لكن، فرما، الورق تفرم لألما القرآن 
مصحماورمه فيها وصعئ، إذا يعني الورق، تمهئ هدم الأل الخوابر! 

مثلااممه امم يوحد لا حتى ومزينه أوحديثا آيه ثتضمن ورقة أو حديث، ورمة أو 
فلاثأّز.

يفلهئربإ فهذه هلويله، ثراتح الورق بحعل قم ئم؛ن! عل الألأت ضذْ 
يكوفحتى ينتفه ويعصها يصلح، ما فهذه اية، من أولكمه مثلا، الخلألة لفظ فيها 

أردتفإذا فيها، حرف، أي يمي ما فهذه وعرصا، محلولا مهلعه يعني! الأرز كصب، 
التؤغ.هذا فاقر هذا مثل تثري أن 

لفظفيها ووحدنا الشرائح ُذ0 استعزصنا إذا للث،! *، Jliفكإ الأول أما 
فيه.وطJا الذي هذا يحرق أن من بد فلا الأية أولفظ الخلألة، 



٢٧القاءاسد،سواصعرذ، 

^اتاص؛ةواممهابإسما:- ١٦

 Iبالنثاطيسمى ما الدارس ق اللامنهجه الأنشطة صمن من يوجد الثواو
حد0مديش ق ئمحتإت إقامه مرروا وقد أحرى، وأنشطه رحلات ولهم الآكئفي، 
الشبابمن المخيان هده إل يدهب ومن الإحارة، حلأو أسمع لمدة والطائف 

العلم.طلاب بعص معهم أف ويزعموف عاما، عثر سق عن عمره مل لا 
أمورهمأولياء إل وتوجيهامح5م المخيان، تلك، ق الشباب مشاركة حكم ما 

حرا.افه وحزاكلم الثمر؟ ناحية من 
بلميكل يعتي! البلاد، نمس اراكرل هذه مثل محام أن ينش اله أرى ايواب• 

ممر،إل محتا■جوف فلا حوله السسمان، محمعوا أن أجل بن مركرا لهم يميموف 
افروقيالدين لأل الثيك؛،؛ عن وأحفظ لأهلهم طمانينه أكثر أهلهم عند ؤيكونوف 

أوقآحره، أول النهار أوو ل الثنب، ق المجاو لهم يتح ربا أحرى بلاد إل 
أنقاري ذللئ،، أشبة أوما حدة ق البحر عل الترهات بعفى ق مثلا مسا ولا الليل، 

بلائهم-ل الراكر محام أن علة الموجهول نجرض 
أنأجل من هولا؛ ْع يذهب أف وأراد محرما عاقلا كبثرا كان من لكي 

لمجزدصغو ثايب، يل.هن، أن أما به، بأس لا فهذا والإرشاد التوجيه ق يشارك 
منه.أقفل غثره أف أرى لكي حرام، إيه ت أقول، لا كنث، ؤإي، هذا، أرى فلا النزهة 

ئ؛مهدةصاسمُدإوىوآجث- ؛١١ 

نقداقيمتها عل زيادة وأ-حل.ت يط بالتقسيارة أبح أف أردت إذا الئوال! 
لا؟أم أنقلها؛انمي، أف يلزمني، وهل ربا؟ بملإهذا فهن، 



٢٨

أوريينصها، الياز0 ريي المشري ولكن عندك، الث1ار0 لكنت إذا الخواب! 
يعتهاؤإف حز معلوم، والثمن معلومه دامش ما به بأس لا فهذا ببما، سكثب أن 

شنفيعتها خمس؛ى تساوي حاصئا لكنت لو ت يعني حاصزا، قيمتها من بأكثر 
لأش
الثثارةرث أنا وقال: ارحل هذا حاء باق عدك، لست، الثثارة لكنت، إذا أنا 
ذللث،بعد منالث، مأثار-أا وأنا السيارة واشز العرض إل اذم، فقال: الفلانث، 

حيلةلأد4 حرام؛ وهذا محوز، لا فهذا به، اثاريثها الذي ثمنها عن زائدا بالمميط 
فائدة.يمرصه أن عل 

اليانةلخزض لا يشآربما ان إنوحاء ءندْ السيارة لكنت، إذا وأما 
سيارةيشري انه يمعتى: الدراهم لعرصس ولكن حا يتكسب، أن لغرصن ولا 

تسنىأله مفهذ.0 ذك، أشبت ما أو حا، ؤيتزوغ لخعها أو بيتا، يثري لميعها 
الطاءمن وجاعة ؛ دتمي؟رابن الإسلام ثيخ عند وص الئورءا أله مالعناء عند 

حلال.غرهم وعند حرام، 

محيولم هاوه، إل ة شديل. حاجه الإنسان احتاج إذا اثه ل يظهر والذي 
-با.بأس فلا حاجته به يقضى مراها ؤلريما 

*•هسى••

عس:وهي مات اساعض ممLرةهتل مهام م - ١٨

مئةالخهلآعليه أف وفروالرور فيه وتوق حاديث، له حصل ثخمحن الئوال: 
متهمومامت، الثانية، اليارة أي: آحرون؛ ناس الحادثة هذْ ل معه واشترك لمقة ال 

(.٣٩٢تمة)0إ لأبن امرى الفتاوى انظر )١( 



واصمنالهاءاسدرس 

أنمحوو وهل كفاره؟ الخطأ عليه الدي الأول الرجل عل فهل واحد، شخص 
أنمحوز وهل يرعة؟ يمضوها أن لأجل أشخاصن خمسة الكفاؤة هلْ ق يشرك 

وقت؟يمفى أن إل الكفارة هده يوحروا 

ماثأيضا قبق وكاف وذ ْنهمئةفيااقة الخطأ كاذ الذي الأزل الخواب: 
رنهماله من اثري الرثه ووجدت مال له كاف فإذا رمه، بعش محمر أن عليه 

ثيءلا فائه رقبه، توجد لم أو الرمه لإعتاق محقي مال له يكن لم فإل وأعممن، 
افهقال وقد ذلك، من ينمكن ولم الصيام الخال هدا مثل ق عليه الواجب لأف عليه 

قأحد عنه يصوم فلا ]القرة:آ"خ'آآ، ه وسمها إلا سا أريم يكلل ^لأ وا;قوماإا! 
يصومأن يمكنه مده 5مه تكن إيلب الصوم، عليه وجب ما ~أصلأ~ لأيه الحال؛ هدْ 

أحد.عنه يصوم فلا فيها، 
••0صو(••

مالق1بواهمدةنياسط)ها-  ١٩

القابرغم ل قبور المنى مى القريبة الصحاري بعض و يوجد ١^١^ 
قاليث، يدفن أف يلزم وهل العثور؟ هذه مثل ل الكم ما مورم، تكوف وأحيايا 

إلبه ندم، باق يلزم هل الصحراء، ل أحد دو3، لو فمثلأت حاصة؟ ،^؛ ٥٠
اهمة؟

يلأي ئناك يكوف قد لأنه موز؛ أما تيمن إذا أنت أزى الخزاض 
هلواJاJاليةت القاصي ْع التشاور فالواجِ، قبور أما تيمنا إذا لكن بقم، وليس 
قتش أوأف لها، وأحمظ لها أصون لأيه القابر؛ إل المبور هلْ يتمل أف الأول 

ْكاما؟



أقاءاوااك1بائقتوح

مثلاإمان يأق قد إذ له، أحمظ لأته أحن؛ اكتم إل بالميت والذهاب 
إلمقلمه فكوننا يعلم، لا وهو القبر قويا ؤيزؤع فيها وبمرث الأرض هنْ يتمثلثا 
•يكر احن المهاير 

•)محصى•  ٠٠

ملأثإنمضهماص.نيالأس1ءضذبي;- ٢٠

النحا;ةرم:الاوهئوىاك،شدأخ الةاُت،عنالإم ملأحد 
ونى•صحابأ ٥^٣' مريم بى عنى أف 

وملموثلم-، آله وعل علميه اش -صل الثى لقي لأيه قال• صحابيا وكويه 
وكدللث،الصحابة، تعريف ضم النئ.يطلق لموا الذين الأساء حمح فهل عله، 

الجن؟مذ الموس 

ءفيهاقلأ0أئمبى عسى ثعد فكوما التكلمح، من هذا أف أرى الحواب! 
علمنه،وسلموا ءفي4آدثلأْؤقلأأ السي رأوا الأنياع حمح لأل التكلف؛ من الصحابة من 

حماورآهم بجنده، به عرغ والزمول المعراج، ليلة 3، منهم ممر رآه يعني: 
ومحيصحايأ، آدم إف نقول: فهل عليه، وسلموا عليهم وثلم وكلموْ وكلمهم 
صحاي؟!ؤإبراهيم صحابأ، وموسى صحابا، وعنى صحابا، 
منأفصل العزم أول من رسول ني يائه قيآئ؛أئم عيي وصف إف ثم 

هذهأدركا ولا صحابا، بأيه يوصف، أل عى غتى ق هو صحابا، بانه نصمه أن 
الأمة.يكرهوحرهل.ه أبا إن مول،؛ ألا يستلزم هذا لأف حاءيتؤ؟ أين من الدسيسة 

ايرفة.دار ط ٤(  ٦٧٣الرحمة)رقم ( ٤٣٢/ الومي)١ للحافظ الصحابة أساء ري حن١ 



٢١اسءاسعسواممريى 

الأمة،هذ0 حر يكر أبو يكوف ألا محبوف ^٤ ١^١٥٥محئه هذا أف ثلث، لا وهذا 
الرسولمثل فهو مريم بن عيك، أما بكر، أبو الأمؤ ب جمر نقول؛ ونحن 

١^مزثة و لكة \لأص.< أفصل الإثوذ لكو ؤإذ تنزلته، ق قوأدئوصمُ 
لأداهلممن كل لملنا: هكذآ نقول، أف أرذثا ولو وأفضل، اضحتة منزلة من أقوى 

صحايه.كلمهم المعراج لتلمه وملم~ آله وعل عليه افه ~صل الرسول، 
وضئ٥طالت، أي بن عئ قال وهد الت^ك^Jم،، ؤمن التتلمع، مى هذا أف قاري 

يكر*.آبو بندعا الأمة هذه *جمر الصحابة: مى 

ا.آيوبكر«ر ١لأمة المترؤيقول،:٠حرهيج عل نجلب طالب، أف بن عئ وكان 

هونولٌسصم'
•أبوبكر الأثؤ ثذْ ح؛ر • ؤيقولون 

••هصى••

القيامئذكارا1هطحبمدادق>اوىوأذكارايطءبمدهلأةاىضء:' ٢١

المثاءوأذكار الشروق، يعد الصباح بادكار الهيام يشنع هل شيحنا، القوال: 
العشاء؟صلاة يعد 

قالشص ارتثعت، |ذا مثلا يعني باقيا؛ الوهت زال، لا لأيه نعم الجواب؛ 
اليل.نصم، إل الماء وق الصباح، وقتر امهى انه فالفلمام الصحي 

(.٨٣٤،رiم٥٢٨/١أحاJ))ا(أحرجه 
(.٣٦٥رقم)٥ الض.، بعد بم أبي( قفل باب الهي.، أصحاب كتاب الخارمح،؛ صحح )٢، 



صاهاسا1صيح ٢٢

٢٢ -

الغنيمة؟ق امحس مصارف ص ما شيحنا السؤال! 

نلذىخمثثن قي ؤ»أ0 الأنفال سورة ق تعال اف ذكزها الحواب• 
آلكيي^.وأنيح أآدنك؛ن ءأل-ثى ٢أمرق 

الطريؤإصلاح الماجد كبناء العامة الملس( مصالح ق هذا يكون والأف 
وأرزاق١^٠؛ وأرزاى ا،لؤدنثوا أرزاق أيقا وكذلك ذلك، وغر التام وسيل 
العلم.وطلبه الحلمين 

العام.الصالح ق تكوذ أما الهم 
••هيى••

مضصصلفيادضمجسوبم؟- ٢٣

مثلالمعركة؛ أزض ق المقتول الكاقر عل يوجد ما كل هل شيحنا، الثوال! 
\لئززُ ام الأموش من أنه أم ني4ُ محوز الئوئ- فيها الش ائخفظة أو الثام 

الخاتم؟

وسلأ-محه،٠^ الثلي إج ،، الثLJئ إكوف سء كل لمز لا، الحواب،: 
ذبابةقائد لوكاف مثل العينة، إل قوي هوعليها التي راحلته أما ذلك، أسته وما 

الخيمة.إل ثري فهذه ذللث،، أسبه أوما طائرة أوقائد 

الأو.فإ١٣ القود وأما الثلتؤ، من فهي الثاعه أما 



٢٢ا}اقاءاسبعراصوذ، 

ا؛تءاسوع،اممشذ
-ض-

القياء،يوم أهوال من ا ممن يي( التي والسور دالآياُت، الكريم القرTن نحر 
لياوالتفميث البيان هذا معها للسخ لكف والكب القارعة، محورة الثور تللث، ؤمن 

اليوم.ذلك ؤب الناس وأحوال القيامة يوم أهوال لعض ذكر من احتوئئ 
اكتوح.الكاء هذا ق وكلامه الشيح لقاء هومحور ذللئ، 

ص،إوسوارةاثرم

وأصحايهآله وعل محني، نبينا عل ومحلمم افه وصل العالمي، رب فه الحمد 
مد:أنا الدين، يزم إل بإحسان نبئهم وص 

امالقاءات من وهؤ ( ٤٠١  ١٦)م العام لهذا اواح القاء م فهدا 
هووهذا أمحيؤع، كل ؤب خميس كل يتم والذي الفتوح( الثايب، لقاء ئ) عنها يعبث 
ه(,١ ٤ ١ عام)٦ محزم نهر س والعثزون اواع الخميس يوم 

:أقاهث ما أدرطد وتآ ه آأثايعه ما ه ؤ\لح\وظ تنال؛ قوله شبمر 
سورةإل انتهينا حيث؛ الشأ حزء ير نفمذ إليه انتهيثا بإ القاء هدا سدئ 

القارعة.

هألثايبمه ما اهأ ؤأإمافيعئ النحيمت الرحمن اطه بم تا3قؤناك• افه يقول 
إلخ.لاكارءة:ا-آ[، 

آياتمن نحتسءا ولا سورة كل ابتداء ل ؟بما يوش اطه، كتانم، مذ اية البسملة 



ه1ءاتاكابا1ذتوح ٣٤

إلفازو العلقاء، أقواو من الراجح القزو عل غترئا ق ولا الفامحة ي لا المونة 
واكامحه؛ه اكشث ب ف ؤاذئث1ئ تعال؛ قولة هي لفامحة ال 

همشث وإ؛ك تثد ؤإ؛ك والثاJعهت التينو>ه مني تثلك ؤ والثالثه! آتيوه 
آتتآين يعن ؤ و\ذث\ؤسلأ.' اك_تنلمه آيعذ ؤ والخامه! 
مروةأزو ق -يا يون لز انه [لا ه ءدهمكثُ آننستؤس ؤؤو والشامه! 

علهافه -صل الئئ عن الصحابة عند ييغ لم ذلك لأف نفلنا براءْ؛ 
مورمهل أم الأنفاو، سورة بقف هل هل الأمر؛ عليهم فأشكل وصلم~ آله وعل 

البملمه.يوف فاصلا وصعوا فلهيا مستقلة؟ 

؛٧١)المارعه( لاكارءآ:ا-'أآ[ ه آقايبمه تا ه تعال؛ اش يقوو 
الصور،ق الفخ عد وذلكا ومرعها، القلوبج تقنع الي والمراد مغ، مز فاعل 

شإلا ؤ،'آلام، ثمن ألشوت i، من ثئ ألقمر ف، مى نيزم ؤ تعاوت قال كا 
قارعههي القارعه وهذ0 الأم،إع، قنع بعد القلوبح تهمغ فهل [ au_Qكثث\؛ 

المانةغتشاسح.سلأمحمحاذلذلك،وصتنأتماوزم 
هلما أي؛ والتفخيم، اكعفليم بمعتى استفهام هنا )ما( ه آلثابعث تا ءؤ وقوله! 

واكعذايمالتفخيم ق زياده هذا ما !،^، ٧٥١وثآ ؤ عنها؟ يثره الي القارعة 
أشدها.وما أعظمها ما أي؛ القارعة، هده عن أء1مائ، ميء أي يعني• والتهويل؛ 

ه!آلثرتي دظ\ةتت\أش ألناش ذون قأ ؤ تعال؛ قوله نقير 
ه»ءقالثتاتواآتنثزب آلناش كؤ_ن وم ؤ ■؛5؛؛؟^؛ فقال تكوف، مش بها ثم 
هآتثوب حفاثئثاين ق^_ن وم ؤ الومت، ذللثج ق تكون إما أي! لالةارءة:أ[ 

قبوريم•مت، مجرجوف جذ 



واممنالماءاو،طبع 

هذههو — يعرفوف —كإ والفناش البثوث، لكلمزاش يكونو0 العناء! محال 
ممنيوتكاد صعيمة وهي الليل، ل النار وجود عند تتزاحم الش الصغ؛رة العليور 

المراسيشهوو ضأ تدرى، لا وض النار ل مع لطيثها ورنا وتراكم، هدى بدوف 
فهوالمنتشر، يعني* والمبثوث هدى، غثر إل ومزْ وتراكمه، وحثرمح، عقه، صل 

تالقمر:لإ[.ه مشت ماد ينأ؛قداث^م ؤءمبمو)ا تعال؛ كقوله 
لتصورتالوحه هدا عل قبورهم من الثاس المسهد؛فرج هدا لوتصورت 

تخوجوفكلمهم الئاعه تقوم أذ إل آدم من العالم هؤلاء لة، نفلر لا عغلقا أمرا 
ومغاو-اا،الأزض مشارل ل المورالمعثزة واحدمذهدْ آن واحدق رحل حروغ 

الأرضفلواج، ل أو الخيتال، وأكلته الحر -قة ل ألقل كالذي المبورت غثر ثمن 
ونحولو0يصولون واحده مرة سيخرجون كلهم ذللثا، أسبه ما أو السيا٠ع، وأكلثه 

فيهذْالأزض.

أأوكؤربىه1»ط\ؤوتي الجتتثال ؤوقؤ_ك تعال! قوله تفسير 
الخبالأما ]القارءة:ت[، آلعنغوؤ^ه ^كانهن الج؛كال تعال• قال 

الين:المقوم، كالعض محتكوذ الئيه- الراّأ العفلنه الخبال تلك -وهل 
واحد.والمعز القعلذ هو العهذ إذ أو العثر، والمموش! الصوف، 

المقومالعهن مثل تكون رامخه قوية صلبه كانت أن بعد تكون أما المهم 
فإنهدلك بغم أو بيدك نمئته سواء المعثز قلنا! كا والمقوس القعلمن، أو الصوف 

الخبالأف \ذو\قاو؛ اية ق تعال اممه يس وقد ريح، أدئى مع يتهناير حميما يكون 
لالواس:ه-ا'[،ه مئ تأء من ١٥?٠ نثا آد؟ماث وبثت ؤ قال! منبثا، هباء تكون 
آلج؛تتثادرؤوذتؤك هنا! -بملؤعؤأ ومحال 



لقا«اتاوي1باهمح ٣٦

عيثثزذ من ٥" ملأزيثث! مك ش ئأة ؤ تنالي؛ نوله ير نق

أهيإمحبمثؤ عيثثؤ ذ من  ١٥مو؛زسثو سك منح 3أثا ؤ تعالت قاو 
رئ، ه مت ما أدت>نك وتآ ه نثثاوثه ثأئث أؤأ موؤرسنث> حثغ ثن وأن! 

قمينءإل التامحى تعال اممه نم [، ١١لالةارعةتأ'~ ه طميسان 

•سيئاته عل حناته رجحت وهواثدي موانيته، ثقلت من الأول؛  ٢٠٠٥١١
حناته،عل ميتاته رجحت، الذي وهو موانيته، حمت؛، من الئاق• والقسم 

مو؛زمنه>سلت، منح ئاة ؤ تعال؛ يقول كالكافر، أصلا حنة له ليس أوالذي 
وصالمش مأحوذْ العيشه ]اكارءة;أ"-م\[، 1ثته رإءنبمعيقثن ي من و؟ 

طويلا•زمثا وحي مل أي؛ محلويلأ، زمنا الرجل عاش يقال؛ الحياة، 
علالدال اكدر مميزا، ولسسث، هيئه فهي فنلة، وزن عل هنا والعنثه 

ابنقال، كإ الهيئه عل تدل فنله فهي عيثه قلت،؛ إذا وأما عنقه، تقول،؛ أذ الوحدة 
ا؛مالك، 

انمبمعنى فاعل ام؛إ إما ثل؛ وراصيه راصية، طية حياة ل أئه الض؛ 
وكلأرصا، ذات، أي؛ الثيه بانم، من فاعل اسم إما وقيل؛ مرصيه، أي؛ ا،لفعول؛ 

فيهاوليس صخس،، فيها وليس فيها ليس طينه عيثة أما اكى• واحد، اييتيى 
متهم،ؤإياكم اش جعلنا الحنة، ق العيس يعني وهذا وجه، كل من كامله ثصمإ، 

الخاون.دار ط. (، ٤١)ص؛ الصائر" "أبنية ماللئ، ابن (ألفية ١ ) 



٣٧ءاسجواصرزا 

محزنوفلا ]الخجر:خ؛[ ه سمبمتي نما هم وما ثثب مها يمثهم لا ؤ العيس هذا 
راصأ.عيثه فهي حاو، وأسر باو، وامحي عيش، انعم ل نحافول، ولا 

ه!وثه ٠^١ ثأئث ه ،>ؤب_نث> ■ثقن، مذ وأثا ؤ ت تنال قوله تضر 
لاكارءة:خ-أ،اقكاوئاه ثأئث أجآ مويؤ>__نثء حثت، مذ وآما ؤ تنالت قال 

الكافرحنامحت، لأن حق؛ أي له ليس الذي الكافر انه إما موازينه حملم، ومن 
ننسهعل مرق، لكنه مسلم ايه أو الآخرْ، 3، تتثعه ولا الدنيا ق حا تجازى 

يقصدهالذي أي• مقصود، بمعز هنا )أم( ه اكاوبة فأمهء ؤ أكثر وميئاته 
ياض.والعياد جهنم، نار إل ماله أيه يعني النار؛ أماء من والهاؤيه الهاؤيه، 

رأسهأم عل النار ل يلمى أنه والمعنى: الدناغ، أم هنا بالأم المراد إف وقتل: 
.١^٨٠٠٤اممه وسأل 

سامان؛ولا الأحر، عل أحدهما يرجح لا معنى نحتمل الأيه كاست، ؤإذا 
لهليس وأيقا؛ رأسه، ام عل النار 3، يرمى فيقاو،ت جيعا، بالمحنتي يوحل• فإية 

النار.إلا تمصي ولا مأوى 

ه;ثارحاتد ه مت ما ومآأدرثك ءؤ ت تنال قوله تضر 
والتعظيمالممخيم بايت، محن هدا ١[ > ]القارعت: ه هثه ما ج ؤ تنال: قال 

إما^aJ^، لثيء إما هي؟ ما اتدرى هي؟ ما يسال: بافه، والعياد الهاوية لهبْ 
®إماس! الئي قال وقد الخمو من يكون ما غاية 3، [، ١١لاكارءت:ه ارثابمه نؤ 

٠٠حز-ءاور ويئى يتنتة الدئيا ثار عل فضلث، 

الخةكتاب ت وملم (، ٣٢٦٥)رقم نحلوقة، وأما النار صفة باب الخلق، بدء كتاب ١لخارىت أخرجه ( ١ )
(,٢٨٤٣)رقم من تأخذ وما ثعرها وبعد جهنم نار حر شدة ل باب وأهلها، نممها وصفة 



الحسنا

لق1ءاتاكابالقمح ٣٨

أشدأو أواوزق،أو)التوتوغاز( الحف، مواآاؤ الدنياكلها،  jUإذا-أمنت،
العاثه.اش أل نحزءا، وتن يتسعة عليها مفقلة ناوحهئم فإف ذللت، من 

قنرجوللا الناس وأة اليوم، هذا من والتحذير التخويف، الأنةI ذ0 هز 
دليلأيقا وفيها سيئاته، رجحتا أورحل حسناته، رجحت رحل إما حالي! عن 
هوفهل ميزال، إنه النصوص: بعض و حاة وقد ئوازين، فته اكاثة يوم أف عل 

تتُندٌ؟و\ط\ن 

فيهيوزن لأله الموزون؛ باعتباو ■م ؤإيا واحد إئه العلم: أهل بعض قال 
هذ0الأمة حنامحت، فيه ومحورن وفلان، فلأن حنامحتج فيه وتورن والسيئامحت،، نامحتر 

اليزان،وإلأفالزائواط.^وغيامحارالموزونلأ؛اممار 
عملولكل ميزان، أمة لكل متعددة، موانين إثبما الحلم: أهل بحص وقال 

محنت،.فلهذا ميزال؛ 

حسمت،عل الموزون باعتبار مع لكنه واحد ميزان انه أعلم"" ~والألة والأظهر 
الأماد.أنءلض،الأئم المالأنءلض،

فدفإمحه وسيئامحه حسناته اوُت، تإذا الإدسال أف عل دليل الأنة: هده وق 
يدخلونلا أمم الأعراف محورة ق تعال افه يثن ولكذ الأيؤ، هذه ق عنه ّكثا 

الأءراذ،محونة ق تعال اطه وذكر )الأعراف( لة: يمال مكان ق محبموف وإد،ا التار 
يأ، ثال؟ فف هي غناء آبمتثئم وأمم ١^۶!< وبثن بيّهم تبري ما 

]\لأتم\ف:ئآ.ة±\ق\لإن 

يغمزوأف ميثامحه، عل حسنامحه رجحت، ض ؤإياكم يجعلنا أف تعال اطه سأل 
قديت•ثيء كل عل إئة بعموم ؤيعائا ودكم، لما 



اسبعواماووذ،الهاء 

الأسنإاة

مايزتماءشاث>يوواواوسلووامانيمتوراصد:١- 

ji3ili  : لكوو1ذا زلكة؟ الأعلاف وبذور والخوال والنكر ق هل
و>ماثئ؟ذلك دلل فا 

ةود1تتكوذ ولا يوكل لا التي الخبويس، ق خفهإثت العلياء احتلث الخراب: 
يتآبماؤ ت تعال الله قوو لعموم زكام فيها إل ت قاو من فمنهم أولا؟ زكام فيها هل 

ألأيضهنى لكم لمينا وبتا ًْقّبمر ما ءلسؤا من أمموأ ^١ ٣٠١٠أك؛زا 
:^![٢٦٧.]

الزلكه.فيها تجب لا إما قال: من ومهم 
ؤيدحر،محال الذي ايلعوم ق إلا تجب لا الزلكة وهوأف هوالأقرب، وهذا 

وهذامدحزا، مهلعوما لست، لأما البذور؛ هذ0 ق الزلكْ تحن، فلا هذا وعل 
الوجوب•عل الدليل يقوم حتى الدمه براءة والأصل هوالأرجح، القول 

خسةدون فها يس ١٠ءكجالآلأْؤئ؟أ! الرسول قول، البخاري أحمج ولقد 
محبنمولأئ،ضدة(<را/

ؤيدخر.يطعم ١^٠ى هو العادة ل يوسق الذي وهذا 

ومسلمإ(، ١٤٥رقم)٩ صدقة، ذود خمس دون فيٍا ليس باب الزكاة، كتاب اوأحاريت حرجه أا 
ىابالزكاة،رنم)\،ببم(.



رقاءاتاااي1واا،لقتوح

سبمنياس،اواسارة؟

ذإنا 1لك وص اسق أوالحاصرات القرآو ضبمع محء ما الثواو: 
التاوة؟ق أو البيت 

لأةبالأكل؛ ْشتغل وص القرآن إل \لإ1\و سع أذ مج لا الحناب: 
والفكرالقي.، وو حف يستدعي العمل كان لو أما الامملع، من يمنعه لا ذلك 

مثلامهنه عمل يعمل كاف لن مثل• يستمع، ألا فالأول القرآن اّملع عن ؤيلهيه 
فهناالعمل >رذا مريطا الذهن يكول أل إل تحتاج أشياء يمئ أو سيارة، يصئ 

عنه.غافلا يكون حينئذ لأثه القرآن؛ إل تؤع يألا الأول ت نقول 
غةلأف يه بأس لا يشرب أو ياكل وهو ايحاصرات، إل الامتئ وكدللث، 

أحف.القرآنأمة 

حوىاصسلأمح4ئسصاه«؟٣- 

مالأخيه تحب حص أحدمكم يؤبى لا * الرّول.ت قول مص ما السؤاو،ت 
تحةف«را؛؟

مىلنفسه محب ما لأخيه تحج، حتى المل• إي،ان يكمل لا انه معناها ابوابج• 
والدنيوي.الديني الخر 

(،١٣)رقم لض، محب ما لأحيه محب أن الإي،ان من باُب الإبجان، مماب الناري: أحرجه :١( 
هلفمحب ما اللم لأحيه محب أن الإيمان خصال من أن عل الل.لل باب الإيمان، كاب لم: وم

ءنالخثر،رنم)هأ(ّ



٤١اسءاوطبعزارسوذا 

غتوك؛عل به افه أنعم ما هوكراهة الدي الحد ْس تحذير الحديث هدا وق 
اليهود.حمال من الحسد لأف 

بمئا،لاض1دهوكئل^١ 
لهُ•

••ؤصى••

ثسأفمآخر:اىق1دى البنك ي ١^ الأسهم جوازبيع مدم ٤- 

اسمه،و[غ سواُت وبعد باليناء، ليقوم البنك ق اسمه نجل رجل ؛ ^٠١١١٧

أل_ لا فإلا ل يت لناء النثاري المك إل اث الإنتقدم إذا الحواب: 
حدا،الئاز أثلأب اس فخ لن لأنت البك؛ بمواققة الaلاف!لا ٠اJا ن عط 

فاذم1ارأيك عى أوعدلت، البناء، عن الأف استغنيث، كنت، إذ الرجل• لهالا فيقال 
المارْ•وكمل باق فاستعن محتاجا كنت، ؤإف انمي، ألخوا وءلت البنك، إل 

بههيدمحث، بإ انفعن، فان فقط،  ١٤٣٠^حق إلا لك، ليمل لأته البيع؛ محور فلا 
فاؤك.إلا امتلأ، 

*•هصى•*

الصلاة:ممةالأذك1رس ٥- 

امالأذكار ق اختلاف هثاك وهل الئلأة؟ بعد للأذكار ْق م \ذمح\و■ 
واكري—،؟الفجر محلاي يعد تقال 

اش،ئتجت ثلاثا! اممه ستغفز أذ ذكر! أول، الصاواُت، بعد الأذكار الخوان،! 



لقاءاتال،ابائصوح ٤٢

اشاُأمتغفؤ اف، أمتغفئ 
واِلإكرامرى.الخلأو وْنكاصأبرئاذا امأأثصأ ثأموو:

ولةالحفوو>عللكاسق لة لة، شريك لا افُوحاوة إلا إله لا تقوو: ثأ 
ويزيدا، مرات؛ عشن فتقولها والفجر الغرين، ق إلا ا، منان؛ ثلاث قديئ، ثيء 
تجئوس•فتها؛ 

تصفالت، أرع له بيح والتتبح، ثم 
مرايتج،عئر ف والحمد مراُتإ، عئر الله سثحاف تقولت أن الأول؛ الصفة 

صارتإرْا.عئز أكن واف 
وثلايم،،ثلائا لله والحمد وثلاثين، ثلايا اض بحاف تقول! أف الئاسة؛ والصفة 

آ.ر وثلاثين أريعا أكثر واممه 
ثموثلاثين، ثلائا أكر واض ش والحمد اض نبحاف تقوو(1 أف الثالته! والصفه 

كلعل وص اث ولئ الملأ، لة شريك، لا وحدة اف إلا إلأ لا اقة: لإتمام تقول 
قديررمئذة 

(.١٣٧والللأ)ا/«آا،رقم \دوفيصذ\ض ابن )ا(أحر-0 
صفته،ؤيان الصلاة بعد الذكر اسماب، باب، الصلاة، ومواضع الساجد ممابؤ مسالم: أحرجه )٢( 

٦(. ٤٧٣رثم)وقال، نل من يكرم ما باب، الرقاق، كتاب، الخاري: أحرجه )٣( 
الرّالة.(ط.١٧٩٩٠ه،رفم١٢/٢٩أحمد>)؛(أحرجه 

(.٦٣٢رنم)٩ الصلاة، بعد انمعاء بابط الدعواتج، ئاب، الخاوي: أحرجه )٥( 
المساجدكتابه ومسلم: (، ٨٤٣رقم)الصلاة، بعد الاJكر بابذ الأذان، كتاب، البخاري: أحرجه )٦( 

(.٥٩٥رنم)صفته، وبيان الصلاة بعد الذكر اسحباب، باب، الصلاة، ومواضع 
صفته،وبيان الصلاة يعل. الل.كر اسحباب، باب، الصلاة، ومواضع الماجد كتاب، ملم: أحرجه )٧( 

(.٥٩٧رقم)



٤٢رامعؤذ الهاءاسبع 

أكروافه افه إلا إله ولا لأ4 والحمد افه سحال تقول؛ أف الئابعة1 الصفة 
•مر0 وعبمرمحن "هما 

ثلاث؛نإلا تقول ما اثة ئكمل لا وواحد٥ ا1ئة، محمل منها ثلائا فصار 
عثزا.أكل وافه عشنا، طه والحمد عنزا، اطه محاق 

••هصث(••

فأنتبطنك ماش ذنمقطى إذانم ل>اوجته: لزناو الطلاق وقؤع حكم ٦- 
طالق:

بطنكق ما تنقطي إذا لها؛ قال زوجته طلي إئه يقول؛ مصري أخ القوال؛ 
يقع،أولا الطلاق منه يقع فهل أشهر، أربعة إل ثلاثة من حاملا وكاث طالي، فانتا 

اسئمحل4ا؟خمألما
تضعأل زوجته من أراد حيث أ-حتلآ إئه الزوج! لهدا نقول أولا ابواب• 

ثلاتهالدة، هده إل ؛1^ إذا إثه م ذلك، عل إجبارها ق الحي له وليس حملها، 
•محقق لضرر إلا إسقاطه يجوز فلا شهور أرينه أو 

إسقاطهمجوز لا فإنه فيه الروح نفح بعد كاف إل الحنين( إسقاط أف وليعلم 
وهلاكه،قتله إل يودي ؤإمقاطه الروح، فيه نفح فل لأنه الأحوال؛ من حال بأي 

لأعاوص؛ نقول: ،، L-Uالحم هذا عنها يسقط لز إذ الأم إف قل: لن حتى 
قومات وأمتناه الحمل أسقطنا لواننا لكن اطه، بفعل من؟ بؤنل ماتت، ماتت، إذا 

شخصآحز.لاحياء شخص إماثة يجور لا انه المعلوم ؤمى بفعلنا، ماُتإ ففد ذللثا 

(.١٣٥٠)رقم الشبح، عدد من دوعآ'"م باب السهو، كتاب ت المائي أحرجه )١( 



لتا ٤٤

بلؤغبحتسح تختلف انه شك لا الروح فيه تنمح أل قيل الئاية• الخالة 
كانإذا ثم أشد، إ>اسقاءله صار علمه كاذ إذا ثم أهون، نهلفه يكون ما فهوأول 

أشد.إراسقاءله صار مفعه 

الخنين.إسقاط هوحآكم هاوا 

أنعل امراتلث، ترغم كونك هدا، يعملك أحهلأت إيلث، الرؤج• لهذا فتقول 
هداممي أن لك بل الحمل ثفعي أن عليك ليس للزوجة! ونقول الخن؛ن نقط 

الروج•

كاذإذا الروح نته إل ير"؛ع هذا أولا؟ الطلأى عليها يمع فهل يضنه لم ؤإذا 
وأماظق، لا فاتبما بطنها، ق الحمل إبقاء مذ معها وتاكيذ معها الكلام بيذا نيته 

إذاكاوسةاطلأيىفإماطق.
ناؤثاكان إذ واحد، الحمحأ الأول، أو أوالثانيه الثاكه الطلمه وسواآكانت 

محمى•* ٠٠

 -V فاسدة:عقيدة  ٥١٥اتهم السجدسة مؤ إحوانع يسلهاعلى تم حمحاض
ولاتسلمالجد، ق لة إحوة مع إماما يصل لمن هل ما \ذثؤ\ل.' 

فاسدة؟عقيدمم أل بحجة المجد ق عليهم 
الئلأةملام غتر ل الثلأم متة، تطأ- -ك،ا الثلأم حال، كل عل الحزاب: 

ظJدىإuنا دام ما الأم هذا أف نزى ذكن\ تثر، لز شاة ؤإذ L؛ شاة إذ ئنة 
وغالن،جهال، لأمم الصحيحه؛ العقيدة يعألث.هلم وأذ هؤلاء، يتألم، أذ هو ينبغي 



السابعر|رسرذراللتاء 

الانحرافيعفى عندهم ه أهاليلد ق عاشوا إلينا يأتوو< الدين العإل هؤلاء 
هداعل مشر للسة، ثدعرهم وأن نعلمهم أن علينا حقهم ؤمن يعلمول، ولا 

j ,ثل ذ  UIئشئم وأن ّاقثم، دأذ يقل، إذا لي تأن الرجو  UL
مشغولس.غتر فيه يكونوف الذي المرخى 

*•ؤصى•*

طاثبضدلراسوقبمسمها؛سةءدم4ب1يالآضبجبي ٨- 

١١١١^ I، أنانقريالخلاههإلايعدياع لم رْ.بمئئ عالثا أن االورح؛ن ذكريعص
صحةمدى ما محمد بنت فامحلمه وفاة وبعد خلانه، أشهرمى يق مضى 
القوو؟هدا 

بايعطال أيى بى عئ إن ت قيل وقد يصح، لا قولة هدا أولأت الخواب! 
تلهاق صار نمح.بمهأ فاطنة لأو فاطمة؛ عى ذلك أمز لكنة يومه من بآقر أبا 

ءليه~وسلامه اممه —صلوات ابيها ميرايثا من متعها ح؛ن رظ^بمئئ بآقر ش عل ثيء 
ااإكاماصلأنونثره.تيهمال:وملئ>الحق، 

علغيظا قلبها يملأ الأعداء من أحد هناك يكون وربها النساء، تعرف لكي 
الأمر،آخر ق يايعن، ة.بمتا أما ست، كنت، إذ أدرى ولا لأ.بمة، بكر أب 

فايةعن أمزذلك أنه هالك ما غاط إيا الناس، مغ -بلاشك- بايع علثا لكن 
قهبمي•

رنمصدقت•، تركنا ما نورث 'لا جق• التي قول، باب، الفراتض، كتاب الخارى• أحرجه !١( 
صاونث،،نهو تركتا ما نورث ءلأ النيئ.ت نول باب والمتر، الخهاد كتاب ت وملم (، ٠٦٧٣ ) 

(.١٧٥٨)رقم 



لقاءاuاكاuاهتوح ٤٦

ورجامياوء على الظفر بمقدار لإمث الؤْنوء بمد وجد ثم تؤضأ ض حكم ٩- 
نمدهراإإهاإاء«

لاصماأورجله يد0 عل أف الوصوء بعد وجد ثم ان الإئتوصأ إذا ،! ^٧١١١
الصلاة،بعد أو الصلاة هبل سواء يصل الماء أة يجزم إنه بحيث الظفر بمندار 

الخكلم؟ذ،ا

يصح،إهأ فوصووه النصوء قل كان اللاصق هذا أو نس إذا ابواب• 
وجوهكمةءساوأ أيبأؤو إق ضنن إدا ٠امنوأ ألمك> ؤبمأ.بم تعال• افه لفول 

لالاممْ:ا'[،آثكت1تيه إل وآرثلبمىم إرءوسقم وآتثبمحوا إق وأدوهم 
*صحمح عر وصوو0 فكون يغل، لم اللأصأوأ هدا نح، وما 

صححفوصووْ أوبعده الومحوء قل هدا حصل هل علميه؛ أشكل إذا وأما 
وجوده.عدم الأصل لأف الإعادْ؛ تلزمه ولا 

الصلاة.ويعيد ويتوضأ يزيله فائه الوضوء قبل انه تيس قد كال فإذا 

^٥١^علىاثذئامواضاءواسمةواتجماء1ت:- ١٠
المجالسص محلى ق اجتمعوا إذا الدين الثبانم، س ممر ق رايكم ما الثؤال،؛ 

العلمإء،أو الدعاة، أو السالم,يرن، أمور ولاة عل الكلام ق وقتهم جل يقفوذ 
سالتحذ«ير باب س أو اشبمح، باب ص هذا أف ويروق الإنلاميه، الحإعات أو 

ذللمثج؟أونخؤ الأحطاء، 
لجأض عإ واشتغلوا فائدة، بلا أوقاتثم أضاعوا هؤلاء أف أرى ابواب؛ 



٤٧واصمن الاهءاسابع 

العلمباهل يتعلى م1 الكلام حموصا مضزه، فيه بل أيصا، قائده فيه ليس فيإ 
الغيبةق العلياء ل الكلام لأف الأمة؛ عل العظيم الصنو من ذلك ق ليا والأمراء 

موكمصار الناس نموس ل قدوالعنا؛ هان ؤإذا الثاس، نفوس ل قدوهم بموف 
الثريعه.بذلك واحتلغ صعيما، العلياء هؤلاء يقول لعا 

وذكروالشتم، والتب، بالغنة، فيهم ئكلم إذا إثه أيصاث فيقال الأمراء وأما 
وعدمثهم، الناس كراهة إل يودي فائه المحامن؛ عن والإعراض اوئ، الم

حصلإف هؤلاء وازروعل الأمة، بع، والتفرق الموصى bل لأمرهم، انمياعهم 
ميكوذالإصلاح؟ إل هدا كلامحم هل لهؤلاء: نمول م ذلك، س ثيء 

يراب،:لأ،لأبجذيإلالإصلأحلفدايحا.

هلأمحوونظييةعسةجيولولأ٢١حداثكتاب:' ١١

قال:جيولوجيه علمثه نظريه يكز المجلات إحدى ل الكتاب، أحد القوال: 
٥^١وهتنا وق ١^٠-؛،، حركه نحالم، والقشرة ولب،، قشرة مى تتكوف الأرض إف 

فتطلعالشزفي، إل الغرين، مى يتجه والقشرة الغرم،، إل الثزق من يتجه اللث، 
القثزةْع اللقؤ من تباطؤ محمل إئه يقول: ذللثؤ بحد ئم الشرق، س الثص 

القشرةبع، الانجاْ 3، يعاكس محصل ذللث، بعد ثم استقرار، ^0 إل يأل حتى 
تياطو،محمل نم العكس، والاJث١ الغرين، إل الشرق س تتجه فالقشرة واللئ،، 

يكونوالتباطؤقد ماعايتخ، عثر يكون قد التسارع ق اليوم محمل هدا والتباطؤ 
مسالةلأذ ساعة، خم،ن الوم يكون اللب عن تباطؤالقرة ٠ يحتى ساعة، خمن 

يستدل،ذللث، بحد الأرض، دوران اليوم فيْلول واللب، القثرة بع( الاحتكاك 



ات1ءاتاساهتوح ٤٨

القشرةذ امتقراو قرة القرة تلك كانت اما هال! القرنين ذي بقصة ؤيقول 
الكرةفنصف الثمن، مطئ وبالإ الثمي  UJyu»ُلإ القرJني فدو والي.، 

والاحئ[، ٩٠]l^،: ه سرا دُوتآا نن لنر محتل ه كامل ضوء ل كاف الأرضق 
نجعلقال: م الشمس، إضاءة عندهم فإ فولا، يفقهوو لا كانوا ظلام ق كانوا 

والزئ،فإر1ئم؟ذلكين>امحاوطصبجقابملأني 
ذللئ،،ل الخوض عدم إل عنه يعدل لا نولا قابله أما أرى أنا واش الخواب؛ 

ييتحاكان ولئا قشزة هاك فهوأة أعلئة الدي أما ^، ipْنه محدنا لستل هدا لأف 
ليلا،والنهار مازا الليل فتكوذ الماله تتعكز ثم فيممقان، أحدهما يتاطأ تم الم 

افالإئيصن أن بمكن لا اش اشخرصت ١^١؛^^ ئ هوا م خ، تا عالإ لا ٥^١ 
أبدا.علم إل فيها 

ولهداوقدرء ملكا تعال اش أعطاء قد كاو القرس ذا لأف فغلط هدا أما 
?٠^١^مدة، غاية فهناك ]الكهف:آه-*آ[ وه ئئإدا سثا آغ قال! 
يدلالتمحز بصيعة ياق وكويه المقصود، إل وصل ما كل السبب يحني؛ أيصا ه سثا 
قولة:وأما وهدا، هدا وصل ولحظة لحظة ق انه المعنى وليس عظيم، مبب انه عل 
منازل،عندهم ليل بدائتوذ أجم المحنى؛ لالكبم-،ت*٩[ سماه يرما نن لهر محمر ؤتِ 

ولاولاأظلئ، 

^^قمفلنيضراىءضيك4اه:- ١٢
عندءما يحياشيمه الماء يمحر أف من حوما يتنشق لا الناس يعص الثؤالت 

لا؟أم صحيح الوضوء فهل الصغار، كالأولاد هوتخاف لكن صزر، 



الاقاء|سبعزاممرزا

وخبمووْ،يصح فلا به، عار0 لا وهم جرد لكف إذا حال، كل عل ابواب• 
يصلأذ بد لأ هو 

الخياشيم.س يصل أف بلازم وليز الزاحن، هذ.ا الخزنن، باطن ١^^ 

:تثثتزألثثابه نهم، نائية تهآ لثال تثنى ؤ تولدتاد1زى: سى - ١٣

دستزألتثاد_،هؤ( جايدة  ١٣٠٥٥ألخجاث طى ؤ تعال؛ قوله سش ُّا القوال• 
مرورها؟كيفية وما ذلك؟ يكون ومتى لالمل;مح[ 

ألنؤرؤ، يتح ؤينم ؤ قالت تعال اطه لأف القيامة، يوم ذلك، يكون ابواب• 
أهادؤيدنحا دّا. أم؛ ؤبل، أثه 'كتئآء ش إلا ؤ،آ'لمنيد، ثنن ألثثثت ؤ، من صئ 

يفروالقرآن هباء، معزكونيا وهدا [، AA-AU؛*J؛]lJسزمزألتعايٍاه ؤش ءتسزاجامدة 
علآ،بلا اش عل قال فقد الدنيا، ق الأرض دوران يائه فسرها ومن بعصا، بعضه 

الصور.ق يممح أف بعد هدا يكز اش لأن ءغ؛ْل؛ اطه نول محالفت ما قال بل 
يمكنولأ ضن، كثة القيامة يوم أن كوه  ١٣٥،ألجاد ؤتيرك.ا قوله؛ وأم؛ 

قو»ث\ألثاس قال؛ تعال اش إن فيقال؛ ظنا، ولا حسبانا فيه يسمى ثيء فيه 
مصمومحفل تذند ينئيها لإ ه ءظي-،د ٠ س ألكاعمح ذلنو إى ريظم 

همؤما أناس ؤلى حلها حمفير داب لكل ؤبمبمع آتحعث ء؛ا 
همؤما سكمك، ألثاس ُؤويركا يقول؛ اض فإل هدا وْع ]الخج؛ا—٢[، ه دسكترئ 
القيامة.يوم يكون وهدا ه، يثكنتئ 



الفتؤحالباب لقاءات 

ماسنغدامجهازهدىالصوتم؛ائماجد؛- ١٤

يوجدالصوت مكزات إل Jالإصادة المساحد بعض ل يوجد الثؤاJت 
الحهاز،لهدا صتطهم ق نجلموف المساحي أئمه ولكن الصدى، جهاو جهاويئى 

لأكثز ذك ويتضح فأكؤ، مرني إل ١^ مى الحرف تكرير ق يزيد فعقهم 
يوثرفلا ترديد يدون يفحم الخهار نجعل الآحر وبعضهم والصاد، السين حري 

بكثزة،يردد الدي الأوو الصنم، وضع حمخأ فا الآكريم، لإقرآل؛ي القراءة عل هدا 
٧^^٥■،،ثكرارا فيه يكون لا ١^١^؛، الصنم، أف علتا يفعلوثه، ش وما 

حرا؟اض وحزاكلم 

نجوز؛لا فهدا ١^؛-، ثكزار فته يكوف الذي الأوو الصنم، أما الجواب؛ 
عئييل.اممه كلام ي حروف، زيادة إل ينئي لأنه 

أدعىهذا كاف إذ فثظئ المحوت تفخيم إلا فيه ليس الذي الثاي؛، وأما 
بدونالقرآذ يتمثوذ الناس كن)؛ لأو لإل؛ فلأئ ؤإلأ باز، فلا للخثوع 

هذام سبغ إذا إلا نجشع لا أنه اذ الإنامحاد ؤإذا أحشع، الغاك، ي وامطة 
يأول فركة هذا وعل الخشؤغ، له محصل لا وحده القرآن قرأ إذا صار الصوُتؤ 

الحالق.كلأ 

محللا حراما؛ فيها يكوذ الحروف، يكرار إل يودي التي الحاله لكن 
منه.ليس ما اممه كلام ي يزيد أذ للإئسان 



اتثءاسبع

مطةايجاطصاءشالهuا- ١٥

الغرفإحدى ل الحإهة بصلاة ثها بنات مع تقوم بتها ل امراة هناك ارنؤال! 
هذا؟حكم فإ صلوات، خمس ل يوميا إلزاميا 

المساجد،ي ولا يؤمحن ل لا الخاعة صلاة اشاء عل نجب لا ابواب؛ 
منفمنهم لا؟ أو بيؤتس ق اء للنالحإعة صلاه سس هل العلياء! ا-حتلث لكن 
تثن.لا إتبما قال،: من ومنهم الخمماعة، صلاة لهن نتن قال،: 

منيقنى لأش أحس خماعه صلانس كانت، إذا هع؛ن1ترا المرأة هد0 ئنتنظن 
الإمراغتسع لا الصلاة ق مهلمئنه >سكوو< إمامتهى إن م حيثا، ويصلمس ال1نم 

هذهمحصل لا كاو( ؤإذا أفضل، حماعه صلانس تكون( الخال( هدْ ق فإثه المخل، 
وأحياو1.أح؛اوا حماعه تين فنتنيراثز0 

وتقورءiثب فيه الإسلامي حكهاقوو»الدين - ١٦

القشورمى المأثه هدم وةول<ت بحيش، قشور فيه الإنلأمل الدين هل الئوال،؛ 
أوجرمحات؟

وكلةنافع،لن،، وكله قثوئ،كلمةأصوو، للمزفيه الدينالإنلأس ^١^،،: 
]_;•٥[،ييززه هنءِ و^١ يث أنتن ^ وازقلآت\ق: افه قاو محث، وكلمة 
تتعال، وقال [، ١ ٠ زاسة: ه ملم-جث نأئ يملإج ،3؛^ أس م ؤدلآ؛لإ تعال! وقال 

ثيءمه ليس القرآف أف عل يدل كلمة وهذا ]اكين:خ[، تمميره لتر أثث لو آؤ 
منه.قائده لا 



رقاءات|ااياوااإصوح

المقروصةفالمالوات ->^، ١١من أكثن هو ما الإسلامي الدين 3، نعم 
قشوويقال! أف أما ذلك، أمتة وما الصيام، من أفضل والصلاة المملؤع، من أكد 

فائدةلا ما فيه القرآف أف يفهم هذا لأف إطلأما؛ هذا مول، أف لنا يجوز ولا فلا، ولب 
فائدة.منها ليس القشور أف كإ منه، 

••هيى••

ةلأممو4طلآاصوا- ١٧

والكتيباجح،الكتت، بعمن الأ-جمرة الآودة ق عتلمثج حرجت الئؤال،ت 
قتكلموا الذين أو ودلك، ١^٥^؛ مسأله وهي عظيمة مسألة ل يتكلم والنثرا٠ت،؛ 

Iقم،ن إل، انقموا المألة هذه 

المجتمعات،.كذلك، ؤيكفر -يا، يعمل ومن يتقيدفيكفرالحكوماتر من منهم 

يكوفلا الكمز إو I وفاو الأم هذا ل ناهل من اكابي~ -وهوالصنم، ومنهم 
^;١يكون أن د ولا ١^٠^^، ق يكوذ أذ د لا أتم،; النم الكفر 3، 

كم.هناك فليس كذلك، يكن لم ؤإذا وجحودا، 
وطينت،الناس، وانتشرت المسألة، هذه ق تكتمث، رماله يدي وديرن( 

امحفثر(مسألة أحكام الممريرق )إحكام مأله; وهي الئاس، عل وورعث، بكثرة، 
ومودج؛ن;أذكر كثيرة، ائل مالكتاب هذا ق وذكر شكري، راد اسمه. لمصنم، 

أقوالفيها لخضث، الموئى أحي المطور وهذه عئره; الثايعه الصفحة 3، ئال، 
ومنالثلم، رمةالأتا النامن أغنم عصي، كل 3، وأكابرهم العلم، أهل نحاؤير 
امحدبإلا مطنا تكهم فلا احرتم،; مرْ منه بألخص التلخيص لك، وأعيد بعدهم، 



وامسنرالهاءاسبع 

القيعن صدو أيه متواتر صروري بإجاع قطمحا النص نوت الأيل؛ 
كذا.أراد الئي. أل صرورى متوم بإج؛ع كذلك اينى نوت دالئاف• 
فهوالجاحد؛ ومثله مكدب، الشرطين لهدين المخالم، أف نجزم وعندها 

واحرضفاعلي كافئ، فهو تاؤل؛ عارض ولا سهه، أي بلا للنى. مكدب 
الموٌّّوبيرا•من ديئك واحرر التحقيق، هذا عل 

النعبموصفهذه الناست أقوال ذكز أف بعد والعئرين الثامنة الصفحة ق وهال، 
والجحودالثي.، هوتكذيب الكفر أف وجليه ظاهره القينه الأقوال،" ~يعنى 

أن،يكن لا التقرير و-،ذا بمض، كلها والقي والإنكائ والعناد لاستحلال ا> 
التكذين،،ومملعا صروره نفثي إذا إلا ادلة عن ناقلا كفرا الأتمال، من عمل يكوف 
المصحم،أوإلقاء لصنم، أوالثجود ه، الرسول أوسب الله، تب مثل• وذلك 

يفرص.أوإشكال، تتعزض شبهة أي يوف ذللئ، ومثل لمدر، ال 

الصنفين؟هذين ق دوج؛هكلم فإ 
وماوالممسيى والئدع التكف،ر وهي حْليره ذكريث، ك،ا مسالة هذه الخواب»ت 

أن،بعد إلا حرام أوهوا حلال، ^ا يقول! أذ يتحاثى الناس بعمحن تجد ذللئ،، إل 
بالث.رع.ثابتا ذللثط يكوف 

لكنهورسولؤ، النه مى والتحريم التحليل وأحرم، أحلن أف i، ليس ؤيقول؛ 
المكينهاوا يعلم ولم ورسوله، الله يكئرْ لا من ؤئكفر يثاهل، التكفير سألة مق 
عادأهلا ليس من كمن من لأف واكحريم؛ التحليل خعز من أعظم التكفثي حظر أل 



إيهقلنا! سواء أ وسللم—ر آبه وعل عليه افه "صل "الثني بذلك أحتر كثا عليؤ كمره 
كمنإذا لكفنا كون أف من يتشش لذ فهو قدوا، إليه يعوذ أو شزعا، إليه يعود 

ورسوله.افه يكمن© لم من 

وبالثتةللقرآن ومحالفث أيصا غلط فهل،ا الاعمماد ق اككمر حصر وأما 
 Jإ»السزأو مغ كمن أيه إدز عن ذكز تعال ، ٧٥١فإل المرآل: أما التلف: وأقوا

يزيكمر هذا ومع والمدرة، والصفات الأسإء مذ له وءالأُإ ءيججل باممه مقر 
عنلئ.هوكفر بل عمديا كفرا ليس وهذا يه، أمر الذي الجود 

»:لأاوجلدت؛لالئزكوالمحرقال،: ذقالت؛ثضامح.مح المنة: وأثا 
وكالثلأة«رم.

,١٢١يمدثم((ئثذركها الصلأ0، سناوسهم ررالعهدالذي وقال: 
وحوثنا.اعتقاد© مع الصلاة برك يكمر عملي كمر وهذا 
أصحاب®كاف ثقيق بن اممه عبد فقال الثLJفت لأقوال محالفته وأما 

قوبؤ:إل ~وانجة ايحمتاي يذ ثثئا لاهووذ ومئم" آلؤ وعل عليه اف ~صل البي 
مل-ركهكهمتيص«ر؛اب

(،٦١٠٤)رنم غال، كإ فهو تأؤيل شر أحاْ كفر من باب الأدب، كتاب الخاري; أحرجه )١( 
٦(.رنم)٠ كافر، يا ت الملم لأحيه نال من إبجان حال بيان باب الإبجان، كتاب ت لم وم

.( رنم)٢٨الصلاة، ترك من عل الكفر اسم اذلاق يان باب الإيإن، كتاب أحرجه'سلم: )٢( 
كتابوالماتي; (، ٢٦٢١رقم)الصلاة، ترك ل جاء ما باب الإي،ان، أبواب الرمذي؛ أحرجه )٣( 

والسةالصلاة إقامة كتاب ماجه: وابن (، ٤٦٣)رقم الصلاة، تارك 3، الخكم باب الصلاة، 
(.١٠٧٩رقم)الصلاة، ترك ف؛من جاء ما باب مها، 

(.٢٦٢٢رقم)الصلاة، ترك ل جاء ما باب الإبجان، أبواب الترمدى: أحرجه )٤( 



والتسمنالهاءاسابع 

ثابق.وكلأمحا امتكثاوؤإثاء، وكمر وتكذيب، جحود كفر وعان؛ فالكفر 

حطرعل أيقا فهدا رأيه غؤر عل كاف ان إنكل يكمئ الذي ١!^^ وأما 
فاعوإو ويقولوو: بادكبيرَة، الذينيكقروف الخوارج أفيكوفمذ ؤيئبة عفليم، 

ايةكامظفيالار.

عبادوالعباد ته، والالكتاب عليه ذو ما نتجاوز لا الوسط بالهلريق 
محزما،ولا محللا لست، وأنث، هذا، إسلام أو هذا بكمر محغم الذي هو اممه، 
غل.اش إل الأم للكفر، نافتا ولا ثكفزا ولا 

زط،فهو ضء بكل ي فتى ممزطوف، وهؤلاء ئزطوف، هؤلاء أف فنش 
فهومفرط• ٣١الكمر ومنم، 

.♦ؤضى••

ضوج4عيىطاممليغ:- ١٨

عنؤيتساءل، يأق الأخوان مى كثثر هناك كاف قريبة ٌنوادتج قبل الثؤال(! 
العلم،عل محقوثه أمم الحلم محللبة مذ تمع ما فأكؤ التبليغ، حماعة ْع الخروج 

إلوأيصا المدن، ق الموجودة العلم وحلقاُتؤ الذكر حلمات، إل الامحاه وعل 
تهريناسني من ولكذ إلح، المفر، عن والنهي بالمعروف ام هيئة مع التعاون 
قمعدومة تكون تكاد بل المدن، من كمر ل العلم بحلمات، وتلاقى هبوط حصل 
نذهس،أين الاذ نحن يقولوذ! اءلوذ يتالتبليغ حماعة ق فالإحوان المدن، بحفي 

بأنعلتا نذه_ا؟ فأيذ منه؟ طز أو إليه نجتمع علم طالت، هناك كاف ما إذا 
وعلنشاطهم، عل يتمزوذ الذيذ فقط الوحيدوف هم التثلخ حماعة ق الإخواف 



الكلامطال ولوانه هذا، ق رأيكم فتريد أوا،لكثر، اكل جهدهم وعل اجتاعامم، 
خمثمئةتعد مدن من يأتول الثبايح من محموعة معنأ حقيقة ونحن الأمر هدا عى 

حقيقةهناك ليس فيها نعيش الش المدن ق لأنه اللمماء؛ هدا لحضزوا كيلو أومتممه 
نحنفالحقيقة الحلقات، عن ابتعدوا العلم طلبه لأم حصل الدي ما يعني تعرفح 

الأولموقفنا عل ثمى أو التثلخ، حماعة هع يواصلموف نتركهم هل ت ندرى لا 
مننجد لا يقولول: الحل، إل اتحهوا لهم: قلنا ؤإذا العلم، إل اثمهوا ومولت 
نجدما فيقولول: ؤيفنق، يثنع بدأ العلم طله بحقن عند حلننا إذا أو يعنمنا، 
رأىف،ا الإحوْ، هؤلاء إلا النشاط استمرار أوعل أنفسنا، عل يعيننا الذي حقيقة 

الناطق؟أكثر ل الحقيس الضحم، بدأفيها التي الأيام هذه ق خاصة فضالخآكم 
فيهفيإ الشباب، نشاط يعيد أذ اطه أل ونالعافية، الله أل نأقول: الخوابج: 

الاقر لها وجاعه محر، فيها وحاعه نشطه، حاعه التبلخ حماعه وللبلاد، الحثرلهم 
قلا الناس؛ ق تتكلم لا الناس عن نزها تكس وجاعث أحرى، حماعة لأي يوجد 

ركبماولوف بلإم مثهوو، ثيء وهذا الأمراء، ل ولا العل،اء، ل ولا الحكام، 
وتأثيريمالتنافر، عن بتحاد هذاكل الحلم، مائل ق حش عندهم الحدال( 

لكفرإسان من وكم مستمإ، عدلا يواصطتهم صار فاصق ان إممن فكم واصث^، 
إلتحتاجون العلب، ينقصهب لكن أحلاقهم، وحنن أجلهم، من الإنلأم 3، لحل 
الأم،م، بمثرة عل يكونوا حتى الحؤ؛ لهم وييول معهم يكونول علم محلله 
نجافئ غثرها أو بنجلادثن أو ياكستاف إل الخارج إل الفر من مجشى لكن 

التنههذه ق ذهبوا المصيم أهل من الإحوة بعفن أل عل هناك، اليع من علميهم 
الذيأفكأيرنهلم ذكزوا لكنهم لاأذرى- - أوبنجلادش باكتال ل كان لاجتاع 



اسبعوامممونالثء 

أرعإل الغرُت، صلاة من بدا ما أول من كاف الغضر الخنع هذا ل الخطيه ألقى 
عليدل ما عنه مع ن ولم بمولوف' التوحيد، يقرر وهو الغروب بعت ساعات 

قالعالم أهل عل أش لقاء وبسهم يسنا حصل لتا ذلك ومع أبدا، التوحيد محالمة 
عنه.نرّثخ حش الخْلا لنا يهن منكم أحد يأنسا أل نتمز نحن وقال؛ البلاد هذْ 

إذاالعالم فطالب معهم، يكونوف علم طلبة إل محتاجوف هم حال كل فعل 
جهمحا-من سيستفيد معهم كان 

الناسثدعوا التي الفئه هده ويوجه ويرثيهم يعلمهم انه الأول؛ الخهة 
القنع.أمور من عليهم محب ما يعلمهم ؤإيثاوها، وآداببما، بأخلاقها، 

فاثهعلم؛ طالت، لكونه الرأس شامح كال إذا ينميه هو انه الئانية• واُبمهؤ 
مهللماومدحهم غالط، مجطلما قويز بالإيثار، والقيام التواضع، ؤيحرف يبين 

هومسألةعندهم الذي والنقمى سيئاتهم، من أكثر حنامم أعلم محا لكي غلْل، 
جهل•عندهم يحني، الحلم، 

علإثه الصالح والعمل ازع العلم عل حيتا محمعنا أل تعال اممه نسأل، 
كزمءقديت.



لق1ءاتاساهترح

اق1ءاثسوامح،
—يء( ه— 

وأصحابه،آؤه وعل محمد، سنا عل ومؤلم اض وصل العايتق، رب لنب ني خلا 
بمهمإحانإليومامح،محبم

يومكل يتم الدي اكوح الباب لقاء من والتسعون الثامن اللماء هو مهدا 
هد(.١ ٤ ١ )٦ عام شهرصمر من الثامن هوالخميس رهدا أمبؤع، مذكل خميس 

ش؛إوصةائتدانح:

وصلناحيث النبأ، سورة حزء مسثر من إليه ائتهينا بإ اللماء هدا نفتح 
ءضتمأدئمح<اككام:فول١٥ص>يم'أظ0 ؛قض؛

]ادءاش:ا-أ[.

>يتلإأقءاوه:تستمك-تاق: 
ؤأله1ؤأيقول؛ لهم محاطتا انماذ بيا عغ؛؛ةل افه محئ محؤية، حله الخئله هذه 

تعالافه ذكر من \هإ م ع، لهوئم حتى 'ننظم أي: ؤآله>نلإه ومعنى آلقاره 
والمامبطاعته.

أمورشعلتهم بمن نحصمى أثه إلا الأمة، بمح تعلمون— ~كءا والختلماب 
الصححم(ستاِفي لأنه مليل؛ هم ت مول ؤإي قليل، وهم الدثا، أمور عن الأحرة 

ِفيوالخبُ وثنييلث،، ؤتود.' آدم، أربا القيامةت يوم يقول بانقربماقا الله أف 
مئةألفرتنع مذكل مال! النار؟ ينث، وما داو،ث النار، يعن، آحيج هيقول،! يديلث،، 



اثهاءاث>.واصرث

ا.وو|نعبر(ءر نتنعة 

آد؛محي بى بجي لم إدا هائل عدد وهدا النار، ل والباقي الجنة واجدِفي 
النار.أنل من والباهون الحنة، إل الأف من واحد إلا 

مىالواحد لأن أصله؛ عل حار الأنة هدم مثل ق Jالعموم ف\-لخ3أ\ب إذن، 
إلهم•باب سيء 

والتكاثنبالملة، والتكاثر بالمال، التكاثر يثمل فهو وس فوله: زأثا 
قوللدللئ، ويدل التفاحر، فيه بمع أف ينكى ما وبكل بالعلم، والتكاثر بالحاة، 

محيان فالإئ[، ٣٤ه مالأوئإقت، أكر لصاحبه! الحنة صاحب، 
يتكاثرومحي نحارْ، وأوسع مالأ، الأحر مى أكثز يآكوف أف فيهلاو1ا بإله، يتكا؛ر 

الئاعرام:ماَل نحنأكوهاعدئا،ي يقول: البم؛اإته، الإئ
للمك—١^المسرة رإث__إ حصى منهم بالأكثر ولنئ 

إذافة: بالحمى، الأشياء يعدون نز محا كانوا لأم حقي؛ مم أكو 
الأول،صار آلاف، ث،انية حصاهم والأحرون آلاف، عثزْ حصاهم هؤلاء كاف 
الشاعر:فيقول وأعز، أكثز 

الم—رْللكسايروإن__،احصى بالأكثر ولنث 

كافإذ لكذ بالعلم، ي م يم فتجده بالعلم، الآLن يتكاو كيلك 

ومسلم!(، ٣٣٤٨رنم)ومأجوج، يأجوج نمة باب الأساء، أحاديث، كتاب الخاري; أحرجه )١( 
(.٢٢٢رقم)النار، بعث، أحرج لائم اش يقول، قوله باب الإي،ان، كتاب 

كثر.العرب: jU  jيا للأعشى، الم، )٢( 



رق1ءاتاداواالذتوح

ؤإمامباح، إما مهو الثرعئ، غي بالعلم كاف نإل خر، يهو الثرعي، بالعلم 
ء?.

التكاثر،آدم بى عل العالب هو  IJla^التكاثر فيه يير مما أف الهم 
ء،جل.افب عتادة من له حلقوا مإ الأمور هذه يتكاثرونِفي فهم 

ه:أوتثان رزم ثئ ؤ تعال: مله مستر 
تيحني المقابر، ورنم أف إل يعي؛ لالكاثر:أتا ه ألمايز يزم حئ ؤ تعال؛ هاو 

ازدادالكنز به ازداد كلما بل يموتؤ، أذ إل التكاثر عل محبوو فالإنسان متم، إلأذ 
ننعوذله يكون الرجل إف حش الأمل، ق ويثب الس، ل فهويشيب الأمل، يه 

عمرهالذي الشاب عند ليس ما الأمل ومحلول الأمال، مى عنده نحد — —مثلا سه 
حموعنز0مم

متم.ال إل الآ•حزة عن Jالتكادر ييهويم إنكم أي: الكريمة، الأنة معنى هدا 

تتكايروفأصحتم حتى تاككار:آآ[ ه آوثاة رنم ؤ-هئ معش: إة ؤقيل 
ييالتك،من أكؤ مم d فيقول: فياق بالأخياء، ثكاوون كا بالأتزات 

لكذأكثر، قائم منكم، القبور وعد مثا، القبور عد القبور، إل فاذهب شئت ؤإذا 
أنحموهو الصحيح، هو الأول والعنى الأنة، بمياق من بعيد صعيف، مول هدا 

تموتوا.او إل تتكاثرون 

أنعل العزيز عبد بن عمن به انتدل ه آوداُت رزم حئ ؤ ومحولة: 
•؛ إمحامة؛ بدار ليت القبور وأن وطنه، إل يزُيع اف بد لا الراير 

(.٤٧٤)a/ ممر ابن شسار نظر ا ٠



٦١اسءاثثا>،واسمذ، 

١٥يمرأ• قاريا نبع انه الأعراب بعض ص يكر ركدلك 
١^١^إف أي! الكنته. ورب اليوم ءبعش  I،Jl_لاككاثر:ا-أآ[ ه آلمثاة ررتم حئ 

٠.■عإرْااأ إل دلك نثامه من 'تإوخذ 
وهدالمعئن. واش ؤيرجع يزور هومعروف— —كإ الرائر لأن ودلك 

عنيقول وغثرها، الحرائد ق الاذ الناس يعفى يدكره ما أف نعرف وءأن.ا 
لأذوكذ.ب؛ ُاطل كلأم ثدا أف ١^، ^١٥' إل انممل ، ١٧١^١ ١^ 
لصارالثمظ هدا ماو.لول اعتقد الإساف لوأف بل الأمحر، اقوي هي ليمت، القبور 

يآحدونالناس مى مموا لكن الإنلأم، عن ردم بالبعث، والمحر ؛lJ؛*،L،، كافرا
مروقلا الدين ا•للجيين عن موروثه هذه ولعل معناها، ما يدروف ولا ١^^١^،، 

بمدوت.بالبعث 

ه!تتثون ثوى ٠ ؤ تعالت منله مسمر 

]اككاثر:"ا-؛[ه تدرث تأملاتزف ه تنثثون ؤءثنى الهُتنال: دال 
بمشإنيا ت وقتل التكاثر، هدا عن ارتدعوا يحي: الردع، يمحتى: )كلأ( إن قيل: 
حما.

إلرجعتم إدا أمركم عاقبه تعلمون موف أي• ه ثنون ^٣^ ومعنى؛ 
رواهفيإ الم،. ض الخديث، جاءِل ومد ينفعكم، لا التكاثر هدا وأف الأحرة، 

ماأٌكلدلأرث،ت مالؤ مى ررإمإله ٧،— يفتخر "يعني ماليُ'، ماتح،، العبد• رريقول لم: م

(.iUممر)A/؛ابن )ا(اظرضر 



قاءاتااك1بالفترح ٦٢

وئارئمهوداهب، دلك سوى وما ياقش، أدأغش يمحى، بس أن يأقش، 
لأاس((راا.

نأكلهاأذ إثا أيدبما ئ اش أموالنا الأن الحق، ئن زثدا لخرك، تاركه و\راو 
يومأمامنا وتكون فنمضتها، •با نتصدق أل ؤإما فسل، يلبمها أف ؤإثا فممش، 

القسْةهذه عن بأيدينا الدي الماو يمج أف لايمكن لخرنا، نتركها أف يإما القيامة، 

بالتكاثرأمركم عاقبه تعلمون سوف أي• ]التكاثر؛"؟[ ه تلمون سوف ه ءؤ 
اكيدالخمالة وهده ]اككاثر:أ[، ه تئون سوئ لإملأ ؤ الآؤًرؤ، خن ألهاكم الذي 

ثانية.مرة للريع 

ه.'آتنجن علم ؤث-من ؤَ؛لأ تعازت هنلؤ مستر 
دناJموللو حثا يعني! ]اككاتر:ه[ ه علم ؤق-ذو0 وه تعال؛ يال، يم 

لأنكم؛^، ٥١علم مموف َلأ وم ضلال، ق أنكم لخرقم امح،، عن؛ 
صلألق اثكم هتم لم اليقين علم عبمتم ولو الدنيا، حيءيثا لاهون,ق غافلون، 

عيم•حطأ ومحا 
و:ثلثبمك ولررث تعال؛ شترينله 

]اككاتر:ا--7[،ه أنتن عيي ثل ه آلجمك وثروث تعال؛ مال، 
أفالقارئ عل نجب ولهن>ا )لو(، جواب لست، مستقلة حمله هذْ ه روث لو 

مىكثثرا نمع ونحن تالتكاتر؛ه[، ه آلفن علم لوثلمون وه قوله؛ ■بمد يؤفذ 
(.٢٩٠٩رغم)الزهد، محاب أول لم؛ مأحرجه )١( 



٦٣

هألد؛ن ءلم ثيون أؤ فئولون: يصلون عن؛؛ عندهم اثدين ١^٠< 
أنمؤإما ؤنسيان، منهم غثله إما الوصل وهذا لالتكاثر:ه-آ■[، ه ثلثمتذ لررث 

مسدالوصل أف لوجدوا التأمل ص لوتامثوها وإلأ التامل، حق الأنة Jتامثوا لب 
ههصح ثروث ه آلبجي؛ علم ثيوة أو قالت ١^١ لأية االش؛ 

محببدبك بصحيح، لتس وهدا بعلمهم، مئزوطة اا؛حم صاوووتة لاكلكثر:ه-آ[، 
لررثه آلبجن علم أوثدوة يقرأن ^١ نمثم ١^١ لهدا والتيه التنم4 

وأذت١انمي، فساد يوهم هذا وصللث، أحي يا قل; ثبهوه، لاككاثر:ه-ا■[ ه آئنيسث 
آية.كف عئدرأس الإسان مف أف والسريع آية، رأس لأمأ أولا؛ قف 

ثروث ٢٥علم أوثلمن المش يند الوصل أف وثانيا؛ 
آئثبمث4]اصر:ه-آ[.

نلها،ان\ لها صله لا منتانثة حملة ]التك1ثر:ا■[  ٠١٤آيصن ثرؤيث ؤ إدن، 
ابمحٍم.لروف وافه والتقدير: مثدئ، ئنأ فيها ممثة حمله وهل 

هيروحملة)تروق( للسم، مومحلته اللام إف إعزا-يا؛ ق العربون يقول، ؤيهدا 
انموالخحم الخحيم، لرول وافه والتقدير؛ محذوف، والصنم المتم، جواب 

مملأررلإاءكأمح؛ه•ؤ ثسترضلهسالث 
القياتؤ،يوم لرؤيتها، تأكيدا لالكاثر:ي[ ؛ه j^Jعوك>؛ل؛رولإا نم ءؤ تعال؛ ماو 

•ملك ألم، 'سحوف هع زٌام ؤل زْنام' ألن بمتن بنجر 7ءا -قذق 
منتاحد وما قعرها وبعد جهنم نار حر شدة ق باب نعيمها، وصفة ابة محاب لم: مأخرجه )١( 

الءدبين،رنم):ا؛مما(.



لقا»اتاسالصءح ٦٤

بضفيها لأو عظيمة؛ يرة داو إما باض؟ والعماد الدار، حده ^j؛، ما 
عظيمه،نار فهي شداد، عظام وا،للائكه _،، ألم، رسعول نحزم زمام كل زمام، ألفن 

منها.ؤإياكم اف اعاذنا 

ذكِفي نأ بمي: ]اككاثر:ار[ ه أشج م ِريذ ثئظة نئ ؤ تنال: ئاو 
المعم.عن سأأترن العظم افلوقف، 

الرادهل ه آلمسو عي يونذ ءؤلثتثاس قوله؛ ي قيهمآثث العل،اء وا■>تلذن 
كل:ظ،واتكام،  *قبه اازاد أة والشاب: زالكاؤ؟ اومن اراد أو الكام، 

ثدكر،موال ينأل وا،لومن وتقرع، توبخ موال يسأل الكافر لكن المم، عن 
حزغحين، وذك وصن، ؟كر وأف اش". قصة ل جرى ما عام انه عل والدليل 
aX/aأحزحك، ٠^١ ننكر، أبا يا ممال: عمن، يدلك، مسئ المسء>د، إل باثاجرة ابونز 

أحزحنيما واف وانا قال: ا-ءوع، حاى مى أجد ما إلا أ■حرجني ما يال،• الساعه؟ 
الث1عه؟«،ص أخزطثا ممال:»u الين. هما خزج إذ كدللئ، محا ثبجا ع؛زة، 
مسىوالذي ®وأنا قال،: ا"إقوع، حاؤ مى بطوننا ق ماثجد أنتزجنأإلا ما وافب قالا؛ 
وكافالأيصاري، ايوب، م بان، أتوا حش قائطالموا مموما®، عير0، آحزجي ما يده 

لحينه،يأت، قلم يو؛مد، عنه قأبطا أولتنا، طعاما ه اش لزمول يدجر ابوأيوب 
امزاته،حتحت، البام، إل اقهرا ئلثا فيه، ينمل يخله إل وايطلى لأنله مأطعمة 
أبوايوب؟"®يأيى اممه ثى لها ممال معه، وبمى اممه. بش مزحتأ ممالن،: 
معه،ويثى اممه. يشر مرحبا ت ممال يشتد، ئجاء له، ينل ينمل,ق يهو نسمته 

قال:)رضيقت((, و: ١^٠ لة ممال فيه، كنت الدى يالخئن لبمنر اطه شر يا 



الق1ءا1ث1|زواصئ،

®ماالبئر ممال والثنر، التنروالؤطّ_، كل من، فه اشحلر من عديا ممطع ئاُطلو، 
يمن لأكل أذ ص اشِ يق :ا ممال: ي«. من، لن^ بجت 1لأ هد!، إل زذت 
ماحيدوار. داث مدثحنر قلا دتحت< ررإن قال: هدا، ْع لك، وسره، ورطه 

ئأحددا-ق؛ر، أعلم وانت لنا، واعجي احبزي لإمراته؛ وداJ، قدبحه، اوجديا  ١٥١^!
وأصحابه،. ^، ١١يدي J؛J( وصع الط١نام، أدرك ئام ضعه، وثوى قطتحة ا-إقدي 
ثمجئ،ا ^٠٤، ١٥تندا فإ ايدب أيا ُيا مثال• رغيما، ِفي ئجعله ا"بمي من ئأحذ 

قالوسعوا، أكلوا ئل، ثاطمه، إل ايوب ائو ه قدم، أيامء، مند هدا مثل مسإج 
كداإن بين، ®^■١^•^،همي عيئاْ ودممتح ورطب؛، وممروينر يلحم ررحبز البي 

سوه،آلعيعير ؤن-ذ ^^^٤٢؛ ؤ وعلم: جل، اف قال عنه، ئنألوو الدي لهوال-محم 
إداءيل مماو: أصحابه، عل، دلك، ءكن المامهء. يوم عنه سألوو الدي الثبيم مهدا 

فالخند ققولوا: ثبتم نإدا الني، بنم مقولوا' بايديفم، قصرتم هدا، مثل، أصبمم 
ةإنهدافافبما«م.^^١^، اJديصأشبما، 

الئؤال،كنبم، نكن ثالكاي، الؤمز، هو يال الدي أو ء ثJJا زثدا 
أثعمالدي أل ؤيعلم يٌرح حتى عليؤ، ء،؛؟ل اللؤ ينعمة تذكير موال الومن فوال 

١^^١،j، عله ة5ثم ١^١ انه بمعتى،: الاحرْ، 3، علتؤ ينعم أف من أكرم الدئيا ل علي؛ 
ونشيه.تومخ موال سؤاله قإف الكافر، •^؛،أما ١١ينعمتهِو، عليه ثكزم 

عل،عوثا ررثتا ما بجعل وأف طاعتؤ، وإياكمِو، يستعملنا أف تعال افه سأل 
مدير•ءلاعته،انةعوكلمحء 

نال(. ٢٢٤٧رنم  ٣٦٥الأوط)j /Y واممراف ح؛ان)ماا/ا"ا،رنمأ-اآه(، ض أحرجه :١( 
وفيةغثرْ، وصعقه حيان، ابن وئقه وتد الروزى كيسان بن اض عبد فيه ٣(; ١ ٨ / ١ الهيثس)٠ 

الصحيح.رجال رجاله 



الأس1ة

سشهااص<ا؛١- 

ملثجده سوف أننا مع الماء، ممد بمجرد نتيمم أف تا محوز هل الت^ؤالت 
الوك؟انتهاء 

١^'ه نثر إذا :١^١ أوت ؤكأ:؛ا ظ: اشُ بموو الخزان: 
1لوآبجًظم ؛٠^٢ ن\ت>و\' إئ وأدذؤم وجوتؤ؛ا ةعسمحأ 
نننن؛ؤإ ئد -؛٦٠ أو تدر عق أو ثتآئ وإنَقتم عآْلهثوأ جثثا وإنَمحم هنهآ 

ملنتوصأ أف قأتز ]الأودة:أ[، ه مثنعوأ  ٠٧٠ءد،ووأ ؛1؛^ أكساء لستم آو أد،آإءو 
نجدلم لَلإو الئلأة، إل نما إذا الأىر \س من وتتطئر الأصغر، الحدث 
يتيمم-أف الصلاة ومت يحول عند ماء عنده ليس لذ فيجود تيممنا، 

قزوجمذ ١^ يجد أنئ ء م شن كان ^١ ^^١: قذ4اذذ الثل،اء لكن 
صأن؛ؤمامحإإلأذ:طإلش.

لكفإدا لحر اوف من أمل أنة هبمثعا عنز ابن عن تزوي أر وهناك 
مزثفعهوالشص المدية يحل يم العصز، وصل ويديه وجهه همنغ تيمم بالمربد 
أملا ص ؛، ١^١١من قرين زالحنئ الئاذص: داJ \ص د يم 

أي•،;![ Jjlil]ه ٢لaتاو,٠ إل فتءِ وذا سمعتم: كإ بالأنة ستدل لكتنا صحته، 
ام.ممنالأضليس:أذيخمظذاميرجوزلحود 

الصلاة،فوت وحاف الماء، محال  ٢٧إذاالخضر، ل التيمم باب، التيمم، كتاب، تعلقا: البخاري أحرجه )١( 
وطلاك،):آ/ا-م\،رفما-ماا(.



الأقاءاث>،وارسوذ

سىامممياتوسهاووقثها:٢- 

وحيرانه؟وزملائه اليت انم غثو يعرى وهل الئعزية؟ صفة ما الئؤالت 
أويالدهاببالهاتف، يعرى وهل مشرؤع؟ التعزية عند الصافحة أو التقبيل، وهل 

معناه؟وما ماذا؟ أم حديث، للمصابء التعزية ررإنإ قول! وهل المعرى؟ منزل إل 
زميل،أو صديق، أو ءرس_،، من للممصاب، مؤكدة ئنة التعزية الخراب! 

المكروه.من به ثزل ما تحمل عل المصاب تقوية التعزية! ومعنى ذللث،، عر أو 
هدايصلب فكأك الصالبة، يعنى العنان الأرض ومنه التعزيه، هى هده 

مصابارأث فكلمإ قويا، يكون بل المصيبة، هده أمام يلتن لا حص وتمويه، الرجل 
عزيته.ذلالث، بعثر أو بمرض، أو حبيبه، بفقد 

مالحبثا بناته إحدى .ؤ، الض به عزى ما للمتعزية صيغة واحسن 
مآوله أحد فه؛!l أو ةؤيو'خ\ إثها ررازى .! الثث،وو( إل أرم1ته الدي للمزسول 
وكحثس1،<<رااّدئنهايلتفم مثش، بآجل ثيءعنده و'كل أغطى، 

الناسعند هومشهور مثلمإ منامجا، دعاء يقول، أف وله يقال، ما احثن هدا 
الدعاءمن دلك أوعر قلث،، اممه وعمن عزاءك، وأحس أحزك، افه أئفلمم اليوم! 

المناسب،.

لقيته،ما أول هدا كاف إذا إلا التعزية، ثنن من مآيس والمصاهحة، الممبيل وأما 
أنهاعل ئنة تتحد أذ وأما الصافحة، الملأياة عند المئزؤع لأل تصافحه؛ فايلث، 

ؤ٠لآدعوأأقنأزآدعإالؤءسأياذآثوعإمتادقوبماك٠ اف هويا باب التوحيد، كتاب اJخاريت أخرجه )١، 
علالبكاء باب الجائز، كتاب وسالم: (، ١٢٢٤)رقم ]الإّراء:-ا\[، 

(.٩٢٣ادت،رُم)



لق1ءاتاكاواالفمح ٦٨

افيئرعة لم بمي؛ عئقجل الم إل مرب س كل لأف بدعة؛ فهدا التعزية ئنن مذ 
ْستدعا.لكذ 

انهوسم الصاب، فيه تجد مكان أي __(، مكان ثها محلبمل مكاما، وأما 
تعزيه.فانك مصاب، 

استدلالاالصيية، حدويث، من ايام ئلالإ خلال ثمدِق إما ت فقيل ومنها، وأما 
مءاميت عل محي أذ ١^، واليوم يافب ينمى لامرآة بجل ررلأ اللمي. بمول 

^^ج،دإيثمدشأنبممثنيا«اه.
زليزِفيالإخداد، ق ص لأن نو؛ فيه ^١ \لأءدلأد زمحذ 

رويأو ستها، فإن باقيه، اكسه دامت، ما مشروعة التنزيه أن والصواب التعزية، 
لايعزى.هإثة ا-قد، دلكا بمصابإل ليف أيه 

العبص رأيتيّ ثم اليوم، عربم' إدا اثك بمض؛ التنزيه؟ م؟ هل ولكذ 
،،؟JLc-التنزيه يعيد هل 

ووحدت،العد، من وأتيته اليوم، عزيته لو فمثلا؛ فنعم، ميم، وجد إن أقول• 
ع،جلالله اس أحي يا له؛ أمول ؛J( -مثلا- محكي رال وما حزينا، زال ما الرجل 

ئقوبة،تعذب يف ٦^؛، ^٢؛، أنيه ت5اء يدب اوث، لأن ١،^،؛ تزد زلا 
ذلالث،.أفته وما مس، وضيق ثالم، تعدي1ِتا بل 
لم؛وم(. ١٢٨٠)رمم زوجها، ضر عل الرأة إحداد باب الخناتز، كتاب \وخ\وي.' أحرجه )١( 

(١٠  ٤٨٦)رقم الحمل ثرصع وعترها زوجها عنها التول عدة انقضاء باب الطلاق، كتاب 
رنمعليه،ا، أهاله يكاء ييعضن اليت اليMاJب التي قول باب الجائر، كتاب اليخاريت أحرجه )٢( 

(.٩٢٧عاوه،رنم)أهله ببكاء الجاتز،بابالتسب )أآآا(،وسلم:ئاب 



الهاءاثا«ذوام،امزا

بمكان،محتم ولا ممحاب، كل ئئمل ؤإنإ بأحد، نحص لا أي ت فالخلاصة 
مثزْ.باتا الصية أو ذام ظ بنتن، نحص زلا 

اهطإلذوالث،،ئلأئلأو5ثر.س 1ثاتكرائئ،صتيئم،إل 
يميبالعرض.ئيء أوبأي أوبكتابة، بالهاتف، المعزية ويكون 

اممبعد بن جرير لأن اليت،؛ ق إلي؛ الدهاب، ثرى ملأ إليه، الدهاب وأما 
الكاحة*را؛.من الطعام، وصثعث اقت، أقل إل الاجحلخ *'كنارى يةول،ت 

قهليعةمذ دللث، عدوا لم إذ وتحشى جدا، قريبا يكون أف إلا اللهم 
ثيءآحئ•مهدا الرحم، 

بحديث.فليمذ الذ>ى الموو هدا وأما 

*•ؤصى•*

أيلصم الأرض لهنافي بندامموب المم؛غ، نفخ حم ٣' 
الأرض؟ق نديه يضرب، أذ بند كميه ل يتمخ أن للمتيمم يث/ع هل الثؤال،ت 
السذعن الث1ة به سش يي. الأرض 7يءا صرب إدا يديؤ اليمم ثمح ابواب• 

>هايعلق لا كاف إدا واما كمر، تراب تبا على قد كان انه عل محمول وض ، . 
ثمح٠فلا كبر تراب 

وصنعةالت أهل إل الاجت،اع ص النهي ف جاء ما باب الخناتز، كتاب ماجه: ابن أ-مجه )١( 
السم،رفم)مااا-ا(ؤ

كتابت لم وم(، ٣٣١)رنم فيهإ؟، ينفخ هل التيمم باب التيمم، كتاب الخ١رىت أحرجه )٢( 
(.٣٦٨رنم)التيمم، باب الحيض، 



١^٠■^عنداتتأجيل:خيربيعاضءبثنذ*>دهءعلىدننٌ ٤' 
يشيكجثه ؤنصف مليوص بمبلغ سارة نخص من يثري تاجر 

قالثيارة يبح ثم تنة، لمدة سويان جنيه ملأي؛ن أواربعه أقهر، بق لمدة موجل، 
وهلالتح؟ هدا ق الحكم فإ سويان، جنيه ؤنصفا مليون بْبير المجلي ديل~ج 

دئفاِفي زاَل U ه ٣ فيه يت اوُل قؤه حال، إذا المزيل الشيك 
مليونالئوق ق الحقيقية الئثارة قيمة بأن علتإ ملحوخلة: ويقول، الأول،؟ الباع 

ؤنمفا.

أملحاصزا ^١ شن عيثا أز سيارة أؤ،:ثري إز لا الحراب: 
آلاف،متزة الثثارة هده أسرى أنا يقول،! فمثلا مزيل، بثمن اشراها لو ؛ثا 

^١١^!،، مل ١^، أخد م يممقان ثم ثة، إل ألفا لحم أويام ^١، 
للرجلنحتثر هدا بج، العلم، أهل بج، ظق كا محعة، ببممح،ِفي باب مذ ولتخط به، 
ذلاك<،■تنا ومد إلا مكامإ من ينصرفان لا وسوف البيعة، أوهذه البيعة، هده يئ 
أوالمعجل•الموئل، إما 

الثثارةبع لأف ذعك 1ثا، باكالث،،دلأهه اشن م ١^^ زأثا 
ربا•محي لتي، بالدراهم 

فهدمثمنها، ياحد أي، أجل ثن أٌز، بثمن السيارة يبع المثري كون وأما 
باعهاؤإن منه، اشتراها الزى عز عل باعها إن الثورق، مسألة ء العي عند تسمى 

واسريي من اشراها الئثارة فصاحب، العينة، مسألة مهل منه اسراها الذي عل، 
فإلدور3،، فهده مدا، آلاف، بعثزة عمر عل، باعها نم سنة، إل، موجلا ألما عثر 
العينة.مسألة فهده آلافج، يعثزة أولا منه اشراها الدي ريي عل باعها 



٧١اوه1ءاث>اواسمذ، 

فاحتارأوحرام؟ حلأو همر هل التووق؛ مسألة لآذهإممئِفي الثلنأء احتلم، وقد 
شخواختار اقن، إل يض: افد إل الإشائ احتاج إذا خلاو أما الئياء: بمض 

بمأيمام،نأيمحبهممهاش%'•
منيقرصالث،،ووجدت دراهم، محتاجا إداكنت، يةالت معل، ألا والاحتياط 

بلعةدراهم ثآحد أف يم،• بالسلم فعليك نجد، لم ثإل الهللوب،، هو يهدا 
وأنال،، ١٧آلاف، عثزه أعطي ~مثلأ—! يهول، بأف صفابما وتبع، ثصمها، موجلة 

لألجائز ئهذا بالصفايتؤ، وثصهلها وكدا، كدا صمتها >سه بند ميارة اعطيالئح 
سلمونوهم الدية وتلم- آله وعل عليه افه ~صل الثي هدم حنن معلوم الصحابه 

 )j معلوم،وورن معلوم، كل محقي ميء، أت1و1أِفي ررمن ت فمال، والشتم( الله اؤار
إلأجلةظوم«رآ؛.

إذاكلتاصاحب،موجل بثمن لإسان ١^٠^،ممب الشيلث، الموجنيبمي،• والشيلثؤ 
فيه.الزكاْ نجن، دنى كاقه صار هذا، عنيتم، ثعم وذالات او1ثه 

••)محيق(•*

سإساسابضصغددناضث٥- 
القيم،ابن وكدللث، تيمية، ابن الإنلأم شيخ ا"لتجة؛ إهامه منألة السؤال،تل، 

ي\5ولقد هائلها يكمر التحر الأقواو لروهكدا يمولون: ;^؛٣١٥ المالكي العربي( وابن 
عئدةنيئ، عئدة، محون زمن و، دؤ ٧ اكوص ظغة لإ ١^ 

)ا(محمعاكاوك،)هأ/همأذ
كتابت لم وم(، ٢٢٣٩رغم)معلوم، وزن j( اللم باب سالم، الكتاب الخارى،ت 1-محرجه )٢( 

الإم،رنم)هآاإ(.المناناة،باب 



هءاتااساإفتن ٧٢

قئدا كلامه _، من أؤيآئذ 
قنحمذآفة الوهاب عبد بن محمد الإسلام شخ لكتب الدارسون واحتلم، 

التيالخفيفة النقولأُت، ثعقى ب، اممه ؤيثر أفهمها، أن وحاولت، أيصا، المفبمك هده 
الالشح أف ^^،١١^٥ الشح طلبة بعض رأى أكثرت الأمر ليتجل علتكم سأعرصها 

هئاطه حجة راءإن منها! القولأيت، بنص عنه ونقلوا فهمها، الحجة لقيام يشترط 
قيامبين ^^١ لتر أيكم الإسكال أصل ولكن الثجة، بلعته فقد بلعه ثمن ، ٥١٠٣١
تامهامع اممه حجة يفهموا لم والمنافةارر الكمار أكثر قإف الحجة، ومهم الحجة، 
إلائم إذ بميشكئ أو أة ثثيغ وم تعالت محاو كثا عليهم، 
إياهاوفهمهم نؤغ، وبموعها الحجة وقيام ٤[، ]١١>قان:؛ ه ثتيلأ أثل هم بز ةلآ>عم 

نوعم((رى.
عبدمن ئهمر لا كنا ررؤإذا فيه! يقول ؤتذآلئق للشيخ آحر ثصا وحييت، ثم 

وأمثالهعا؛الدوي أحمد قر عل الدي والصنم الثائر، عيد متر عل الدي الصنم 
ثبماحنإذا باه يشرك لمأ من نكمئ دكيفخ سههم، تن وعدم جهلهم، لأجل 

}ءفليم،،ر ثبمتان هدا مبحاك ؤيقاتل، يكفر أولم إلينا، 
فمنالحجة، عليه قامت، إذا يكفر !، ٣١كان ارفإذا آحرت موصبمع لب ويقول 

دمح.بمغئ،بكر أي مهم مثل ورسوله افه كلام ينهم أن معناه ليس قيامها أل المعلوم 
xr^hr)ا(محموعالفظوى)

مملحبن سمان ين للي،ان الناس، من الأغساء بعض تنسه عن والالتباس الأوهام كثف )٢( 
١X١ الخثعمي)ص؛٤ 

والإسلام،الإيان أهل تكمر إل وسبه الإمام، الشخ كدب، من عل الرد ل الظلام مصباح )٣( 
(.٨٤/ ١ ) الشيح أل، الوهاب عبد بن محمال ين حن بن الرحمن عيد بن اللهليف، لعبد 



٧٢ا]هاءاث«ذلاسمذ، 

فهولكم«لُبه، ثندث ثيء من وحلا ورسوبه، اض كلام ثلغة إذا بل 
بقيامالمزاد ®وليس يقول• آحر مرصع ق للمسخ كلام عل ومنت وكدبك 

؛،لأمرْا،ر وانقاد ووفقه اض هداه من يفهمها كإ حليا فهتإ الإئسان يفهمها أن الحجة 
اش.حففلك اليان فالرجاء 

نخه;فهئه،م المكلف بلغت إذا الحجةَلأقومإلأ أن راة: الدي الحزاب: 
جليامعز النص هدا مى مهم مذ الثاس ئمذ محلف، الناس أفهام أن نعرفا لكن 
لهثاأولياالنص بمهم مذ الناس ثمذ ثك، أي عندْ لا؛شل ومعز الشمس، مثل 
قليه.ل ثالث خخال اح 

عانهثامن، قد واكاي العلم، أول ل واكاي والعلم، المعرفة قمة ل قالأول 
ئهمتةالذي التام المهم عل ليس لكذ به، يراد ما منة مهم لأنه شك،؛ لا الحجة 

الطاذهالأوjكاتيمزلز.
بلعهأعجمي كرجل أصلا، مغر منه يعرف، لم ولكنه النص، بلعه مذ وأما 

الحجةعلته هئز قهداإلإ النص، هدا معز ما يدري لا ولكذ العربك، باللثة النص 
بلكفاإلا رسول بن ١ربمLثا ومأ ؤ تا3قؤناق(! اممه قول هدا وذيل قلثج، بلا 

بمدت أي ]إبرامم:؛[، ه يكتأء من وثهدى بناء من أذ4 ئمّل ثأ إسغى مء-عء 
ساءمن ومدى يقبل، فلا ساء، من الله يصل مهمونه، الذي اللسان حذا السان 

هل•

الثادس(،الحرء الوهاب، عباد ين محمد الشيخ مجولفات صمن )مطيؤع الشخصية الرسائل )١( 
(.٢٢٠)صن؛ النجدي التميبمي ماليإن ين الوهاب عيد ين يحمد 

عصالحين صحإن ين لساليإن الناص، من الأغيياء يعفى تشبيه عن والالتباس الأوهام كشف انظر )٢( 
الخنمي)ص:آاا(.



صاتاساهتوح ٧٤

يدوىَلأ وص >؛؛، ِتن ثن ١^١؛ ء مرأ أعجمن ٣ فائدة وأي 
نام؟

ثمالأعجمية، مهم لا عري وأك اعجس، رجل إليك لوأش الأن أنت 
فكدلك،إطلأيا، ثقا منها تفهم فلن أوأكثز، صمحاُت،، حمس من بشلبة كئك 
ب.ليم بة يالنالعجم 

الحي•لة سع، وجه عل منتاها وههم اخثة، ثذثلؤغ بد لا انه نرى؛ قاليي 
نزل(اكنآل أف ثلث، محلا ]الأنعام:ه١[، تيإه وس دء تعاق• يوله وأما 

الذيناللمعة هن>ْ انل ين بلعه أووض ومعثاْ، لمفلمه ثلعه من ها،لراد ومعنى، بلفظ 
إليهم•وصوله بمجرد القرآن بلعهم إذا الخجه عليهم تقوم 

بعمومها،أحرى وأدلة بخصوصها، الأدلة عليه ثدل، الذي ض المول( وهذا 
ؤ»أموأوقولهت [، YA"l;o_^Jl]ه وأتأأ،ةثا إلا ثنثا اثع يكلن ^لأ تعاق• قوله مض 

زلأمذاموضبمأذ:ظت\محم
عشبجب كلها، الأديال سح دبمه وأف بعث، قد مح٠دا. الثسول أف بيثه من 
لتفريعله.معذورا يكون محلا البحث،، يثرءلِق قد وهنا يبحث،، أن 

••هصق(•*

صور:هتي! ام اللابس في الصلاة حكم - ٦ 
الأرواح؟ذوات بعض صور عليها اش اقللأبس j، الصلاة حكم ما الثؤال،؛ 
ودللئإمطلما؛ الأرواح ذوا'ي، صور فيها ١^، الملابس لس قور لا ا"بموابت 



ال1ةاءاث||ذ،واممرز،

محرم.الصور امتعإل لأو 
الم؛الل-اس لأل ودلك صحيحة؛ الصلأْ أف فالصحيح الصلاة، صحة أما 

الخريرثوب ق والصلاة صحيحة، الغصوب الثوب ل فالصلاة الصلاة، يبطل لا 
آثملكنه صحيحة، واشاء لالئجاJ( صور فيه ثونم، والصلأ؛لا صحيحة، للرجل 

وبينالصي،كلض،نلأفزيى:لآوجلاوالج، 
الصور.فيها التح، الثياب هذْ لباس يتجنب أن نجب 

••©صى•*

ضاشأءلإذمصص٧- 

ومذإخلاص، ورياء شرك، رياء إل الرياء يمئمون العلناء بعض السؤالت 
مِسمضلداآ،ؤاصِس

اشُةتي«رن.أليايك، ثزك الناس أم 
افة.حففلكم عثاص؟ ين الفضيل بْول، صلته وما التميم؟ هدا معز نإ 

الناسليراه العيادة الإنسان يحمل هوأف فيلثح~ت اض ~بارك الرياء اُبمواب• 
والشهرةالذكر يريد ؤإيإ الاخرة، ؤ، تبما ينتؤع أف نية له وليس عليها، فيمدحوْ 

;ينالأاس،ساصو;او
ينئغ.ئ والثمحة يرى، لعا فالئياء وئمعه، رياء أحياثات يقال لكن 

مامما حنستط عق أصم ثزكا يآكوف وقد أكبر، شركا يآكوف قد الرياء إن يم 
لأ؟دئأكل؛ شركا مشرك فهذا فقط، اوياء لجرد العبادة م ئنذ الفاعل، لب قو 

٦(.٤  ٦٩رقم ، ١  ٨٤الإبجان)٩; ثب و المهقي أخرجه )١( 



لقا«اءاكاو،اهش ٧٦

فقط،الناس إل التهمب يريد إيإ إليه، التقرب يريد ولا إطلأيا، تعال فه يتو لم 
رياء،فهدا يمدحوه، حض الناس، يراه أن يجب لكن عغيهل الله يريد كاف ومن 

نَلأ:ملإوانيكالأم.
ررزأثافئووت الأصغر، الشرك عن القيم ابن تمر 3، هذا تجد ولهدا 

٢.اف،<ار بمر وااثلم، للحلق، رالتصع ثكيسارالرياء، الأصم الئزك 
قيناء ان للإمحدث إدا ولكي ذللث،، مذ أمحر الرياء كم أن يعيى وهدا 

اجرله مجاهدا يكون بل الئياء، يفره لا يهدا إليه، يركذ ولم داثعه، ثم عبادة، 
الرياءمنبث عل، بملرأ لم مذ لكذ الرياء، عن الممس جهاد أي؛ ابهاد وأجر المائة، 

او؛ورة،الكرام الثمرة بالقرآن؛خ ®ا1اهئ الصحيح؛ ا-قدث جاءل، كإ أقفل، مطلقا 
ا.أاكنآبيلآتنثعنمءلهأمان<،ا 

عِؤئجلفه بإحلاص المشوب، والئياء أكن، ثرك هدا الخالص الرياء إذن، 
ويِفيممد ان، الإئمعه اسرسل إن القاو_، عل الوارد واوياء أصم، ثرك هدا 

يصؤْ.لا قإيه ودائعه، منه التحلمص حاول ؤإن أواكؤْ، أصعره، الثزك 
••هصى••

^راسمرصالأولياء4وماثرسس:٨- 

مولودانفع كلمإ أما له ندرت وهوميت، الأؤلياء لأحد ندرت٠ امأْ السؤال؛ 
اثنان،والباقي ياتيح،، أومنن، اذ شتى وقد حروئا، له ثدح اذ اش ام كاف يكرا 

)ا(.دارجانلكين)ا/مأ0م.
(،٤٩٣٧رقم)]سا[، >ؤبمغفيأنيرتأؤثأزث< باب الضم، كتاب المتاري: أحرجه )٢( 

(.٧٩٨)رقم باكران، الماهر فضل باب السافرين، صلاة كتاب ومساومت 



yUاراقأءاث>اؤالتص 

وضالنوق، الول خليفة أي! الخليفة ثة مال لشخص سلمه الخروف هذا وطبعا 
واعهٍقثاء ؤإن للموحودين، يبحه قاء إن مزاحه، عل الخروف هذا يتصئفِق 

تيمته.وثمى السوق، 

يرفض؟أو النير، جذا للوفاة المال يعطيها أف لروجها قوو هل و'-ؤالنات 
الولمآهدا أل جازتا اعتقادا تعتقد إما أي• الحقيده حذه كة متم الزوجة بأن علتإ 

هذهعل وهي معها روجها بماء حكم وما بمر، وأف ينفع، أف يمكنه التوو< 
ثريهلق منجله الإجابة ولوكاثت دللئ،، إفادثناِق مإحتكم من أرجو الحالة؟ 

لبثإذا الإمماد، ثدا عدهم الذين المحر إل لإرسالها وذللث، أمحل، وكوف 
أمرطةأمتاء عل ثدلونا ارجوأذ كما وميلة، بأي فأرجوالإجابه الشريط، يتمر 

خير،كل إل ووصكم اض أثابكم المشكلة، هذه لمثل عظه فيها يآكوف المكتيات، من 
الخنية؟موداق أمحوكم مجمدمه 

سيةين1يتضمن هذا عل ا"لإاب ابواب• 

ونقول:بالنير؟ للموظء _ أذممها ثل:لزم يقول: الأول: الثيء 
الذر،:لإذاأ>ت،ةلقذْحذا للوفاء ممها أن ^^خها،؛لثلأظوُ 

لةلحون لألا ئثركة، فهي وبمز، الزويفع قدا أف نهل الئائل، اودوقا الحقيدة 
الشركة.يتزوج أل له تحل لا ائنللم لأف الفراق؛ عليه تحب معه، أذثبمى 

قثذر ولا معصية، لأئه باطل؛ ثذر يدرك إف المرأة: لهذْ فنقول اكاذا• آما 
تعالاممه إل تتويي، أن وعلميها النذر، عن يمٍن كماره مح5مز أن وعلميها ، معصية 

رنمالعباو، يماللث، لا ذ،ا ولا اف، معمية ق لندر وفاء لا باب النازر، كتابح ت لم مأحرحه )١( 
(١٦٤١.)



دتا،اتاااباواالذتوح ٧٨

ث\3قؤت\قااش محال عؤؤل، اف إلا يمز ولا ينفع، لا انه وتعلم العميدة، هذه مذ 
0مح'ءَةةا يق لا امح، لا: محال الأولياء، سد محمد.زص ثب 
[.YY-Xتالخن:\ ثثتداه يؤد، من بد وأن ند ثذأم دتحبج، ^٠ ١م 

منه،ؤيعصمني اممب، مذ تحرف أحد محلا بقي؛، تعال اف أرائق لو يمحا• 
الم-وّزمآله ء اف -صل الي خال هدا كاف ثإذا غرى؟ا أحة أنا فكيف 
؛ثذدوته؟اثكم1،

نزكلهم والذبح يصرون، ولا ينثعوف، لا الأولياء إن نقول: هذا وعل 
أصحانم،مذ لهاست، الخاو هذ0 عل وهل ماست، ولو الملة، عن ثزج عغ؛؟ل باق 

ألقارومآوف آوحنه قه أس حثم تد أش ثئيك من ؤإلأُ تعال؛ اممه لموو الناو، 
[.VYlSJljlil]ه أضتكاي مى لأعسيرت> وما 

فإذاالشرك، هدا مذ سوب، حش مفارقتها، عانه محن، أولا: للأخ: محل محالأن 
يمي.كمارة يدرها عن يهمز ان عليها نجب محإيه تابت،، 

هذاعمالها إن ويقولت باطه، وخومحها المزأه هذه يعظ أن عليه نجب، وثانيا: 
باق.والعماد النار، أهل من لكاست، عليه ولومايّث، اكمث، مزك 

••)محصى••

الساجد.في اياقة اثدعؤية الأوراة ^ سبمة ٩- 

أبوابعل( يلصق، المح، العباء فتاوى بمحع يقوم لمن توجيهكم ما اذث}ذ•' 
يلقيهاالتي المحاصرامت، إعلأناُتخ يتنغ مذ وكيلك، العامة، الأماكن وق احي، الم

العلمية.الدوراُت، ؤإعلأناُتخ العلم، وطلاب العلمإء، بعص 



الأقاءاث«قوامعرذا

هضيلةمن صدو ما بتونيع الإحوة أحد مام انه هو! مثلا، دللئ، عل وأصرب 
اممه--حفظكم فضيلتكم من صدو وما باز، بن اض عد بن العزيز عبد الوالد الشيح 

المساحد،أحد ق بتونيعها قام لندن، من ثاق اش النشرات، انتشار بخهلورة سعلق مما 
مننأل يل، مراتر يلأيث، فوصعها الحواممل، عل بتعليقها الناس بنص فقام 

؟تعال اممه حففلكم توجيهكم؟ فإ الناس، بس الفتن مر هذه قال! الحمل؟ -رازا قام 
قإيهللحؤر، كراهه ما ي٠عل كال ^١ لجز الو هدا أف توحيهنا الخواب،أ 

ذللث،بمعل كاف إدا وأما الإسلام، نواقص مذ الحق كراهة لأن عفليم؛ حهآر عل 
الوجهيوف فهدا بة— يقوم ما النفلر —ُقهبي بالحق يقوم الذي للشخص كراهه 

سمغ حيث، أحيه، عل ومنتي آثم لكنه الأول، الحكم ق ينكر ولا الأول، 
الانتشار.وسائل ومنى علمه، انتشار 

الفتنة،مر لندن من يآق التي التشراُت، بخطورة الفتوى أن دعواه! وآما 
-كلالفتة أن فيه؛ صادقا أقلنه ولا هدا، قاو إثه أي! صادقا، أظنه فلا 

الفتنة،لإطفاء سسسا فهو ؤإحراقها تمزيقها أما النثراُتج، هذه انتشار ِفي الفتنة— 
باش.والعياذ الفتة، رءوس وهومذ إلا تنتشر أف ومحب -؛تا، يمتتن أحد ولا 

الهادئالواؤع شعبهم وق أنمهم، ء،تثلو، افه يتقوا أن لهؤلاء! فنصيحى 
لالعلءاء،والكراهه والعداوه تحرالبغضاء التي الشرات، هن.ه وألايملوامثل الهلمئن، 

أنتاص،س هدا لأل والراعي؛ الرعية بتن والمرقة الشقة وتوجس، الأمور، ولولاه 
سهام.وآخرها كلام، الفتنة اول أف وجد يتح ونمن، الفتن، 

ومحيالحي، دعاة من ؟كوئوا وأف عكقل، افه يتقوا أف فنميحتي 
ظال،،كاف من كل يفلحوا، لن هزلأء أف عئؤهل افه بإدن واثقون ولكننا للأمة، الحر 



لقاءاوااكاب،الذتوح

تعال! ٠٧٥١ولقول لالأنع1م:ا٢[، ألظلئوزه تنئ ؤإقث»ي تعال! الله لمول لابملح ءإيه 

نعالم-ء الئائل الأخ ئاَل -ء لدن من م ام الشرات أة شك ؤَلأ 
كلأنصح وأنا الفتة، زوال يه يتحل الإي ض إتلاهمها وأف للفتنة، ومقار إفساد، 

انتشارها.بمحبة ابتلى من ينصح وأن ويئرمها، يمزمها أن رآها من 
••©صى••

حف1تأاسلأةشلأبمامم؛- ١٠
النوم؟يملأيس النامله يصل أف للإئثان محوز هل الئوال! 
ّا؛ا١ هتدلإ و؛تئئ' ثددأ ءادم ُؤيأبؤآ ءَقجل• القّ بمول ا"بمك.اب• 

فيها.يصل ان حراما فليس طاهزة، إداكاست، الرم وملابس صلاة، عندكل أي• 
كاثتؤإل يعني؛ لا، الخواب! نينت،؟ انحن الرجل هذا إف يقال! هل محن 

يديبين يقف سوف لأنه المعتادة؛ يالثياب، يصن اف الأفصل لكن الصلاة، محزئه 
^L،^١ اوم ثياب، ِفي الإنثائ محن أذ مخ لا نقول: ظلآن ءي،  ٠٧٥١

هتزيتهن ثددأ ؤيبغ،»ادم تعال• اللب ^^، زينته يكمل أف الأيصل لكن طاهرة، 
ؤءه]\لأتم\ف:\ى.

.•©صى••

يحءسنيوواصط:- ١١
يقوممما حدر ثم منها، وحدر الغيبة، عن كلمة بإلقاء الإحوة أحد محام الثؤال؛ 

وقال!عانه ورد الناس أحال. فقام الباطلة، النشرارات، هل*ْ من المعري محمد به 



٨١اامءاث>محاسمزا 

عنكمذكر ما صحح هل ثم صحح؟ هدا فهل الثخءس، لهذا غيبة هذا محعلك 
دللشعنكم مل فقد غية، له ولسى عرخى، له لسى المعرى السحمحن هذا ال 

إلما،فزحوابيمنسا؟

ثالث،علا ،، o^sالذي الرجل نثراتء ؤمن الغيبة، من حدر مذ أما ابواب• 
أبجيبمتأ بمتئم وبمن، ١^: كتاص، منحودِفي محها ^، ١١والغيثه محي، أنه 

]الخجرات:أآ\[.^ ٠٣٥^تتا لنلمث>يه تأ>؛كل آن أ-ءدءءغن 
عقووأيضا. المحة من ينثزئ الذي الئ-ثل ندا ذكرك إن له: عاو تن زأثا 

الإنتانؤاثكرْنماوذكر افة، الغسة;ل من دللئ،يز ذكن إن لث: 
قيسبنت ماطمة جاءته حنث الني. أليس والخثر، النصيحة من للململمث 

عالقد أليس نيد، بن وأتانه جهم، وابو معاؤية، حطبها إنه تقول؛ تشرم 
قصنلوكمعاونه وأما غذعاتقه، عصاه قلامع "أماأبوجهم، عفيهأدثة!ءؤئم: 

ابيينمينثب((اأا.
للثصيحة.لكنه ثالث،، بلا يكرهان بإ الني. عل.كزهما 

النيء،نعايب ؤينشر الناص، ئ الفتنة ثر الذي ١^ قدا ذكره كان وا 
منه،الناس وتحذير الصيحة، نبيل عل له ذكرثا كان إدا الأمور، ولاة ومعايب، 

اضذيرعن ~أي ذللث، عذ وافاص رثه، إل العبد به يقرب، مما وهو حيث، مهدا 
الصيحة.عن وناه الخير، عن ثا؛ الرجل" هذا من 

وب؛ذالش.ثابا، ين للجدل مثارا كون وألا الرجل، هدا يرك أف أرى* وأنا 
سرح*.مده برح البثر جاءك ®إدا اثل: محلِل وكنا الثاس، 

١(. ٤٨رقم)٠ لها، مقة لا ثلاثا الطلقة باب، اظلاق، نحابؤ لم: مأخرجه )١( 



لقاءاتاسا،إسوح ٨٢

ا1كالإتمحصل إنأ إدا أظن— —فيإ فهذا الخيل، مثار يآكوف أف ينفع ولا 
ألظتيوزهتثيح ه ت سنن فيإ محلنا كإ — افه ~بإدن نارْ متطفئ شه الكثآرْ 
هليونس:اه[.همزادنسدتي ينف ي أق ؤإن [، ٢١]الأنعام؛ 

ءؤلأ،طمحذجزاءسا.
غيبهولا له، عرصن لا الشخصي هدا إف محاك! أنتي عنى نقل ما صحيحا وليس 

لالأف تحدق ولهذا إطلامحا، بعينه الشخص أذكر لا اف عائق من وآنا أيدا، لا له، 
مذأختن بالأوصاشؤ الأشياء تعليق لأن ا<ثه، أذكز ألا أحب هذا حوابي 

ؤيرحعالثحمن، هدا أوتور>_، ريإ بالشخمن علمتها إدا أنته يالأشخاصي، تعليقها 
صارُتحبالأوصاف،، ذكرتما إذا محن المائة، ثن؛ إل فه لكلتلث، وتبقى اض، إل 

إسنانكل أقول! فأنا وعسنه، من تالما هداتته اممه محير إدا وصار ووعإر0 له عامة 
منه.التحذير نجب مإيه الساوئ، ؤنتشر الفرقة، سن، 

••)محصؤ(••

١٢-

—ئعثةالمعية ق إليلث، ؤيسبها دريت،، ص منالة عذ الءللأب أحد تقول الئوال! 
بذاتهؤيكون عزقه، عل مستؤ افه؛3(0^ إف يقول! \ةك يقول• الآلق~ خ الخالق 

صحيح؟القول هذا فهل حلقه. مع 
-حاءِفيكنإ عزشه، عر منتو وهو معنا، ، ٧٥١إف يقول! ثحن أبدا، الخوابا! 

مأثآم منذ ل وأمح؛تم، ألثثوب -ثآى ألjكا تعال! مال، كنا الكريم، التزآن 
ذأأأبمج وما يىآلّءت يزد وما  ١٣؛نجج دما آلممح، ق، مائيع بملر آمحمح، ^، آسنوئ 

لالخادياو:؛[ا ٠١٤تاَقس وهو 



٨٣اسءاث*ذواصمذ، 

قبياته معنا افه إف يقول! إنان أي نقول! ولكننا ه، لفأتته ما فه فشت 
تعالِفي؟كوذ!فه أف 3نله من ؤيلزم ١^، لأدلة مكدب لأنه كامن؛ لإله 

لكنيتجزأ، أف ثإثا أذبمدد، اط4َإثا أو قوله: مذ زطزم والأتان، الأقدار أمام 
علويبني مهنة، ما عل مقلمه المراد، عي آحر شتتا الكلام مذ يمهم الناس بنص 
الخامحلئ.مهمه 

لاوسلم،:قولان ففيها ١[، ١ لالةرة:ه ه أممه يحث مم رزأ ؤثأينتت\ تعال؛ مولة أما 
»إ،ك\وأخولإحقيقة،ثثداكمنلههسل: اكنلالأئو:مزخهُاممه 

إداصوأرا؛•وجهه افَتو، ؛0 ندوجهه، قلايبمئ، محل، 
قافهاممه، حهة فقأ مي: الحهة، بالوجه ه أف الأنة: اشِو 

أولا:عننانمدلبالآةم-طوما 
مهداالأرقى، ق يكون ذاو4 اف معناه ليس لكنه ه، هونفيججن 

المعرفة.حى اممه يعرف، يه؛_ يقول احد لا 

مثلاصرب يم حقيقة، معنا أنه يكز لتا رَمحةآممئ الإسلام شيخ صرب وقد 
ئهاممه أحذ ُنا الإينان باممب• الإيان مذ دكرثاْ فينا لحل ررومد قال: الأمر، يه نجيرأ، 

منى-ث1حانه- انه مذ ١^، نلهن عثه وأجع ه زئوله عذ وثواثز كتايه ؤ، 
مايمننأ كانوا أيؤا مع4لم -ئبماثه- وهو حك عل عئ عزثه عل تنوانه 

أكاٍمقت ؤ، نآمحش ألثمنزم، حو أدى ومر موله: ق ذللث، بع، بع كنا عاملموف، 
مآأومابمج ثىآلّثلخ ومايرن  ١٣٠ومابمج ^، ٥١ف، بملرماثيع آمحمح، سوئأم 

لم؛وم(، ٣٩٨رقم)المجد، من باليد الزاف، حك باب، الصلاة، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
(.٥٤٧رغم)الجد، ل الماق عن الهى بابه الصلاة، ومواضع الساحل. كتاب، 



At لقاءاأتاساهتوح

منأش/تاءنلأه]سأ[.
الئثه،يوجه لا هدا هإو بالخلق، محط انه مش؛وله• ولتس 

الممبل ا-ئى؛ عليه افه طر ما وخلاف الأمة، نلنن عليه ا"م ما حلاف وم 
وعرالمثافر، وهونع الثهاء؛ ق هوموصؤغ خلوئاته اصعر من افب ايات من ايه 

ءظقهمحنٌشلمزمن ال،ئزش فزق -ئبمانت- زئؤ كان؛ أج اكافر 
اشُذوة الذي ال٤لأم ^١ نكل زثوثه، م من دك عي ١^١ ثشع 

محرف،إل فناج لا حشمته عل حو مما وأنة العرش ئزى انه -نبمانه-مذ 
هالث1ثآ؛ ؤ!، عزله: حئاهز أف يظذ أذ مثل الكاذبة، الظنون عن بماذ ومحذ 

ومعئد افه هإف والإييان؛ العلم أنل يإجيع باؤل وهدا اوتظله؛ تقله، السماء أف 
تزولا،أذ زالأزص الثنؤات فذ الدي زئز زالأزش، الثننات كزبنه 

وألأربمُاالثعاء يمم أن ءاننهء إلابإدنه، الأرض عل ي الثناءأف ؤينسك 
أتيهسمتهأآ«ره•

إلينرل، نقولات كنا حقيمه، عرشه عل وهو حقيقه، معنا نهول،ت أذ تصخ 
حميمه.عرته وهوعل حقيثه، الليل من الأيم الثلث لآحر الدئيا الثنا؛ 

••©مى••

ضابطاثوالإيساحاصوص:' ١٢
هوى،ما ايام أربعه أم العزف،، هوعق هل الثمرت صايط معرفة نريد \د؛و\ذ.' 

المسالة؟هده القاب3لِفي نريد كيلو، ثءان؛ة أم 

)ا(محرعاكاوى)مأ؛اذ



ال،ق1ءاثاعز،واصرز،

تفيه محت1ف المصر فيه يباح الدي الثمر حد ابواب• 
فهواثنامه، هذه قطع نوى فض افة، بالممحدود إنه قال: من بقز فالعل،اء 

إدامسام 

بالئرف.ممد إنه قال: ض ؤمتهم 

ر؛ىنآلئث،نيميه ابن الإنلأم شيخ احثاوه الدي وهو الثجح، ْو دالئاف 
ثلايهحرج ء^إدا البي رركاف قال• لآ.ةه مالك بن انس حد>يث هذا عل ويدل 
الحديث.راوي شعبة من والشاك ا. ركعتي١٠١ صل ~أومامح~ امال 

اوثلاثهقزامغ، ثلاثة لأن يومين؛ مسيره مسافة يثير لا انه عل يدل مهدا 
بكثير.اقل أميال 

هلوهن•؛ بالحرف، محيهل لا كئث، إدا ولكن العرف، إل هذا ل فارجع 
نمىالإتمام، فالأصل لا؟ أن ئزما، نام ثدا ثل يقول: الإنناو أو المشكلة 

الذمة.لثراءة بالإتمام معلميك المصر منؤخ ق ثككث، 
••)محيت(•*

(.٦٩١رنم)وضرها، السافرين صلاة باب ونمرها، السافرين صلاة كتاب ت لم مأحرجه '( 



لق1ءااتااكاواالصوح ٨٦

اتتءاثسع4اصنعذ،
ض—ع— 

وأصحاثه،آله وعل محمد سنا عق وملمم افه وصل العالمي، وب فه اثمل ا-
بمبمنإل:زمش،محبم:

١،^؛القاء زص اأفتوح،  Ugiيلثاء انش الأنتوعل القاء م بجدا 
الأولربع مهر من عثر الرابع الخميمن يوم اللقاء هدا يتم واشمن، التسعة 

اه(. ٤١٦)عام 

العصر.سورة مسثر من عغيجل اممه ثاء ينا فيه نتكلم 

^١^^:صّ؛رملهسال: 

١^^١ ش،مه]اسر:ا-آ[، آلأفذ إن 0 اط4ُع.ثل;مول 
العصروصلاة أفضله، النهار آحر لأو النهار؛ آحر بالعصرت الراد إن ق؛لت بالعصر؟ 

اذوأ..س-ظاها بجا القفل، أي: كوص\س 
\ذتبالزمان، هو العمر او الأصح: هو وهدا الزمان، هو العفر إف ؤيل: 

الناس،يئ الأيام ومداولة الأمور، وملمبات الأحوال، احتلاف، من فيه ؤايغ يه اطه 
الزمانهو فالعصر الغالب، ق عنه ومتحدث الخاصر، ل هومشاهد مما دللثا وضر 
ونرصا،وصحة وسلتا، وجربا ورخاء، سدة أوقاته ونحتلف الخلق، يعيشه الذي 

للجميع.هومحروق مما عزدللثا إل مسا، وعملا صاعا، وعملا 



٨٧اوقاءالت1<ّعواسمذ، 

ه:م - وه، ؛ ^١٣ؤا0 مال ٌ مستر 
لاثنر;ما[ه حسي ش آلإمس قوله؛ عل ثيء؟ أي عل الرمان اش أقم 

أذالعموم ثه ^اد اثدي الإننان وعلامة الخنس، يه الزاد لأف عام؛ هنا والإسان 
لزول:َكلإنمانِفيتي،هاوسا

خر،ق الإنمازه حال م ص أم ١^ أة ال٤ري٠ة: ١^ زئش !^،، ١م 
عغتْل،اض انتش من إلا والاخرْ، الدثا ق أحواله، كل ق ومصان حران ل ١^،^ 

إف،واكابيت المم، الأول(؛ مؤكاواُت،! بثلاث مؤكدة ترون— —كإ الحملة وهدم 
اللام.واكاJثإ: 

معناها)ق( أن ودللئ، لخامر، قوله؛ من أبلغ لإكون ه حني ٠^^؛، وآُىبعؤله! 
حاس_،.كل من يه محيط والسران ا-محر، ق منغمس الإئثان هكأف الظرمة، 

أ\نؤ\ه.'ٌ إلا ؤ ثنسبمرمإهسال: 
وزاصزأألؤ دمواصوأ آلث؛دحنت وعياوأ  ١٣١٠أل;ن ^إلأ تعال،ت قال 

الأرع؛الصمات ءآدْ التصفان هؤلاء س؛حاتموةداك افه امتننى ]\1>و3ثو.'ي الثيره 
ونولسه ي زذللش ترذد، زلا شك نحالطه لا الدي الإيإن، الأؤل؛ الئمة 

باّبإنومي ارأل يال،؛ الإيإن، عن جتيل ناله حين وسلم— آله وعل عليه اممه ل ص— 
}وثرْاار حمْ لألمدر وئؤمى الأحر، واليوم يرتلا، وؤبؤ، وةّلألإكءؤ، 

له ^١ قي. ثكذ ١^، م هنا ثو يطزل الحدي.ث، ئدا وشرح 
أي،محن، زنكذ الؤمنور٠، ئأ \ذثم الأئول غذ؛ آتنوا قاليين ممرة، ^١^ 

الإي،ان،ئاب، ت لم م٥(، )٠ رنم الني.، جميل موال باب الإي،ان، كتاب اJخارى; خرجه أا 
رنم)٩(.هو، ما الإي،ان باب 



لتا ٨٨

راثاولكنك الأستاء، تإذْ نومن انك ت بنعش تردد، ولا معه، سك لا إيإثا يكوف 
دؤأض-

المامئلأثةأم1م:زاةسِفيسا 
ولاتردد.فيه، سك لا خالصا مؤمنإيإثا الأول؛ الشتم 

ئكر.جاحد لكفت ش; والسم 
وأد.والشتمالثالث: 

الديالأول، القنب ص ازجي الثلاثة؟ الأنمام ثوم من -^، ٧١ض
وربوبيته،بألوهته بصفاته، بأسإئه، بوجوده، باه، يزمن فيه، تردد لا إي،ايا يؤمن 
عاؤوهم باللاذكة، ؤيومن جدؤلأ، الربا ًفات من معلوم هو مما دلل—، وغتر 

ماومنها معلوم، هو ما منها بأعإل، وكلفهم نور، من تعال الله حلمهم العسبا، 
إلافه عند من به ينزل بالوحي مكلف ءفيهألخلأهإكة؛أ فجتريل بمحالوم، ليس 

المطر،عل الله وكله يعيي• والنباتا، يالمهلر مكلف، ؤميكائيل والؤسل، الأنيتاء 
ومالكالصور، ل بالضخ موكل ؤإنزافيل البات، وعل بائر، سعلق ما وكل 

موكلباؤة•ورضوان موكلبالنار، 
قجاء لكن أيصا، أعإلهم نحلم ولا أمإءهم، نحلم لا من األأئكة ومن 

أصاخأرع موضع فيها راما وملم—: آله وعل عثه اممه —صل اللمي عن ا"قد'سثا 
ف((رُشاجدا جتهته واضع وملك إلا 

رقمأعلم، ما لوتعالمون الشي.y قول باب الزهد، كتاب الرمل.يت ١(،  ٧٣/ )ه أخمد أحرجه ( ١ ، 
(٢٣١٢.)



وامميقالهاءالتاسع 

والثلأم-،الصلاة -عليهم عل الله أنزلها الدي يؤمن كيلك: 
لموالإين بآعيابم، نومن:بمم منأحبارهم، علثا اه قص الدين بالرسل ونزمن 

حميعأنباء ئثا يقصى لم اطه لأل إجالأ؛ نئم نوٌن أحبارهم، من سيئا علثا يقصى 
هؤك ئقمص لم ثى وينهم عثك صمبمنا ثن ؤيثئر تعال؛ افه محاو الؤنل، 

AUA.ji^]

مورهمبن الناس مج ين؛ العث، يوم وهز الآ;>ر، باتوم الإيثاق وكيلك، 
عولابتا•ءراْ حفاة للجزاء 

عارية،أقدامهم إن أي! خفاف، ولا نعال عليهم ليس الي*ين يمي،* فالحفاة، 
مدالهم: مدا، ئء ؛ J^ljباب، ش لهأ والما؛ث 

كدلك،.محشرون مال، معهم ليس الذين 
،!٧٥١رمول( يا ت عائشة مالث عراة بأقئم ءثيألألأْؤقلأأ الثي حديث، ولعا 

؛،داكاارنجمهم أذ من أند رُالآمر ،؛ ^lJبعمى، إل بعضهم ينظر واشاء الئحال 
شمؤ.مشعول كل النامي لأن بعضن؛ إل بعضهم ينفلر أف من أي! 

أمظ إم ١^^ الأخر: لأي الإينان ررقن ^٢٢: ارنلأم شخ قال 
قاماوبنعيمه المز ووعدا'ص، المز، بفسه هيومنوف اiوتات بعد مماكون الحم،. إَ 

ومذدينلث، وما زبلث، مذ نمال ثورهم• 3، يمتنوف الناس هإف ١^٤؛ 
مئولاص؛ زو الدثا الحثاة 3، الثابت بالقول آثنوا الذيذ اشُ ؤث، نبم،؟ 

وصفةالحنة كتاب ت لم وم(، ٦١٦٢)رنم الحشر، كيف باب الرقاق، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
وهوفاُتحاُ، مه،ا• وليس (، ٢٨٥٩)رقم القيامة، يوم الحشر وبيان الدنيا فناء باب نعيمها، 

(.١٦٠٨٥مدأحمد)'ا/ها<؛،رنم 
)؟(محموعالفتاوى)مآ/0أا(.



لق1«ااتاسداا1سوح

هاههاه ت مقول وأم! ثبي س ومحمد ديي، والإنلأم وبي(، اه المؤمن؛ 
مصححديد من يموربة مصزب سلته سنئا يقولول الناس سمعت أدرى لا 

هدهثني لصعى، آلإسان سمنها ولو إلا كل؛يء ينشئها صنحه 
إل١^١٤ محادُ المحى، المائه قوم أذ إل ثياب نإثا تجز إثا ١^؛: 

وأجعرسوله، لنان وثل كتايه، ِفي بتا افه أحإر الي القيامه وقوم الأجناد، 
وثدئو^?١، ^١٥ حماه العان؛را لزب مورهم مذ الناس ثموم النلمول، علميها 
العنادأمال فيها فتورن المرانين، وينصب العري(، نيلجنهم النمس، منهم 
^،٥ؤئت, ثئئ نتث 0 ئلم"دمممئ قأوؤق محئت, مئ >تن 

.[(( ١ —٣« ١ ٠ ;٢ ه ->ثإرون جهثم ي أنممهم -خسميأ ^؛0 
ثيء،كل قدر تعاؤ، اش أن تعلم أن بجب يعني! ءغ؛؛؟ل، اش تقدير القدر 

ومادارب هال،ت اكتن، له؛ صال، الملم، افه حلل ما أول، ُُإ0 ه؛ قوله ل وديك 
ضمويشطومص«م.اق، أيداَل؛

الئتةبالأنول الإقان يثمل \ؤ>و؛:انني'ه ؤألأ قوله؛ ى الإي؛ان إذن، 
ءقيألألأْأكلأم.الرسول بينها الي 

ه؛آلقيثت،  ١٨٤^تعال؛ ينله دنت-ثر 
بالأمالماموا انم يمعناه؛ لالتفر:"آ[ ه الصنيحنت ؤوقيار\ تحال؛ قوله أما 
وعترللأرحام وصلة للوالدين، وبر وحج، وصنام وزكاة صلاة محن الصالخة 

هيوالصالحامتؤ؛ وأنتجوا، عملوا ثل القلب ق ما محرد عل يقتصروا لم دللئ،، 

ضركتاب، الترمذي، وأحرجه (، ٤٧٠يرمم)• القدر، ق باب الستة، كتاب أبوداود، أحرجه )١( 
x٣٣١٩مورةن،برiم)القرآن، 



الاهءارت1سعواممذ

ثبج،:عو انتش اثى 
فه.الإحلأءس الأول: 

ثثنفه خالقا ؟5ذ لإ أ1\ الخل أة نذلك لوثرل. اَمح واش: 
عشاطه —صل الئي، ينويه الإي ^؛؛^، ١١الحديث وا3قؤداقِفي اف قال مردود، 

مهأئرك محتلا عمن من الئزك، عن ااشز'كاء أعش >رأنا محه: وملم- آله وعل 
محئُرُركنه زي، بض 

العلمطليث أو للناس، مراءاة تهدفث، أو للناس، صاءا٥ تصل قمقر فلو 
_^،فانمل دللثح، عتر أو للناس، مراءاة وصلث، أن للناس، مراءا0 

ظاهره.j( يني،؛ صالحا؛ كاف ؤإل حشي 
اوئوليعطه م عملا عي، جث، لز الأتباع، كدللثه 

امنقال: الئك،. لأف منلثج؛ لانجل قإيه الإ-حلاؤسرطه، مع افه إل به وتقربت، 
سلطمشأمنالإننث«رى.

المتابعةواكايط فه، الإحلاصؤ، الأول وصمم،: بمع ما الصالح الخل، إذن، 
متأإ؛ةتيوثؤ.للثراسول 

ه:الؤ مال• يدملؤ 
يالحفر،بعصا يوصي بعضهم صار أي: لالئضر:م[ ه ألؤ ؤدماص-نأ تعال؛ قال 

واجمامثرطاِفي رآه إدا الأحر، يوصى منهم واحد كو يمي،ت اليع، هو والحث، 
٢(. ٩٨٥رنم)اف، غير عمله زأ أثرك س باب والرناثق، الزهو كتاب لم: مأحرحه )١( 
كتابملم؛ (، ٢٦٩٧رنم)جور، صلح عل اصطلحوا إذا باب المؤع، كتاب الخارى،؛ أحرجه )٢( 

(.١٧١٨رقم)_، الأحكام مض باب الأنفية، 



تقال أوصاه، محرما يفعل رآه إدا بالواجب، لم نفك، انفع أحي، يا ويال،* أوصاْ 
همأنفنفعوا بل أنمهم، نفع عل يقتصروا لم لهم الحرام، اجتنب أحي، يا 

به.بعصا بعضهم يوصى اشمع، بمش هنا والحق بالحق، تواصوا وعترهم، 
ألثار4:^٠^١ تسثرٌسالت 

يثعيلا عثا القس حبس والصزت لالتنر:ُا[ ألمزه تعال؛ قال 
لعاله.

اف،طاعة عل صت الئتر إن مماثوا: أمام، ثلاثة إل العلم أهل وسمه 
الله.أمدار عل وصر الله، محارم عى وصر 

اؤامة،مخ الصلاة عن كسل فيه  djkjالناس كثثرثى الطاعة؛ عل فالصز 
الواجب،أديت، قد أكون وباذا البستح، ل أصل يقول؛ المنّجد، إل يدم، لا مثلا! 

احاعة.نع تصل احبسهاوكلمهاأن اصثرنفك، ياأحي فت٠ولت فيكسل، 

أحرجهل وصاويرددت وبخل، ئح محثرة ماله وكاة رأى إدا الناس من كثثر 
أكرثانفك، انز أحي، ثا قول: S^،، أيه زنا أتركه؟ أز الكم الأل ثدا 
الئلأة؛اهُتئالِفي مال ي الإاداُت، فان الضادات، بقية زثكدا الزكاة، أداء هل 

عال1هلمالعتادات أف نحد اممه عباد أكثر لاوقرة:ه؛[، ءلأفثع؛زاه إلا لكارْ ءؤوإ٣ا 
تكل.زلا ممل، زلا الطاقة، قل اضن بالضر، ي:توانزذ ثقيلة، 

إماأكامحت، إق نفه نحرم الثاس بعض اثعصيه: قن الصز كيلك، 
فن٠ول؛الحرام، انزلع من دللث، أوبعم وأما؛التدليس، والكذب، بالغس ؤإما بالربا، 

محرم'وجه عل تتمامل لا اصثزنفك أحي، اصبريا 



ر|صمذاالقاءالتاسع 

مرتكي السوق ق ماشتا نحده الئناء، إل ب1ثر يل أيصا الناس بنص 
الثيء.هدا عن نفك واحبس اصثت أحي، يا مول؛ بصرْ، أنعها امرأة 

يصاببدنه، ِفي بمرض الإسان بماب هد اممب! ايدار عل الصز أبما 
ويتخ3لفيجنع أجنه، ففد الإسان بماب ماله، من ثيء ممد الإسان 

شيئا،يفيد لا والخنع مقدر، أمر هدا أحكب، يا اصحد بيتهم؛ محا فيتواصون 
يعنيأصلا، ؟كن لم الميء هدا أف ميز اصبر، الخزن، يربع لا الحزن واستمرار 

مول!له؟ نقول مادا منه، وتعذب لدللث،، يحزف ريال مليون ممد إئنان مثلا؛ 
أمك،بطن من حرجت، مد ألث، يوحد، لم المليون هدا اف هدر أحي، يا اصحر 
امتحنإسان فمثلأت الأولاد، أبما كدللث، كان، ما هدا أف مدر ثياب، عبك ليس 

الثسولداJ، كإ يم نحلق، لم الأبن هدا أف مدر اّبر، أحي، يا مول؛ ابنه، بموتر 
أعطى،ما وإه أحد، ما ف أة مآجمزها إثها رءارخ بناته؛ لإحدى 

ظيى،مهاضؤكإ،((ااأ.دمحنحء 
ربلث،؟اي نمب كم، مالكه -تال افه أخد مإذا لك، ذم ف4، كله الأمر 

كمإشخط؟أ

الصإر1أنويع فهده 
افه.طاعة عق الصبر الأول؛ 

اممه.منصتة عى والثاز(ت 

ijpjؤش'أتءزأأقنأؤأذمإالثبمفوثا؛ث\ققربماق افه قولآ باب، التوحيد، كتاب، البخاري: أخرجه )١( 
علالبكاء باب، الحائز، محاب، وسلم: (، ١٢٢٤)رنم ١[، ١ ٠ ]الإّراء: فلآامحلأُمحه 

(.٩٢١٠ال؛ت،رنم)



م«اتاسواالذمح

اض.أمدار عل والثاك: 
يالهناهة،القيام عاليه يثى الناس فبعض محلف، هذا النفوس؟ عل أنى أبما 

المنصبترك لكي عليه، هينة الطاعة بالعكس الناس وبنص حدا، ثقيلة وتكون 
الطاعة،عل الصتر عاثه يسهل اثس وبعضي كبيرة، مشقة عثه يشق شاق، صععبإ 

مدإيه حش يعجز، المصائب، عل الص؛ر يتحمل لا لكن المنصتة عن والصنر 
أسيمد ؤوثنآلنا؛آواس تنال؛ اممه محال ي "والعياذ؛اف~ يرتد ال إل الحال، به تمل 
ض؛ذءنبميي. ء 3 ظ ص ثة ت ممأن % آتاك لأ؛ئ ثء 

[.١١]١^:ه آاث«تإ0أشن هو ٥^، رآلأؤ-رأ 
واللام(،-)إن المزكي؛بالقنأ أكد تبماتموق\ق افه أف الأنة: ثدْ س نأخذ إذن، 

تنإلا جانب، م من ى محيتل المئر م، ِفي بل خاسرون، آدم بتي حمح أن 
والتواصيبالحق، والتواصي ١^١^، والحمل الإيإن، الأرح: الصمات -رذه اتصف 

بالصبر.

السورةهّن.ه إلا حلقه عل حجة افه أنزل ما ®لو ٠؛ لآءهآiدئر الشافعي مال 
لكفيمء.

اكثريعثن محقا محس امحا تثريثا؛ كفتهم ومحق نوعظة كفتهم بش: 
كفتهملمح، صيام، ولا حج، ولا وكاة، ولا صلاة، ولا طهارة، محها محس ثيء، 

الأربع،الصمات -؛ذ>ه اتصف، إذا إلا خر، ق ائة يعرف عاقل فالإسان موعظة، 
الأربع.الصمات -إذ0 يتصف أي( بمتظع ما بقدر محاول شوق مإثه 

الموشن.الرابحن س ؤإياكم بجعلنا اللآأدا سأل 
)،Y/القاسي الإمام مسثر تا 



واممؤناللاسع ال،لاء 

الأسا1ة

حٌطاهة١٣^فيالأساعمذمايس١^١٠٠- 

ونتجالعلمثة، والدروس الدكر، محالس حضور من ابنه يمع أب النوال؛ 
ائمظت،من ذك شابه زنا للأفلام، وانحه الالتزام، ترك الولد ثدا أف لك ذض 

الخالة؟هذه يهلاعِفي وهل افب؟ نسل عى الصد من الوالد هدا فعل يعتز يهل 

لأفضه؛ ثلأ الدكر محالس حضور ص أْالثإ أز أبوك، ماك إذا الخزابه: 
نمهإ،لا مول؛ ملهيا بالصرر، الوالدين -ثل يعود ولا خير، الدكر محالس حضور 

الذكرحلق إل ندهب انلئ، ت؛؛ن ألا المداراة؛ ونعى ^،١^^١، أن عل احرص ولكن 
ذك.أفته ما أو أصحا؛اائ،، إل تذهبح كآيلنف 

فا0الذكر، محالس حضور من الولد يمتعان الثدين والأم للأب يالننثه أما 
إداوالأم للأب سعي والذي ذللئ،، ق آنإن وهما اطة، ذكر عى الصد من منحهإ 

ينتطعان؛ما كل ساعداه وأن ؛ذلك،، يستبشراأذ العلم عل أقبل مد ولدهما رأيا 
الإئنان؟مامت، إدا الأولاد من ينفع الذي فمن وعليهإ، علته اممه نعمة من هدا لأف 

طهعنه اسخ الإئثان ، Suررإذا قياصصمُث البق هال ي الئالح، الولد 
٠.أوولدصالإيدعواه(|ر يه، بمتمع أوعلم جاييؤ، صدمة إلامن ثلاثة؛ إلامن 

٠٠ ••)5^0

I ٦٣رنم)١ وفاته، بعد الثواب من الإنسان يلحق ما باب الهبات، كتاب ت لم مأحرجه '( 



لق1ءاتاااب1سا1ةمح

؟امي1ءإدايترااثئءاسل في اثصايط ٢- 

الننلأصل من لكف إذا اواء أة اواء ض كلامك أناء ذكرث 
العمل؟أناء الئ:اء خاة إذا ^I، كاملا، التل هاِنتيطل 

والإعراضمدافعته، محالواجب المائة، أثناء ق اوياء حدث إدا الخواب! 
يصره،لا دلك، فإن وعجز، يدافعه الإسان كاذ ؤإدا إليه، الألممارتإ وعدم عنه، 

امرملإن لكن ]اوترة:ا"ح'آا، ه وتعها إلا مستا أس قهف ي ؤ تعال! اممه لمول 
فإنأوله، بطل آخره بطل إدا مما ونحوها صلاة ل كادز هإذ ا،لراءاة، ونوى معه 

الأولواوكعة عامدة، الأخيرة الثكعان وقول1 أن يمكن لا لأنه تعلل؛ الصلاة 
فإن—مثلا— كالصدقة أوله عل آخره حكم ينحب لا مما كاف ؤإف صحيحة، 

ليتصدقدراهم عشرة فلوأعد يصح، لا والثال الرياء، من خال لأنه يصح؛ الأول، 
الخمسةفإن الباقية، الخمسة النيهِفي دخالت، ثإ خالصة، يث بخمسة فتصدق >تا، 

فيإهوالصابط ئهدا الثانية، ق ؟5ون والتطلأن فيها، نقص ولا صحيحة، الأول 
أتائها.ق الناذة ي اوتاء >أ إذا 

يضره.لا يهدا معه، يسرمل ولم عنه، وأعرض دافعه إدا قلنا الأول! 
هإيهأولها، عل مبنيا المائة آخر كاف قإذ نظرنا! معه امرمل إدا والثاق! 

اكايوبطل الرياء، من الخال الأول( صح ؤإلأ كالصلاة، أولها بطل آخرها بطل إدا 
١^^١^شابه الدي 



الت1سعواصاوز|ااااق1ء 

مقودامس:حكم ٢- 

راتبهمن ^ ٢٠دام>تقطاع تقوم الثركة وهده ثركة، ق يعمل رجل الم«ؤالت 
اماللموظف، ياشه إجباري الأ'سةطاع وهدا صهص، تامم قيمه شهر كل 

قأهله يإشراك يقوم أف عور هل والنوال؛ ئهوبالخيار، وأولادْ، لزوجه ياشبة 
التأمين؟هاJا

هداعوض يعطيهم رثإ لأنه هدا؛ أهلهِفي باشراك يقوم أف بحور لا الجواب• 
ويستهلكممر، مرض لأهله بمصل وربجأ مرض، لأهله يجصل ولا الاصتقعلاع، 

عقدوكل والغرم، الغنم يئ دارا النمل هدا فتكون مرات، عدة أعطاهم مما أكثر 
المحزم.اير من ئإنه والغرم، الغنم بهن دائر 

وأمنهم، محا فالبمرسا اجارثا، الأمر دام ما ئن، له أثاثاص 
فقط.أء3لاهم ما بمدر عندهم يعاي هإيه علاج، إل بحتاج ما عليه 

أيدا؛يمرض لا ومد آلاما، علاجه ؤيستهلك، الأول السنة ل يمرض فقد 
أيهميز نإدا فالثالمه، الإجبار نبيل عل منه أحد وما محرم، إثه دقولت ؤلدلك 
أ.ءطاهرم.ما يمقدار إلا عندهم ملأيعا1ج مرخى، 

••هصى•*

-t

أفر؟ناذا الأمحر الثثهد ل والإنام اشجي دحالث، ^١ ا)ثؤال: 
كرمحبرةمعه، فادحل الأ-جمر التشهد والإمام^، النجد دحلث، ،١ الجواباأ 

علك•بقي بثا تأق نلم نإدا اجلس، ثم هائم، وأنت، لحرام  الأ



لق1ءاتاوباواالنمح

ثكذتدركها، لإ أنك الشيح اه؟ أدركت ئد بز! نمر ل ثص 
للمسجد.حفورك وعل نيتك، عل تثاب 

••هصق(•*

حف1أهماءةامآىتجثب:٥- 

ئممإةزاةةمآنمحس؟
صس 3. الثي وأن حرام، لنجئ-ا القرآن قراءة أن الصجح الجواب• 

؛غتسل.حش يقرأ أف له يياح لا قإيه توضأ، ثو حى ذلكر١؛، 
••)محيى•*

١^^٠:ضاس1بضايقه ٦- 

الإسلاميالعالم ق افه إل الدعوة تعاق إنإ ت العلم طلبه بعض يقول القوال! 
صالذي الاوقن6.( ق السديد للمنهج الدعاة محالفة عى ناتج واصملهاد تضيق من 

فضيلتكممن آمل المقولة، فدم صحة مدى هنأ افه. إل الدعرة ل الانبلماء منهج 
التفصيل؟

مضايقتهاممد؟كون عني، يعيادة د-ول عل أ-حآكم أن أستطيع لا أنا الجواب^ 
لكراهتهاللدعاق مضايقتها يغون وقد الدعاة، بعض تصرف، عل بناء للدعاة 

العموم!نبيل عل يالئنبه نقول يحن لكي عئتلمول، والناس ندرى هلا للدعرة، 
اشنودويل الخلق، إل الحق إيصال ابمةِفي يسلكوا أف للدقاة بمُ:قغي 

jأيما وأحرجه (، ١٣٢١٧رنم ، ٣١٣/١٢الهمر)ق واممران ٤(،  ٦٩رنم)مالك أخرجه )١( 
الأس.وصححه رجاله (: ١/٢٧٦(قالاسي)ا  ١٦٢رنم  ٢٧٧اسر)آ/ 



اتهءالت1سعواص،وز،

أقربفاسلك الإصلاح، الممصود الدعو، احتقار ولا للممس، الانتصار ولا العتب، 
متلبساأمامي ثخص عل أتكلم ألا الصلحة من يكون ممد الإصلاح، إل الطرق 
للكلام.محال فيه يآكون آخر وقت إل هدا وأوجل بمنكر، 

بالفعلأدعوه ولكي بالقول، عليه أنكر ألا أيصا المصالحة من يكون وقد 
اضلأف أونقدية؛ عيية، هدية أعهليه بالضيافة، وأكرمه بيتي، إل أدعوه بالتأليف، 

قلو-بم.للموكة نصيبا الزكاة من جعل ستحاةثؤةت١ق 

أدىمحا بعضهم أوعل الدعاة، عل اللأي مص التضييقِفي من محصل وما 
أمرانت>اسبثها أن 

أذتريد إطلاقا، الحق تريد لا للحق، كارهة الدولة أذ ١^^ الأم 
مايفعل وكل جهته، عل كل لاللكهمون:ا•[ د,نه ول ؤتقد:أؤ الناسكل: تكوف 

الفوصى.وعدم الأص، عل المحاففلة بشرط يشاء 

بصلمة.لف الطريق إل تمت لا الحقيقة— —ق وهده 

يويدوما،ورب،ا الحق، إل الدعوة يكرهون لا الحكام يكون؛حضي وقد 
يشرالمنهج هدا لأف الدعاة، بعض من معنا منهجا يتكرهون لكي إليها، ؤيدعون 

لنشهدا فان محاسنهم، ذوق الحكام- -مثالث اقالب ذكريث، إدا رعاما، عل اوعثة 
إفيمشافهتهم الأمور ولاه تناصح أن السليم المنهج إن بمال: بل سلها، منهجا 

اهتدوا،فان بهلريقآحر، أو امتهلعت،، إن ييدك تثلمها إليهم، بالكتابة أو ممغنث،، 
لأمالحكام، ثوم م الئاش تحر أن المصلحة من فيز ؤرلأ المطلوب، هو ^١ 
المصلحةتنعدم قل بل الصالحة، س محصل مما أكثر والتفرق والضاد الشر من يتح 



وق1ءااتااب1واالذتوح

عئالضغط حاول الذي لهذا أحضع لن آنا ت وقال رأسه الحاكم ركب إدا مْللما، 
مثلا.الشعب بإثارة 

إدافمثلا ه، نفالشعب إل الدعوة رجة أن السلم المئهج اف نرى لذلك 
تتقول الشعب، نفى إل والدعوة الخهناب أوجه بالريا، تعامل السغب ق كاف 
عنه.^١ ٥٤١١والواحب، فيه، يتعامل أف للإسان محور ولا حرام، هدا 

الغناءمن الإذاءاُت، من يمع ما او الغناء، أشرطة أن رأث إدا كيلك 
محوز.لا هذا محزم، هدا اض، ايقوا وأقول• دللث،، من الثاس احذر منتثزا، 

اشالحكومة عن يتكلم ويذهنر صفحا، هدا ص يضرب الدعاة بنص لكن 
وكذا.كذا ومر انمازفح، وتقر الربا، تقر إما مثلا؛ فيمول ال؛يء، همدا أقرئت، 

مممالحبالضرورة صي إدا والشاوسا الشص،، إصلاح هو ميء أهم 
ئك—~بلأ والحكوم ومحكوم، حاكم من مكون أفراد الشص، لأل الحكومة؛ 

للشم،،يالنمه جدا قاليلون لا —مثلا— الحكومة أفراد الحاكم، من أكثئ 
الأمرولاة أن هدا من فينتج الحكومة، تملح أن بد ملأ الشص،، صلح ؤإدا 

عنها،الثامن وتفريق الحكومة، إل الإساءة الداعية هذا مقصود أن يتصورون 
دلك،،أمتة وما صالحة، لبمتؤ وامتا وعصياما، عليها اختلافهم إل والدعوة 

له.ينتصر من وعل الداعية، هدا عل يئلون 
أنمحرظا،محيأ،أنكرها؟أقول:لأةور النكرات كانت bن 

المعازف،،أو الماحنة، الأغاق إل نستمع أن محور لا بربا، مثلا البوك بع أتعامل 
تنثرأو حليحة، صور فيها اش الجلامت، أو الصحف!،، نشتري أن مثلا محور لا 

ذلك،.أئتة وما هدامة، أفكارا 



واصمنا1تءامم|،ااع 

ظ؛ضةاسواسدلالأداى:٧- 
 Jوأدنوكعمن، وصل الظهر، صلاة قبل المنجد اشحص يحل إدا ؛ ااثؤا

اضن؟أزثكممي أربئا، صل فهل الزدن، 
قإدامجد، تحية يعتز بل الرانية، من ليس الأدان قبل صاليت4 ما الخراب! 

زكعى.م زكعتم، فصل الوين أذن 

ا،،مىذناسة:٨- 

اسمل ء مي ورد وهل رضوان، اسمه الجنة خازن أن ورد هل الئؤال(! 

فيهأعرف لا لكنني رضوان، اسمه الخنة خازن أن الآثار اشتهرل الخراب! 
.الثمول عن صحيحا حدسا 

جتييلرب، ررالثهم القل! استفتاح دعاء جاءل( ممد فصحح، إنزافيل أما 
كئمحا;آنمحت، زاكهادة عايَالم، اثوا0 ما> ئن>امحل ؤمكابجل 

يدكفي؛اثانواسولئون«راا.

خ؛(سعاسفامجأئ٩- 
ءَماق,ي. أخيارفيها وهي هنا، من تصدر اثيي الحلية الصحف بيع حكم \ذثؤ\و(\ 

لها؟والدعاية والغناء، والفن الرياضة 

(.٧٧* ل رمم الليل، صلاة ل الدياء باب المافرين، صلاة محاب لم: مأحرجه )١( 



لقاءاتالي،د،النتوح

يعونما هل الإسان اطلاع عدم أن أزى لكي تبعها، لا اتركها هذه الجواب• 
منحلا ما قامر أحبار عل تطغ أن نحب كنت ءإدا نقصا، عبر ي ق

•اثت؛ن بين عقد البح لأل جاريعه، شراوْ جار وما موجود، وهذا هذا، 
*•ؤصى••

حفا؛االوفاء- ١٠

يعافاوجل ه شهر، م من البيض الأ؛ام بصيام نذرا نذر رجل 
عليه؟مإ توقف فإن العطس، كثرة من 

أنعلبه وحب شهر، كل من أيام ثلاثة يصوم أن إسان نذر إدا الجواب! 
ألثدر ارس البي يال ومد طاعة، الصيام لأف مهر؛ كل س أيام ؟لأ؛ة يصوم 
افبمهلأبمه4،ارُينمي أذ ثدر وس شلنه، افه يطع 

ئلأمتتابعأ، ثكول اذ يشرط لب كال إدا متوالية، ثكوف اف يلزم لا لكن 
يمهلز-تدا آحرْ، ويوماِفي ونطه، ويوماِفي الشهر، أول، 3، يوما يصوم أل بأس 

الأمبؤع.يوماِق يصوم ان يعحز أحدا أظن محإ عليه، 
.•)محصى•*

حكمأجأد،،ةئركالصلاة؛- ١١

ورسوله،فه والحادين المملين عبر ص المنزل ق الإحوة كاف إدا \ذثذ\ل.' 
يقومأحدهم كان ؤإدا المنزل، نقس ق نسكن باننا علتا معهم، التعامل يكون 

طعامه؟س آكل اوأن معه، أشرب وأن آكل، بحووأن مهل ماله، س بالإنفاق 

(.١٦٣ رنم)٨ الطاعة، ق النير ياب والندور، الأي،ان كتاب البخاري؛ حرجه أا 



الاقإء

مبلمالواجب ورسوله، اممه تجال ثل يصل، لا من فيه الست كال إدا 
هالوهد القلوب مثالب اف لأف يدثه؛ أن افر فلعل نصيحته، ثيء كل 

محرالنمم«ره.من لك واحدحيٌ زجل بك، لأذبمدى *مواف رمووافه 
هوكال ؤإل حش البيت، من الخروج هالواحب ينصح، ولم صح، فإدا 

ال•^٠ ثذ ثئئه ه محتبما لدر بجآتل آثه بمي ؤو*0 ذإت-ه: الممم-يى، 
لالطلأق;آ--ا[.

••همى••

صدضسكلاسو:ض، - ١٢
أجعأل ل محي ههل الفئهر، وهت عل ويحل ثمر، ق كنلم، إدا الئؤال،ت 

العصر؟وهت يحول يبل البلد مادحل أق العلم مع تقديم، جع والعصر الظهر 
الظهر،وقئ، ويحل بلده، عل الإئثان أقبل إدا ثنى: حتج، لا نعم الحواب 

"أوثغلب،يعلم كاف إدا الأفصل لكن تفر، 3، رال لا لأيه إليها؛ العفر بجيع أف فله 
فيهليس لأيه نجع؛ ألا العصر ونتت، دخول يبل بلده إل يصل- انه ظنه عل 

ملأحرج•لوجع لكن دلك، إل حاجة 

المريقةأدى همد احرى، مرة يصليها هلا العصر، قل بلده يحل ثإدا 
وانتهك،•

••G_0••

(،٢٧٨٣رقم)والتبوة، الإسلام إل الناس اض،. لياء باب الخهاد، كتاب الخارمح،؛ أحرجه '
٢(.٤ ٠ رثم)٤ طال_،، أي بن عل فقائل س باب الصحابة، فضائل كتاب لم: م



لق1ءاوااسائسءح

ئمود«(ضض:- ١٣
السعودة،اودينِق السلغ حماعة ض يئهوف العلم طلاب بعص ئناك الثؤاو،ت 

محإعظنا، عأووا فيهم ويعأوول لهم، عقيدة لا قإثأم هئم، مالوا لا والثةاأوقوأو0.' 
لا؟أم نتهم تذهب وهل فيهم؟ تقول 

بعضهموأل كثثرا، جهلا عندهم أل لهم• فتقويمي الكلغ حماعة أما ايواب• 
للثالوكيالتنبه كمر محر دللث، مقابل وفيهم رأيه، عى يتحول أف يمكن لا مثتصس-، 
افههداه الئاس أفق من فامحق من كم صال، من أيدتيم عل اراره هدى وكم والممبل، 

كير.وهدا أيديبمم، عل 
لكنثر، ويهم خر، يهم مهم أيدبجم، عل أثلم كافر بن كم وكدللث، 

هإيهالحق، له ييشتا لو حى يعاند لك؛ قالت كنا وبعضهم الجهل، عليهم يغلب 
مناك.شاله لا 

عيدشه؛،ما عقيدتيم ق أل أظن ما السعودية العربية ا|لماإكة ق منا عندنا والدين 
والتمح,مورمله وكتيه وملائكته ياممه نومن تحم• مال،• ورموله؟ بافب اتوثن لوسألته• 

نعم.3ال! خمسة؟ الإنلأم أركاف بأن يؤمن تحم• ءال،• الأجر؟ 
صفاتمحت نبوا أنم جهلهم ؤمن الخهل، قلت- -ك،ا عيهم يوحد لكن 

هوانه .ت امح، مال ما لمنهجهم رموا أثم لو حْلأ، الرتيب وهدا لمنهجهم، 
والإمحانالإسلام عن ه الئي سأل حئن جنيل، حا-يثا ثصمنه ما ودللث، الدين، 

سأأتام ررهداهل اس: م محالِفي م وأنازابما، والئاعة والإحسان 
د.يم«رن.

لم•وم٥(، رنم)٠ الإبجان، ص الني. ■جريل سؤال باب الإييان، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
رقم)٨(.الساعي، وعلامة والقدر والإسلام، الإي،ان، معرنة باب الإي،ان، كتاب 



لكنهاواوسة، القرآن من مأحوذه صفات وهئ الئت، الصمات هذه أف لو 
لهمحيرا لكال جزيل، حديث منهجهم عمدة وجعلوا تركوها، لوأثم قاصرْ، 

معهمنحرجوا أل العلم لطلاب ثثعي أيه درى لكن عنها، ينهى لا أننا الهم 
أرتحدك علئتا ما ^١ الناس عل يوثرون لأمم وتعديلهم؛ تقويمهم أجل من 

الدعوة.ولناِفي رهئ، عندهم لأل والكافر؛ الفامق هداية ِفي أثرهم مثل 
١^١؟أطلب أض أز نيم أحرج ثل ،؟ JU^ا الإنتان: محال م زأثا 

العلم.طلب ض معهم الخروج ولايصديلث، العلم، اطلب له؛ لملنا 
أهلمن إخواننا من أناس دهن، ومحي فيهم، خلفون الناس حاو، ؤل وعل 

كلهومحالوا! هدا، المجمع عل وأثنوا تقريرا، ورفعوا لجمعهم، العام ئدا بريدة 
الوحي.رر مق 

ساعاتأرع واستمر المزب أذان من فيهم عنطب، كاف الذي ئدا مال حتى 
عد\ءودعا متعدون، فنحن حهلآنا، لنا يسن إننان لأي مستعدون ثحن دال،ت 

مل.من علئه كانوا عثا هداهم اف4 فلعل الحق، بيان إل بالذات السعودية 
٠٠••©^©

حكاا(هموالإسن؛)ئدةاهمآن(؛' ١٤

القرآن؟مادة لففلة ئكرْ هل الثؤال،ت 
القرآن.حصة القرآن! مادة فمعنى لامح5زه، الخوان! 

••©ص©•*



هءاتاك1بالف1وح

١٥-

حولممط ملاحظة أقول أن ل تمح ولكن أمأل، أن أريد كنت القوال؛ 
لخمعت ما متابعة من سنوات عشر حلال من تقريبا دارت، اضر الأسئلة هذه 

هذهومثل التعصب، قضية من فيه تفضلت مما ممزا وحدنا وغيرها المتحدة الولايات 
حيدةوهذه آحرْ، إل الزيارات، بعضر فيها يكون اض الأمور بعضن وهثاك الأسياء، 
الإسلام.صفات من وهي، وطيبة، فه والحمد 

هن.امحقر السنوية الاحتثإعات من وعيرها باكستان ل محصل لعا يالنسيه أما 
إلح،والهنن.، وبتجلادش من؛اكستال ياتون النامؤ، عامة من، مليونان تقريبا الأ'جماغ 

عن،التوحيد كلمة تمميع ثجد، من، الدعاة بحضؤر أو العلعاء يعقمر حقر ؤإدا 
ويكونقير، فيه يكون القريسي، المنجد ولكن، الأصوات، بكل ترتفع الميكرفونات 

بتائامنكر إنكار تسمع ولا آحره، إل هناك وقير جنبه، الذ«ي المنجد ق قير هناك 
إحوان،يا ومول؛ تنصحهم وكا أمريكا، وخاصة الدثا بلاد ؤيأتونإل هذا، حول 

واحدة.هل.ه عتها؟ وتنهون تذهبونإليها، لا قيادا هناك، موجودة الشركيان 

كلم.تين!يسمعوا أل ينتظيعون لا تفضاث! كنا التعليم، قضية هناك أيصا ثم 
كثيرارأيناه هذا الوهاب، عبد اومحمد تيمية ابن، الإسلام شخ وكلمة التوحيد، كلمة 

الإخوةبعض ومعهم موحودينر، عوديئن المن، الإخوة بعض ولكل كثرا، 
والتوحين.الثنة كنب، من، ّتيء بأي يتكلموا أف يستطيعون ولا الأفاصلي، القهلريتن 

إياها.يعهلومم محم>صة؛ال.قة إلأِلأشياء لدرومحن،، اق 
رأيت،،ننا علم عل تكونوا عر للأمانة، لفضيلتكم أنقاله أنا الكلام وهدا 

خثرا.افه وحزاكم أقول، عثا افه أمام مسوول اطه— ثاء —إن وأنا 



الهاءاممسعماممزا

لاJما■ءةيالئتسه لكذ هناك، الناطق لبعض صحح هذا نعم ١^١>^<,' 
إطلاها.ثدا لائلأون لإيي المطكة، j ئنا 

••©صى••

إئئذيهأهتاقاأردإب.- ١٦

وسمعتحطأ، قتل كفاره عئ وبركاته، اممه ورحمة عليكم السلام النؤالت 
الموضع،هدا عن علمكم ي الإسلامية، التاليان إحدى رقاُس،ِفي إمحاى هناك أف 

هذه3، الأممل إل وجهونا ذمتي، به تترأ بجا دلك إل الوصول، ل سش وكتف 
محرا.افه وجزاكم الكفارة؟ 

شت،فيوقد بالثلأم، مسبوق موال إلقاء ق الثاكة المرة هل هذه الحوارء،ت 
الثلأمإلقاة إيا الئنة، من بز القوال إلقاء عند الثلأم إلقاة أة محالز عدة 
معالخالز المحاذ أو الأن حر أعلم ولم قوم، عل المدوم عند الملاقاة، عد 

واحدة.هذ«ْ عليكم؛ الثلأم ثالت أل يأف أراد إذا اممه.ق، رسول 
ولالثصيم، هناِفي موجود يهن الرقاب، إعتاق من الأج ذكز لكا ُالنننة أما 

يتامور،المأمونين من افه— ثاء —إن ثحنبهم أناس الرياض وموحودِفي بريدة، 
الرياض،ق الهاتف رقم وأعهليك الظهر، أصل اض ثاء فإن ششت،، نإدا الطل-،، 

ثريدة.وق 

^ياضس<وضحوطنيمىشاسر؟-  ١٧
قو\5ولا أذ الصأحح— القول ~عل فيها يشرط هل الثبسهأ عن اJثاؤالت 
الحجرأمَلأ؟



لقاءاتاكاو،الفتوح

ِقتكون بأن مشروطا ثيس احيمهق تحريم أف الصحح؛ القول الخواب! 
مَآيحمتن غئو)ً=كم ي أكفي ؤننذمم=ظلم تتال: قوله دلك بهن الحجر، 

ه،حجوريتظم ق ^١^٠٠ ت وصمم اممه محدكن ]اشاء:مآآ[، لهزه يحشد أكي 
دخلثر^^١' ثم ه هاوت يم ه، يهن يكشر آكي هؤم ق اكامح،• 

دلكفدل الأول، القيد عن وسكت ]اضء:'آ'ا[، ه هضلإ جنتظخ دة بهنى 
أوالخالب أن ء باء أي: أعيق، مد ص ولن،ا م، غيث الأئل ١^ ف أم 

وهو- جهورالعل،اء علته الذي يلهياكاف الزوج، حجر أمهاِفي بع تكون اويبة 
تامحت،لولم ثل الإننان، حجر دكوفِفي أف الرمحه ق يفرط لا انه الرا"؛ح~ القول 

من—مثلا— كاثث ونو ^، Ijيحل قد كاف إدا وبتبة، مهي اثها، طلق أن بمد إلا 
عليه*حرام أيصا مهي عنده، كاستإ ولأ ١^١^؛،، الروج تعرف ولا سابق، زوج 

وحلاعلتها، ولحل صحيحا، عقدا امرأة عل عمد رحل سؤال: هنا لكن 
تكوووهل ابتها؟ يتزوج تحورأل مهل طلقها م الحاع، دول بجا ٩ امتمتع و٩ 

له؟محزنا بقها 

]اشاء:آآ[،دهرك>ه دحلتر سءف\' دم يال،؛ لأئه محور، الحوابح: 
هدهفتكون هدا وعل لالننا»:مأآ[ ه عشعكتم جكخ ^٥١ جامعتموهن أي• 

حلالاتكون محامعها، لب ولكن زوجها، بتا حلا الص المهللقة ؛شت، أعني• البشت،، 
محارمه.من لتنئ، لأيأ له؛ ولالكلف يتزوجها، أن فله النكاح، جهة من له 

وحلاعلتها، عقل. إدا أثه يفلتون الناس، من ممر عل نحفى هد المسألة وغي0 
الأمرولتس لها، يرما يكون وأنه عليه، تحرم ابنتها أف ا'بماع، يوف وعامرها بتا، 

كدلف،.



الاقاءاممسعواصمذ،

السض:Uيقدريه - ١٨

أرجوالتوصيحوالأنفس القرب الثؤاو:هلص؛اممار 
لا؟أم تم حدة إل مكه من الانتقال هل وصح تج 

بالزمن،أو بالمتاهة، مثير الثمر هل حلاف! فيها هدْ المسألة الخواب! 

مراكتلو وثإنتن نحوواحد بلغ ما بالمثائة، مثير انه عل العلمإء! وحمهور 
يومه.ق منه ولور-ح ساعة، بنتئم، الإئنان قهلعه ولو قهونمر، 

وماتم، قهو تما الناص عدم ما العمْ يقول؛ مذ العلناء ؤمذ 
الرياض،إل بالطائرْ تام الإسان فلوأف هدا! فعل بتمر، تزو'\هليس بمدوْ لم 

الرياض.لبعد تما الناس لعده يومه ورجعِق 
يعدونهلا قإثم ر-بع، ثم له، صديق عند وثعدى بريدة، إق دهنر ولو 

المرة؛الوف،.أف نهن الئواب،، إل أقرب زهدا المثاية، لئرب توا 
الناسبعض هدبمد منضبهل، ولا ممرد، عثر المف أف هدا عق ينكل لكن 

ينقطأف يمكذ لا السألة هلدللئ، تمر، عي الآحرون يخدم وهد __؛، هدا 
؛اiثامحةؤ١^١ ^١: ١^^١٦^١ 

متافر،فأنت فأكثز، مرا كيلو وثإنان واحد متاهه توا ئوث إدا ؤإنلث، 
افر.بمظن ديك يوف وما 

الأينأما سلئج، لا هصر ننتاهه مبق فيقا بينه،ا المتاهة فكانت، وحدة، مكة أما 
وحدةمكة بئ ما منامة يلغ قلا الأحرى، من وذقت، يومع، كلثيهنل لأف فلا؛ 

القضر.نناهة 



لق1ءاءاك1و،الفتوح ١١٠

هداعل ؤيدل العترة إن يقول• من مع الصواب إن لكم• أقول وأنا 
عزثان،ق معه ومحصزوا معه، وحمحوا ءقيأدةلأؤئمُ، افي لإ حجوا مكة أهل أن 

ياثثاقة.الثمر يثيرون من هدرها اش الثاهة يلغ لأ وهدا مزدلثه، وق 
٠محصى•  ٠٠

ساص(ومثمركرضواحدة:- ١٩

بمدأذ أراد >قه ق زص ئنافر، إننان أقول: إلك اف أحسن الئوال: 
العصر،صلاة معهم يصل أل وأراد مقيم، السجد هدا ؤإمام مجد، ق حماعة 

ثةزمحته أم نكناُت،، ثلاث، الإناميئ تله؛  ١٩بجرامدحة، الثىتة 1زأ4!وش\ب 
القفر؟

ركنايخ،أربع يتم أف عليه تجب هإثة ركعة، آحر الإماملا أدرك إدا الجواب• 
وماهصلوا، أذركم *وما وملم—ت آله وعل عاثه اممه —صل الئم، قول لعموم 

داتئلمهآبجا«اه.
زجنناؤإذا أنبئا، طنا نم كنا إذا إنا نئن: زي ماس ابن ولأن 

ا.المامم.®ر ننة *نلك، هال،أ ركعث؛ن. صقنا إلرحالنا 
معه،ودحلت، التشهد، ق ولو أربعا، يصل إماما أدركث، إدا هدات فعل 

قلعه—٠^— زكعتمر صل هد الئاتل ٠^١ كال قإل ^؛*1، ئتم ال وجث، 
Jll^ ،، أربعا,الآل الصلأة يعيد أف بد هآد

كتابوسالم: (، ٦٣٥رنم)الصلاة، فاتتا الدجل: باب الأذان، كتاب الخاري: أ-محرجه )١( 
٦(. ٠٣)رنم وسكتنة، بوقار الصلاة إتيان استحباب باب الصلاة، ومواصع الماجد 
(.١٨٦٢^، ٣٥٧أحمد)r/)آآ(أحرجه 



١١١القاءالت1،،عُالتص 

أطينيزعئنثهوسم،ضةاسل:- ٢٠

١^١١،قل أرثا يتل كاو الئ.محُ ض بث اش، اءابكم : ١^١٧
بركميوأقر أيصا، أ ر الصحي وصلاة ١^١^، عل أ الظهرر بمد زكعى ؤيزيد 

ممره؟اأكافرق عانها محافظ يهل ؛، \لئغوءا
اتيافلين1هاإلألأثم اوافل، حمح يتل تفرم اكافرو الخراب: 

باركها،الثنة ثبتت هذه العشاء، وراثة المعرب، وراثة الظهر، راثة وهى• ممط، 
وصلاةالصحي، وصلاة اللمتل، كصلأة مشروعيته، عل باق هإثة دلك، عدا وما 

راتبهوهي• ثلاثة، الثوافل من واسم ثابت، هذا كل النّجد، وتحية الأنتحارة، 
حاله.عل ثهوباق دللئ، عدا وما العشاء، وراتبه ا1عرب، وراتبه الظهر، 

••ؤصؤ(••

ُُوَمََ 

ضادطالإطدةامبحعصاصداّو:- ٢١

مولم ^١، الأم الشئد من ونمق ئباءك، ضلأة ق كث إذا 
مجودلها يثنغ اش الزيادة صابتل هو وما أر-بع؟ يهل القيام إل الاعتدال إل 

امو؟

كتابوالزمدي؛ (، ١٢٧١)ريم العصر، قبل الصلاة و1ب التطؤع، كتاب داود! أبو أحرحه )١( 
حن.غريب ونالات ( ٤٣رنم)* العصر، قبل الأرع ق حاء ما باب الصلاة، 

•رنم)أااا( مثض، مثنى التهلؤع ماحاءل باب التهجد، كتاب المتاري! أحرجه )٢( 
(.٠٧٢ ١ رنم الضحى، صلاة اسحباب باب، وقمرها، ايافرين صلاة كتاب لم: مأحرجه )٣( 

ماله افه عم منة، مهإ ^.^، لا ركشن صل م ةث.ا، وصهمتى ئوصأوأم رنن حديثح! يعني ( ٤ ) 
لم!وم(، ١٥٩)رقم ثلائا، ثلاثا الوصوء باب الوضوء، كتاب البخاري! أحرجه ذنبي'*• مى مد.م 

(.٢٢٦)رقم وكإله، الوضوء صمة باب الهلهارة، كتاب 



لق1ءاتااسالثمح ١١٢

يرجع،:jئلأ قاء، انثأ فإن الأم، الشئد ض الإنمان قام إذا ^١^،: 
يإثهقاء، ينشم اذ مل ذكر ؤاذ الثلأم، مل سجدين يجد ثم صلاثه، يتم 

ؤيتشهد.فثرجع التشهد، ثني الي«ى اكاي الركن إل يصل لم لأنه يرجع؛ 

أوعاله رجب عقثه إلثاة قارنت، مد الأسان كاذ إذ مول: الخال هدا ول 
١^٠^.نجود نجب ملأ ؤإلأ نيادة، لأما هو؛ لليجد 

فارمت،ولو عليه، ميء ملأ ر"؛خ إدا انه ا شعبة بن العثرة حديث، وظاهر 
إلركن من انتقال إما إذ لداتها، مقصودة لست، الزيادة هده لأذ عقبه، إكاه 
ظاهرص ي - تزكها ؤإذ إّل، ملأ الفقهاء، مال ي للم تغد فإذ نكن، 

بأس.ملأ — الخديث، 

••هصى••

^ك٠إسع٠طلأنمأ- ٢٢
متوفرةلبمت، اليضاعت ولكن تقسيهل، بع يبح رجل ل الخغم ما الثؤالت 

أحز،بائع أي لدى دينار ألم، شمة ميارة — —مثلا نحد الثال؛ ٌنبتل عل لديه؟ 
"Y./(قدرها)٠ بزيادة للث، فيعونها المال(، أمللث، لا وتقول! المؤسسة هده إل فتيم، 

الأول؟^^امأماَبطمملمنتيابئع 
يثّرثها،أذ وأراد فأعجثه، نعرصن سيارةِفي رأى رجل موال• هما ابواب• 

سْلأثترى ألفا خمستن وض ومال: تاجر إل فلخا؛ ^١^، نته يل ثكذ 

يس،للم يا؛ ركمحن، صب، ثأثأ ثب، بن امحثرْ بما صئ، ئال؛ علاثث، بن ;ئاد حديث يعتي ( ١ر 
ثمتجدم، تجد م نئم، صلاتي من مغ يلنا قوموا، أذ إثئهم ثأئار حش، من يؤ مسبح 

(.١٨١٦٣ا،رنم ٠ ٠ f/ )٠ أخمد أخرجه ذثوذ ئكدا٣^١ يال،: 



١١٢سءاممصواصمبي 

سجخنيالشسيط عللثا تكون لكنها الفا، خمسين اقرخبمك يامى، لا فقال. السيارة، 

حائز.عتر هذا؟ ق تقولون ما ألما. 

وأبيعهاالألم، الخمسين واعئليه العرض، من أشتر-٦١ آنا التاجرت قاو إدا 
واحد،الموصؤع لأل حائز؛ عتر وهدا حيلة، فهدم ألعا؟ دسئيى بالممسيتل ءاّيلثا 

صيينأخلك،،ولنلأ
اشراها.ما له الكلام هدا وء؛لث، أتيث،، انلث، 

نقدا،يشتري إنثان وحاء للبح، أعدها ٌسارات< الإنسان عند لوكاف نعم 
هويه، بأس لا فهدا ، ١٥١١سئن ئال! ممثطا ،؛- ٧١داو،ت ^١ ألما، بخمسين فمال! 
فيأخذهئمثطا، سمن أو نقدا، بخمسن عليلث، هي للمشتري! يقول أل له حر، 

أوتأذا.تيذا، الممتري 

انام العارض، َفي للث، يصلح التحر الثيارْ وانظر اذهب، مول! أن اما 
إشكال.فيها وليس حيلة، مهده للئه، أبيعها ثم حابى، عل أشترتها 

اشراها.ما منك، سيأخذه الذي الريا ولولا بل اشراها، ما فلولاك 

ثمول!مرض، مهدا بخمتن، للث، وأبيعها بخمبن للث، أشترتها أنا مال! فان 
ؤيعطيكقرصا، ؤيال ألف خمّين أعطه للث،، وأبيعها أشتريبما، تقول! أن من بدلا 

راها.

القادم،الأمبؤع آحزِق لقاء إل افه— شاء —إن ثعود اللماء، هدا يتتهي وبه 
الئالح.والخل المائ، العالإ ؤإياكي وه اهُوإ1كم، نشا 

••هساى••



مءاتاكاسا1صن ١١٤

ائقاءامحة

-محسؤ(-

وأصحابه،أله وعل محمد، سنا عل وسلم افه وصل العالمي، رب ممب الحمد 
بعد:أما الدين، يوم إل باحان بعهم وثن 

باسمتعرف، والي امبؤع، كل تتم اش اللمثاءايتج من المقة اللماء هو فهذا 
ربيعنهر من والعئرين الحادي الحميس يوم ل يتم وهذا الممتوح(، اباب )لقاء 

ه.١ ٤ ١ ٦ عام الأول 
وق،،؛؛إوسور؛اطنريو

قولهوهي تنثر ما عل الثورة هذْ تمسثر عل الكلام ق اللماء هذا بتدئ 
مالمأأن هرعئ1ث وعدد،, تالأ هع آيذى أه مزوقتنئ لخفؤ ^٢، ثاذقركاق(ت 

أثتق0ثاثء 0نثاأثبم آثتن ِذ ةثث0'لآئقئ 
-٩[.]الهمزة:١ مدد؛ميم صو ؤ،  ١٥٠موصد؟٤^٠٠ أ'لأثدق'هاإلإا مئ ملئ ح©ألإ، 

محقه؛مرز يقل وأ تحال؛ قوله ميخ 
أي:وعيد، كلمة وهي بكلمة: سحائهوةئ\ل اممه سدئ النورة ذْ هق 

آخره.إل ه ل*-رق يجيز}' الصفايت،: تهده ائتف لن وعيد ثبوت عل ثدل أنها 
أصح•الأول ولكن جهنم، ل لواد اسم ؤدأ(ه إل وقيل؛ 

والهمزهالعموم، صع من لالهمزة؛ا[،)كل( ث>ةه مرز يجٍطذ ظ•' قال 
المعز؟ق أوؤتتلفان واحد، بمعنى هما فهل واحد، لموصوف، وصفان واللمزة: 



١١٥

هوالثمرة.الهمزة أن يعنيت واحد، لتز لمظان إمإ العالإء! بعض محال 
ام.الض غثر مش مها واحد لكز بل بنمهم: ومحال 
إذاالأمر إف وهي؛ الممسثر، وغتر القيعثر ق عليها أي أن أجب قاعدة وثم 

نتعفاتنا مش كلمة لآكل أو واحد، بمعنى الأحرى مع الكلمه تكوف أن بثن دار 
صارواحد يمعنى \ذؤبم\وأ حعلنا إذا لأننا معنى؛ واحدة لكل جعل أي؛ اكاق، 

ثاميتاهدا صار معنى لها واحدة كل جعلنا إذا لكن له، داعي لا كرار دا هل 
الكآمتين.ومريما 

^٥١؛أزسهإ ه ثنن مرز ؤفيًىؤ، الأنة؛ هده ق والصءحيح 
محلواإن ض؛>بميشَمحففيصك 

•تالتوبة.خه[ ه يسخْلؤبنح هم إذا .مما بمطوألم ؤون محبموأ يما 

وخهئ■'أن إما بملة، الثاس من ينحر أنه يني؛ ثالفنل، والهمر 
انغلروايقول• شحص إل يشتر بالإثارة أو ذللث،، أشبه ما أو بوحهه، يعثس أو 

دبك•أنثة ما أو ليعيبئ، إليه 

مشغوف،باش— والعياذ — الناس ويعص باشان، واللمز بالفعل، يكون فالهمز 
ولإؤ تعال؛ كقوله وهدا اللثإز، وهو بقوله ؤإما الهثاز، وهو ينلؤ إما البئر بعب 

[.١ ١ - ١ • ]١^٠٢: شيءِه تثن م ه مهان ثلاف يغَثو 
وعدد،.ه؛ماثُ جع مجّثرملهتعال؛ 

المبيحة،أوصافه من أيصا هده ]المزة;آ[، وعددهُه ماب جع ؤألjك، تنال؛ قال 
ويعدد0,الال بجتع ينطي، لا فهوبنيل الههل-اء، ويذع المال بجمع ؛؛، ٤٠جل؛ 



لقاءات|اثي1باإقمح ١١٦

فهو(، JUkljلشعفه الإحصاء، يعنى! التعديد ضذ محل• ؤوعدد،<ه 
آحرق ويعدها الصباح، ق ١^^١^ يحد ويعل، الصندوق إل يدهب، أن سغوف 
ثعفهلشدة لكن نيئا، إليها يضف ولم شيئا، منها ياحد لم أنه وهويعرف الثهاو، 

تعدادهأكثر يعتي؛ )عدده( المالعة بصيعة حاءمحت، ولهدا ؤيعدده، عليه يردد بالمال 
علنيادة يطمئن أن يريد أو ممن، ئد يكون أن كيثى له، ومحاته ئعفه لشدة 

الماJ(.يعدد فهودائنا مسمى، ما 

وهذاالدهر، لواس_ا ادخره يعتي• له، عدم جعله أي؛ )عدده( معنى وقيل؛ 
القياممع الدم لثواف المال إغداد لأن بجا، ولكه محلة القظ كان ؤإن 

يكولأن المدموم ؤإيا مذموما، ليس وحقوق، زكاة من فيه نجب ما لأذاع بالواجب، 
فالقولمص، هز زائ ُل ؤيظر ؤيعدده إليه يردد المال، هو الإنسان قإ أمحز 

ضعيف.قول للمنسمل، عده أي؛ )عدده( الراد بان 

لثإد،ره؛مالمأ أن سال! منه مسير 

مالهأن الرحل هدا يس أي؛ لالهمزة؛ّاآ[، أة ؤعدسب تعاق؛ قال 
الدئيا،ق مي ما ليس الإنسان عمر لأن لذكن،، ؤإما يحبجه إما ؤيتقيه، منحلده 

وعلالثامن قلورسا ق ذكراه ؤيكون موته، بعد محليه ما حقيقه الإنسان عمر بل 
ذكرهأحلد أي؛ لا>لمزْت'آ[، دة-هره مالدر أ0 ؤمحسث، الأنة؛ هذه ؤ، فيقول ألبثهم، 

وال٤رمبالبدل يعرقوا لم إذا الأموال أهل فان كيلك،، ليس والأمر عقره، أطال، أو 
المجالسj ويدكن فلأن، مذ أبحل فيقال؛ السيئ، بالدكر لكن نجلمدول فإبم 

وياب



١١٧اوهاءا1نت 

فيا-اثإثته:ليدل تنال؛ مله ميّتر 
صيئقا ئ س لافزة:أ[، ا-قصه ِذ >ؤوددن ئال-تال: 

ومحتملحنثانه، أوعن ثوبه ص الخامب أوهدا القائل هدا ريع أي• ريع' حرف 
ئد0لن الرجل هدا صحيح، وكلاهما تثدف، حما يمني؛ حما، بمعنى تكوف أن 

قيامهلعدم بالقوء؛ يدكئ وربإ ذكرْ ويطوى سننسى بل ذكراه، ثثلده ولن ماله، 
الدل.من عاليه اممه أو-م، بإ 

اكدر،المتم حواُس، ق واقعة هدْ )اللام( لافزةت٤[، ه -لطمن آؤ 
جواُب،ل اللام إن يثا؛ ؤإذا طزحا، بملؤح أي• اخلمة، ق ليثدف وافه والتقدير؛ 

ومثلالحروف، والمتم التوكيد ونون باللام موكده ا-بممله هذه صارن، الصنم 
ثيءهدا والنون، واللام والثم؛ن الشء ثأكيد أي؛ الكريم، القرآن ل كمر هدا 

لئأه.ودنظةا له تأكيدا تعاليمسم؛1^؛؛ وافه القرآن، كثيرق 
المال؟أو المال صاحب هو هل ينبذ؛ الدي ما ]افزة:أ[، ه وقوله؛ 

دعؤيىتنم ؤ أحرى؛ آية ل يقول اطه لإل المال صاحج، أما يثد، كلاهما نقول؛ قد 
٠^^،يطتح أي؛ )ينبن•( وهنايقول؛ يدقحول، أي؛ تالطورت'آا[، دعاه جهثم ثاي إق 

هي؟فإ ومحسزه، متته أي؛ الشء محطم التي هي واحلمه؛ ه لمثتن -آ
ه؛للمهثه ما أدريك ؤو«آ مجيرقؤلهتعال؛ 

للتعظيمالصيغه وهده لافزْ:ه[، ا-ثثهه ما أدريك تعال؛ اطه قال 
المؤيدة،اطه نار هي أي؛ الجواب، هدا لافزْتا"زا، آلموئدءه آثه ثار ؤ والئلبيم• 

عموبهفهي العياب، يستحى من -ها يعدب لأنه ثممه؛ إل سبم١محوةiت١ك افه وأصايها 
-يا.يحدب أن ينتحي من -يا اممه نار§ئرق أي؛ فللمم، عقوبه ولين، عدل 



١١٨

ومدظل، يكون قد بالناو الإحراق لأن ظلم؛ يار وليث عدل نار هي إدل 
١^>^،عل به يثنى وأنه عدل، أنه شك، لا بالنار الكاءرين فثنديب عدلا، يكوف 
هدافعل مع ه جثتف قوله• وتأمل يمشحموف، با هولا؛ عامل حيث عغقل 

قحم للعمل مطابئا الحناء ليكون واحد؛ ورن عل حطمة، لمنة، محنة، الفاعل! 
الكظ.

المنعزْ.النجز٠ أي! لافزة:آ■[، ألنوس،ه أش ار ثؤ 

١^٠^:و ثليع م تعال: مله نمير 
وهوالهاJث،،^١^ جع الأفئد٥: تافزة:ي[، عثرأهواه ثلئ ^١^، تعال: قال 

الخلوب،أن ْع حزارتيا، شدة من باق— —والعياذ ، الخلو١٢إل ثصل أما والمعنى: 
ذللث،مع لكن الطمايتج، من بينها ما الظاهر ابلي وب؛ن وبينها الصدور، ل مكنونه 

الأئئدة.إل المار هده تحل 

عل]الهمزة;ما، ه توصية الموقدة: افه نار وهي الحطمة، أي• ه، ؤؤإُنا 
المزجغأن مخ عليهء( راإنما مل: ولم للشر، القاع للمإل الخثاع الءز اؤاز 

بلفظالصم؛و أءاذ لكنه لافزة:ا-أآ[، ه •تع أؤوأ ه ثنت مزن فيًففي 
وجيعالسمازين جثع يثمل عام، مروه ؤفيًقل لأن؛ المش؛ باعتار الجمع 

الءزين•

سئسممال:ؤإلإا

يوشلا الأبواب، معلمة مغلمة، أي: ]افزة;خ[، ه توصد؛ هلم  ١٣^،تعال: قال 
]الجدة:'أ[،نهاه ييدؤأ مم بملأمأ ان ايإدرأ ومخا باض-، -والعياذ مج لهم 



١١٩اوقا«الىت 

فيها،ذةثو0 ذلك بعد ثم الخروج، ي يطنعوا حتى أبواما إل يرفعول يعني؛ 
وأنهالهمج ق طمع إذا الإسان لأن التنذب؛ لشدة هدا كل فيها، ؤيعادون 

يعدبونفهكذا جديدة، انتكاتة صارت، أعيد فإذا يهمح، ونحلص ينجو موف، 
وأبمانا-م•بصإئرهم 

النبوية.والثق الكريم القرآن ق ممصلأ من.كور النار أهل وعذاب، 
قكان إنايا أن لو مثلا الأن، تامل معلمة؛ لافزة؛خ[، ه نوط، نؤم ؤإتنا 

يكونكيم، معلقة، الأبواب، مخرج' له وليس النيران فيها اسعلت، سيارة أو حجرة 
—باض —والعياذ يهم حنزة، ي،اتلها أن يمكن لا عفلتمة، حنرة ل سيكون حالة؟ 
موصدة.عليهم النار النار، ق هكذا 

يرضل4سال:ؤفيمسدنه:
وعليهاموصده النار هذ.ه أن أي! ]المزة:ا'[، م1ددتمه حمد تعال! قال 

فتحها.أحد محاول لا حتى عظيمة، شبابيلث، نقول! مثل،ا ممدذة، أعمدة 

حتىوالروايا الزاحي جع عل ممدوده أي؛ ]المزة:؟[، معددمه همد ^4، 
منها•الخروج أو متجها من أحد يتمكن لا 

ظوثا1كاأومد،^مح،ءايناوكهُلالأتجئد 
الدميمة!الأوصاف، هن.ه من أنثحدر ا،لراذ لكن بأيهامنا، معناها 

بالقول.الناس يتؤ ع٠ 

بالفنل.الناس ■ني، 



لق1ءاتااكاوااإفتوح ١٢٠

حكأو له لبمك _J خيق إنإ الإنا)؛ كأف حز الإو ل ع ■

وصمها~كءا هي النارالتي هذْ جزاءْ فإن حالته؛ هال0 كاست من أن ولناُللم 
راوم1ددمه.ؤمو»ثوجه، عزآلاقدآه، جؤأ اخلث1، اش— 

والعملالمول ل الإخلاص يزرقا وأن مئها، ؤلياكم محثنثا أن تعال اش أل ن
دينه.عل والأسماتة 



١٢١او،قا«الئت 

اسوسضةالأس1دة؛١- 

الأّتحارةصلاة وصل ءغ؛جل اض امتحان إذا الإساذ يعرف كيث الثؤاو1 
كوة؟أولز ١^، هدا له احثان عقل اض أة 

أنله فالثزوغ ممُ؛ لا أو يقظ وثيءهل ١>^ رأي إذا ا-محاب: 
٠،الموفر الامتحاؤة بدعاء دعا سئم ؤإذا وكعثثن، فيصل عثجل افن يسثخثر 

٢ؤإن ذلك، له احتاز اف، أن عل علامه فهذا الأشياء من ثيء إل وكن إن ثم 
علمدم م الامتثارة، نم أحرى، بعد صْ الامتخارة يعيد مرددا ومي ؛تركن 

ثزبهيتمته الدعاء ل إحلاصه مع عليه مدم ما عل أقدم ؤإذا عليه، مل«م ما 
الخن.هو عله وأقدم له فدر الذي هدا أن يعلم فإننا عجل، 

*•هصى••

الإوت1ننيسشامث:٢- 
أنيصح فهل للماء، أقوال، فته عملا يعمل محصا رأث إذا الثؤال،ت 

الصلاةأن أرى مثلا وأنا الصف، حلم، يصل ايا إئلورأيت، فمثلاI عليه، أئكر 
فيهاالش الأمور هد0 أرك أم علته، أنكث هل يصح، لا مقرئا الصم، حلم، 

حلاف؟

 :cلأحن. عل محن لا الأنكاث ايافشة، وبتن الإنكار قزة؛؛ن محاك الخؤاب

(.٦٣٨٢)رنم الأسخارة، عند الدعاء باب الدعوات، كتاب البخارىت حرجه أ( 



صاتااسالذمح ١٢٢

علعلب أو لك تغ؛( إذا خصوصا الاجتهاد، فيها يسوع التي الخلاث ائل الم
العلم.طلبة من أنه ٠^؛، 

ح۵وصاأحد، ملد عن ولا اجتهاد عن لا الثيء هذا بمعل قإنه العامي أما 
لماذاعليه، ينكر فالعايى واحدا، قولا إلا فيه يعرفوف لا بلمي ق كان إذا 

يم؟تإ والصم، ١^٠!، حك، صل 
فه،يمث أن وجب معه الحي نبي إن ثم ؤينامش، فيسأل، العلم طالب، أما 

يبعه،أن الحي له _ من وعل الحي، له تئ فانه قوله خلاف الحو جة؛ ؤإن 
يه.أحد وجيم متى ا،لومن صاله الحي لأن يأخذ؛ لا أو به يأحد كان مواء 

مدهن،مدمنا الأن فنحن ءالم، رأى عل أخد العاص هذا إن لوقيل! حش 
وجه؛كل من به مأمون يو الحقيقة— —ق صار الأن الله1ت، إن ثم أحمد، الإمام 

فالعملالبلاد ؤ، قوقم افتهر فإذا المده-با، بغثر يمتوف باونين عد\ن وجدثا لأننا 
أنيمكن ولا رنمسه، عئتهد أن يمكن لا العامي لأن للحامي؛ بة يالنقولهم عل 

صحيح،غز هدا والغرنم،، اكرؤ، عل،اء من شئت، من ايع ونة.ول،ت الباب له ثمح 
قدوته.هو يكون فإنه بلدة؛ ق العلما؛ أحد برر إدا لكن 

••ؤصق(•'

اممنوواسر،ساضم:٣- 

فهل]افزة:ا[، ه ثتتآ مزن لخقل تعالت قوله الأيات هذْ 3، الثواوت 
قوأيصا ؤوبإ،ه؟ تعال؛ لقوله الكبائر من ؤتعدادْ الماو وجع واللممر الهمر يكوف 
لكزة؟ثنتا يكور( أن صح كيف، هومعرفة، ]الهمزة:مآ[، قوله! الأنة 



١٢٢اتتة الهاء 

كبإ؛رةر ممد الصمات هْ ايتثف من كل ت نقول فنعم الأول أما الجواب• 
قوؤهإل تر ألم الدنوين،، كبائر من ولمزهم المؤمنين خز لأن الدJودتV؛ كبائر من 

تنانزدذخ نى نإدا شكوى. ^١^١ أثي، ين ماؤأ لمموأ أدمى ؤإ0 تعال: 
هزلاعبنا مزوا قالوا: لالطففين:؟أ-ام[، ه جهؤنز آمئوأ آنلمهم إق آمثوأ إدا ن. 

دللئ،.أفته وما الدراؤيس هؤلاء الهثج 

قوله:لأن منرعه؛ صار فإنه لافزة:آآ[، وعددث,ه ناب هنع ؤآلذكc وأمات 
أنفجاز الخل، بصيعه عام هناك لكن ثكزه، لالهمزة:ا[، ^٠؟^ نثرن ؤلًففي 
العموم.باعتبار -)الدى( ُيوصف 

محيون،،^!١ حلإ وممه ه، ق>ة صمه ليس ؤأةذك،ه إن يهال؛ أو 
وعديم.ماله جع الدي هو والتقدير• 

••هيى••

ظا(اضءءشه٤- 
ثركةمن هذ.ا عملا: أطوا إذا النيل أخفاد ي بمال أن محور هل الثوال: 

يتنقسس،أو الإنلأم، إل وجهوهم الدين هم الأجداد أن بدعوى: أجدادكم، 
بجون؟هدا الزثول.هل أوبخزنة ملأن بئزنة هوا الدعاء 

إلاللهم تقول،: أن مثل ءثيأمحلأْأئ؟أ الرسول بحرمة الدعاء أما ابوابج: 
١^حزمه لأن يدللئه؛ التنقل محور ولا بدعه، فإنه عندك؛ سك، بحزمة أسألك 

إقاللهم يقول: هدا من بدلا لكن غيرمْ، إل يتعداه لا به خاصة عثوآئخؤئم 
يقول:أو ذللث،، أشبه ما أو الكاملة، أسأللثه؛صماتائإ أو الأعظم، يانملئ، أسأللثؤ 



لقاءاتاك1وااإقمح ١٢٤

ي؛اكا؛ءافي الدعاء، الني.في دم محئأن ^١كان ئثك، ؛ةانى ام 
ذلك.أشبه وما له، خمف أو 

صاروا\ذوجم' ^ئالأحاوادفلأطإنكانماذةبماس، 
آثارأدوحيهات^امن اوئ كانت إذا وأما نحون، لا فهذا الإئ، صارت أجدادك 

الئن"جتؤؤ، وعياله أولاد؛ عل الإكة فيه تكون قد فالإئان حقيقة، فهدا وثربثهم، 
فيهتزكه.تكون لا وقد والتنلم، 

عمدعل الناس الساس سسنا التي1م آية ٧ حفز بن أسيد قال وقد 
أأساتكمأن يريد أيأ ا. بىتكر،ار ياأث، بأولثزمحكم محل  ١٠١٠ظ^بمهاقالت عاتثه 
>المين.للمألأمورنافعة مسا تكونون أمحم 

اسدة:ه عددامممات ه السك ٥- 

يحلا،لاموم؛لا أحد أن وعلم الثكعات،، عدد ق مالئ، إذا بوق الالقوال! 
يمثديأن له فهل هم،، كم الركعامتج عدد ل فسلئا حميعا، ذحلأ مسبوق أنه ق معه 

حيثمن صلاثه ينتآنف أم بالماموم، لاقتدائه يعدل أم مإته، يحل الذي بالمأموم 
الثااعه؟الركعة هذْ أن بدووامثلاإذاتيس 

آخرمحص معه يحل وقد وهومنبوق، صلاته ق إنسان شلث، إذا الخواب،! 
فإفمتناويا، مزكا ملئ، أنه أي! ثيء، ءندْ ير-ح وهولم الصلاة ق حميعا يحلا 

الاحتإل؛نأحد رجح فإذا الاحتإل؛ن، أحد توجح أنه ملئ، لا معه ذحل الذي فعل 
كتابومسلم! (، ٦٣٨٢)رقم الاصتخارة، عند الدعاء باب الدءواتأ، محاب الخارى! احرجه ( ١ ) 

(.٣٦٧)رنم التمم، باب الحيض، 



١٢٥الهاءالضت 

ليسمعه يحل الذي الرجل هذا أن علم لو كا محجح لا وأحيايا بؤ، بممل أن فله 
يالأقلوي1حد ثيء، عندْ يرجح لم إذا يالم؛ن يعمل حيتي فانه الثقة، ان الإئمحياك 

الثلأم.للثّهوقيل ينجد ثم 

اثديهذا يفعل الاحخالتن أحد عنده ئرجح أي• الظن، بعلبة احد ؤإذا 
عابةعل السناء كاف متى لأنه الئلأم؛ يعد ينجد الحالة هذه ل فإنه معه، لحل 
الثلأم.يعد الثهؤ مجود فإن الشك؛ باُب ل القس 

••هسبحى••

-٦

وعندماطئاو؛ن، منه فحملته كناية، بامرأة روج مسلم وجل هذا الئؤال،ت 
محدمحن؟فأين الرأة، هذه ماتت أقهر خمسه وقد؛،لإ بطنها ل الءلفل تحرلث■ 

ا-كن؛هذا وبتن يننا الحيلوله يصر ولا بطنها، ل الحمل عل يصل ابواب،• 
ل،ايمنتن عل فيصل الراب، اش، وبتن بتنه حيل وقد المم عل صل ه اللمي لأن 

وظهرهاإلالقبلة، حلاف وجهها يكون لكن النلم؛را، مع أي• معثا، ودد"دن بطنها، 
ولأئه، ظئر إل ووجهه أمه، يطن إل ظهئْ ءة؛ل افب بحكمة امح( لأن القبلة؛ 

إلوجهه كان إذا أنه هذا من والحئ البْلن، إل وظهثْ الظهر، إل وجهة بطنها 
لأنله؛ ؤقايه ظهره صار أمه يهلن إل ظهره محإذاكان له، وقايه الظهر صار الأم ظهر 
فهواليث، هو الطن م الذي لكن اجتن، عل ثيء كل نقيق، ام طن 
لكنالمنلمتن، مماش ل فنل•فنها ُل،ا وعل عئقجل اف حكمة من فهذا بمحمل، قوي 

الملة.إل الحتتن وجه ليكوف القبلة؛ حلم، ظهرهاإل نجعل 



اقاءاتاك1و،اهتوح ١٢٦

-٧JU_I :الإرار

الثوُب،أو الممتص وحد الإواو حد بع، التنيز j دلل من هل الئواوت 
فإنهالثاق عصلمة إل لكن إدا الثوب أن يرى اف~ ~حففلهم العلم أهل بعص قاف 
وحدواجس،، العووة ونز كالإزاو، هذا وليس العووْ يكشف الثجود مع 

ابنقول ْع هذا نحمل وكيف، الثق، عل الواحب( فيقدم تث، إذن عنده الثويب، 
عمقاو7ألأ ي أو افس«رن. ى قي ١^ .ى ١^ ذحوذ  Jiiئا »^ 

هذاأنهقولحاْعض؟
الغالس،،عل بناء لكف إنإ الإزار ذكز وأن جاح، أته الصحيح الخواب! 

فالخميعوالأرديه؛ الأزر يiبمول س الثّسول عهد ق الئاس غالب حنث'كان، 
سواآ.

يقال؛حسث، الأمر، هدا ق التشديد ينتعي لا إنه أهوله! أن أحب الذي لكن 
ارثولقدي محالف رنه الث1ق; عضلإ \و\ل الئاق يمحإزائةإلس لي لمن 

هذا.ق ؤيشدد ءفييآكلأهؤئيم 

هرب،يميمه لكن من منهم أن وجدثا لأ.بممح الصحابة أحوال ياملنا إذا 
نممحلأء، وته جر ررمن اوسول قال لعا يخهبمتة بكر أبو هو فها الكم،، 

عو،بج،إراوى أخد إن اف، رسول يا قال؛ المائة*، يوم افُإي ينظر 
٢١٠)ح؛لأء،<ردللث، يصخ لنث، ررإواا2، فقال؛ أتعهدْ، ار إلا الأرض إل فيرل، 

)ا(مانأحمد)'ا/«اا(.
(،٣٦٦٥رقم)خيلا،، تمحدا محت، الني تول بام، ايافح، مماب الممحاري: أخرجه )٢( 

٢(.٠ )٥٨ رقم حيلأء، الثوب حر تحريم باب والزينة، اللباس كتاب ت وملم 



١٢٧الأق1ءاهت 

يكوفأن لزم الكع؛؛ن من أنمل إل يتزو رة.بمنن بكر أي إزار ثى لكن فإذا 
يوفما إل أو الأوض إل رل ثم الثاق نمق إل لكن لو لأنه الكمتن؛ مريبا؛_ 
منوأن نهل، فيه الأمر أن عل هذا فدل أعل، من عورته لايكسمت، الكعسر، 

١^٠هدي حالم، ولا الثئة، حالم، مال،ت لا فانه الكنس، عن ينزل، 
الإزارق كان ما عام، فهو ا-لءكم أما وامع، هذا ق الأمر ت مال يل 

الثراؤيل•وو< المئلح ول، اكمتم، بجول 
••هيى•*

 -Aحمتمإنسالبتطاوامميقللالصلاة؟
والركؤعالسجود حالة ق الطال يلبثول الدين اطلصئى مى ممر 

قالكاملة الطمانينه أولأت موتر الصلاة ق البنaلال لبمل أن شلث، لا الخوامح-،؛ 
الثيء،بعض حووجز انحناء ْع أءما:أم عل محبنوف يدهم ولهدا ا"لإلوس، 

سدوإذاحتى العورة أعل عن ذكمس رب،ا وكيلك، الثجود، يمع وأيثات 
واحيا-صدئه عل الدي يش لم 

وابنافلم وغثرهم ١^ كرجال ذلك، إل لالخاخة لنة ذا إح 
—يعتي1قويه الدي يكون وأن ينبغي، ما عل الصلاة فعل من الإنسان يتمكن حش 
ناترا.محوقه الذي يكون الثجود عند ايكمس إذا حتى محناهرا الصدر— عل الذي 

••>3^0••



١٢٨

٤واحدة واحدة مميوات اربع م؛اب\إلأؤ حكم ٩- 
يكرونوآحروف منثصلأت، تكيثرات أربع ممرون الودنتن بعص اائؤالت 

الثتة؟هي فإ تكبثرص، تكبمِتين 
ئكمتأوأن وحدها، كيَة كل محبت أن وهدا، هدا الأذان ق الئنة الخواب،! 

فهوجائز.هذا لعل ومن فهوجائز، هدا مثل فثن حمنا، ثيرس 
محصى•• ٠٠

خرآششاثممحاششاكهفي€:- ١٠
الءممواي<تننأفيِو انتناه'إوكم،ئسنىملتي الئوال: 
ِوالقلإ،ا'ا؟

ارمنومنها؛ دكريثخ، ما منها متعددة؛ بألفاظ رري الحديث هذا ابواب• 
^^ن،ظِناشنانلأ:ملأرى.

هوام ث عل المثام ق زآة نن أن فته، إشكال محلا ١^ القظ عل فأثا 
حثا.وآه يثن. عاليها 

المحابةعل يهومحمول اممق* ااميَاقِفي الذ.ى القظ عل وأما 
يمومث،.أن نل عهدْ ق الذين 

كابوسلم: (، ٦٩٩٣رقم)ايام، j الني. رأى س باب اشر، كاب الخارك،: أخرجه )١( 
«سرشوالامفقدرآن«،رقم)أأآآ(.الرويا،باب»ودالني.: 

كابلم: وم(، ١ ١ ٠ ر ر»م الني.، عل كن.ب س إثم باب العلم، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
رقم)٣(.اش.، رسول عل الكن.ب تغلغل باب الةد.مة، 



١٢٩اللات الاقاء 

ع|رائلأوضادنابينياثو،. ١١

عندالمر ق الراحلة عل الصلاة بداية ق القبلة انتمال حكم ما الثؤالت 
١^؟

لأنعيرثا؛ ؤإل الملة إل راحك عل ؤممل أن له محرز السام ائؤاب: 
به،توجهت حيثإ راحآته عل يصل، كان ملم~ اله وعل عليه افه صل الرسول" 

غرأنهلأصلطه1سره.

وبقيهالقبلة إل متجه وهو الإحرام تكبثرة سدئ أن يثق لتر إذا والأفضل: 
لأنصحيحة؛ والصلاة عليه، حنج فلا معل لب فان تزْ، جهة إل الأركان 
مشمة.بدون التطئع فعل من يتمأكن حتى المكلف عل المملؤع تسثر المقصود 

أمطار،هناك تكوو أن مثل: للصزونة، إلا الراحلة عل تحور فلا المريصه أما 
الوقت،فوات وينقى الأرض إل الأزول من ان الإنلا؛ذئأؤأ عاصمه أورياح 

الأرضق ويصل يقم، أن محن، فانه سمورْ هناك لز إذا وأما صرورة، فهدم 
الملةاصتمال من يلتلأ ؛حسثا مثلا، كالثمينه وامعه الثاحله يآكن لز ما 

القروية،شو ولو يصل أل بأس لا فهذا والمعود، والنجود والركمحع والقيام 
والنافلة.المريصة ق؛؛ن فن فصارهناك 

••هسؤ(•*

رقمبه، توجهتا وحيا الدابة عل التطؤع صلاة باب الصلاة، تضر كتاب البخاري! أحرجه ( ١ ] 
الفر،ل الدابة عل النانلة صلاة جواز باب ونمرها، افرين المصلاة كتاب ومسلم؛ (، ١٠ ٩٣)

رقم)ا«ِا(.



١٢٠

ن،رلأإؤبياسلإواضزنياثوأ- ١٢
ويمئز،بجمع هل الزب صلاة وقت وحاف ~مثلأ~ منافئ رجل \ذ؛ؤ\د.' 

لهمحوز هل إليه، ينافر أن أراد الذي البلد ل العشاء وقث يدحل صوف بأنه علتإ 
اجاعة،ْع ونُئل العشاء ويوحر وئها ل المنرب بمز أم ومصر، بجمع أن 

أحناشُإوك؟

 Iوقتقبل البلد إل سصل أنه يعرف وهو نام إئتائا أن لو الخراب
حتىانتظر نقولت أو الثمر، حال ق المغرب مع العشاء قمع أن له فهل العثاء 
المغرب•إل العثاء قمع أن له فالخواب• البلد؟ إل تحل 

واحدوالعشاء المزين، ووقت الغريتؤ، ومت، يحل وئد نمر، ق لأنه أولأت 
الخمع•بجووفيها التي لحالة ال 

ئديصل، ولا العشاء ونت، قبل يصل صوف أنه يثير ئد اف الإنأن ثانيا! 
الوهن،.قبل البلد إل الوصول مى يمع نسب، أي أويمصل الئيارة، يتعطل 

وقت،قبل البلد إل تحل سوفن أنلث، ؤ تعرفدمث، ما الأول نمول،ت لكن 
ض،فالأنلثم،بجتيع.

المح•إل وصل إذا لكنه بأس، فلا البلد إل مل محي المزن، أم ولو 
ويقها؛ؤ، تحلبها أن عليه محنا بل أن؛^_0، له ثبور لا فإنه باق؛ المغريج ووهن، 

اسهى.وقد هوالثمر الخئع مس.، لأن 
كلعل أبدا مصل لا وهو ؤمصر، بجمع قلن،• أث الحالة هذه ق إنه ثم 

المضز.انتهى الثو انبجى نمى الثم، تب المفز لأن حال؛ 



١٢١الهاءامن 

اثدهه،يلشلجايالإحراحؤث' ١٢

Jl^l : الثق؟ِس الفلاة ق الانزاحة شه هل
؛،^١١١٦إل أو الثانية إل يقوم كاذ الصلاة ق الأأؤاحة جلثة الخراب! 

[١؟أم يجيز هو 
وجعأو أو وكم ض محاك كان إذا إلا عئلز، لا أنه الصحيح: 

لأماممصوذة، مر الخلممه هذه أن ئعلم لأينا وذلك ذلك؛ أشتة ما أو افاصل 
ذكر•فيها وليس بجثر يلص ولا بجثر ينبئا لا 

علينتمي أنه يكروا الرمول صلاة ق لها إن ثم 
النهوصىلمثمه وأنه واحد٥، مث؛ موصه مشمة عل يدل وهذا ، القيام عند يديه 

تكونلا الصمة هده مثل أن ومعروف يديه، عل يقوم ثم ابلوس ؤ، مليلأ يمحئ 
إلأء1اشئزواي.

أما١^٢١; وايني ^٢؛ ١^٢ ابن امحازة ما رى قاليي 
ماأو مفاصل وجع أو مرض أو لكبر إليها احتاج لمن سن ؤإنإ مهللقة، محنة لمتا 

ذلك.أشبه 

للإمام؟تبعا نحلس يمعلهاهل إمام خلث يصل كنث، إذا يبرالقتر! ولكن 
واثيقعلها، لا إمام حلم، يصل كنث، ؤإذا للإمام. تبعا نحلس نعم ابواب• 

٣.الإمام متابعه لأن نحلس؛ فلا سنه، أما ترى 

٤(.٠ • ٧ رنم ٢،  ١٣)أ/ الأوسي العجم j اسران )ا(أحرحه 
اس)ا/هاآ-تما'آ'ا(ازاد انظر: )٢( 
الض)ا/\<ص.)٣( 



١٣٢

حةا؛أاسدةمماث،محدا:-  ١٤

فهواكتمل، مرينا الصقل فوجد المسجد يحل لزحل النسك الئواو: 
الوقوف،يستطيع لا لكن ثام، فالصم، ا،لرور، ينتطيع لكن الوقوف ستطع لا 

مزجهوحد إدا الاجتهاد من وهل عئتهد، حتى حديدا صما يئشئ أن عله فليس 
أم١^ ل يكوف الذي اياب جهة أومذ الإمام بجن عن محنمحف منها يدحو أن 
الصم،؟ينشئ أنه 

حاجهولا عليه، حرج ولا وحده يصل فانه ثاثا الصم، وجد إذا الخواي،؛ 
الرسوللأف بدعه؛ إنه ت مول قد الإمام مع الصم، حتى الإمام، مع يصم، أف إل 
وهومرصبالناس ووحدأبابكربمل إلاحذحاء إمامته أحدل معه صل ا مه 

يبلعبي وأبو بالناس يصل وجعل تكر أي ار يعن وويم، حاء ثم ^١^٠^٣؛ 
محه،وإلأد1لميذ.

بمكانه.خاصا إماما يكوف أن تجب الإمام وأيقا 

يؤذي،الصقن ا"نيايى فان الإمام، مع ؤقف، الصم، احرؤ، ملنا؛ إدا إننا ثم 
الخمعة؛يوم الصموفت، محرى كان الدي للرحل اللمي قال، ولهدا 

دمدآدنت،ااراا.»احدزا، 

ْعهدا لحل أن بعد آحر وجاء الإمام، مع وصم، ^ا يتحمل هلنات إذا ثم 

رقمالحمعة، يوم الناس رماب، تحلي باب الصلاة، كتاب داولت وأبو ١(،  ٨٨)٤/ أخمد أحرحه ( )١ 
يوماكر عل والإمام الناس وتاب تحلي عن المح، باب الصلاة، كتاب والنائيث (، ١١١٨)

عنالمح، ل حاء ما باب فها، والمة الصلاة إقان كتاب، ماجه: وابن (، ١١٠٩٩رقم)اس، 
رُم)هااا(.الخمعة، يوم الناس تحلي، 



١٢٢اسءاهت 

الإمام،مع فدم، الإمام، مع صم، اذه1، وقالما; ثاما، الصس ووجد الإمام 
الإمام،مع وصل مدم قلتان ثاما، الصم، ووجد آحر فجاء بالإمام، ثلاثئ صاووا 

ثممكانه ل الصلاة ل يحل أنه لو لكن الإمام، مع كله الأول الصم يكتمل ربإ 
متاحزا.صما لكونوا والثاع واكالث، ١^١^؛، جاء 

مناسم،.مكان لتعدروجود وحده؛ يصل أنه نرى؛ قاليي 

١^١له؟هده ق العلإء حلاف اتاو.رول أهول; نم 
الصلاةجوار يروق كلهم وأبوحنمه( والئاقص الثلاثة)ماللئ، الدامؤ كل 

أنيصح أنه رواية؛ روايثان؛ ذللئ، ل عنه أحمد والإمام عدر، بدون الصم، حلم، 
عذر.بدون الصم، حلم، يصل 

كلهاأحمد، الإمام مع الثانة اوزاية م الإنلأمة الأثة مدام، فتكوف 
أيما.الأكثر ولا إحماغ، المسالة و ليس م، بلا الفلاة صثة عل 

أحقأزقع.
لأفالإعادْ؛ فعلمنه عدر بدون الصم، حلمؤ صل مذ أن عل يدل؛ الخديث، 

ا.الصلأةر يعيد أن فأمنه الص.م، حلم، يضل رجلا رأى الثي. 
إماوطا بالعير، سضل الواحبايت، حمح فإن الصم، ل يقوم أن تعدر إذا أما 

أنفالأحنن يصل، ولا ؤ ايصرفأو لإمامك،، تبعا مثريا وحدك صل نمول،؛ أن 

 Iرقمالمنح، حالف ه وحاو يمل الرجل باب، الصلاة، كايح داود; وأبو (، ٣٣)1إ أحمد حرجه أ
(،٢٣)'رقم وحده، المن، حالفح الصلاة ق حاء محا يابح الصلاة، كتايح والرطى؛ (، ٦٨٢)

رقموحد.ه، الصفح حالفح الرحل صلاة بابه فيها، والسة الصلاة إقامة كتاب، ماجه: وابن 
(١٠ ٠٣.)



دقا«اتااليابالسوح ١٢٤

يصل.ولا ينصرف أن من -جمر متمردا معه يملأ 

■بد\>ومةناوث1حنا ا تيمية ابن الإسلام شيح احتاوْ الذي فالصواب 
الصفح.حلث يض- وحدك، محلا أن فلك كاملا الصم، كان إذا أنه ا، الئعدير 

محصى•• ٠٠

١٥-

ؤيكونوكدا، والتاذات٠ التائين أحبار فيها تذكر ممرة رسائل هناك الثوالث 
افتاب م الرحل مع حروجها مثل- للتانات بالنسبة الممصيل من ثيء أيصا فيها 

الأحبار،هذه عل والزوحات، الأولاد يطلع أن المسشحض من فهل علتها، عكئجل 
تحمحث،عنهم؟أما أم 

أنلها محوي لا تابث، التي أن وأدى حجبه-ا، وجوب أوى الذي ابواب- 
معاؤرأش ®آكل قالات ه اللمل لأف هذا؛ ينثر أن لأحد محور ولا بوح؛ذللث،، 

ئلأ،ثءبمخوةاناتجامةأن:ظوبجباش 
زيه،ينمث، يايت، ومد وئ.ا، كدا الثارحه عمنتؤ ملأو، يا ؛ مموو علته، اف نمحْ 

بمحبمشصخالهعنه((رُ
أونابت،؟ ود.مت، ثم حا ويعل ساب ْع زبت فتاة ت نقول أن فائدة وأي 

والمارئين؟الثامع^ن موس ق الأمر مول أن يوجب هذا أليس 

(.ITTالفقيه)>_:)ا(الأمحارات 
٦(.٠ والأساب)ص: ائرق اسر الفقه لمل دالأuب المار أدل إرشاد )٢( 
الزهدمحاب ومسلم: ٦(،  ٠٦٩رقم)ه، نفعل الدمن ستر باب، الأدب،، كتاب، الخاري: أحرجه )٣( 

٢(. ٩٩٠)رقم نفه، ستر الإنسان هتك عن النهي باب والرياس، 



١٢٥الأقاءا1نات 

اضيكر ما وأما محور، ولا وغانط، جدا، خاطئ الاجتهاد هذا أن نرى ولهذا 
معلأن وله عغئجل اه يكنه قهذا ذلك، أشبه وما ومس؛رها آدم حطيئة ق تعال 

عليهم.الأمر نيوف أن نوجب ثم افب، هماي مضح أن أما يشاء، ما 
وفعلشحص ْع حرجئ امرأه ازت الإئسمعه ما أول الأمن هذا أن أتدروف 

مرأ،الناس أيدي ( juصار فإذا __0، ؤمف—، جلده ؤيمثم جدا جدا يستعظلم حا، 
جدا.هال 

إبالتوبة؟ عليها الله يئن الثيء هذا معل امرأة كل وهل 
التيالوريه فّْص هذا مثل رأث إذا اثك أرى ولهذا يتوب، ولا معله ربإ 

خمسةعليك فات ولو فه، والخمي. تاما، طمثا كثها اطمنها ؤإلأ المصة، هذه فيها 
لابجز.فهذا الأم، هذا إزالة ل ريالأت 

••)محصى•*

١٦-

ننم،و مصانا الشخص كان إذا اق، عل لكنح بالنمبة الثوال: 
بشاشلمه الأحر والنصف، تقريا، الميم نصم، يربط لا فكان أويرصة، بألم الميم 

فيلئ،؟اطه بارك عليه، المح يكون فكيف، أوضهاد، 
لف،قد ان الإئكان إذا حمم، منح ليس فيلئ،~ اطه بارك هذا~ الخواب! 

وامثحبدا ما اعمز -منه، العلمإء ينميه فهذا فيه، لألر لمائه الميم نصمؤ عل 
ومحورطهارة، عل يلبس أن يشرط ولا مده، له ليست، وهوا كلمه، عل سر ما عل 

ليدحل لا فهذا ج،ره، العلمإء ينميه هن.ا لأن والحنابة؛ الأصعر لحديث، اق 
عليها.يمتح والحهه ثغنل، الكشويه فالحهه افمي، عل المنح 



لق1ءاتاساهضح ١٣٦

١٧-

َءأ'م٠ ء ًَ؛َ ٠ ء س ء . ء ،ك .م .ب ,ي  سمهاأن زوجته يطس أن أزاد إذا أنه عل الناس س كثيو ينج السؤاوت 
إثربته ل يطلمها أنه كا له(، نيارة عقب أو نفاس حالة )ق أهلها، يمت، ل وهي 

كانت،إن يراعي لا أنه كإ عنده، يمها ولا أهلها إل ببما يدهب ثم ينهم، حلاف، 
علوما ثوجيهكم، وما ذللثج، ق السرع ما ذللئج، غر أو للعدة مستوفيه 

فاعله؟

يكوفما أحرص الشيهلال أن اءالثوا حمعا^ فيكم اممه ~بارك أولا ابواب• 
جعلوااشمْ إن حتى محأ، -؛رصا ساعل محرص لدائه الر؛ تفربجا عل 
[.١٠٢؛تز١١٨ه ودت؛مهمء ألمتع بش دء بمرُوبك* ^^١ يتعلمولت ما أير 

يبمئم الماء، عل عزثه يصغ إنلتس ررإو الاثارت بعض ل ووذ أنه وحتى 
ه^١ سلت ئوو: ص ضءُ قه، \^' متزله ت هأئنا٠ب ثزاثاة، 

ينههئقأت< حى ركنه ما ت مقول أحدهم ؤبيء ثم مال، ثسا، صثنث، ما ت ليقول 
الجيد•أنت، بمي،• ٠، ر أن—٠٠ نعم ثيمول• ييثزمه مئه ئيدمحؤ ءال،• انرأيؤ، دب؛وا 

يطلقالإساوز وأن الأمفج، مع الناس ألن ق كثن الطلأى أن نرى ولهدا 
بقيما يعني؛ الشاي، إصلاح محمل لم وهي لوجاء حتى الأشياء، أمه عل زوجته 

بالثلاث،®،طالق أنت، مُتج؟ا لماذا تقم، لإ »لاذا ئال: فقط، ممه أن إلا عليها 
يدرى،لا لا، أم فيه جاتئها طهر ل هي هل عليها، ليس أو ظ أعليها يعلم ولا 
يطلق.حتى ياره الشيهنان يأق 

رقمالناس، لفتة مراياه ويعثه تحريس باب القيامة، صفة كتاب مسلمت أخرجه )١( 
(٢٨١٣.)



١٣٧الاق1ءالأة 

عليها،الشر عن وعجز طوية عن إلا امرأتك، تطلق لا أولا: مول( ونحن 
؟٢٠٠٠ؤؤن'يت-وص هؤأ•' ربك قول واذكر وتحمل، حب' الصبر أمكن ؤإن 

بيلئ،قول، واذكر لالئثا»توا[، ه محكييأ ح؛را فيه ه ومحمل شنثا ت5ردوأ آن 

منهاكرم إذ ويكرهها-، يعصها لا -أي: ٠^٠٤ مؤمن مرك ررلأ قوآصةآئمُ: 
آحز((را؛.٠^١ رصي حلئا 

ئيءوأعوج صير، من حلمت امرأة وهى رجل وأنلئا نسك، محير واعرف 
١^^١،أن نز ألم ثتحثل، لا وهي تتحمل أست، أعلام، لضأي اق 

حلماالناس أحسن أته ْع النفهة، دطاوتن4 ساوم عليه احتيع الخلق أشرف وهو 
ا.شهنا هجزهن محي أيئا، وأكرمهم 

فألثضلح.وكراهة ممضن ولوعل إصلاحها أمكن فإن مبملح؛ أن 
قطاهزا ؤإما حاملا إما شللمها منه بد لا وأنه الطلأي، عل صمم إذا ثم 

يطلق.لا الخامل أن العوام بعفن ظن يدمع حاملا، إما ويول: فيه، بجامنها لم طهر 
معناه:يعتى حامل،،، وهى طلمها ارترى يمولون: ينتفتوذ الذين دائنا ولهذا 

الخنابةمن ثشل أن نل ثطلمها محورأن ١^؛، هي الحامل علط، وهذا ^١^،، ما1^1 
يأس،لا طلمها، الخ،اع من انتهائه وفوز حامل وهي الرأه ال إنفلوجامع منها، 

(.١٤ ٦٩)رقم يالماء، الوصية باب الرصاع، كتاب عساومت أحرجه ( ١ ) 
المعلوحق المشرفة وضر المشرفة والعلية الغرفة باب واوضسا، كتاب اJحاريت أحرجه )٢( 

يالشة،إلا طلاقا يكون لا امرأته "نير أن يان باب الطلاق، كتاب وعسلمت ٢(، ٤ رنم)٨٦ وغيرها، 
(.١٤٧٨رنم)



لقاءاتاساهتوح ١٢٨

حملهايت؛يرئ أن إل اصر، نقول! طلمها أن أراد ثم طام وهي لوجامعها لكن جائز، 
محامعها.أن قيل تهللمها ثم نمثهلهز، أومحيص ابؤ، هذا من حملنا إن 

بدلا فإذاكان يئنا، أن قلت— —كإ يطلق أن أراد إذا ان للائينبغي ولذللثج 
المرأة؛حال فلمظن الطلاق من 

محامعها•أن نل يطلى ثم تطهر حتى انتطر حيض ل كانت٠ ن إا 
طلى.حاملا كانت، إن ؤ٠ 

حملها.أو محيص حتى انتظن فيه جامعها ؤلهر ل كانت إن ؤا 
دلك(.من مانع ولا طثق فيه محامنها لز طهر ق كانت، إن ؤ■ 

iلأثاJمىائر.
طلائاؤيكتب بالأحكام، عارف موثوق رحل إل يدهس، يطلق أن أراد إذا ثم 

يعني!—، ؤإياهم ياددنا —اش الطلاق يت5ت؛ول الدين يعص لأن الئزعي؛ الوجؤ عل 
ركتسؤ؟أن ترين. ماذا قال! الروج حاء0 إذا الؤع، هدا من أشياء علمينا تعرص 
ثلايا.اكتي، يقول! الغضس( مع الروج 

واحدةالهللقة كانت، ؤإذا واحد.ة، طلمه نكقأا له! يقول، أن المقروص كان 
يفوتهربإ ثلاثا كان إذا لكن يرا-بع، لم شاء ؤإن راُثع شاء إن الروج، بيد الخيار 

الخيال

علالإل)؛، ئقق الأن بالطلاق والئلأم، حشرة، الماله حال، كل فعل 
رحلعلميه يترل( أن مثل! فيه، له حاجة لا ثيء عل يطلمح، أورنا الأساُبج، أمه 

قالثدبح، لا الطلاق عل قال! طعاما، له وينوي و3ةئلأ الض1ما رد فإذا صيما 



١٢٩اله1ءاهت 

الئلأمة،اض نال الحال؟أأ هدم ق نمل فإذا لك، لأذلحن الطلاق عو اش: 
تلاعب.فهل.ا 

هزوا.يتخذها وألا لها التنبه محب المسائل فهذه 

••©جمى••

١٨-

واحدة؟طلمه ينتبث هل واحد، وقت ق مرات ثلاث الطلاق القوال! 
أيإذا لأي هدا؛ ق عامة فتزى أهتلئ، لا أقئ، وثع إذا هدا الخؤاب: 

الفنل،هذا عن منينا حاجزا محدول الثاس نود الثاس، ماول هذا ق عامة ثوى 
فأنتكدا فعلت إن قاَل: إذا اوسان كان الاجتهاد شع أن قبل الأول ق وكان 

الطلاقيئدوف لك، لأذتجن الطلاق هو أو طالق، فائرأق ذبمث، أوإن طالق، 
وكافواحدة، 7يمرة ولو واحدة بكلمة ولو ثلائا الطلاق ؤينمذول حال، كل عل 

الناز.تلام، الاجتهائ اسغ فا الأمن، مع لكن هذا، الناص:؛اثوف 

عهي.ق الثلاث الطلاق كان وأرصاْ— عني اممه —رصي عمر فمه من فان ولهذا 
الطلاقكان عمر، حلاقة من وستش بكر أيا عهد ول ءثهألًةلأْوآقةأأ الرسول 
^٥فيقال؛ طالق، أنت، طالق أنت، طالق أنت، لزوجته! الرجل يقول واحدة، الثلاث 
اممه؛يثموا ولم الثيء هذا ل ةكاثروا الناس أن عمر وأي فلعا شئت،، إن ردها واحا.ة، 

لعاولامحوز، هذاحرام طالق، أنح، طالق أنت، طالي اتت، يقول،! كونه هذاحرام، لأن 
طلقان إمأي وقال! ٠، ألزمهلم؛،٠١ كشرا فيه وومعوا الأمر، هذا ل يتابعوا رآهم 

أحمال)ا/أأمآ(.)ا(أحرجه 



لق1ءاتاد1بالقمح ١٤٠

لهم.تالينا الباب؛ ومد مراجعتها، من فهوممنؤع ثلاكا امرأته 
الأليىيكون قد الناص، أحوال، ينظروا أن اشن العلم محللبة عل ينبض وهذا 

حكهايكون أن يثغي فالمني للدويعة، ندا لهم؛ ماح ثيء من معهم بالناس 
ذءامح،بهرتيسمؤ،•

زوجهابيت j( تش بائن" غين ~أى• ثلاث غثر الطلاث، كان إذا ايللمه ا،لرأة 
كإزوجه، الرجعة ايللمة لأن محامنها؛ لا لكن معها، ؤينام له، وسجمل ما يمحلو 
لأنيحولا؛ الطلفيتن افه فسمى تالهمة:ه'اآ[، د'إلثه ف، يجئن قس ؤوة؛ولون تعال؛ قال، 

K،ولا الهي، ثى محج أن لها بمل ولا الزوجة، حكم ل الرجعية المطلمة 
أنهاعتا.نا فالخال، زجعثا، طلأيا ولو زوجته حللمى إذا أيصا، عئرجها أن للروج 
احرجي.يمول،ت وبعضهم أهلها، إل وتدم، مريعا قمج 

يىؤبحوه ^لأ ءالات اش لأن الزوجة؛ وعل الروح عل حرام وهدا 
تدوي- يمد وش آقأ .ثدود وخف، وتم شحثؤ ؛، jrOU (j1إلا تثبمى ولا يؤيهن 

يبلقبمد بمتدمج آثه أتل ثد.ركا ^لأ الحكمهت ،:؛[، j_l]ه متن ءل[لم سد أش 
عنهاراغبا الأن الرجل يطلمها مد عغقجل اممه بيد القلوب، لأن ]الطلاق:؛[؛ ه أمثإ 

كنئهناك صار ما البيت، 3، عنده كانت، فإذا محبمها، مليه ن، افه وبجعل لها، كارها 

أهلها•إل حرجن لو بتلكا 
*•هصى•*

وففتيؤالإبلأيياثى،ا؛ا(ا٠حكمفنييؤالاض - ١٩
المامم؟بأيى والك5تي بالقاسم التنميه حآقم ما الئؤالت 



١٤١الأتاءاممت 

هوإدإ عنه الثهي أن الصحخ لأن له؛ باس لا القاسم بأي التكني ا-لجواب.' 
انالإئمتوهم القاسم. أبا ينادووت الناس كاف حنن يائ؛لآْقئذم الثئوJ( هد عق 

هالني إليه الممث وأظنه الماسم، أبا يا رحزت نائي أنه محي افه، رموو أنه 
القاسمبأي التكني كان ولهذا هينة، ليست، وهذه مواك، أعيي أنا الرجل• ، ^١١
فلايأس.ذللئ، بعد أما ؛، ^ منهثا ءقوائوْقئم الثسول هد عق 

••هصق(•*

ظ؛اسئضاثم:- ٢٠
الكافر؟عل ااصدمحه تحوز هر الثواو: 
أمعيرآؤيث أممه الممتأمحهت سوتة ق تعال اممه قول اقرأ الخوانات 

زيرهؤوس،اوا إحاف وهذا اؤ دتمؤ نح، بيمئ محؤ ١^؛؛< ف، ،يظ' 
[A:_;u]،I ،] عدل.وهن.ا

محرجوناولم دثا، و ماتلوننا ممن ألايكون الكافربشرط عل فتجورالصدمحه 
نتصدىفلا ديارثا من يئرحوننا أو الدين ق يقاتلوننا قومة كان إذا لكن ديارنا، من 

بحشرهتكوف والوجيه الوجبامحت،، س وجبه ويزئا عليه صدفنا إذا لأننا عليه؛ 
كانفإذا اللمين، عل -٤١ الغمار ؤينمن لدولته يومها العثزة فهذه ريالأُت،، 

عليه.نتصدق أن بأس فلا دياريا، من هرجونتا ولا اممه دين ق يماتلوننا لا قوم من 
هذهإل ياتوذ الذين الكفار بحص يعي؛ إسلامه؛ يرجى ص كان إذا أو 

الحديث،:ق قال ١^؛، يوجب مما والمال إنلامهم، ؤئإش ملوبمم يلع( اللأي 
رقم)ا؟اآ(.الأمواق، محاذكرق باب، السوع، كتاب، الأحارىت أحرجه )١( 



ثق1ءاتاسائسيح ١٤٢

هذالأن الزكاة؛ من ئلوبم هذه- اشُ خثو وكإ محاتحا«لاا، »ثأادوا 
وأنهكملائهم، بعض من العاملة لن وأي نإ أسلم الكفار بعفن وقع، هذا وفعلا 
إليه،حدثة أو شؤة إنلامه :و 'نكان فإذا قام، عله، ؤيصدؤ إليه يدي 

بأس.فلا 

••هصى••

ااهومسوجؤ؛- ٢١

المأذوف:له قاو الشرعئ الاذون وعذ امرأة، عل قراثة عقد رحل \ذث}ذ■' 
الدم،مى هكذا مدر وتالت أبوالروج وتكلم الزوجة، وئ فسكت، مدره؟ المهر 

النقدق ما بان؛عيثوا الطرفان ثرامحى إدا محوز هل مدة فبعد القود، مى وهكذا 
العمد؟ق بإ ملزموو هم أم المهر، قيمة من 

بعدثزاصتا ثم العمد ق شيئا سميا فإذا والزوجة، الروج بئذ المهر ابواب• 
ضتترثاكامحبجأنالأردإلأبمذلاك،ءلأكثنأو 

 .،^sبأس.فلا المهر؟

ريالبصداق امرأ؛ رجل يزوغ بعيد؛ زّْن منن بلادنا ل قصة ونمتا وقد 
ناثتا،امرأته مع الدخول فيه الذي اليوم ق وكان الصداى، المرأْ وأعطى واحد 
الكلامفاشتد الرجل، هذا يكلم الروج فنزل، سدة، رجل اياب عليهم ظنأ 
لباهوؤإذا إليه، واستنمتف الزوجة فنزلتخ الأصوايتؤ، وارثثعتج بينهإ 

والرجو•الروح بئذ المجلس انقص ثم رجعن، بريال، زوجها 

X١١٧٢٦،رنم١٦٩/٦(،واّ)٠٩٤،رنم٢٠٨/١الفردر)ا(أ-محرجهاوخارىفيالأدب، 



١٤٢الهاءاهة 

ماذاوبينه، بيك الأصوات وعلت الباب كنز الدي هذا يريد ماذا وقالت: 
اممصشاء إن له: وقلت ذلك، أثمه أوما مهر، كم من ييالأ يطلمثي هذا قال: يريد؟ 

حائز؛وهذا به. وأوق فأحده أوقه، إياه أعطيش الذي الريال هذا قالت،: يمهل، 
حرْ•فهي للزوجة كان ^١ الروجة، -ص لأنه 

وأصحابهآله وعل محمل، لإثا عل وملم الله وصل ١^١^؟؛،، وب فب والحمد 



١٤٤

s اقاءادناحدسضs
==<—هصى— >=ء 

وأصحابهآله وعل محمد، بينا عل وسلم افه وصل العالتن، رب لأي الحمد 
بعد:أما الدين، يوم إل باحان معهم ومذ 

الخميس،يوم ق أمحبؤع كل ق يتم واثدي الئة، بعد الواحد اللماء هو فهدا 
ه.١ ٤ ١ ٦ عام الأوو شهرنبيع من والعثزون الثامن هوالحميئر وهدا 

ص؛إوسوروارؤيلأ

ؤأذِق[)ز}وؤؤو\إخأ ائب قول لممسر حقيقا امتعزاصا اللماء هدا ق ننتعرض 
التيالثووة لأتبما الثوؤة، آحر إل لالفتل-اآ، ه ألميل أصف ربك متثر َوم، ئر 

ؤساعوهاسابما.

لالف؛ل;ا[،ه أنمل أصف ربك ئمل ثرَوف ؤأنّ سنحاةؤت١قث افه فيقول 

يكونالأَئل فش ا4لاب،إل،، تن4ُ مح تن كل اءئ.أولإاط4 نحاطب 
تابعهأمته لأن وللأمة؛ له وملم-حطابا آله وعل عليه افه -صل النل حطاب 

ابتداء.ولأمته عاماثة الخطاب يكون اكاذا• وعل له، 

وأصحابالفيل، ؛أصحانم، سبم١ةوuئاق^ قعل ما يمرر تعال افن قاف كل، وعل 
ملكإليهم أزثلة عظيم، بفيل الكمة لهدم حازوا الديذ اليثن أهل هم الفيل 

اضبيت إل الحج عن الناز _ أن أراد النن ملك، أن ذلك،: وين، الحثة، 
الكب.يه سا 







١٤٧اءاق1ءاماءاوسا،ئات 

الأسا1اا؛

جمرافساتامدااامحات;١- 
وقدمحلس، ق حضووه الشخص عل ويتتي؛ مناسان محدث قد اJقؤالت 

الإئكار،يسمملم التدخيوغر0ولا مثل النهران المجلسثيءمى 3، عئدث 

وهوبملمعادية، أودعوة عرس يمناست محلى إل الإئاف دعي إذا الخواب: 
قومنزله جا0 له المدعو الرحل يكون بحيث شرم، أن يستطع كان فان منكزا فيه أن 

لسسينثالحضور، عليه محب فانه لومه؛ 

الدم؛.إلحاة الأول: 
واش:إرالهاقكر.

 Uمنلأن الحضور؛ له محوز لا فانه ه أن بمثطح لا أنه كان:م ذا إ
فاعلمه.مثل فانه ائتكز حصل 

أنوجب المنكر رأى ثم منكر، هناك سيكون أنه يدري لا وهو حصر ؤإذا 
عليهوجن، له يلمتجب، لم ؤإن المهلالوب(، فهدا له امتجسن، فان ؤيتقلإ؛ ينصح 

تبم\دةؤق\كافه رصا لأن نخط؛ مجن ونخط رصي س ربمح، الجلس، بمارق أن 
أحد.كر رصا عل ثمدم 



لق1ءاتايي1واالذمح ١٤٨

علىالإسهال شنآيات ٢- 
قولوهي المائدة، ّورْ من آيات الثلاث ثنح نضيلتكم أرجومن السوالت 

ألنمّتوجمت اوتئ ثثدثم حصن إدا سلإ -؛يد؛ ؤفأ,ثا زعالت اش 
تممبمئ ١٢٥٨٥^، ذ صميم أمم إذ عملإ بذ ءاحدان أد يملإ عنفي؛ ئدا آمايق 

ع0ثسآوؤ يمء ضنى ث* أربتم ^ أش سسم1ن لوؤ ألصسبمد ثى ءتدسودهما أتوت 
إدماأسث>ثا ^^١ ٢١ع ب ءذ ?وا \لخؤخ؛ ئى ^١ إئا أش جن؟ ذكُ ول* نرق يا 

لثمثدمحااض فنسعان آلأولس علمم آمحمتمق آلنبمن ِثرنح مقامهما دذوماتي ذد١خمافيأ 
ازأأن أدف د'لك أو؟ يذألهلتلم؛ذ إناءاذا آعتديج وما ثيدهما ين لحف 

ألنومبمدك، ي وآه وأنممأ أق ؤآدموأ بمدأيث؛م رد أن ^١ ١٤آونمها ءك 
الممسمق عليها لأل معناها؛ أعرف أن فأحب ١[؟ لالاممة:ا■• ألثسن؛ذه 

خرا.اش وجزاكم منتوانا، فومح، العلماء كلام ووجدت 

وحصز0يوصي أن الإنسان أراد إذا أنه ميد الكريمة الأنة هده الحراب! 
عندلكن مهادنه، تمل لا ال، المعي لأن المسلميرل؛ مى رحل؛ن ينهي فإنه الومت،، 

حصلإد١ ستلإ ثي، أئ;، اللمم! غثر يشهد أن بأس لا القروية 
فوصىالسلمان، من أي• ه نت^م عدل دؤا أةنس1تي ألوصبمثت ج؛دا ألموت يدكم 

سمهد؛الضرورة عند لك^ن المس،لم؛ن، عر يسهد ولا المسلم؛ن، من التين ويسهي 

ه.يذعجم ءا-ران قال؛ ولهدا 
تثرو "5؛^ أي: \ي}تموه ق صخيم أمن ؤآذ للصزورة: مثلا صرب ثم 

مواءوكدا، كاذا أوصي بأي الوصغ! عل ائكن يئهد ه أتوب ثؤهث 
جضيبتمع، أوأوصى وكدا، كدا لفلان عن أن أسهدكم فقال: علميه بدين أوصى 



١٤٩القاءاا>احاوسائ 

•غير من الأين؛ن هذين 

الصلأة،بعد مى يحسثهتا قانتا ستشهدمحا؛ أن وأوليا البلد إل ميما فإذا 
والدعوةالنهاو آحئ لأنه الشهادة؛ فيه ثوكد تما الزمن وهذا العصر، صلاة بعد أي؛ 

الصلاة.بعي. من فنحبنضا الغاو_ا، ق منتجا؟ فيه 

ه،منق يا وؤ'كاور ثنا رعتّ ذثّنيا لا ؤ الشهادة عند عئلمان ه اش ؤمثس1تان 

استخلافهنإ،إل حاجه فلا ثزب ٢ إدا أما ثهادبمإ، ل ارثينا إن يكوف ذلك ولكن 

حه.ز0!لوتبأن يوصى، أن وأراد نمر ل اف الإئكاف إذا لزى■' مْ نمد 
بمرضؤإما ينظم، أن ويريد زس فته ش بحادث إما بون، أنه وعرف 

لمفإن اللمتن، من اثتئن وصيه عل يشهد فإنه أجله لرب، أنه ييعرف أنيكه 
لالصزورة؛الالم؛رر غر من اثت؛ن أنهد السلم؛ر( عم مى ومعه لمون ممعه زكى 
iلالصزورةم.ئ<للم، هناك وليس حصن، أحله أن يعرف وهو ونت، هناك ليس لأنه 

ينهدالخامحين•
صلاةبعد من مثه،ا فإننا انتشهاذمحا وأزذنا اتلد مدئ إذا والخافران 

أثقإباض احلما ونةولت نوقفهم، بلأ اشحون، ق حنثا ليس هتا واجس العصر، 
تيعني ه مؤ يا وزكاث ثنا يدء ثنزى لا أربتم إن أس ؤسس1ان إدءا دندكتا لم 
أئيهيكتر،منت.، ث' مرب أقرب، كاف ولو ورور باطل ثهادْ سهد لا 

مىالأوو !، ١٥٥١١هو هدا ه، آ'لآتييرن يى ؤالذإدا شيئان به قهدثا تما لحفي لا ت أي 
القصة.



لق1ءاوااكابالةتوح ١٥٠

باطلمة!ثهادما أن ذلك بعد تثة؛ إن يعتي• ه إثما آنثحما آؤتث يمك ع؛و ذ ءؤ 
:مدااثس أول يظئ ه أ'لآانوي عنجم أستحم، يثه مثامثث .ظء 

منآحز لثأندنن1 اض إوؤ3؛ن\ الدين وهم إليه الئاس أقرب وهم التت 
ه.دسألءلد؛بم وماأعتدناإئاإذ١ ثهتدتؤما 

الديأن آحئ قوو فيها لكن الأن، ولا أحر، قول اكامحة الأنة ول 
قاف— ثاء إن عاليها- ثطئ أن إل عاليها الكلام ونوجل ائب، ورثة غثر عيلث 
•ا،لمنرين كتبا 

يؤذااا*>م؛؛؛،؛بالإمام خاص السنيؤ الصلاة اسوتااحيائاه دفع ٣' 
هدافهل والآثثم٠، يسجع كان البي. أن البخاري ل ورد الثؤال٠• 

صواطة؟هي وما والآموم، للأمام هوعام أم بالإمام خاص الثنمح 
الأتهسمعهلم كاف س البي *أل هؤهه فتائه م حديث، ق الخواب،ت 

النيأن الناس لينلم إما التنميع وهدا أحيائا، الإمام هو يسمع والدي ؛، احياياءر 
لالإمام خهن إذا لأنه الضء؛ بعض الناش ثو أن ؤإئ الفاهمة، بعد شكا قرأ يه 

الناس.الئزاشه صلاة 

ولهدا؛افبي، ولا بالقراءة ولا باشح لا بثيء، بجهن لا فإنه الآموم أْا 
رسواالجازة لصلاة الإمام و إذا خاصة الجازة صلاة ل الناس بعص محلئ 

الصلاة،كتاب ت لم وم(، ٧٥)٩ رنم الفلهر، ق القراءة باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه ( )١ 
(.٤٥١)رقم والعصر، الظهر ل القراءة باب 



١٥١القاءالواحدسال،ة 

كمإذا بعضهم الزوائد، العيد صلاة وكب،رات ق وبنصهم أكر، اف أموامم: 
حطأ،وهذا المامومتذ، أعني• لفكبر، أصواتبمم رمعوا أكبر، اف أكبر افه الإمام! 
ويد"عومرا•سرا، وسبح مرا، وثكمّ مرا، مرأ المأموم 

••رةص0••

المديؤوغ؛ياممرث؛واضف اؤنلأت سدرش ١^ الصاوي حلم ٤- 
الصحم،من هناك ائب، رمول عل والثلأم والصلاة ض، الحمد النؤالت 

ماوكل الم٠ني، من ف يم ولا للممتاوى، محالا ترك الإنجليزية ياللئة الصادرة 
قالعجاب العجن، وتقرا الإملاث، للصفحة التحرير رئيس يقاو،ت أن هناللث، 

لل|سيهلانحسثة اركة مهناك هل أحدهم، مثل حبن احرها ؤمن الفتاوى، هده 
أيصا!ثم الخرافادتا، مى هذا إن وقال! بعمله، قاطعا ثما ذللث، فنفى ا"بم،اع، أثناء 
قال(!إنه بل المتاكر، زواجها وقت، المس هن"ا j( ;?.بمها عائثه عمر يكوف أن أنكر 
بأنهوصثح الزمان، ذلك، ق أءإرهJلم يعرفون يكونوا ولم عمرها، يحرف!، ٢ إما 

محاولأُت،المتوى ^٥ ضمن وثقرأ (، ١ و)خ ( ١٦)بين عمرها يكوي( أن بد لا 
وكثريت،الموصؤع، هذا حول، ثسهارتإ ثروف أو العزنؤ يشوهه لعا كثرة ؤنب، 
^ينحوت، السيخ فضيلة من طيبه لفتة فالزحاء موثع، بشكل وتولع حقيقة، 

الأمين؛الداءتإ؟

كانت،سواء المّحم،، ق تصدن التي الثتاوى عل الاعتعاد محور لا الحوامحتج! 
قال،ك،ا الإنجليزية وباللغة الأردية باللعة يصدرفثاوى أويعرالعزسه، العزسه ؛اللغة 
باللغةكانت، ايا المجلأُتؤ؛ أو الصحفي، ق ثصدر الي الثاوي عل ينثني فلا الأخ، 

يعلمهمويوث، مموفه عال؛ من صدزث، أما علمنا إذا إلا الحرق، غم أو العرق 



وقا«اتاكاو،السوح ١٥٢

يقولْن لها، أهلا لتس من للمتوى يتصدر النوم صار الأسف" ~مع لأنه ودينه؛ 
توكلبان متقى العمل لأن همله؛ بمجرد أقول ولا هوام، بمجزد بل يلم، بلا 

أف=طلمهه ؤ ؤمتمتوه الناست متى الدي ومن أهلها، إل الأمور 
لالتاء:أ"\ا[.

العقيدةق مودوق؛ل( عل،اء مذ أو ءفييآئوأؤئمُ ورسوله اممه مذ المثوى 
دينبالمتوى العمل دينفم، ق لا مغروفذ، الأماثة وق العلم ول 

وضفةدواة أخد لا اف الإنكاف ئذا اممه، إل ان الإنبه 
يكونوقد هو، من يدرى لا إمان ينوى يأخذ فكيم، مأمون، حاذق طس_، له 

أيتحثط؟ إطلائا علم عنده ليس صائنا أو سلوكه، ل أو عقيدته ق متحرئا 
لأنف بج( إلا يأحدْ لا وأن ^، عل الخماظ يريد مزمن لكل محض 

قموثوق إسان من صدرت إذا إلا أوايحلأت، ا-براود ق فتوى بأي لايأخد أن 
دينه•ول عمدته 

معروئا؛المجلإ أو الصحيمة ُد0 ق المتاوى يمدم من يكوف أن بد لا وأيصات 
لكنيملها، وهو الناس مذ عمرو أو ريي إل تش_، فتاوى مح5ش_، أحيايا لأنه 

لطخوهبقوله، ؤيأخدور، الناس به يمتدي الحل،اء مذ عالما رأوا إذا الصحففذ هؤلاء 
منه.بد لا أيصا وهدا يمتون، قتوى بآي 

لدنتلأبدُ>(محيز،ت
أوالمجلمة•با"يييد5 الثمه الأول<ت 
مذيكون ؛حيث( جاهلا، يكون فمد بالعالم، نقول<ت لا بالمنى، الثمه الئاف• 

ودينهم.وعلمهلم عقيدمحم ل المعرومحc العناء 





لق1ءاتاسواالذترح ١٥٤

وكبوياء،عنجهة عنده فاع1ة أن عل يدو ^^١ الأكل أن الأووت الحذور 
و.ءطنتة.

لأنه■^١؛ يأكل وربا ، ٤٠٣وهو 1كل محا الأكل أن ١^: اسوئ 
وعللا، مربعار ان الإئأكل بذلك الممابن الحق ولهذا مطمس، مرتاح 

الأكل،ثكي وبما أكل ^١ الإJال لأن ها؛ ١^ من ءبخا ١^٠٠^ بأن ذللخ، 
البمىعريه الإؤان يشد أن فالأتكاءُ: الاتكاء، من ليس أنه الشيح: لكن 

اليرى•أو 

ؤئكثز١^ ق _ءئى لئلا مح١؛ لأ:اكل الئنوَل،. أن \و، هو فهذا 
َسالآم•

النيفقال الشؤغ أما الطئ،؛ وق السنع ق علط الكثثر الأكل أن ومعلوم 
صثهء،)لهيامت،(منن لمتات الأدمل، ®حننه وتلم-: آله وعل عليه افه -صل 

وئكلشزابه، ويك لطعامه، هثالئ محاله؛ لأ ثال ®مإل للتهليل؛ للتصغثر، 
وقلت،لاسرأخ، ^ ١١٠١^من القاءدة هده ثمنه عود الإئسال أن ولو ؛، لتئسهاار
وينعالثلث،، ؤيئزب، الثالث،، يأكل فهو الكسل، وقل والسمنة، عنده التحمة 
الثالث،.

والعشاء،والعداء الفطور إلا يأكل لا أن بد لا معناه: ليس أكل، جلخ إذا دقولّا• 
مكل،حعت، ؤإذا للممس، والثالث، لاإشراُته، والثالثج للهلعام، الثلثؤ مدر أنت، بل 

تكفيالث،؛ؤإلأ محالة، لا كان إن هدا 
محياسفيسى )ا(زاد 

(.٣٣٤رنم)٩ الشح، وكراهة الأكل، ق الأنماد باب الأس، ئاب ص: ابن أخرجه )٢( 



١٥٥الإق1ءاماءاوساهت 

كرا،شبعا يشع حش يأكل اف الإئأن الأن يعودثا كإ تعامون~ —كإ لكن 
به،ؤيتأدى ينام أنه ^ Ujأي يأكز ورح نوم، ؤيأتيه وبمرض هل فثحدْ 

كافررإذا الإسلام شيح يقول تأكل؟ لياذا تصرا يعني! ثصثر، ويق_ولت 
يمض:حرام الأكل«ره، عليه ثوم فإنه كة؛ عض أو آجا أكله من نحثى 

يأثم.أنه 
أنيعيننا~ت أن الله ~أمأل أولا أشمنا ُاصيحة ونبيا إحواسا ثنصح ولذلك 

جعنا،ؤإذا وثالث(، وثك ثالثا الحاجة، بقدر بل ممرا ثئزبؤ ولا ممرا ثاكل لا 
موجود.الخثز اممه فالحمد 

••ؤصق(••

ض:اتصلأةلوجود لاسجدهم؛ إمام حفزهلأةادأن>؛تيم - ٦ 
أنالمأموموف يعلم ولم إم.اما، عينه ق عمليه أش أن بعد رجل صل الائؤالت 

والمأمومونيقدر، لا أنه أماس عل يسجد لا يسجد أن أراد فعندما عنه، ق عملية يه 
يسجدول؟هل يعلمون، لا 

صلاته،صحت، الإمام هدا لأن وذللث، جائز؛ هذا أن الصحيح الخوابات 
النجود،يستطع لا وكان عينه، ق عمليه عمل إمام ويقول• أل يهو يعتي! 
ينجدول.وهم يومئ وهو بأصحابه يصل فكان 

وهوصحيحة، فصلاتيم صحيحة صلاته دامت، ما لأنه ؟هال>ا؛ بأس لا ت نقول 
بأصحابهالثي. صل حث ذللث،، من قريب ورد وقل- اّغلاغ، ما افه اثقى قد 

(.٢٤٨/٢)١(محموعاكاوى)ه



١٥٦

فجلسوا،عثلمسوا أن إليهم فأشار حلمه فمائوا القيام، عل قادرول وهم قاعدا 
•واّخسبملحم 

••)هصى••

امإواضموامنج؛ّ:٧- 
الناسيعص نرى مور0يساا موثاكم عل *ائرووا ت الحدث صحة ما الثوال! 

يولفوبعضهم رص( مورم ؤيقرءوف المثر، عل ملمموف وهم )يس( محوره بمرءوف 
ذلك،؟صحة ما اشر، داخل 

كانؤإذا صعيف، فإنه ص، موداكلم عل *امحزووا حدين،! أما الحواُءحت 
فإنهحن، حدث إنه قال! من قول وعل به، ينمل لا أي! إياه، فقدكفيثا صعيما 

الحتفرعند قناءت١ا إن قيل! وقد الاحتصار، عند يمرأ ؤإن،ا اشر، عند بمرأ لا 
كمومح'■والنعتم الحنة لأهل الثواك، ذكر من فيها لط النوح؛ خروج نمهل 
ه٣*■$؛ من ؤبمتني، رن، ف عمل تأ . يتمة م/، يهث ءال آهة آد-ْإا 

[TU-Y"i:_j ،] !لص:هه[.سئل ؤ، أنوم آثثق آنخب ؤإة وكقوله
هادحأثه> وئى ثأد تا همبمتث ؤ قوبه! مثل بالتنث،، إاءادا ال الإدويزيد 

[.U،\-UA]_:ننمه أنمأدآأؤل، آلوئ محننا هل . رميث نهما آللحكم م، يش 
أنلهذا ؤيدل الختم، عند قزاءتبما فالراد الخدين، صح إن حال، كل فعل 

قزأأنه ا،لرات مى مرة ^ فلم البعض، يعضها ي؛يرث الرئول سنة 
مغإذا يقول! كان ؤإنإ يقروونبما، الشر يترلول الدين عند ولا المز، عنت ريس( 

ئابلم: وم(، ٦٨٨)رقم به،  ٢٠١^-الإمام جعل إنا باب، الأذان، كتاب، المخاري: أحرجه )١( 
(.٤١٢رنم)بالإمام، المأموم امام باب الصلاة، 



١٥٧الاقاءالواحدبمدالنة 

فإنهالسيث؛ له واسألوا لأحيئم ررانتئفئوا وقال! عليه، ومث الميت دمن من 
الآنطُل*ارن.

••ؤصى•*

ذLطثلإاشمضاثومحاضذات- ٨ 
اثدىوهل بالمناهه، الاعتباث أم بالئزف، الاعتبار هل الثثر ممز الئوال: 

شهرا،يمكن، أن ويريد مصر افه مسافر فلو ^١^١، ٠٠يعتثر ايام أربعه باقر 
الصلاة؟تمصر 

الئرف،بالثنر انم هل المفز، وليس انم الثو ئل: الخراب: 
اياة؟أو 

سثاهما ، العنفح المعتثر أن وى يمأه' تيمية ابن الإنلأم مخ رأى أما 
والشراب،الطعام ومحمل إليه، الرحل تند هواللي والفر! فهوسم، سهما الناس 

مدربالمائة.إنه أكثرالعأناءفيقولون: وأما 
يوفبينهعا التي المسافة ٠: وبز بعنيزْ مثلا للئ، أضرب ذللث، عل وبناء 

)١٨جعلوها المسافة حددوا الدين لأن المنامة؛ يزى من حددها الش المسامة 

عنيزة.إل ٨( ماتلغ)١ بريده من والمسافة كم،، 

رنمالانصراف، ونت ل للميتؤ الشر عند الاستغفار ياب الحتائز، كتاب داويت أبو أ-محرحبم )١( 
(٣٢٢١.)

)؟(محموعاكتاوى)أآ/ها(.
القصيم.Jمنطقة مدينتان )٣( 



لق1ءاتاثباواالسوح ١٥٨

منيقول! المسافة بلغ ما هو فيه يمصز الدي الثمر أن يرى من رأي فعل 
ممراالناس اعت؛رْ ما الثمز أن يرى من وأما يقصز، فلا بريدة إل عنيرْ من سامر 

ييرجعالصحي j الحكومي عمل ليؤدي عنترْ من بريده إل يهب من فيقولوزت 
تمنا.يعد لا فهذا يتعدى، أهله إل 

فانهثلاثة أو يوم؛ن عندهم يمي أن ؤيريد هناك أقاربه إل ذهب لو لكن 
الإسلام.مخ هواختيار هذا ممزا، يعد 

قال!افه لأن القإر؛ حث من هوالصحح الإسلام مخ اختيار أن ثلث، ولا 
وروى١آ، • ]١^٠:١ ه ألفلوء مى سثثوأ أن •صاح ؟^ ٤٤ةيس آ'لأرني ي ء' إئا رؤ 

حرجإدا ه اممه ننول *كاذ قال! رمح.بمنن ماللئ، بن أنى عى صحيحه ل مسلم 
التياثسامة من أهل وهذه ؛، ركعتإن،،رصل ^١١^، يلاثة أو أمال، يلاثة مسيَه 
غرلكنه الصحيح؛ هو النظر ناحية من الإسلام شخ فقول محدد، من محددها 
حيارى.الناس يبقى أي! الواغ، ق منصبط 

امغافئ، مفهو م( ٣ * ٠ و) )١٨^٢( سافر من قلت،! حددُتؤ إذا أما 
للمتامن،أصبط يكون الئحل.يد حيث فهومن سلث،، عندهم ما الثاس وصار الأمر، 

فليسسفرا سمى لا وما هوسفر، سمنا ينمى ما أن شك لا النظر حيث س لكن 
الئرف•إل فثرجع ممرا، 

فهوالصلاة، يقصر أن باس فلا نهرا، يمكث، أن ؤيريد هصر افه مولوسافر 
دامما سنواُتإ، أربع يبقى لو مسافر، فهو البلدة ق وجلس مصر اهه مسام إذا 
ثوتاعنرين ل أقام ه لأن مسافر؛ فهو انللمة ثتوالإقانه ٢ أنه 

(.٦٩١)رقم ونمرها، المسانرين صلاة باب ونمرها، المسافرين صلاة كتاب مسالم؛ أحرحه ر١( 



١٥٩الأق1ءاماحدسائ؛ة 

ا.الصلأةر يقصر يوما عثر تسعة مكة ل وأقام ٢، الصلأة١ يمصر 
التيالثغوو إل يسافرون دقعبم؛أر الصحابة وكان معتنه، مده لأمته محدد ولم 

ويممئ،فيها ماضيا تشن أو تنة الإنسان ونمى الإسلأمية الأوانحي حدود هي 
الصلاةوهويمصر أشهر ّّتة أذربيجان ل ١^؛^ حبته هههقنئ عمر وابن 

••>3^0••

ُه  fi

^^ةالإماممادركالإUمراىا:٩- 

ظرمةفهل الإحرام، ئيرْ م را؛ع، والإمام الصلاة إل أش رجل ت الثواو 

وفإن زلإ، ثم كوللإحرام رابما الأئ؛ أئنك إذا الئلماة: يمول الخزاث 
وإنَللمتكتفلأخنج.للئكوعفهوأفضل، 

اضل؛وئيشم؛ن يقث٠ صلاةالأستظرةيمبيشهورا *اينيجس - ١٠
م،اشَفي تضن أن الشخص أراد إذا الأنتخاتة لصلاة بالى \ذث}\و• 

تكونهل الاصتخاط هده لثيجة بالشنته بعدها، يدعو نم اّمتخارة صلاه فيصل 
هدهق اممه عل اةكاله كون أم الأمر، ؟بذا بزغثه نني شعور يعني! ئميه، نتيجه 

حر؟من فيه اض يرى ما ويرى الأستحارة، 

١(. ٢٣٥)رقم يمصر، العدو بأرض أنام إذا باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه )١( 
٤(. ٢٩٨رنم)القح، زس بماكة الني. مقام باب الخازي، كتاب الخاري: أخرجه )٢( 

(.٢٥٤٦٧،رقم ١٧)٣(أخرجهالبيهقي)م/ 



وق1ءاتاكاواالصوح ١٦٠

فيايودي ام الأمور ق إلا تكوف لا الأسخاتة صلاة أولا: ءب: 
منهده وعزيش عزم لأنه الامتحازة؛ إل حاجه فلا عليه عزم ما أما الإسان، 

رجحانله ينآ إن لم الأستحارْ، يصل تردد إذا لكن ءثة؛؛؟ل مدرها هوالذي الألب 
أحرى•مره الأنتحاره أعاد لم ؤإن به، عمل ثيء 

يرددوقد هدا، أو هدا عل كئمله رؤيا الإنسان يرى ومد نعم، متى، شحور 
عليمدرْ لم تعال اش إن نقول؛ وهنا متاغت، وجه عل الأمر اف بمدر ثم أحيايا 
للئ،.وهوحير إلا امشمJه مد وأنت مباغت، وجه 

••©صى••

١١ -jLkJ ، ،ضراسلأة؛هلي  ٥٠٧٥^اسر،  ۶٧١أامهة

إذاومال: افرط العiلإء بعص الثمر، ق الصلاة لمصر ية بالنالقوال: 
وبعصالمر، ايام عير من فريقه وعنرين واحدا ففصز ممره مده يعلم كان 

صحيح؟هدا فهل بالدم، إل ثزجع أن إل ضز يم لا كان إذا مالوا: الم؛ 
واحي،؟أم منة المصز وهل 

الزاجح:لكن للصءر؛، محولا وعئروف واحد بني— —يا فيها المسألة الخوابه: 
بقلولو حتى بمصر، فإنه المدة؛ غير ؛،JaU_ الإقامة عل يعزم لم أنه دام ما أنه 

شهور،أوأربعة أوعثزه، أوخمثه ايام أربعه مسمى أنه يعلم ولوكان أيام، أربعه 
لأفدلل؛ عليه ليس يعلمها أولا المدة يعلم كؤيه بتن والممريق، سنوات، أوأربع 
ك5فيهلا أنيا يعلم وهو ٢، يومار عئرين ئوك ل قصر ءثءآدةلأ٠قئم الر'>ولا 

(.٢0١/١٠ه(،وسلالأرطار)٦٦/٢(،وذحاUرى)٨٧/٢)لأبن الض )ا(انظر: 
(.١٢٣٥رقم)العدومصر، بأرض أنام إذا باب الصلاة، كتاب أبوداود: أحرجه )٢( 



١٦١الأتاءاماءدسائت 

المعلومومن ، يقصر مكة ق يوما عشر تعه المح عام وأقام مطنا، أيام، أوبمة 
ليهدمحولها ما إل وينمّل فتحها التي البلدة هذه ق أن يمكن لا أنه 

ايام.أربعة تكفيه أنه الأوثاف 
أيام،أربعة من أك؛ز يعي أن عزم من الناص، أتيا يا الدهر: ص يوتا مل ثم 

اليومل محافرها— محمرة الودلع-آخر حجة ل مدم بل هدا، قال، ما يمصر، فلا 
١^١٢٠•

قبليأتوف الناص أن وهويعلم المدينة، إل وجع حتى الصلاة يمصر وجعل 
الختماجص فان بمد، فإ اوابع ص إلا ياكون لا ا-قياج كل وليس ١^١؛؛(، اليوم 

شوال؛3، يأق من ومنهم المعدة، ذي 3، يأق من ومنهم الحجة، أوو 3، يأق من 
[.١ ]اوقرْ:7ه ه ماتالوذت أنهر 

منهمأن وهوخأ لأمته يمل. لم ذللث، ومع ثواو، من تدأ الأئهئ هده 
أمرهدا يأ؟ أن فعي النابع اليوم قبل مكم قدم تن اوابع: اليوم مو يأق من 
شن•هو ما 

بأربمةيثير من يه انتدل، اثدي الحديث، هدا أن علمنا هكدا مل لتر فلمإ 
منهناك أن يحلم س الرسول، إن يقول،ت لأنه له؛ دليلا وليس عليه دليل أنه ايام 
أنهايا للأمة؛ يمل لم ءكهالصلأْرآلثأ!م ال-ى لأن هدا، بعد يمدم ومن ذللث، مبل مدم 

يمنjالومواعضالإتام•
(.٤٢ ٩٨)رقم الفتح، زمن .بمكة ام، مقام باب المغازتم،، كتاب، الخارى(ت (أحرجه )١ 

كتابت وملم (، ١٥ ١٣)رقم وكاه، وجوب باب ا-لج، كتاب الب٠حارىت أخرجه )٢( 
(,١  ٤٣٣ ) رقم وتحوهما، وهرم ازمانة العاجز عن الحج باب الحج، 



لق1ءاءاسا1سن ١٦٢

لثامن فالمصز ا متافت دنت فإ بالثمر، معلى المصز نقووت أننا مالهم 
رمضانق والفطن حماك، ل ثابت، وافم الجوارُب عل ايام ثلاثة ومنح حملئا، 

يألأن ئغى لا لكنه مطر، أن للئ، رمضاف ل الفطر مول،ت أننا إلا حملئج، ق ثايت، 
الشهور،عليك، ثراكم لئلا ءاأيلأ،؛ الواح-ث، أديت، مد وأذت، إلا اكانج( اف رمض 

كانفإذا مضتها، أن عليلث، صعت مثلا شهور أربعه عليلث، تراكمن، إذا وتعرف، 
ملمض.المضاء لعدم مسا إمطارْ 

شق كان إذا أم؛ بالوحودح، يهول، ١^^١؛ وبعص مؤكد0، نتة والمصز 
لعير.إلا ويتم، الثاس ْع يصل أن عليه بجب ويثئون يصلوف والثاس 

••)محصء(•*

١٢ -

واقي؟الثؤال:نالفزقينالعاي 
يموئأوالبعص يقتوف العلءأء وبحص علم، عنده هوالذي العالم• ابواب،• 

ضعيف،.ان الإئيقول! مش، ولا 

وهويتصدرللمئوى من الناس مى لأن علم؛ ولوبثتو يش ُُواثذتم، وااٌنحا• 
أييايتؤ،فيه كرسوعلئ،؟ ص كوعلئ، ، تعرفوهل كزموعه، س كوعة هزف لا 

يمووم:

لختصرْالأزضواؤنعماؤطومايل ثؤغ الإبمام يلي وعظم 
العلطمن واحدز بالعلم محي يؤع ملمب رجل إبمام يلي وعظم 

١١/ ١ ) عابدينء ابن ®حاشية نظرت ا( 



١٦٣القا«ادماءدساهت 

جهات!ثلاث ثها الالو1ع طرف ق اليد فالآن 

■اببماشمالإاfصمحغ■

ي.•وص 
اشقال ا1ند_يى، ضثى والثاعد العصي يئ الذي افصل ما أا 

]الأممة:ا■[.i أؤافي إل محأ؛ديم 
يحجة.ليسوا والعامة فعلط، بالكؤع، يتمي المصل لهذا العامة سمنة أما 

*•هصى••

إمامةيورفذهدءائكافإءممو،فت سجدموو: إمام في اثشيل - ١٣
الجد:

يأخذها~النى المكافاة هذه لورفعت يقول! مجد بإمام رايئم ما الئوال! 
حلمه؟الصلاة حكم وما المجد، ق الإمامه لركت، ئهريا— 

٠،باليامت،«ر ررإثإ ولكن؛ هاكذا، يقول، أن يسغي لا واف ابواب• 
فيهما فهذا العيش، وي3إلثا فيدهس، عيش بدون مي رفعن لو أما يصده هل 

أجرهليتخدها قصدْ أو ١^^١، دواتب عل حا لتستعئ ياحذها أان الإولأن ثيء؛ 
يوحرلا أنه شك لأ فهذا ^٠، الإمامه، ثرك اقكافأ٥ رفعت، ^١ عنق هو ولو محي 
الدسا.بعمله أراد لأنه الأخزة؛ ق له ثوان، ولا إمامته عل 

توملم ،، ١ ) رنم اف.؟، رمول، إل الوحي دء كان كتف الوحي، بدء كتاب اJخارىت أخرحه ( ١ ) 
(.١٩٠٧الأعال_«،رنم)ااإن،ا قوله.: كتابالاش،باب 



لتاءاتاسو،اهمح ١٦٤

يصلاأن منه طلثوا وقد لقومه قال رجل عن أخمل الإمام مئل وقد 
أحمدالإمام فقال وكدا، بكيا إلا ومضاف قيام يمح؛ ؟ضل لا قال: ومضاف، ةي1م حم 

باليات،.فالأعإل ا؟أ هداءر حلمؤ يصل من باممه، ®تعوذ ر؛ىنآلثذ: 

أماسك، لا والإمامه مصليا، دمت، ما الوجل: هذا ينصح أن يثغي لكن 
والثاتسإفه، اليه فاجعل الصلاة، أداء عل ويعينه الحيي، عل عغيل اممه من ننمه 

َ

سيأيلذ*

••ؤصى••

اثمق،ادءبمطلإصإلإمحفإ:- ١٤
عندهوجدا عليه يحلا فلما المصاة، أحد عل ليثه دما رجلان \ذ1ؤ\ل.' 

الرجلانهدان يحل فعندما صزكا، لها يأخد أن يريد أرصا له أن يدعي رجلا 
للسلامفمط وأمإأتيا بالموصؤع، علاهه لهتا ليسل أمعا ؤيعرف، يمده،ا، والقانحى 

المسألة،وانتهت، وشهدا القاصى، فكتن، يشهدان، هدان فقال: القاصى، عل 
٥٠)الأزش فيها اش البلد عن تبمد القاصي فيها اش والبمد الرجل، وأخي  ٠)
الشاهدين؟هذين شهادة حكلم ما كيلو، 

>مدمن ؤإلأ العلم: مى فيها بد لا الشهادة أن تحرف، أن بد لا وافه الخواص،: 
لحق،نهل س حتى الشاهد، يمف1، أن بد لا l[Al:،j ،]^-؛_بم-لمثه ونم إلثي، 

مثهام عل أخدهما اص س زيلق أن لو الأن: يعني :م، أن د لا 
وأنووقغ، وأماثه دين عنده رجل صادي المدعي أن أعلم أنا اكامح؛،، وأنكر ريال، 

(.٩١الجتاق)ص; داود أي( رواية أخمد الإمام ائل م)١( 



١٦٥ائق1ءاماءدس|لإت 

أعرفأنا الأن عليه، محن، ما بمكر أن، يبالي ولا الدين حفيف رجل اثكر الأحر 
اقهمس،يىوك؟هلليأنص؟أن 

مايدعي أن يمكن ولا ودين، وئ رجل لأنه المدعي؛ مع الحئ، أن أنا 
أشهد،لا إ أعالم؟ لا وأنا حما أعتمده الدي الحق -يذا أسهد أن ل ص،aJ له، ليس 
حقهدا أن لو حتى حى، أنه علم بإ إلا يسهد أن إنسان لأي محور لا ادن، 

بنمسه.القضية علم إذا إلا ينهي، أن يجوز لا المدمي حال لمثى 
علموابإ إلا يئهدوا أن للسهود يجور فلا الأن، أعلمتلئ، أنا حال، كل عل 
لمأنيإ يعلم وهو ثهادمإ يكتس، أن أيصا للماضي يجوز ولا مباشرة، بأمسهم 

القفيه.ينهيا 

••ؤصى•*

الممم؛قبهاذفي اثنالم على حى؛اإيرادالنائل - ١٥
قالث1هان، يعص عليه يورد أن العالم سال، إذا للسائل يجوز هل السؤالت 

عليها؟والؤدود حواثيا يعرف أن لأجل العقيدة 
لوالأرض السموات، حلق اطه إن قالت ان إنمثلا مهم، موال الحوات،ت 

عليهعلا أي؛ العرس، عل امتوى ت فقال، فسأله العنش، عل انتوى ثم ايام ستة 
يعني!العزثى، عل انتوى مش؛ أن اقغ وعظمته، بجلاله يليئ، علموا عغتجل 

الدىعل الئبهات، يورد أن أراد لكنه إشكال، أي هناك ما العنش، عل علا 
حواثتا،يعرف فلا الثبهاتؤ، هذه عليه يورد الناص ص أحدا أن س حويا أئتاه؛ 

وحثي.ءلسنا هاوا صحيح، هذا أفهمتم؟ 



لق1ءاتاساهتوح ١٦٦

علانتوى ت وقال ان فجاءإئالعرش، عل انثوى له؛ قال لو فمثلات 
وأتىأولكدا بمم إلا يكون لا الثيء عل الامتزاة لأن النزم؛ عل انثول أي: 

لتبجلألؤ، يليق استواء انتوى لنا: تقول أن لأحل طثب، فهدا يشبهان؛ 
استزاةالدو، عل أو ي عل الإ؛ائ كإ;نتري الثزش هل انتوى أقول: 

يييىدجلألخ،ولأض•

الئثهاتهدم لأن عليه؛ نزدودْ الثئهات هذه أقول: شثهات عليه ^ ؤإذا 
علأو ١^ عل \إم• كانتزاء الثزش عل افب امتواة باق قلنا لو تكوئ إنا 

فيه،إشكاو لا فهدا ظ بجلاله امتواآثليق ئلنا: إذا أما الفك، ء أو انم 
محتب.وهذا 

-بما:محادل، أن يتهلح محوية مائة عنده لسثا علم ءلال_ا كل أيصح أيصا أنا 
ثمعليه، محب، أن أجل مذ منه هوأعلم من عل الشثهات من يمكذ ما يورد أن 
لأنالئبهاسمج؛ هذه مثل عليه أوردت إذا علم عندْ الذي العالم أيقنح أيئا إى 

أنيريد الثايل هذا أن يظى ربا الشبهات هذه عليه أورد إذا ربا الئلاء يعص 
أوردالذي هذا يكون رمحا صدورهم، سع أن العلماء أيئا أشح فانا محادثه، 

توردأن أومحشى محلها، أن فيريد مل من عليه أوردت هد شبهات أما الشبهايت، 
حواما.يعرف أن فميد المنتمل ق عليه 

كلنورد أن ينبغي أنه عل أوافق وأنا وجيد، مهم سوالة هذا أن فالحاصل: 
توردأن محشى أو مل، من عليه وردت كاJت سواء ثلمهه، يكون أن يمكن ما 

ءليهفيادتقبل.

والإيانمحهول،، وال٤م، معلوم، ررالأتتواء مالك، الإمام قال وقد 



١٦٧ساماءاوساإلأت 

هوالحق.وهدا واوءة،ا عنه والئوال واجب، به 

ذالأنجيضص؟11ءإنئل:

الامحءوو«.ئاوا:هوذال:

الصفةهده لكن نحموصة، بصفة النيإء العلوعل هو معروف! فالاستواء 
نتحدث،أو س5للم أن نحور لأ إذن معاJومه، لست، ا3ك1فثه، هي الش 
وافهاامأان،، أوعل الئرير أوعل المر عل نحن استوائنا عل ثمنها أن نحون ولا 

محيءهلمق لس~ثأ ؤإوث.ا ما وأ*لآدعيَ ألمفك ين تئِ قتنب تال؛ سحاكبماق 
تالز-محرف:آا-'اا[.

ملائاإن ثم ؤيقول! يتحدث ثم، عل انتوى شحص مثلا! هائل للث، لوئال، 
كمهثصف أن يمكن هل انتوى، كيف تعلم لا وأنت، عليها، وانتوى ثعترْ أناح 

عليهاوامتوى الشاؤع ق باركة بعثرا أن فلو رأيثه، ما وأنث بمْ عل استوائه 
إستم؛أؤمف. ما محأ'لأتءَ آلمفتم، ين ^؛:؛؛*3< ع،ةلت ١^، قال بقإ صاحتها 

فإنلثإدرْ، لم وأنتا ومثى صاحبها عليها استوي [، ١٣-١٢]الزخرف:يلهئقءه عل 
رأيته.ما وأنت عليها استوائه كيفيه تصف أن ثنتطح لن شك لا 

غائبلكنه جتسنا، وهومى البم عل المحلوق استواء كميه ثجهل كنا فإذا 
محهوله،الاستواء كمه وليلك ظ؟!! ام استواء كمه نخهل لا فكم، عئا، 

يدّسل، جواب وهدا 

••ؤصء(••

Y(_YU.)/؛)ا(الحجةفييان 



ه1ءاتاسبالسءح ١٦٨

نفسث!وسه قراءالفيءلهدا حكم ' ١٦
قزيادة مع بالممسط بيعها لغزض مدا الئثارة شراء حكم ما الثؤالت 

٩٣

حاءاثدي لفلان إلا لإبمزثا ^١ \ذوَ\ط \ض الإف)؛، كان إذا الخراب: 
اليارْأريد وقنغ: أنا إليك أتيت مثالا: يعني حرام، فهذا الممسط منه يطالب 

مداانربما أنا أنت: فقلت يالوس، معي ما وأنا الفلاق، المعرض ق الملأسه 
واصحةحيله لأما حرام؛ هدا بزيادة، بالممسيط لك وأبيعها المص، وأغطى 

أكثر،ئوثيني ولكن ، ١٤واسر وؤن\ سلما ^١ قيمتها حد أهول،: أن من يدلا 
فكرتولا اشريتها ما إئ أتيثر أنك لولا أنا مقصود، غير اشراء أفر-يا ذهبت 

فيذلك،فهذالأمحور•

مثلا،افراها كان أو معزصه ق شحص عند الثثاره كانت، لو إذا أما 
فقلنت،:نقدا، ( ٥٠)ساوى وهي الياره، منلثا أنري أن ١^• فلأن، يا ونالت،: 

لقولهثيء؛ فيه ما يجوز، هدا موجلا، منة إل مثلا ( ٦٠ئ)منلث، أنر٤١ ١^٠ 
ةء؛قتتوءهمتتتص أجم إك بمي؛ قوايتم ^١ ،٣؛؛ آك؛اى ^^١ تعال: 
:^[٢٨٢.]

••ؤصق(•*

اوطتضرلجاسيذ؛،وثهؤذا؛-  ١٧
بحدة؟ننحيإ وهلين الدض؟ ل اوئن نفع هوصئ، ١^: 
أقثام:ثلاثة عل الدعاء ل ١^ رهع الخزان،: 



١٦٩الهاءاماءوسا1نت 

ريعها.عدم عل الدليل دو ما واش: 
ولأشد'\فواس:مالا:دوالأل؛لمذا 

قمواآ الامتنثاع، ق الي;ن رفع زنيا: عل الدليل ظ ما الأوو: مثال 
آلهوعل عاليه افه —صل السل عن ستا فانه ا-بمعة، حطبه ق أو الامسنماء حْلبه 

صلاةخطبة وق ا-إئمعة خطبة ق بالأسشقاء دعا إذا يديه يري لكف أنه لم~ وٌ
والأمثلةعزية، ق الدين وزئع والمرية، الصما عل اليدين ريع أبما الأنتنماء، 

ممرة.ذلك عل 

غرق الحمعه يوم الخظسس، دعاء الريع: عدم عل الدلل دل ما ومثال 
مروافبن بئر عل أئكروا الصحابه لأف اليدين؛ ري عن ينهى فإثه الأنتنماء، 

الدءاء.عند يشترإثارة ؤإنا ؛، ا-اثمعهرحطبة ق يديه ري حنن 
هداالري، امتحناب، فالأصل أوعدمه: الري عل الدليل يدل لم ما ومثال 
بالشبةهدا اليدين، ري الدعاء آدانم، من لأن هوالأصل، 

قحجر ابن اعتزها أحاديث،، فيه وردلم، محي فإيه شحها، بالئسبة أما 
ثيميه،ابن الإنلأم شيح ولكن ا، لغ^ره١ حننا الحديحح يكوف أن ثبي )البلمؤخ( 

الدعاعبعد بالدين الوجه منح بأن وصرح بعثا، بعئها ئر لا إنه فال: 
يعقا.بعضه نحز لا ااصعمv ثدييه الأحاديث، وفال: ؛، ؛دءةر

(.٨٧رنم)٤ والخطبة، الصلاة نحمف، باب، الخمعة، كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
)آ(بالوغا،لرامسأدلةالأخكام)ا/؛آأ(.

)'؛(محموعاكاوى)أآ/واه(.



١٧٠

ابنقاله ما عل بناء عليه ينكر فلا منح ؤإن أحن، المح فرك هدا، وعل 
ا-اثدسث،بأن يقفي ذلالئ، ق الواردة الأحاديث محمؤغ أن المرام(، )بلؤخ ق حجر 

لئؤأ'جتن أي■ حن، 
وأصحايهوآله محمد، بتنا عل وتلم اممه وصل العالن، رب، فه والحمد 

أجعئذ•



١٧١الهاءاثنيساهت 

اثأفاءاثذئسابم.
 >= )5^£(——

مٍََََََ.ِأِ.ُ  وأصحائه،آبه وعل محمد، سنا عل وتنم اممه وصل العالملر، وب فه الحمد 
بعد:أما الدين، يوم إل بإحان تبهم ونن 

الخميسيوم ق وذلك الإحاوة، بعد الأمبوعل الئثاء هدا نمؤح فإثنا 
ه(.١ ٤ ١ عام)٦ من الأحر ربيع شهر من والعفرين الثادس 

الممبر،من ثيء عل أن يمكثا لا وأنه الأنملة، وقت، حاف لأنه ونظرا 
١^٥؛^.للجميع ، ٥١أل ونالآل، بالأم«ئالة تدأ فإننا 

*•ؤصى•'



هءاءاسائفتن ١٧٢

الأ،،ثة

نيىهت1بم:اهق؛مدةتيستراه ١- 
)لكؤيكاتير(،ق ءنسيد0 ِفي اض يصور محيمذ وأيكم ما الئوال؛ 

الخزيدة؟أوِل المجله ل يكوف بأن 

يصونأو مى وأجل أعظم عغء؟ل اممه لأن يئ؛ صلال هدا أن رأسا ابواب• 
مومة تاكورى:ا١[، زئزأشخأمره ش؛ محَةبجء فائت؛ ي ل 

الصئزهدا أن  IIUpؤإذا عغ؛؛؟ل اش يصور أن سشلع لن فإنه صورْ من اف الإئ
ينشاب،أن نجب الإنلأم، عن مولدا ك\و\ يكون فائه عغتجل الرب سمعس قصد 

فانتابوإلأ٠تل.

الحاكمم إل ثزجع هدا ولكن انتات، إل عقاج لا إنه المء: بعض وقال 
يزرا.قتلة ؤإلأ امثاثه ينثيته أن المفلحة مى أنه رأى فان الثزهمر، 
أنهثاك لا به محاحزا كاريكاتير مورة عغجل الرب صور من أن شك ولا 

اممه.عباد أحث من هذا مثل لأن امثاثة؛ إل محاج ولا محورا، قله نجث، وأنه مزيد، 
*•ؤصى•*

اسداثسةضامصا:٢- 
نسحمئرئا، صعد إدا يكمث ررانه ه! البي ض الحديث، ق جاء الثؤالت 

وينبحيكبث أنه أم بالثمر، حاص واف5بثئ التسح هدا وهل ا، وادياءر ثرل إدا 
(.٣٣٣)ا(أحرجهماواحد)م 



١٧٢اوها،ارثاضساإغة 

محوا؟اممه حزاكم واكابث، اكاق الدوو إل البيت ل مثلأ~ الصعود" عند 

سح،واديا ثزل ؤإذا كم، صعدا علا إذا أسثارْ ق ائ. كان الخواب; 
النامستؤمن محكان ير، أنه وى مسه، ق يتعاظم قد الثيء عل العال أن وذلك 

سحأن هناس_، سمول، ذ\ذؤووأ ثزو إذا وأما أكم، اف I فيقوو عيججل افه يكم أن 
الناسبة.محي هده السفول، عند عغتجل اطه 

انيمف_ج،عل نسثه والعباداُتخ الخصر، ق ذللثج يفعل بأن الثنة ثري ولم 
اتيخهفياليت،محإنهلأثلإ،ضمانتذ،وضسامحاذاتجالآسائ 

الأسفار.ل هدا عقص ؤإنإ يشح، لا فإنه منها نزل ؤإذا 
••ؤضق(•*

خةأرئسماضةشضقوما.٢- 
دقائقبعئر الثمي محللؤع محل الفجز تصل أن اءتاددت، امرأة النؤالت 

الأويايت،ذللئخ عل وذس محاما، زال ما الومث، وأن أكثز، ثوما محسن، لكي -مثلا- 
ذلالث،؟ق عضيلخم رأي ما الأحرى، 

الثلأْحممحئ،ودها،أنثوم المرأة، وعل، الرجل، عل يخرم ا•بوابت 
يتثأكنما مقدار الوقت زوج وبئذ ث يمي أن إل يؤدها بأن رحمه له لكن 

ذلكفإن عنها؛ الوقت، يضئ؛، حتى تأمحرها وأما كاملة، والصلاة الطهارة من به 
أنالنير ذلك زوال محور عليه بجب فإنه لعير كان إذا لكن الدنوم—،، كاتر من 

الصلأْ.يميم 



لق1ءاتااواو،اهمح ١٧٤

و\وط\و:الطنين في التنييسثوك الناسبات حكم ٤- 
يالشجرةكالاهتإم وأيام، بأمايح يثنى بإ مناسان هناك السوال،ت 

قوالكماز الموف المفيها يشرك أنه الشكل ذلك، غثر إل الئظاية، أو أوالصفحة 
اش؟أفادكم رأيكم، فا الوقت،، نفس 

استفتاءؤيوجه المؤولة، الخهات، إل يوجه التي الأمور من هذه الخواب،! 
سة.خى الهتنى؛ للجنة 

*•هيج••

ض)U؛إذاوسدهسط؛٥- 
رأيلئج؟فا فأرا، فيه وجدثا وكيلك طفل، فيه بال، ماء حران عندثا الثؤال،ت 
مماأوغيرها أوفأرة أوعدرة، بول، من النجاسة فيه سمطلم، إذا الماء الخواب،ت 

لكنطهور، فهو بالنجاسة، ركئه ولا لوثه ولا ء1اُمه لا يتم ولم ثجتا، يكون 
الماءمن !، ٥٤١أن محب عيره لوكاJت، مثل! إحراجها، بجس، ابرم ذات التجاسه 
بدلا فهدا إخراجه عاليه ، ؤيمحعكبيرا لوالخزان حش أيما، محرج أوفارة وقرج، 

فيايتأثر الماء لكان لومنت، لأما وثرجها؛ ينخ أن يعرفج غيره فته يترل أو منه، 
وقمج•محل إلا فته لامح( ض الماء يئح هذا بعد بعد، 

••ؤجمى••

^^يىالهماسدعضانحسبمبة:٦- 
ؤليمةبعد تقام وليمة هناك أن الناس بعفى بين المنتشرة العادات، من التؤالت 

الشنع؟ق أصل لهذا فهل )الثابع(، ب علميها يطلى ايام سعة العرس 



١٧٥ال،قاءاثنيسال؛اات 

الدحوو،عند اش الأول الوليمه هي إنا العرس ل تقوم اش الويمه ابواب• 
فمكئوهة.الثالثه وأما ثانية، أحرى مرة مام ويجورأن ذلك، يقارب أوما 

وأنالأسؤع، ق ثميدها أما الأول، الوليمة عل بمفر فتقول،ت هذا يعل 
عنولا الئت. ض ترذ لإ بدق أنما شك لا فهذا الثابع الرم ق تحدث 

حالبأي سجينها يجوز لا البابع لأن دقاءلإ؛ أن ويجب إليه، يلثث فلا أصحاثه، 
لأحوال.اس 

••هيق(••

؟بذا اتسذم نلأنؤ ب4ظضي اثمن1يإة حكزإقانؤ ٧- 
الخادُث،؟س الششس ملامة يمتاسبة الوليمة إقامة حكم ما السؤالت 

ؤيورعهطعاما ينع أن حاديثج س نلم إذا ان الإئعل تحرج لا الجواب* 
منءإو مالكات بن كعب قال ولهذا النعمة، هذه عل تعال ض سكنا المقراء؛ عل 

ورئولها،رن.افه إو صدمه مالي مذ ألثلع أف ثوبي 
ليسفهدا وا-بمثراو والأقارب الأحباب إليه ؤيدعى طعام يصغ أن وأما 

المزح،باب من ولكنه عبادة، أنه عل يتحذ لا لأنه ببدعة؛ ليس ولكنه بقربة، 
به.بأس فلا 

ألثئثيءغ؛جلت اف وقولط مالك، ين كعب، حديث، يابح اكازي، كتاب البخاري: حرجه أ( 
وصاحبيه،مالك ين كب توية حدث ياب التويت، كتاب لم: وم(، ٤٤١رنم)٨ أقءك>'ئتمأه، 

(.٢٧٦٩رنم)



اق1ءاتاكابائتيح ١٧٦

 -A ا1دفأ أننيؤ fأمنداضإ
أنمىق الهرتة؛ بلاد ق العلم طلب محثم_و< الثبامتا بعض عندثا اJثؤالت 

الحديث،أو العقيدة أو الفقه ق يدوون كتب بأي لهم ؛•^^، ٢۵٠٥مصر، جنوُب 
»لو1أأ؟يوجد لا أنه وخاصة 

لأنحطيزه؛ المأله فإن ما بلد ق مئلم يوجد لم إذا أنه الحقيقة الحوامب،ت 
تنتمي•حطأ، الكتاب بمهم ند علم طلن، له ينبو وهولم لوخيم الإنسان مراجعه 

مباثزْ،العالم مع تنثم مواء عام، عل التنثم من بد فلا ؤيضل، مضل ههمه، عل 
نمالكتابج الهناس يمسلأه أن أما أشرطته، أو البينة، الواضحة كتبه بوامحهلة أو 

خطأ.فهدا كذا والحكلم كذا الحكم ^ ليحثر يدهب 
الحامعات،ق ظء والإنلامية العريية اللأي إل بميم مهم أحدا لثل ولكن 

محقاثه^^تو0دنغءأ ؤرماَ،ذكث> تعالت اممه قال ي فسيرهم، قومه إل يرجع ثم 
ثجتوأإدا مم-ه،ر ألمحبن ق تنممثوأ طهئث هلملإ همثؤ ينَلمل ثر هاولأ 
ينث٠عولمتهم مرا ه رسوله إل اممه صزد، ابن وكذللث، [، ١٢٢]التوة: ه إل؛إم 

لحثلأ^١ ألتن:ان تشثوث ال؟تي ذوتئ ^٠ ؤءذ تتال: قال القرآف، 
]الأحماف؛هأ[.ننذربزه ميهر إك }؛^١ نبمح، ظثا شبمتإ قرف\' 

قالعلياء عل لثعلم الكمايه به تقوم أحد منهم يسعث أن لهولا؟ فحسن 
منذرهم.قومه إل يركع تم الإنلامية، اللأي 



١٧٧الهاءاوث1نيسائنات 

سري|راضنياّواضاء؟٩- 
لن—مثلا— هديه أو أوننبه عموله يغلى التجاؤة المحلات بعص 

عندماهو (! JjjSjدهائا، وهويعمل العإل فبعض البضاعة، من كمته منهم يشرى 
العمولة،هذه يعهإى )المتجر( المكان هدا إل ويدهب العإؤة صاحس، ْع يممق 

ثينهإ؟ؤيكون المارة صاحب مع يممق أم العمولة، هده يأحد أن له هل فيسأل؛ 
أحدإذا التجارة من ينزل التجارة صاحب كان إذا العامل عل حرام الخراب؛ 

بالتنر^ ١٥١١صاحب عل ؤميد لقسه، التنبه هده يأحد أن كبيرة، كميه منه 
يبيعوثهإمم وقال؛ المائة صاحس، من استأذل أنه لو نعم ظلم، هدا يعني؛ الأول، 

ل،الزائد الريال يكون أن وأرجو )٩(، إل ينزلول الكبيرة الكمية ْع وأنه (، ١٠—)؛
المارة.لصاحك، يكون التنزيل ؤإلأفإن بأس، فلا سمح فإذا 

علفالهم فرشاة، مثل• ؛ rrيعمل آلة ثكل ق الميء هدا لكنت، ولو حتى 
لكحال،لكمحةزامملأنحل•

••هيى••

لمؤاداوف سس بونه ء؛ادةعوفثي »م ؛ تقوو القامدة١٧^ سهؤ ندى - ١٠
ونتنا«:اوو 

فسسبوئت، موهتة عبادة اكل يقول؛ العلم طلمبة يعص سمعت، النوال؛ 
صحيحه؟القاعدة هل.ه فهل وهتها®، أول ل أدازها 

ليإن أقل الوقت، ول ل سلها إنما إطلاقها، عل لست، هده الخراب،؛ 
علثق إذا إلا ثوحز أن الأئصل العناء صلاة فمثلا؛ التأحثر، يثنية السرغ ود 



صتاك1باهمح ١٧٨

تتعال قوله لعموم أممل؛ يهو العبادة ق ياذر كلمإ الإساف أن فالأصل ٢، الناسر 
زآلوالآدبمد،ه ألتتواف منها وجنغ رنبمطم تن ثممحرر إل 

تتعال وقوله [،، ١٤٨]اJقرةته ألثلأت ت تعال وقوله [، ١٣٣ءمرانت

وردما إلا لالخادد:اأ[، ؤآلأيفيره آكمز« عمءماَةديفي وحنن ئء من مغغرم إك 
يوحر.فانه يتأحمؤ؛ الشنع 

••هصى•*

تناكثهما ممه ما ثئمب ؤ٠١٧ ^،: Uuبقوله ي،هدج ض على ائ ' ١١

نآثقه،اثص ص' تبماةثؤق\ق: ، ٥١الثؤاو:شضلإقوو 
الأنة؟هذه ق حجه لهم فهل باجهل، العير عدم لهمد:اا،[،في ه ثمل تثا 

التشابهعئمل الإئاف أن الإي،انيه الثزعة القاءد٥ أن ينلم أن يجب الجواب• 
انالإنأن عل يدل كلها المحكمة والنصوص منها، المحكم عل النصوص من 

مبثرنرملا ؤ [، ١ ]الإ«>راءته رمولاه بعث حئ معنب\ن بالخهل، معذور 
وما»==قارنث<ؤ ]اثء:ها"ا[، \ئأؤيه بمد حجه أثم عل للناس قلأَكؤن 

قوالايات [، ١١]اكوبة:ه يتةوُىه لهرما ->ئسذى هديهم إل بمني مما آئمِثءل 
الرئل•إل احتجنا ما باُبجل ولوينذر كثيرة، هذا 

تقول،ما ممه ما يقولوا! ؛ iJقوذه نثا مقديآ ^،؛١ يلت،! التي الأنة وهذه 
وقده ثثه ٠ؤما قولهم: ق صادقن تكونوا قد هم ثم يمده، معا ؤةث؛را قالوا: 

(.٦٣٨)رقم وتأمحرها، العشاء رقت باب الصلاة، ومواضع الماحي كتاب ت مسلم أحرجه ( ١ ) 



١٧٩اىاق1ءاثتيساىة 

بممهونلا أنم عل دليل فيها ليس الأن فالأية معاندون، لكنهم كاذيى، فونوف 
يقول.مما كثثوا بمثهوف لا بل يقول، ما كل 

وعله، مئث ^•C قولم؛ ل صادفن ولموا معايدين ؟كونوف أتم دالئاف• 
الحتملة.الأنة هدم بمثل الصرمحه الايات ثعارص محووأن فلا هذا 

فنحنذلك، بعد رسول.آحئ يوحد ولا الرمل جاءيت، لقد مثلأت تقل ولا 
وأفولعليهم، ا-لثجه هامت، الأنة سمعوا فإذا الأنة- سمعهم -أي! فقط مكلفون 

الحرُية،، يعرفلا رحل عند آخره إل أئله من كلمة القرآل لو أرأيت، للئ،؛ 
ر؛ّمحفيين أتمثلنا وتأ ؤ ت تعالى اض قال ولهذا يفهم، لن أل ثلث، لا أيفهم؟ 

لم؟االإبراهم:أا.كثجى ومهء ,إ٢دثاتي إلا 
••هصى••

خإنامطصلأةاضرض،1اااإذااسيفظ:-  ١٢

كصلأةالنوافل مى سمها وما المجر، صلاة عن النوم غثة رجل الئؤال،ت 
قدصل لو أنه بحبث، بقليل، اشس طلؤع قبل امتمظ ثم المجر، ومؤ الليل 

يصل؟فكيم، الثمس، طلؤغ صلاته يوافق 

النهارو فملمها الأحنى النوافل أما المجل، ثم المجر راتبه يصل الحواب 
طلؤعحتى قليلا ينتظر أن يفرط ولا الثني، طلؤع بعد يصلها أي• ذللث،، بعد 

يتادرأن عليه يد لا دقيقتان عليه بقي الثمس طلؤع لوكان يبادر ليباور، الئمس، 
ه؛إإقتيظ.^ ١٠٣^قعل كإ الشمس طلؤع بعد إلا يسثمظ لم إذا 

••هساى♦•



١٨٠

^اوواثسساويى؟- ١٣

يصلشحص يحل وكلها الخهاعة، صلاة الماجد بعض ق صلتنا الثواو: 
هكذا؟وأرع مرات ثلاث علميه يشروف كلهم المصلمول علميكم، السلام ت يقول 

ووجد0تجا سختا قاصدا يحل من لكن يسلموا، ألا الأفضل الخوانرت 
ليسفهذا يحل من كل كوف وأما يسلم، لم شاء ؤإن شاء، إن علميه ملم يصل، 

ان؛الإئمن علط وهو سلم، يحل من كل أن ة.بممح الصحابة عند معرويا 
ينهىفلذللث، الثلأم، وعليئم ؤيقووت أحد يتعجل ه الناس، عل يئوس لأنه 

قمثتنا شختا قاصدا كاذ لو أما نئم، المسجد يحل كتثا الإساف يكوف أن 
بيدج؛الإجابة.يشير أن بأس فلا وهويصل، عليه وملم وحاء المجد 

الفالململمم وارد، غير فهذا باليد، إشاربمم س الصلل بعض يفعله ما أما 
ولأإلاليسار،بملأ؛الإصالفوقولأإلأثلولأإلامح، 

الإجابة.لاينتحي 

*•هيى•*

١٤-

حأرأتاهما شهور، بأربعة علميها الدحول وبعد زوجه لقدثزوجتر ت القوال 
ووالدثبماوالدها أن العلم مع ايام، عثره مذ احي زوجة س رصعث، أما 

محرمكانت إذا i، بجون وهل عئ؟ محرم فهل ذللث،، j كدثوها المرصع امرأة وزوغ 
عليها؟دفعتئ الذي حمي ل بالهنالته عئ 

يوحذفإنه مأمجوئه؛ نمه أرصمت، بأما اخبزن الش المرأة كانت، إذا الخوابات 



١٨١الأق1ءاثنيساىت 

وبناءالناق، عل مثدم اقتت لأن أوأمه؛ أوأبوالزوج ووجها أيكر ؤإن حش بقولها 
الأحر.أحدهما فيثاوق صحح، غمُ النكاح أن ذلاائ،ت عل 

ولابمحقكاةطاشلينمجها، محومحا أما 
حلموالأتم ثزعيوف؛ أولاد قم المرأة هذه مذ أتوا الذين الأولاد وأما شيى، منه 
أشياء!ثلاثة فهدم ثاسا، فيه سهم فيكون سهة، ء وطء من 

يعثبمر؛المخالم،.ولا ثمه، كانت إذا المرصعة قول مدم أولا؛ 
يزحها.من اضل بإ خاثعها قد كان إذا كاملا امحز محا 

^محوللأمحهم؛لأنممنمواتذوششةة.
*•هصى••

ضبمضالأماحظسملإاوتحنمممواءث- ١٥
كدواء،ويئزن< ؤينثح الألواح عل يكتب مرض إذا الئاس بعص الئؤالت 

ثى؛؟أو أثر ذلك عل فهل 
مذكتايه يكتن، أن الإنان عل حرغ لا يعي• ذلك، ل باس لا الجواب• 

داخلولعله الئلم،، بعض عن ورد هذا لأن الماء؛ ويئرب يالماع يعتلها نم المرآبآ 
قوداخل برفه، من فهو ]الآنعام:'آبم[، ه مبمادك أتنكم لإب ؤو٠تذا تعال! وله قل 

فأطلقلالإ«راء:أ\ا[، لأتهمن\نه وتخمه سعآٌ يز ،؛١ أأمزثافي< ين وئهذ ؤ تعالت قوله 
جأ؛ا-نال: كونه _^؛؛ القرآذ أن كا ١^؛،، بمدة؛١^ ولم الئفاأ 
هونته وئدك، آيئدور ة ؤتدآء,^١ رذئآ تن متجغله ءآ؛دم مد ألناس 

ليوض:يْ[.



وتاءاواا1ب1باهتوح ١٨٢

حكماادا*ء،عاىال«فماتوخموثاسراات:' ١٦
السيارات،وخصوصا المنتثكارتv عل التأمي ق يضيلتكم رأى ما الثؤاو،ت 

التركةوثتئل معروفة، ُقوانين مثير الشركة لهذه أجر يدقع بحيث 
ْعالحيدة، المدة هده ل حوادُث، من الثثارة لهذه عئصل لعا المسمد بتعويقي 
وقدحاديث،، لاوسثارة عيدلم، ٢ إذا المبلغ مى ثيئا يعيد لا الشركه أن ملاحظة 
ذلك،؟ق فتاوى حرجت 

دزاهلميديع المؤمن أن دكنرت،ت الدى الوجه عل التأم؛ر( حرام، هدا الخواب؛ 
كانمواء يه، تقوم فالتركة حادُثإ حصل إن ثم ^^، ٤١١إل مهرية أو سزع 

أحدئة،ما رد لا الئركه فإن حاديث، ثمحصل ؤإن أثل، أو المؤمن يقع مما أكثر 
انللأنمحل فلا والأصنام، الخمر بتحريم محريمه الممنون الحثم المسر من هدا 
التعامل.حذا يتعامل أن 

يميأحد ولا صحيح، هو ما حطأ، وهذا صال، فهو ببما، أهمر من وحتى 
أوغارما،غاتتا العمدين أحد يكون وهوأن المخاطزْ! يقمن عقد كل لأن ؛ذللث،؛ 

لآوثسنمحلإٍبمدمحمجمهضسا4ي، 
،![SJjU.]؟•:

••هصى•*

جمذعلىبهاإن امامل نطل ائتي الفينة الننلأت عن الزكاة حكم - ١٧
سبيلاممناية:

وايمؤ^■؛؛،1، الأجيك العملات جع ق هواية لديه كان قريب ل الثوال• 
ولاالرنس عليها مش قد العملات، هذْ كات ؤإذا لا؟ أم عنها يركي فهل عنها، 



١٨٢الاق1ءاثنيسال،ة 

ثئتعهوائه إنإ للتجاية ليس أمراها إنإ الرجل هدا أن عل لمحم، ا-فإ حا، يتعامل 
ستحدم؟لا فاكثرها مدما انتهت حيث قديمة، أما إلا المالية؛ قيمتها ولها فقط، 

يكثبأي• التجارة، سبيل عل انحدها كاف إذا هده ت نقول أولا الخواب! 
محارة،عروض هذه ( ٢٠ي—ر ذللث، بعد يبينها ثم ( ١ ٠ ئ) الحملة هذه يشرى فيها، 
العئر.رع وتزج الحول تمام عند قتمتها تثير 

النهود،هده مالية أي؛ مالتتها، بمت، فإن واؤتناء هواية محرد كان إذا وأما 
فيها•ٌىء فلا ب العامل أطلش ن محل قيمتها، ركى ثتميها عل، فهي 

هليعلم، لا الدول ويعفى قيمتها، انتهت، قد يعضها أن ينلم كان فان 
انتهت،هل يبحث، الحربمى الإنسان مشكله، ليت، ييحثج، فإنه لا، أم ما يتعاملول 

ثيء،عليه ما مضت، الش السنة فهده ستة، ئل مدتبما انتتهت قالوا• فان لا؟ أم ميما 
•لحول ا يتم ثم لأنه ثيء؛ عليه ما أيقا منه نصم، قالوات ؤإن 

••)هصق(•*

اممءائسالأدانعدنواض:- ١٨
ينالأذانيقولائئةالأثور0ثالأذان؟إذآ الثؤاُل:هلالؤدن 

ولكنهالأذان، ل مثله يوجد لا الدعاء هذا لأن يقول؛ أنه الذلاهئ الحوان،: 
محينؤالمودذ إن يقول؛ العناء بعص الثناء، بعفن ذللث، ادعى كا ه، نفبجب لا 

التكبيرفيكون أكو، اق، ه! نفق قال مزيقع، بموت، أكير افه قال! فإذا صه، 
افهإلا إله لا أن أمهد قال! إذا التشهد وكدللثج الئعثة، ق ومزه الأصل ق منة ثان، 
بالأصالة،مرة مكرزا، كله الأذاو يكوف هذا وعل اممه، إله لا أن أشهد بلثانه! يمول 



دت1ءااتااسسا1ذتوح ١٨٤

نمنتمارإدا قال: . الئّوو لأن محعيف؛ القول هدا ولكن باكعك، ومرة 
آخت.شيئا والودو شيئ1، الثامع فجعل ا ر ١٠•• الودذيقولوا• 

يقولهكإ الأذان، بعد فلتماله الأدان ح1ل ق يقوله لا ا،لؤدل كاف ظإ الدكئ أما 
الأخرون.

والئامع.ا،لؤذل يثمل الأذان بعد الدعاء هذا أن فالصواب: 
*•ؤصى••

ثوعساسجؤإسم:- ١٩

نالكمصز فهل الصلاة ونت، وحاف مساقتا، بلدته من حرج شاب السؤال: 
الصلاةيمصر فهل أيام، خمسة أو أيام، ثلاثة لمدة ام ل أقام ثم لا؟ أم الصلاة 

ومحنها،هلمحألهذك؟
الصلاةفغل ق انمره لأن ركنتثن؛ يصل فانه الأول المأله أما ابواب• 

أربعا،صل الوقت، دخول بعد بلدْ إل الإنسان لو ولهذا بونها، لا 
بفعلالعترْ لا، ركعى، فأصل ام موأنا الوقت، عل يحل إنه يقول• ولا 

اعتباراركعى يصل فإنه الأذان؛ بعد ماهر ثم وهول؛لي>ه لوأدل أنه كا الصلاة، 
الصلاة.بفعل 

الؤثاعةيمصر أن يس يعي: ثنت، فالقصر أوثلاثة، يومتن إقامته وقت وأما 
والخمعالحمع، إل بحاجة ليس لأنه بجمع؛ ألا فالأفضل ا"بمع وأما رّكعتين، إل 

ألامحع.فازالأفضل للملإغإJه إذا إنامحغسسإبي،أما 

(.٣٨٤رنم)سمعه، لن الوذن قول، مثل المرل، باب الصلاة، كتاب، ت لم مأحرجه آ )١ 



١٨٥ا]ه1ءاثنيساهت 

فوفلا، والبعص الخمع يريدوف الزملاء بنص هناك كان إذا نل: فان 
سهم؟محاكقالفه تكوذ 

الجخ:امحازوا اثدين لهزلأء ففاو ائشئة؟ محاك ض لكن مما: 
^^١لئلا الخمح؛ نحئع باس، ولا فتيتمئوا أصزوا فان ئئمعوا، ألا الأفضل 

الحإعة.يتقص ولثلأ 

••G٠•هجم

سلساسماضامااش:- ٢٠
ُ..ث.م..ءِ. .ِ.؛. أي f ي  العلم؟حضوومحلس أم الصحي، وصلاه الهمان قراءة أفضل: ايحا الئواو: 

القرآن،قزاءة ؤمذ الصحي صلاة من أفصل أممل، العي محلس الخوايثه: 
النهار،أو الليل ساعة من آحر ونت ل بمثدركها أن له يمكن فلأو4 القرآن قراءة أما 

صلاةمن أممل أي: النوافل، جع من أفضل العلم طلن، فإف الصحي صلاة وأما 
jبمهئ هريرة.بمن أبو كان ولهذا النوافل، جح ؤمى التهجي ومن الصحي، 

،سام" أذ *أنتنقتل الثسول، له فقال يتهجد، ولا الأحادث يتحمظ اليل 
ولم:قل:وكضوتيد.

مناهنتهق العلم ب< فهلالهدا وعل يفهمها، أن لنا ينبغي قاعدة وهده 
أحث،أنا ئثلأ: لوقال حتى الصائم القائم من أفضل وقثمظه ومداكزته ومراجعته 

بالثثبالتلم طلت، عن يموقى صمت، إذا لكن شهر، كل من ايام ثلاثه أصوم أن 
عشرة،وخمي عشرة وأرح عثرة ثلاث ت البيض أيام صيام باب الصيام، كتاب البخاري! أحرجه )١( 

رنمالضحى، صلاة استحباب باب ونصرها، السافرين صلاة كتاب لم! وم(، ١  ١٩٨ ) رقم 
(٧٢١.)



لق1ءاتاااباو،الصرح ١٨٦

أفضل.العلم فطلب العلم، طف ق يورعليك أنه دام ما مم؛ لا قلنات واتكثل، 
••هصى••

حكا؛اهلأةاسعنياداكىصدذضهاسسسمحاذي:- ٢١
نصل؟فاين حاجة، غم من واحد بلد ق الخمعة ثعددت إذا النوال! 

علفالواجب حاجة غم من واحد بالل. ل ا-إثمع ثعددت إذا الخواب! 
الأول،عل طزأت لأما الأمحرة؛ حدثت التي ت يعني الثانية؛ يننعوا أن الموولن 

تيعني الأحرى" البلاد ق يوجد كإ يمآكن— نإ ؤإذا وصحن، ثثئ يي. والأول 
فانللم:ضمأزلا، محام ام الخمعة ل اذ الإنفلمل الحع، مج إذا 
الأحر.المنجي. ق الخمعه يمحل أن بأس فلا لبعدها له 

••ؤصى••

سيوضإهأءاسدد؛وي؟-  ٢٢
منعثروف معنا وسكن علمكري سلك ق إنه يمول! الشباب أحد النؤالت 

القليلإلا يمحل فلا بقليل، كيلوأوأكثر مسافة —تقريا— عنا يعد والمسجد الشباب، 
يبعي•فاحتجوا ووجهثاهم فنصحناهم غزفهم، ق يضإر0 والبقية المسجد، ذا هق 

المسجل.عن يحل. الدي الكن هدا ق مصل يحل. أن الشخمحى هل.ا فاقمح المائة، 
يريدلكن ارهم، وي.تالل.دن.تة الوون إل محرمع السا^صل هلأا اليعل.، هدا 

مآلةشزعية،فإرأكم؟
يرىما ؤمرو القرمة، هذه عن المنوولة الخهة إل يرجع أنه رأينا الخواب؛ 

المهئأن:معالثؤالدارالإفتاءفيالوصوع،أوإث، أفضل،أويتيُمؤالأإل أنه 



١٨٧الهاءاثنيسالأت 

وأئصحمجي عن أقولها انا المسالة هده مثل ل لأن الفرقة؛ هذه عل الرئتس من 
هزلأءأحد من \د؛ذ\ذ وحاء الأعإل، من عمل ل هناك كانت إذا حان إحوابي( 
العاملهدا فان فتنه، محدث صوف لأك نجبه؛ فلا ونانيه، تحث يعملون الذين 

واختلاف،فنهة ومحصل المؤولة اينهه بجادل قام حى أنه يرى ما عل أقسثه إذا 
محكمأن والذيبملع الفرقة، هذْ و وام الأم له ِص الثوال حاة إذا لكن 

الحواب،,علكؤ وحب فحينئذ المع، من له يسيرا فيإ فيه 
يقول.'الخنود من —مثلا— حندى ياق حزينا، لأنا لها؛ ائثتهوا ماله وهذه 

يعمل؟ماذا حرام، هذا بأن الهاو_ا سلامة عن تمتيه أنت وكذا؟ كذا ل تقول ما 
محتوىوهذه كذا، امحعلوا مول أنت ت يقول هذا، ق مؤوله يصاد أن لأحل يذهب 
فلأن.

منيسلم المسوولن من أحد يكاد ولا وأعظم، أمد فتنة هذا ق فتحصل 
يحثذهم_، مسوولة كره إذا فتجده افه، يشاء أن إلا أوبعضهم يده محت من كراهة 

المنكرالعاي من بالجواب ثم عنها، يال حتى ثرعيه أمور ل أخهلماء عليه لعل 
ينتبهواأن العلم، طلبه خاصة انصّح،كم، أنتي فالمهم دلك، ل فينابذْ ايمح، عند 
الأمور.هل.ه لمثل 

الموضع.عن أوظغهم الدية الشؤون إل يرجع أن وعليه 
الئالخ.وانمل المالإ العف؛ ولئأ افُلنا أل ن

••ؤصء(••
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الف1ءاثوقسائا

 —0—0^

وأصحابه،أته وعل محمد، سما عل وسلم اممه وصل العالس، رب فه الحمد 
بعد:أما الدين، يوم إل بإحسان سئهب وش 

اممهأو نالمئة، بعد الثالث القاء هو اكوح( \ب[لأ القاء)لقاة هدا فان 
حمادىقهر من عثر الحادي الخميس يوم اللماء هدا ؤيير يه، يم أن تبماةثواث 

عام)ا"ا؛اه(.الأول 

آشتآءيثلأ ئريثن ^لأيكما تازقؤُ\قت اف قول عى فيه نتكلم 
^J_i ، منوءامنهم جؤج من أطعمهر أدكت ?٠ ائيب هتذا رب *شتدوأ ?٠

"مفه]زيش:ا-أ[.

ثبيان فيها ملها التي التورم إذإن ملها؛ اش بالثويْ صلة لها السورة هدْ 
الكنه،لهدم مهه قصدوا الدين الفيل اصحانمح فعل بإ ظق أهل عل عغ؛ْل اف 

وهوقريش( )عل مآتمه أهل عل كبيرة أحرى نعمه السورة هده ق افه فبئ 
ءؤإمحه>ىفياص

الص1م،.ق رْ م٠ 

الشتاء.ق مره وا 

حامومووز كانوا التي الئجازه به ؤيراد والصم، الحمع ت بمش والإيلاف، 



١٨٩ادقاءاثدثاسائىت 

للمحصولامت،المن نحو فيثحهون الستاء ق اما الصثف، ق ومرة التاء ق مرة 
غالبلأن الشام؛ إل متجهوJ، الصف ق وأما الخومنامب، ولأن فيه؛ الرراعية 

افبمن نعمة فهي البارد، الخو مناسبة مع الصم، ق تكون وغرها المواكه تحارة 
الرحالتي.هاش ق قر عل سبمايدؤتأق 

ممرهفوائد منها يجدوف لأنهم عظيمة؛ نعمة وهي النعمة بيذه ذكرهم ل،إ 
عغ؛ْلالبيت هذا رب يعبدوا أن عهبجل افّ أمرهمم التجانْ، هدْ ق كثثرْ ومكاسب 

أنإما هذه والماء اشة، هدْ عل له سكنا ه؛ ألبت هذا رب ءؤثامتJوأ قالت 
كاكوايا اللت،، هذا رب تعبدوا الرحاإتين هاض فيتست، أي! سلك، فاء تكوف 

افه.يعبدوا أن عليهم بحب العفليمه الغم فبهده أي! مبى، ما عل مبيية لهي 
ؤيتذللض، الإنسان يتعبد أن ودعذليإ، محك عغهل ف التدلل هي• والعباده 

يلعةؤإذا وأطعنا، سمننإ قال! أص ورسوله افب عن بالعه إذا والطاعة بالئنع له 
بفعلالإنسان يقوم فبالمحك والتعظيم، المحك وجه عل وآمنا، سمننا قال! محر 

منمش هذا عكبجل، العغليم هدا من حويا النواهل؛ يرك وبالتغيم الأوامر، 
العبادة.معال 

)؛تءوينميه ابن الإنلأم شخ حدها وقد به، النعبد مى عل العبادة وتطلق 
الأقوالمن ؤيزصاه افه تحثه ما لخل حايع اسم العتاذْ إف فقال! المحنى، ^ا ق

والاطئهر١؛.والأملالظاهتة 
عباده.تلت! عاده؟ أم عباده الصلاه مائل! لوسألك، ولهذا 

معناهالقلت،! هذه؟ صلأتلث، معنى فإ تصل الأن أنت، سائل! صألك، ولو 

)؛(محمعاكاوى)«ا/؟؛ا



اا؛او،الذتوحلقاءات 

به.أمتق وبإ والطاعة يالقنع له أتذلل عيججل للب اتعبد عغيل، ش العبادة 

تعالاض أصائها وقد العظمة، الكعتة  IAjيمتى ه الين مدا ؤرت وقوله• 
هآشمى أأؤ؛غ مح؟ئبمك يي ظنن تعالت بقوي فته إل 

ه.أليت منذا ؤت (؛ ^١١إليه، ربوبيته أصاف وهنا [، ٢٦]الخح؛

همة؟د٠ل٠ررب 
والتعظيم،التئييم، تسيل عل إليه الئبوق إصامحة لكن نعم، الجواب• 
للب؟ثيء كل أليس لالخج؛ا"آ[، ^كث•ه يي ؤوجن 

اض،ثيء كل طه، ثيء كل [، ١ ٢ • ]l،u_: ه وا'لأر»في ألمحأب تك ؤف 
حصصأي! االؤبوسة، حصصه إذن ويعظي،، سريما إليه البيثر اطه أصاف وقد 

وJعظي!٢.ثئريثا أحرى؛ مرة مسه إل وأصافه منة، بالريويية البيث، 

مظله نزننا ألك، كذ،الإتة تض محي أذ ^ ١٩^ثاية: آية وو 
فقال!وحدها، التندة وب، بأنه واهم يتوهم أن من اح؛تاوا [، ٩١]الن٠لتشءه 
ئتوأن بنيق ؤإثنt فبقوله• مناسة، صيعة مقام ولكل سوه، ًُظل ؤة» 
عمومبيان المنامثة؛ ]الملت؛ه[، ر؛ىءه حقل ؤتحو •منها ألكا هتزوأؤدة ريسلآ 
٧!؛^،،ثعظيم مقام فالممام هنا أما فقعل، للتلدة رين، أنه المشركون يدعي لئلا مذكر 

وحده.ذكرْ سن، فنا 

للؤد_إصفه هذه ه أككت> ءؤ لجيه، بق وءامثثم ُمج ثن أطعمهم لكت> أؤ 
نبفتقول: تقفن، أن محس ولهذا النصب، محله إذن للسن،، وليس 

نذاؤوث فقلته: لووصلن، لأنلث، أطعنهره؛ \ؤ$أن• ؤ تقول: نم ه أليت هتذا 
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بعيدوهذا للثت، صفه ه آلنكنت> ؤ أف الثائع لظى أطعنهره ١^^  ١٥ألجت 
سالشولأ:ثيءمح

عليهم،نعمثئ تعال اف ص -مفه، تذ وءامثهم مغ ثن أطعمهم ^^١ ٢ؤ 
وهوباطن أمر ق الهلاك مى ومائة الحؤع من قاطعامهم والباطنة، \ذ0ذ\إخن0 النعمة 
لأنالظاهر؛ الأمر ل الخوف من ومائة -حونمره تذ ^٠١^٠١ ياكلونه، الذي الهلعام 
ا-لتروج،عن وامتنعوا أهلها، حاف بالعدو محوطه البلاد كانت، إذا ظاهر، الخوف 

تنوت١ثنهم مج ثن ^أطعمهم اشمة! برذْ اممه فيكرهم ملاجئهم، ق ومرا 
نحشولا شخئثا، تجثع لا ولذلك، ظ، هو الأزض ل مكان ؤآنن وف4، 

ذمرُفيها سمك، ولا صندها، يصاد ولا مافهلتها، تلممط ولا حشيشها، 
حزمولها محنمة المدينة حتى الأحرى، اللأؤ ل توجد لا الخمائص وهذه 

كشر.ماكه حزم حزمهايوف لكي 

محرما،إلا ج أول يأته لم الم؛ن الممى أحد يأتيه يمكن لا مآكة رم حا 
كذلك،.ليت، والمدينة عترم، أن عاليه فص، 

قفزحص المدينة حزم وأما مطلئا، وثجرْ حثيئه عئرم مكة رم ح" 
ونحوه.للحرث شجره بعض 

•جراء فيه ليس المديثه وصيد الخزاء، وفيه حزام مآكة يد ص" 
الصيودوحتى فيه، آمنة الأشجار حتى هوماكة، آمن مكان أعفلم أن والمهم 

ثهيمةحش ~نمدي الثهاتم حر لكان عباد؛ عل يثر تعال الله أن ولولا فيه، آثثة 
بابالخج، كتاب ت وملم (، ١١٢)رنم العلم، كتابة باب العلم، كتاب اJخاريت أحرجه )١( 

(.١٢" ٥٥)وكلتها،رقم وشجرها وحلاها وصيدها مكة تحريم 



رق1ءاتاسالذمح ١٩٢

يذبحوابأن فيه لهم وأدق العباد وحم تعال اف لكن صيودا لين التي الأزعام~ 
-؛ثمالناآظ ُريإ لؤ ؤ ق حا اش يكرbJ؛؛ النعمة وهان0 ا،لكان، هذا ق ؤيأكلوا 

اشيفغروف أمحلا لاكك؛وت:يآا، ه -ملهم بى آنس ؤثئحظف ءاينا كمنا 
علثدا؟أ

العظيم،اتيت، هذا ق عالهم اش أم بإ لقزم ءذكئ كلها الثورة ضذْ 
نحوقريش واجب ما أي؛ بلغ، فإذا امحع، مى الإطعام ول الخوف، مى الأمن ول 
أومحريس مذ الأن مكة ق حل من واجب، ما وكذلالئ، النعمة؟ هذه 

مه،واختناك، مْ بامقاو بطاتي، بالقيام تنال، ض الئو النا-ءب، إن 
ي؛عل الذي امحز أكومن س محالخوعل اوم ق اشاصى كوت !ذا ولهذا

اشمحال ولهذا نمضوو، مكان ق اشبمج من أعظم فاصل مكان ق العصف لأن 
اشفتوعي ]الخج:هآ[، عدف من ثزهد ظز فيهيإلكاد ئذ قش تعال؛ 
ألخذ.عئن مضلا بإلحاد فيه ٥-^ مذ أي: فيه، أراد من تعال 

فحم؟،؛ماكه ق لا مكان، كل ق عليه افه نعمه يذكز أن المرء عل والواجب 
وعيثا،رعدا العالم بلاد أسد من وص العالم، بلاد آمن من اليوم الحمد~ ~وض بلادنا 

وأناشمه، هذه ثئكز أن فعلينا الخوف، مذ وآمنها الحؤع، من تعاق افة أطعمها 
الدعوةوعل المنكر، عن والنهي الأمر؛المعروف، وعل والتقوى، الإ عل ثعاوف 

»ونهاو؛.إحوْ نكون وأن وست،، وتأن بمثرة، عل افه إل 

ثبيواأن سهم، اخلفوا إذا  ٣٢١طلمبة عل سج ولا علبا، والناج1، 
منالحي جئ ومتى الحق، إل الوصول، منها بمصي التي الهادئة وللممنامحشة للتشاور 

معصومامثزعا ليس لأنه لزأيه؛ يتتصز أن محوز ولا اتثاعه، علميه وحب ان إن



١٩٣ائق1ءاثلهسالأات 

الخطأ.فهو عداه ما ؤإن الصواب، هو رأيي إن يقول! حتى 

لثؤييكان ^^1 منة! اممه أراد كإ يكون أن ا،لومن ان الإئعل الواحب بل 
آثةسن نبمن مهم ثن إق؛رء -آلم ؤ ُل أثق ص ^١ مقينؤ َرلأ 

ؤيصرلرأيه، يتتصر الإسان كون أما لالأحزاب:ا"م[، نبماه صللأ صل صد وت؛ثرمح 
الدينالئري؛( دأُت، من هدا حطأ، فهدا باطل، أنه له ولوثغن عاليه هو ما عل 
ممتدؤيتهؤ؛١^٥٠؛ نإئا 1ثت عق ؤبمن1ئاةتنا ءاؤإنا وقالوا: \لأحذ يثعوا أن أثنا 

:^^[٢٣.]

وأنالأوطان، ق والأمن الإسلام، نعمه وعاو\كلم علينا يديم أن اممه أل ن
•ُؤأققٌظآمحوثؤ رموله ومحق اممه كتاي—، عل متالضن إحوة يلنا 



لق1ءاتالاو،اهنوح ١٩٤

الأسإه

الفتونجانطة!على حكا؛ا - ١ 

Jljiil : انأ؟محانله المم عل اثكوئ هو
الناكرنعل من ْع جلس ومن حرام، محامله، الناكر عل السكوت الخواب! 

أق^١؛^، سنم لدا أن ألكف ؤ، عابمتفتر رث قال: تعال افه لأن مثله؛ فإنه 
^١غيٍمءإمح حديي ي، عوئوأ حئ معهد ممددأ ئلأ قتا وسنلمثأ ٢، يكر 

[.١٤•]١^٠: ه جميا جهم ف، آأمئمم؛ن جائع أس 
لإنكار0الناسه الفرصه يمتؤئا أنه متعامحلما، الكر عن نكت من أما 

شخنافلورأث الدواء، مئ عل الريض كصز العالخه بايت، مذ هذا لأن باس؛ فلا 
ليسأنه ثلث، لا فإنه مكر، عل رأيته وثزفح، جاه وذا الجتمع ق قيمته له ~مثلأ~ 

أنبلت،أنت، مكر، عل أنت، فلأن، يا وتقول! الناس أمام موم أن لمسثحسن اس 
فلأمئلث، أعل مقام ق أنه يرى لأنه ذللثج؛ أشبه ما أو ■بيةلذأ•( حلمتا أنت، يويلأ،، 

هذهعئمظ أن عبك بجب لكن آذاك، إيدائلث، عل مادرا كان إن وربء1 نفورا، إلا يريده 
ثئلوبهأن للث، نجثر لم إذا 7أا، فيكره مكان ل به حلورت، فإذا نيا، ومحممظ منه ازله 

صاحِت،س إنسان لكل بد لا أنه ، تحرفقانت، يتيسز لم إذا له، اكتب، مكان ي أق 
وبلعه.تقول، ما يوصلونه الن.ين وأصدقائه بأصحائه اثمل وصديق، 



١٩٥اسءاثوهسالأة 

شهمامنى:>رمامجودجافهاس((ث٢- 
اودىإل اخئواة وما ١^ كل محاجتها: يقول أذيعث أعيأ 

غيرمن أورديد0 برالْ الاعتقاد ينبغي فهل نحوها، أو اللواء، مرفؤع يمي هواك إلا 
هوحرام؟هل اعتقاد، 

إليئوب أن قالها من عل بجب بل إقرارها، ولا ثرديدها يجور لا ا-بموابت 
كلذكرت لأن باش~ —والعياذ رده كلامه ظاهر فإن ؤإلأ ياب، فإن منها، عهتجل الله 

وجهه>هإلا هاممى شء وم تعال؛ افه قول صد معناه هالك، مواك الوجود 
له،الخى وسين تدكيؤه غ عليه صاحبه ثقي إن ردة هذا فيكون ]القصص:خخ[، 

يرددوبجا'•الثاس يدي بع، ئقى محورأن ولا فهوحرام، يرديدها أما 
حال،كل عل طثوتا ولا حال م ض ^١ ض ص الانتصار إن ثم 

وطنلأنه لوطنه؛ متتصزا الإئسان كاف فإذا ورسوله، اممه طاعة حسب، هو إنإ 
فقطوطن أنه أجل من أما محمود، فهذا إملائي، اله أجل !، ٢٠عنه فذال إنلامي 

حاهلثه.عصبثه فهذه 

*•هصى•*

اضيؤ:حوي هش سي الأ4ورالش ٣- 
المتجه؟وك عل نمن التي ١^ هل ما \ذمح\و: 
وأنعك؛جل الله حوف العصية ترك عل اف الإئيعتن ثيء أهم \-لجذ\ب.' 

مأشدهنهَكثا إك إنشَكاخ آلإثن ءؤيتلها تعال: ال؛ة قوو فكره ق يزدد 
بذلك.رثه ميلاقي فإنه يعمله عمل أي بأن ؤيوقى يومي وأن لالأنثقاقت٦[، 



لت1ءاتالابالسيح ١٩٦

نيثة؛العاصي عواقب المعصله؟ مى العاقه هى ما العاده، ق يمكر أن ثانيا! 
إليوصله حتى الشطان نع يزال فلا عؤوْل اممه منصته العبد عل مون لأما 

الإئساو،أن أي! الآم، بريد العاصي إن العلم! أهل يعص قال ولهذا الئرلؤ، 
القوللهدا ؤيدل باف~ —والعياذ عاينه إل يصل حتى مرحاله مرحله منها يرثمل 

ما'كاؤأءزمم عق ^ ؤ؛j آ'لآغ؛الا أملأ ة)، »ابما ^١٥١ تازقؤت\ق! ^ ١١قول 
أرثهباض— —والعياذ الملب عل راثش نإ فالديوب تالط؛مين;ما-إا[، أ3إوبو}؛ه 

ء،افو، ١^)؛، أة, فإذا الأ,ًلئ، أّاْلمُ أنه الض( )١^^ اش آُات 
,;سستي;

ابتعدافث عن ابتعد ؤإذا بعدا، إلا افه مى ريال0 لا العصيه أن يعلم أن ثاكا! 
وحس،هيه ق صارت باه- —والعياذ اممه عن ابتعد إذا الإنسال لأن عته؛ الناس 
عليهكتب قد وتجده ومعاصيه، بنعاسه الناس يمززثا أمامه مجنحه كأن وصار 
العصنة.ترك عل يمويه مما وهدا الأشياء هد0 مثل فيتامل الدل، 

أهلبعض معاشرة بسبب العصيه كاب إذا أيصا! ذلك أسباب ؤمى رابعا! 
هال!الكم، بنابخ السوء جليس مثل الثي. لأن ويبمتبهم؛ عنهم فليس*د الئو؛ 

ا.حب؛ثهاار رعت، تجد أو ثإما نحوى؛؛١^،، أذ ®إما 
••0جمى••

^امحصامضالهومشاسة:٤- 
ختانه؟ق الورثة عل ناله ص أن للإنسان محور هل الثوال: 

البركتاب ومسالمث (، ٥٥٣٤رنم)السك، باب والصيد، الذباتح كتاب اJخ١رىت حرجه أ ا
٢(. ٦٢٨رنم)الصالخبن، ة محالاستحباب ياب والاداب، والصالة 



١٩٧الأق1ءاثوثاساهة 

هؤلاءأن يعرف فهل حياته ق ووعة إذا لأنه العمل؛ ل نمه هذا الحراب: 
فكيفمله، يموئوا أن الحائز من أليس بعدم؟ يبموف الذين هم عليهم ويع الذين 

محغءليهم؟إ
خممكالإحزةيزجئوا أن لاثئكن  cAوكانوا علهم ورعه إذا ثانيا؛ 

فيمكنثيء، ءندْ ماثش الأن وئغ بعدما يض؛ وارده، وحاجته احتاجه، ثم مثلا، 
الثمه،مى هذا نمول،: فلهذا قميئا، فيمي عندعنيؤ والدراهم احتاج ؤإذا عتتاغ، أن 

غدا.يآتيلث، النوم للث، جاء إنا الختام، محيى وافه الويت، انتظر 
قال:ع،جل وافه فخطأ، فأورعه؟  cjjSأنا يمول: ذللث، يعل ولو 

الإنسانولايركه مدري، الثيء فجعل لالتاء:آا[، ^٣٧=^^ ترك ما ينف 
مئت؛.حينئذ بالوتر الدئيا فارق إذا إلا 

وكا3كلمحا:
ملهم.يموت، أم محيلة يموتوف هؤلاء هل لأثيري أولا: 

بمزخىلوأصسج، السن الير هذا التقبل، ق احتاج ربا يد.رى لا وثانتأ: 
ماذاانتظر فأضمحالث،لأمحزغلهم، له؟ منأين الدزاهم، 

بعدها.يكون 

••©صق(••

زأىاإءيخيئابراجمةو(أ- ٥ 
بحفيق الشباب أوساط يى ائتثر الذي كتاب)القهلبية( ق رأيلث، ما النوال: 

بقراءته؟يوصى وهل المناطت،، 



١٩٨

أبلجالحي لكي عنه، أدوى ولا قناته، ما لكني عنه سمعت، أنا الجواب* 
 jطuترف الإفان لجلح، وا V{من الحق إذا Jطuالكتابهذا كان فإذا ، ا

أنلأحد يمكن فلا الحقائق، وعل الشت، وعل والثئ الكاف عل متيه ألحهام فيه 
أناأناماقرأتئ.باطل، فاuطل ذلك منى عل كان ؤإن شيئا، فيه يقوو 

••هصى••

^سهمامماوساهمصااملأط:٦- 
الخللةاحتلاط فيها ام المدارس ل الأدرس ق انمل م الثؤاُل: 

والدرسان؟الدرسان واختلاط ؛الطالبات، 

محور،لا وأنه ممحت، أر المدارس ق بالبنات البنين حلط أن مك لا \إو\ب.' 
قالأول الرمحيس عنه والممؤول الحكومات، إل هدا النعوب إل ليس هدا ولكن 

القيامه.يوم عغءْل ايله ميحامبه الذي وهدا دولة، كل 

إلبمومألامألأهْنيقزئس
أنعل ه هوينفوليحرص النساء، لرؤية يالنسبه اّتهلاغ ما المر وليعص فيها 

فتنكئ٥ثاء، ما ينمل يقلمه ل هو يعني• تماما، لكلدير الأجتجأ المعلم لأن يفرقهم؛ 
حميعاالحالف ق كن اءأ لالنوتقول الاختلاط هذا شان من محففح أن يحلن،، إذا 

نحفيئافيه أن ثالث، لا وهذا هذا، ق حازما ولياكن حميعا، الأمام ق كلهم والرجال، 
مزالثزواللملاع.



١٩٩الأق1ءاثدهسالاة 

ممئسذواضىتن1ث:٧- 

بعصمولوذ 1نرم الناس أوبعض العامة بعض لسان عل جرى الثوال؛ 
فعندمايرددونيا، ولكنهم الحكيا علموا أي! بحكمها، منها ؤيتحلصول النزكثات 

قول(؛السم عند شرك كلمه يقول( مثلا؛ ثمست، واف قول(؛ كدا، هدا له؛ قول( 
سست،واف للث،؛ قول( له نوصح فعندما الكلإُت،، هذه الني، وحياة البي، عللث، 

اأم،ملأمحبم؟
مينادؤا•ذناإرت< لا ؤرق١ كتابه• j( قال عئؤل افه أن تعرف أنت الخواب؛ 

j(توجد كإ اف، شر الخلم، اعتاد قد اف الإئكان فإذا لاومْ:آ-ا/آا، 1غقأئاه أو 
اعتادقد كاذ فإذا ه بالسي تنلفول الأمم،■" ~هع الإسلامية الشعونم، من كثر 
أنالثهل مى ليس فإنه بالشر، عمحلفون كلهم حوله والشعب الصعر، مى هذا 

ئهرين•أو شهر أوِفي يومم أو يوم ل يدعها 
كوفأن تنتبمد ولا نامتا، كان إذا عدر قد ؛ ٧٥١فإن نمئ؛ إنه ؛ ئاو فإذا 

عليه.اعتاد قد لأنه ثامتا؛ 

معله.لا وأن حرام، هنءا أن محتدكن أن عل احرص فنقول(؛ 
••)قصق(•*

 -A:»مموهمهموابنضخ:»ددواسلأةآمف
قبوأي؛ آحنuر١ا، \ص بدبر الراد أن تيمخ ابن ١^ ذكز ١^^؛ 

نيافوهمثو،طةلأداألاتشكلضهدا الئلأم، 

)ا(محموعاكاوك،)آآ/أاه(.



افَ؛لأالآمح...«رمذبذ ذص 

لكنإذا دبر موو: ^ الإنلأم شح لاتشكل، الخذاب: 
وهوالأول أما ذلك، عل دلل وله فهوبمدها، تسبح ل كال إذا وأما دعاء، ل ذللث، 

آلهوعل عليه افه ~صل اللمي أن فدلله؛ السلام، مل يكوف فإنه دعاء لكن إذا أنه 
،شاءا، ما الذعام س لسحةث رانم قال! التثهد عود مبن اممه عبد علم لعا ومحلم~ 

الثلأم. Jiالوعاء أن عل هدا فدل 
ةسث^١ -تال: قوله الثلأم يعد به ا،لراد أن فدوله: ^١ لكل إذا وأما 

والقرآنالثلأم، تبل الدعاء جعل ه فاللمي ١■؛، تاشاءت"آُ ه أق أمحاؤء 
واصح.وهدا الثلأم، بعد الدكز جعل الكريم 

أنأول؛ أتآ،ا يسلم: أن يدعوبعد الذي لهدا نقول فإنا اثن؛ حيث من أما 
أمءغ؛ْل افه ماحي لأيالث، الإجابة؛ مى يمضى دعاء حال ق وأث عغتجل ثذعواممه 

راححالآئئآiدئ الإسلام شيح كلام فصار أول، الأول الأمصال؟ بحد اممه ثدعو 
؛ىوجهم<ت

■ومن■محجهؤاشس• 
ممول:صلاة دثرؤل j حبل:»لايدعن بن لعاذ الرثول. يهول، هذا وعل 

ضم،ثرادُ؛هلكثزادلأم.
صفته،ؤيال الصلاة بعد الدكر اسماب باب الصلاة، ومواضع الماجد كتاب ملم: أحرجه )١( 

(.٥٩٧رقم)
(.٨٣٥رقم)وليس؛واج_،، التشهد بعد الدعام مايتخثرمن باب الأذان، كتاب الخاري: أحرجه )٢( 
(.١٥٢٢رنم)الاستغفار، ق باب الصلاة، كتاب وأبوداود: ٢(، ٤ ٤ أس)ه/ أحرجه )٣( 



القاءاثىثاسالات

حكاااإح1بايالإدن؟٩- 

الننربقول وبمتدل واحته، أنها المرين إجابة ق يقول النلماء بعص الثواو،ت 
 I. علوالأمريدل أم، هذا ت فقال ا، يقوو،اار ما مثل يقولوا ١^)؛، تمنم ررإدا

للامتحياب؟الأم لهذا هوالصارف، فإ الوجوب،، 

الوجوب،الأمر ق الأصل هل عل مبى هذا فيائ،~ت اش ~بارك أولا الحواب 
أمالأصلفيامالأسالم،؟

الوجوب•الأمر ق الأصل يْولت منهم'من 
الأصووالأصالأم1ب،.فول;

اوئوللأف قالوا: للانبماب، بأنئ القائامح، أدلة أقوى ؤمن أدله، وفل 
عدموالأصل عِقجل اممب إل ومحبوب مئرؤغ اثه عل دليلا ذللئج كان به أمر عا ل. 

تحللوثايكون أن هوالمشث، فهذا باؤك الثأيي الأذل ولوكاف بالزك، القأمحم 
لث"رافيدرؤؤإثم•

ءئاإفو0ؤ»اتصدرأل؛ُا تعال؛ اش لقول الأمرللوجوب*؛ إن ءال،• من ومنهم 
]الور؛'مآ'[.أفره عياب، أوهصيبهم نئنة محيبمم أن رمء عذ 

أوامركثثرْيمميىش الواقع، ل مطردا ليس القاعدص من كل نقوو: ولهذا 
إذالكن للوجونم،، أما عل العألإء قق كثآرْ وأوامر للأنتصأيخ، أما عل عليها 

يزيد.فاامرائن هرادن، محاك كان 

سالسل أن لهدا ؤيدل ئتة، هي بل واحته، لسسث، الموئل إجابه أن فالصحيح 

(.٤٣٨ ) رنم سمعه، لن المؤذن قول مثل القول باب الصلاة، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 



لق1ءاتالاب،ائذتوح ٢٠٢

(١) ؛،أ->ئ'فلماارهقز هلثودذ الصلاة حصزت رءإدا معه: ومن ا-إئويرث بن  diiUقال.
وهؤلاءثعليم مقام القام أن مع يقول، كإ الأحر ليمل أو الأحر، ويحبه يمل: ولم 
هيوؤمحِرشالني إل أ-حنى عمحصرون،رة لا ثد ومد 

الذيالحديث هوهذا الصارمة والمرينة بواحب، وليس منة أنه فالصواب: 
ذم;هلك.

••)قصي••

سنهدوراناثسنسحووالإرض:-  ١٠

حولها،يدور الكواكب وأن ثاثة الشص أن يست الحديث العلم الثوال: 
يزمحاهوسجؤ : وهرؤل١٥فهرمحوزاءممادهذا؟ 

الخالقبه -^٢ القرآن لأن \ق فلاهر 1خد الإناف أن أرى الخراب: 
أحد،إJه يصل ولا إليه، لاثمحل ماكان ق واشز وهوأءاJلم؛ننري موْل 

وقالتتأس:همتا، بن(ثتنعزٍاه ؤ >عال: اممه قاو فإذا 
هألس4ال دان مصمم عم،1ت ؤإدا دك جبيمن عن ؛رؤر طامتا ^١ 

ؤو\دبُرووه، طنمت، ءؤإدا الشمس: إل مصامه كلها أفعال أربعة فهذه لالكهف:يا[، 

قوحأإه•ق0؛ت 
ثْنمر،الى هي الشمس فرى به، قائم أنه فاعله إل الغعل إصاقة ل والأصل 

عل:<ذا نومن أن فعلينا مرص، التي وهي ثعرب، الش وهى راور، التي وهى 

(،٦٢٨)رقم واحد، مؤذن الممر ق لتوذن قالا من ياب الأذان، كتاب اJخاريت أحرجه 
(.٦٧٤)رنم بالإمامة، أحق من باب الصلاة وموامحع، الماحي كتاب ومساومت 



٢٠٣الأقاءاثدهسا،ا،ات 

ملثاتولم.ا؟اا، آين لآ\وذوي الثمي! غرتتؤ ح؛ما دو لأيي الئي. ومال ءلاهرْ، 
ميودنفتنتأذل محت، ثنجد حس نوقب ارمإئهأ ،! Jliأعلم، وونولة الله 
مىانجعي ت ١٠١ ١٠١ملأيؤدن وئنتأذن منها، يمل ملأ ينجد، أل ويوثاك، لها 

ررجئتا،ا.ومالث ررينجدا،، ومال! ررثدهب((،  ijisا، جئت،، حيمث، 

الشصآن الثمس؛ مثل آمر حاءيا إذا إلا الظاهر -؛ذا ثومي أن فعلينا 
نبذا،نومن فحينئذ الأرصن، بدوران يكون والنهار الليل يعامث، وأف ثابتة، 

لأنالع؛ن؛ رأى ق أي! طلعت،ه ؤإدا قوله! مش أن إل القرآن يؤول أن ؤيمأكن 
طلعشالتي هي هل الأرض، دوران ببا والثهار الليل يعاب إن يقول؛ من عل 

حثناالذين ثحن لأننا عليها؛ طلعنا الذين نحن عليها؟ طلعثا الذين نحن أم علينا، 
إليهاجئنا الذين نحن معناْت الأرض بدوران يكون والثهار الليل دامثعاءب ما إليها، 
الدينولص جئنا الدين نحن الأزص، دارُت، ثم مكان ل واقفه وهي رايناها، >و 

عليها.طاشا 

فنزمنءغ؛ْل اش علمثأ ما إلا الغبب، ئعلم لا ثحن حال، كل وعل 
هوهذا والنهار، الليل تعامي، بنيرها يكون والقمر الثمز إن ونقول! القران، 

أنأمكن ظاهر0، عل ليس الأمن بأف الشن علم علمنا أننا مدرثا فلو يا، الظاهئ 
ينافيه.لا تلإ إل ظاهرها عن الآيارت، وتيف1، 

(،٣١٩٩رنم)بحسبان، والقمر الثمي صفة باب الخلق، بدء كتاب البخاري؛ أخرجه >ا( 
(.١٥٩رنم)الإبان، فه شل لا لأي الزس بيان باب الإبان، مماب وسلم: 



لقاءاتاالهاو،الفمح

جواراسعياضةنينيحندولإثو:-  ١١
بانجع ه اي "أل •ماست ابن عن لم( م)صحح ل ورد الئواوت 

ابنمثل وعندما ٠^٠٠، ولا حوف عم ل والعشاء الم'.-، وبتن والعصر، الظهر 
قالولو ممد، الحدث هدا فهل ا، أمث4«ر محرج ألا "أراد قال؛ رة.بمها عباس 
الحدث؟-يذا سأعمل أنا هائل؛ 

ابنلكن يمنعلث،؟ فمن الحدث،، تيذا مغي أن ارديتؤ إذا نقول! الخواب،! 
يكولأن بد لا أنه هذا! قوله ويفيد مطر(( ولا حون، عم ررق قال! رمح.بمتة عباس 
قال!أنه هذا ودلل أفتيه، ما أو شديد، بزي أو مطر، أو حوف، إما سسس،، هناك 
حزج.ق يوقعها ألا أي! امته((، محرج ألا "اراذ 

بمس،ءزجنيايطث،لكالحدث: هذا سمادْن 
أنعليه يثق الذي للمريض محوز ولهذا محمع، أن ك محور فإنه وفتها؛ ق صلاة 
للمرأةيجوز الحنابلة! ص العلم أهل قال محي تخنع، أن يجور وفت، كل ل يملأ 

الظهر؛ع، يجمع أن عليها، وصررْ يدبجا بير1، ولدها لحل ؟محر التي المزصع 
مضالمشمة عل فالدار للمثمة، والعشاء الغرمحت، ؛؛ن ويجمع للمثمة، والعصر 
الحمع.حاز المشمة وجدتؤ 

شسمص>اضمإذاك1ننضئباش؛:- ١٢
منيكثر فيه، وزعبه الخم زياذ5 عل منهم جرصا العلم طلأيب بعثس الثؤالطت 

٧(.٠ رقم)٥ الخضر، ق الصلأس يئن الحهع باب ومواصع، الماجد كتاب ت ملم أحرجه )١( 



٢٠٥ااه1ءاثرهساهإة 

تحيلهل م جانب من يذؤ هدا ولخن يوتا، ؤمي يوئا يصوم اشلؤع صيام 
مآل،مامحمساص؟العلَ،كاللأياى 

اضواحتصه الأعإل، أفصل ومن صالح، عمل أنه شلث، لا الصيام الخوا'ءاات 
يوما،وبمُإر يوما يمحوم داود وكان ٠، ر ا، بؤ أجرى لأنا ل ارالصوم لقوله! لنمه 
طالبفان العلم، طالب وهو منه أمحصل عمل هناك لكن ، الصيامر أمحصل وهو 

يوموفطر يوم صوم كال فإذا التطؤع، صيام وأعني(* الصيام، من أفصل العلم 
فانالفاضل، وترك دا،لمصوو( تعمل الأن أست، له! محلنا بالعلم، الئئاعل من، يمنعه 
ضثغلن ضءٌ بميله لا ررالي؛ د أحمد الأئ، قال أقل، ابملم طلن، 
مرْ((رآا.وعن مسه عن ا-ائهل وقع ررينوي هال،ت النية؟ يصحح وما قيل! يينهءا، 

وربإأوشتاء، صما عليه تهل والصيام الصيام، اعتاد قد رجلا كاف إذا أما 
إنإالئي. نجد ولهذا يمنيه، ولا الجلم ؤللبا ■م، يردم لا فهذا له، أنشط يكون 
ويمطئيوما يصوم لا ولخنه قهر، كل من، أيام وثلاثة والخميس الاض، يصوم 
والصومالعلم ؤ، افتعال عنده وليس عائد رجل أما دونه، يشتغل لأنه يوما؛ 

أنطيبم، فهذا والمساء، الصباح وأذكار المران وقراءة التطؤع صلاة من يمثعه لا 
داود.صام كإ يصوم 

••هسؤ(•*

رقمأ،ةيه، كلم ثثزبأ  ٧١ؤمي؛اوريكث> ت تعال، اف ؤود باب التوحيد، كتاب اوخارى،ت أحرجه )١( 
(.١١٥١رقم)الصيام، نفل باب الصيام، كتاب لم: م٤^١(،  ٩٢)

كتابلم: م(، ١٩٧١)^رقم الصوم، j، الأهل حهم، باب الصيام، كتاب الخارتح،: أحرجه )٢( 
(.١١٥٩رقم)حقا، يه أوفوت، به تضرر لن الدهر صوم عن الهي، باب الصيام، 

(.٣٨١الخابالة)ا/طبقات، )٠١( 



لقاءاتاسائفتوح

ضر:باين اض وسف حكم -  ١٢

وكدا،كدا اJهوئطوا يقول: مثلا بالي، اشُعبج، هووخذ الثوال: 
محواشُعوهلم؟

أدىعل أصبر أحد ررلأ اي لقول صايث؛ بأنه يوصف الحواب؛ 
سمعه،أدى عل الصائرين كل من أصن اممه فجعل آ، وجل،ار عر افب بى بمتنه 

الإخبارباب، لأن الصابر؛ أسإئه من إن مثلا: يقال فلا ،، iUJbيخش لا لكن 
الإساء.باب من أومع 

٠٠ ٠٠®^©

١٤-

الئبلهي وما بمكها، أن المنلم عل ينبغي التي اأروءْ صواط ما القوال: 
اشل؟النىمحللأوانطوكسا

ماوترك ؤيزينه محمله ما فنل المروءْ* أن — ء؛ائ، اممص ~رارك الضابهل ابواب• 
يدسهما كل وقشب، فهومروءة، حثنا حلما عته الناس شر ما كل ؤيشيته، يدسه 

الناس.باخلاف، ثنتلف—، وهدا فهومنصط، صبطها، ل العل،اء قال هكدا ويشينه، 

هوس يمنثه ما سل إذا عاله، _؛؛؛ ودو ووجيه هو من الناس من 
اأئوء0،حالمثؤ فقد سلته إذا للأول: فنقول ينتقد، لم ٤^٥ سله ؤإذا ايتقد، دوئه 

محمالةما فعل اأؤوء0: مماس، فهدا ا،لروءة، ةالم< لا إيا0 فعلك، إن للثاق: ونقول 
ؤيثينه.يدسه ما وثرك ؤيريته 

(.٢٨• رقم)٤ ع،ول، اه من أذى عل أصر أحد لا باب القيامة، صفة كتاب مسلمت حرجه أا 



٢٠٧اسءاثمسالأت 

مما؛ثب|نؤاسممث- ١٥
ووتةأو الصوت، س،إع هو هل الإمام، متاثتة ل الصايعل هو ما ! ٠Jالثؤا

الناسواقف وهو للنجود يكمث الحي j، عندنا الإمام لأن الحركة؛ 
صحيح؟هذا فعلهم وهل هوالغائط؟ ما مله، ؤينجدول 

عاليه،ودليل عليه علامه ^ ٤١١لأن الفعل؛ يم أن ت الخابط الحوابت 
افهُموهوقائأملأن:عإلالأزضوأناأتاْأنهللمأشاهدالإمامءإذاقال: 

إدا. الألب وئول رركاف عازب• بن اوا؛ لقول أنجد؛ فلا الأزض، إل لخل 
مناجيا، الؤي. بمع لحس ظهرْ، مئا ألحد لحن لم حمده، لمن اض نبع مال؛ 

قعنغودابمة«م.
المؤولؤيكون سمع، بعا فاعمل الشنع، وظيثه ش فهنا لاثراْ كنت إذا أما 

لأاكان؛لإوهوقاءمفلأءاوه.
السجودعند كبت ؤإذا )ياليكرفون( يصل لأنه وهوقائم؛ يكبت الئاس ويعص 

وجمتن؛لمبمع،وساأطس 
لأنهحاجه؛ له ولا أصل له ليس الصلاة، ق انموت مكي استمال، أولا؛ 

له،حاجة ل ليسوا المسجد خالج هم والذين المجد، خارج هم الذين تيسبع 
أذركقال: يه س الإمام نجع إذا الكسول تجد كتلا، إلا ذلك ثنيهم لا بل 

أواواسة.أوالثالثة الثانية، الركعة ل الإمام 
انملأةفتقويه الإحرام، بتكبير_ة ئدرك الصلاه إن العلم،اء: بعضن فول ل بل 

تلم م(، ٦٩٠رنم)الإمام؟، حلما من يجد متى داُ—،؛ الأذان، كتاب، اJخارىت أحرجه ]١( 
(.٤٧٤)رقم يعده، والعمل الإمام متايعة باب الصلاة، كتاب 



مءاتاساهتعح ٢٠٨

لها.داعي لا أنه أولأت الأئمةت بعض من حطأ هذْ محث ولهذا وهويسوف، 
كتله.ق الكسلان ممادي يوجب أنه ثانتا؛ 

الدينوعل بل الماجد، مى غثره عل يشوش أنه أثدها(ت )وهو ثالثا؛ 
ئكمل بمزا والإمام محتها ل محل وهي - -مثلا الرأْ أرأث محؤبمم، ل محلوف 

عفيياكلأ0ؤئيمالث<اسول عته مى مما وهدا عليها، ؤيثوش يربل—، موفج الصوت، 
تبهرفررلأ قال• تحلمون وهم بالقرآن وبجهرون يمروول أصحابه نجع حيث، 

٠.القزاءة،ر اِفي أوقال: ٠، المزآنءر ق بنص عل بنصئم 
قيصل أحدا ستع بلديا ل عندنا ف~ —والحمد نوجه أحيانا ونحن 

الحمعة.يوم ق إلا الصوت مكم 

••©صى•*

-ءكأ؛اسبممحآن!-  ١٦

اضال:هلمحوزدباكرآن؟

حائر؛. محمي• عل يزل الذي المراق ثريد؛ذللث، بالمرآن الحلمث ا"بمواب،ت 
ثبوراش صمات وحميع صماته، من صمه تعال افه وكلام اممه، كلام مذ لأنه 

تا.الحلف 

فهن.اا،لكتوبه، والحروف هوالورى ١^^٠؛ ا.لصحف، بالمرآن زيد كئث إذا أما 
حلمر)من س: الني قال ك،ا شرك، بالمخلوق والحلم، نحلوق، هذا لأن بجور؛ لا 

أحماو)أ/؛؛'ا(.)ا(أ-؛م-بم 
أحاو)أ/يآ■(.)'آآأحرحه 



٢٠٩الهاءاثدهساهت 

شراضِممدمأنمك((راا.
إلانأ ئناك U باقران؟ محلث أن عل حثك ائدي U أيضا: نقول ثم 
أزباق هنخض خافا ثان »_ الثئ قال باش، اخيف بالقرآن؟ 

بمثءرى.

••هصى•-

والديه،إذن يوف ثباهد يهب ومن الوثب؟ هذا ل اُبمهاد حكم ما السؤالإ 
فاممه؟

الأصلق وهو القيامة، يوم إل ماض قائم ذك~ اش ~اارك الجهاد الجواب• 
فرضيكون إنه قالوات ولكن البامح،، عن سمط يكفي من به قام إذا كماية، زز 

مواضع:أربعة ق عم 
بجبأنمحولأمحوواكراو؛فإنه الئثان؛ إذاءف>والممى انيصعالأثل: 

وزمه قظ جزث\ 4أثأيى اذا م أك قأئتا > ف اٌ 
ثئديثن إف آذ أيلأي إلأ ٍ- قيف بجٌم يثن ه ألآد'ثثار 

الزحم،يوم التول أن البي وأثم ا، ١٦تالآمالتْآ"ه أش غك بمشب م-اء 
الهلكاتؤ.ا،لويمايت، من 

(،٣٢٥١)رنم بالاياء، الخلفح كراهة j باب والذور، الأبجان محاب داود: أبو احرجه )١( 
١(. ٥٣٥رنم)اف، شر الخالق، كرامة ق حاء ما باب والأي،ان، النذور كتاب والرمذى؛ 

رنمجاهلا، أو ذلك،تأولا قال س إكفار ير لإ س باب الأدب، مماب المخاري: أجرب )٢( 
(.١٦٤رقم)٦ تعال، اش شر ائف، عن النهي، باب الأمحان، كتاب لم: م(، ٦١٠)٨ 



اقاءااتالي1بالفترح ٢١٠

يتقن،أن عليه فيجم_، للجهأد، ائفز قال! الإمام، انتتثنه إذا اكاق؛ الوصع 
أس<تثايفي ؤ آنمثوأ ثؤي مل إدا ظ تا ت\ئث\' تعال؛ اممه لقول 

ألكثووشع ئعا ألأخت—رؤ هى ألدن_ا إدمحتوة لبمّشر ألا،؛؛،، أياثلثم.إق 
ذص'آلنا ثiاثا ثذبمظي محوا 0الأ شئ إلا صء ف، ألأتا 

]اكوة:ه-ا-ا،'آ[.^٧^ حقل عل ثبمأوه ولاثئى 
هدمل الناز إليه محاج إليه،:ش: محثايا اويل كان إذا اكالث،: الوضع 

العازيوهذا أحد، عليه اتننمأ لم سلاح لديه يكول أن مثل• عليه، وجب العروة 
حمه.ق عم فرص صار لأته محرج؛ أن عليه فيحمي، عليه، مثمئن 

ماتل؛أن عليه وجنر ولاو0 العدو حاصز إذا الدظع، ( ^lJالرابع! الوضع 
عمتاه.نحمد لا ما الماسد. من وحصل العدوبلدآ، احثل معل لم إن لأنه 

فهوفرصذللث، عدا وما عم، يزص الحهاد يكون الأربعة الأحوال ذْ هل 
كثاخ.

وعرنثعتن، قرض كان إذا إلا محور، فلا الوائدين إذن بدون القتال أما 
أنوجن، الأحوال هن.ه إحدى كان فإذا عم، فرص فيها يكول التي الأحوال 

أوأمه.والده ماْ ؤإن حتى محاهد 

وأصحائهآله وعل محمد، ستا عل وتلمم اممه وصل العالمتل(، رب، ه والحمد 
فيهيلتمز طريما نللث، ®مى فإن! شنتردج عل يسقم أن اممه أل ونأحمع؛ن، 

ه«رأأ.طربماإل به افهُله تهو ^١، 

رقمالذكر، وعل القرآن تلاوة عل الاحت،لع ممل ياب، والدعاء، الذكر كتاب، ملم؛ جه م ا 
(٢٦٩٩.)



٢١١اىلت1ءادرابعسالأاا

اضاداسساض

-ض:
وأصحابه،آي وعل محمد، بينا عل وملم اممه وصل ااعا،لر(، رب، فه الحمد 

بعد:أما الدين، يوم إل بإحسان بعهم وس 

كلق يم والدي الفتوح(، البايت، )لقاء من الئة بعد الرابع اللثاء هو فهدا 
الأولحماذى شهر ثى عثر الثامن الخميس هو وهذا أسمع، كل من خميس يوم 

عام)ها؛اه(.

تفسيإوصةاىسا

ألن؛ينلأقكدب آلjك، ؤأرءا،تا قانق■ؤتاثا• افه قول يتمسمر اللماء هدا بدئ 
.٠٥١شاءه]اسمن:أ[إلم١^٥- أئفثدعأ'ثن ث;ث ئ0 

ه:البمب  o^<4آلك، تعال: مله تمستر 
هلالاءون:ا[ ه النب دكدب آلك، ئ\;قوبماث؛ اطه يقول، 

لغلعام هو أم المرآو، عليه أئزل( الدي لأنه . لالثنوJ هو هل حطاب!ن؟ 
منلكل عام آلكاه ؤأرءّئ فنقول: أول، العموم الخهلابج؟ إليه يتوجة من 

الخطاب.إليه يتوجه 

همالدين فهولأ؛ بابنا؛، أي• تالأءونتا؛ا ه إلبمب يكذب آليك-ا ؤأرء؛ث 
رثارءمكتا ثتاثا وة نثا أيدا يمإوث ؤامأ ؤ ويقولون؛ البمث،، بمكروف 
بمب،^٠٢، منهم: القائل ويقول ؛-A؛[، U_i_^i]ه آ*لأرلودا أرءائآوا أو ثبثمبجن 



لقاءاتااسالسوح ٢١٢

كلبآلى الدين، بيوم يكدبول هولا؛ j[UA ،]_؛ه رميسر مهم، 'الملم 
الخواء.أي: لالامن:ا[ ه ألنجب 

هأآوي_ت تثع أدر ؤفو'لأن تعال: مله بر تق
ثابء بمد زلا 0 أصن ثثع م ؤئذ;لأث تعال: قال 

\ثت>وا\يذ فجمع ^نيهسن:آ-م 
همالأ؛تام لأن ١^^؛ محل م ١^^، بالأقام الرخة هدم الأئل: الأم 

لأئيه،فاقد لأنه والرحمة؛ الثممه محل وهم يثنوا، أن قبل آياؤهم مات الدين 
الأيتام،إل الإحسان ضل النصوص ل ورد ولهدا جثر، إل محاج منكسر فثلثه 
الديرهو: الثغ لأن يعتمه؛ يديعه ه أويث باش— —والعياذ هدا لكن 

يئناأي: لالطور:'آا[ دعاه جهنم م إق دعؤث بجم ؤ تنال: اش قال ك،ا بعف، 
ؤيدهعهثئتقرْ، ثيء ق أويكلمه سيئا ينتجديه إليه جاء إذا السم فتجد سز«يدا، 

ينل.فلا بشدة، 

أثكنيهم ء بمد ي ؤ الغ؛ر، برية يثوف لأ أيضا ش: الأم 
قاتهلأن إمحلعامه؛ عل هدا ثثص لا الهلعام إل المحتاج اشر فالسك؛ن لالأءون:'آ[ 

إذن]القرةت؛ما[، ه نوة أوأشد فقلموتهم: قامحى، باض- —والعياذ حجر 
باش-.—والعياذ الهالس، فهوقامي للمناين، ولا للأيتام لا رحمة فيه ليس 

ه:تمهى ^^43 تعال؛ مله تقبر 

وعيد،كلمه هلْ و)ويل( ]^)،:٤[ ه تمهى يجوتل عغيل: اف قال ثم 
ههتيك هولا؛ عل الشديد الوعيد والمعنى؛ ممرا، القرآن 3، سكرر وهي 





)ق1ءاتاكاواالفتوح ٢١٤

ولكنممه، المائة أصل يراووف، هؤلاء ذلك، أسه وما صلاته، أحس ما الناس! 
افه،إل وتقن؟م الناس إل ويممثبول عليها، الناس ثئمدهم أن ذلك ْع يريدوف 
بال؛ه.والعياذ ا،لراؤول~ هؤلاء 

غيرهأو مثلأ~ — الملك يدي ب؛ر، بمل أنه يمعنى! الناس، لأجل بمل من أما 
الناث،وناواة الحنة طيه اش خث؛ قد كاو ^ فهذا أوثلحودا، ثكوةا له بجع 

■مؤجلفه عابد أنه عل عبادته عل الناس عيمدْ أن مراعاة نع ق، يصل هذا لكن 
كاقثاموأ آلصاوو هاموأإل ^^١ تعال؛ اممه قال، كإ ا،ثافق؛ن، ق كثيرا يمع وهذا 
^^٥١الوصم،: هذا إل انفلر [ ١ ه نجلا \سإلأ كغوى ولا ألن١نJ ِرمحد0 

يقول•هنا سامل4، صلاه ُؤءر> هم إدن ه َقثال( هاموأ ألمنلوق ماثوأإئ 
مثآسه.

مثلهم؟سسثعول الذين وهل إنسان؛ قال ؤإن 
ومحسنالقزاءه، وعئسن الصلاة ق ويجهر القرآو، يقرأ ائا إيأن لو مثلا! 

يراووف؟الدين مثل يكون هل أمأْ، ما يمال،! أن أحل من والصومحث، الأداء 

راءىومن مؤ، افه شح شح ررمن الحديث،: ق جاء كا نعم، ابواب• 
محلصا،ليس الرجل أن للئاس وق، افه، فضحه سثع من المعنى: ا، بؤ٠٠ر افه راءى 
اممهراءى كذللث، راءى ومن عبادته، عل فثنيحوم الناس ينمعه أن يريد ولكنه 

ؤوسوفافه، يفضحه ؤ وففالناس يسمع أو الناس يراش الذي فالإنسان به، 
آجلا.أم عاحلأ إن أمئْ يتق 

الزهدكتاب ومساامت (، ٦٤٩٩)رقم والسمعة، الرياء باب الرقاق، كتاب البخارىت أحرجه -١، 
(.٢٩٨٦سمكفيسمراش،رقإروالرقائق، 



٢١٥الأق1ءالرابعسالأت 

وبنعولآلماعوثه;ؤ تعالت ئؤيه تقسيم 

منيدله محب ما يمتعون أي• ه آلماعون وبنعؤن ؤ تعال! قال 
محتاجأنا آنية، ؤتنشومنهم إليه ان الإئيأق أي! الأوازا~ ~وهيت ا،لواع؛ن 

هذاوبمنع، ذلك أنبه  Ujكهرباء ك إل أحتاج به، أثزبح إك إل محثاغ ذلو، إل 
قنمنيأإل \لأعو0ينمسلم ومع مذموم، أيئا 

الإنسان.يه يأثم الأول؛ المم 
لأ:ائإ0،ومحئومحاي.المماش: 

افالإئفإل بدله بجب لم وما بمنعه، يأيم اف الإنفإل بذله وحب فإ 

لزفان به، أشرب إناء أ-نطتي فقال؛ مقبمطئ رجل حاءْ إنسان ذللئ،ت مثال 
^اماُت، لو يقول؛ يعص إن حتى واجب،، له الإناء فبذل مف، أمرب 

حاءطذة، ما ( JJijعليه ويجب منته، مبب لأنه بالدية؛ ذاك يقمنه فانه الإنسان 
أنعليه يجب هنا هلكمتج، ؤإلأ الترد من يه أدئأ ثوبا أعطى يقول• آحر إل إنسان 
ويوثا.الثوب، ذلك، له ندو 

أنالخال( هذا اضر)ل عل نجي هل المالة: هذْ ل النناءُ خلف!، ام 
إنسانمثلا؛ هذا؟ كيف غرها، يوف المنابمر ي بجب أم يجب؟ لا أم المعيرأجرة يعي، 

هللكن يطعمة، أن عليكح يجب هنا هالئ،، يطعمه ٢ فان طعام إل وهومصطئ اتاك 
قيخهأنيعطهلث، عليه بجب العلم• أهل بحص قال الطعام؟ قيمه أنيعهلهلث، عليه محس، 

اف،،عند من عيلذ واجب، الحال هذا ق إطعامه لأن يجير؛ لا وقالآخرون؛ الطعام، 



اقاءاتاك1بالفتوح ٢١٦

واحي،الهاث5ة ي الني إنقاذ لأن عزض؛ له ليس لأنه هواواحح؛ القوو وهدا 
عليه.الله أوجب ما عل أحرا ان الإئيأحد أن يمكن ولا 

الثوب،اليرثد، من حوما ثوب؛ إل مقطرا إمان حاءك اكانة1 السألة 

وبعضهمأحره، عليه بجب يقول• ال*لا:؛ بعفن الثوب؟ هذا ل أجرم عليه بجب فهل 
تسلعل إياه \مو0ونث إذا ولكن أحرم، عليه بجت لا أنه والصحيح؛ بجت، لا يقول! 

أنغره ثوبا وحد إذا عليه وحن الإعاؤة مسل عل أعطته ؤإن فهومزكه، التملك 
السورة.هذه عل الكلام ينتهي وحذا الصحح، هوالقول هذا عليلث،، يرده 

لا؟أم الصمات بيذه ايصف، ممن هو هل نسه! ق يمملر أن المرء عل فيجب 
عنالحز ومثع عنها، وشها الصلاة أصاغ قد الصفات جيده ايصذ ش كان إن 

بالحِ،ملسثز ذللث، عن ثتزه قد كان ؤإن بافه— —والعياذ بالويل ينينئز الثر 
إنابتلاؤته، فه لثعبد فقعل ان الإئيئلوْ أن منه المقصود ليس الكريم والقرآن 
،القنال® س حلقه الكال ظ^بمهات عاتثة قالت، ولهدا به، يتأدب أن القصود 
المران.مى يأحدها حا، يتحلق التي أحلاقه أي; ررحلمه(( 

والأحزة.الدنيا ق والصلاح الحر فيه لعا ؤإياكم اطه وثمنا 

(.٩١/٦أحمد):ا(أحرحه 



٢١٧اآإق1ءادرابعسا،ئ،ت 

اس

^يؤيةلألأاسجو؛١- 

ي،يم ٢^؛؛!، آلمفيؤذ أقع يجن' الومتون؛ سورْ ق اف يقول ت القوال 
الصلاةل يتعجل الله" "هداهم الأئمة بعضن "٢[، ١ ت الومتون ت ه حشمن ملأتهم 
فيه،يكن الذي ا-م ق الذي المجد ق الصلاة لرك الناس بعص فبمطئ 

وهقوم؟
هوهل الإمام وهوأن للأئمة؛ كلمة ثوجيه إل بماج القوال هدا الخواب،! 

عليهفتجب ولعإو0، لثقسه يصل، ايواب! ولغر0؟ ه لتفيصل أم لممسه، يصل 
مماأكي عالهم يطيل بمحيث إفراط لا أي: تزيط، ولا إماًل لا الناس، ثراعاة 
يصلالدي ان الإئالئنة، به حاءين، عنإ يممص بأن مريط ولا الثنة، به حاءمحتح 
ؤإنبالواحأّسا، قام ولكنه الئنة ئه جاءمت، عإ مص ثاء ؤإن طول، ثاء إن وخدم 

الناس،عف أمن لأنه لاذا؟ الثئة، يع أن  Lfالإuم لكن ١^٤، ؛؛ >1^١؛ 
ثربوأ^؛٦ الثيم؛ مال ق تعال افه قال ك،ا الأصلح، معل أن عليه بجب والأميرأ، 

بنلعاذ ايئ وقال، ]الأن،>ام:أها[ حمآ؛ثتأنه أبج، إلا أثيب تال 
دالثحهم،،<را'،الناس أحدؤم أم ررإدا المجر-رحلآخر-؛ صلاة ؤ، أطال، ولن حل 

محللا اذ الإنفإن الثة، به حاءُت، مما أكثز ثطيل لا أي؛ »وخفف1،« ومض 
اتتمادثيمه ولا لها، الثسة مراعاة عليه فالواجس، ولغير٥، لنمسه محل ؤإنا لتمسه 

 Iخ١رىت خرجه أJفليطول لفه صل إذا باب الأذان، كتاب ا L• ،توسالم (، ٧٠٣)رقم شاء
٤(. ٦٧)رنم تمام، ل الصلاة بتحقيق الأئمة أمر باب الصلاة، كتاب 



لتاءاتااب1و،الفتوح ٢١٨

أحلإذا لكن أطلغ، الناس! بعض يقول قد بالنق، اتيت لو يقول؛ قد منتقد، 
ذكق محاب موف القيامة، يوم عغيل الله أحأو1ك،؟ له! يقول اثدي س بالثق 

حجه.له ولسستا مثث، له ليس اليوم 
الرسول.أن عل يدليل ائتني بالثق، أست، أنا يقول! حجة له اليوم لكن 

أطلث،،وتقول! بالثق آل أن أما أييعه، وأنا فعلثه أوما ، LJiما ينمص كان 
قذك وْع بل. للأمانة؟ رعايه الناس أشد قهائوْؤئمُ الثئول أليس 
ؤدل«الثانية الركعة وِو الأول، الركعة ق -الثجدة-( ثتريل )الآ الحمعة يوم فجر 

ؤرةبفيها مرأ وربا )الطور(رآ؛، ّووة المغرب ل ٥^^١ وربا ، ١^^١١٠>، أئ، 
ح،فا;ناموغضلآ؟ا

لأنه، ٥١فعو من الأممين ثع زئ مغ V أن الإمام عف فالزاحثؤ 
افهعند ينمعه لا حجة، له ليس هدا أطلن،. يقولون! الناس إن قوله! وأما مؤممن، 

لعضث، قوايئذص ونول لأن الثنة، به حاءث U عل لاثني لكن مؤي 
عنه.وش ذك 

لوحمح، غرة، فاطلث، الوام، أيا؛ مذ يئلث، لا إمائلئ، كان ؤإذا 
يتمأكنلا سرعة يؤغ أنه رأيثؤ ثم الصلاة، فاثكم أن بعد إمان مع دحالق أك 
لنمسك،.وكمل عنه فانمصل الإتيان؛الواح._<، س معها 

(،٨٩١رقم)الجمعة، يوم الفجر صلاة ل يمرأ عا باب الجمعة، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
(.٨٨رقم)• الجمعة، يوم ق يمرأ ما باب ايمعة، كتاب ت لم وم

الصلاة،كتاب ومسالم: (، ٧٦٥)رقم اينرب، ق الجهر باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
٠( ٤  ٦٣)رقم الصح، ق القراءة باب 

(.٧٦٤رنم)الغرب، ق الجهر باب الأذان، كتاب البخاري: أحرجه )٠١( 



٢١٩اواقا«اورابءسال،ة 

محبجب1اسمنياصادوضت:٢- 
تفيه يقولون الثوداني؛لر الإخوة من حماعة من موجه سؤال هدا الئؤالت 

وبعدتوبركاته اممه ورحمة عليكم الثلأم الحرمار(، الدكر أهل المضيلة أصحاب 
الثودانمى إ-حوامحم نحن الحناء، ■جمر المين~ الموعن عنا اف ~جزاكم أيدونا 
العمالةمى نقودثا تحويل نريد وعندما الفبمياف، البلد هدا ق مقتموف ونحن 

إذالناث ويقولول العمله، هدْ منا يشرون قمحار يوجد الئودانيي العملة إل الئعودية 
الحملهمنه أهلنا ؤينتلثي هنا الئيالأت بمبص أن 1 بمعنى محورا، التسليم أردت 

أوسهرينسهر مدة إل عنده ثركها أن أردثا ؤإذا معر، له فهدا هناك، السودانية 
التخويل،قيثة ق زاد التسليم مدة بميت وكلما خاص، مم لها فهده أكثر أو 

أمعاربأن علتا التجار، هزلاع ®ع التحويل لنا يصح فهل آجل، تحويل أنه يمعتى؛ 
التحويلصح ؤإذا والأجل؟ الفوري التجار مم مقابل جدا زهيدة التحويل؛النلث، 

الأخرى؟دون يصح؛إحداهما أم والأجل، العاجل بالحالتين؛ يمح هل معهم، 
الحناء.خير عنا افه وجزاكم 

للييئه،بالمحة الئ;ا يه ثبري باشلأت القائل أن المعلوم من الحزاب: 
البي.لأن إليه؛ المدقؤع ثى ولا الداؤع من لا المبض تأجثر بجور لا أنه 

فاذايد«را؛،  liثان:أ1\ ^١، كص مإوا هده ١^، »إذا مال: 
يمبصأن هالواجس، سودانية بجنهات، سعودية ريالأيت، بممرف أن الإنسان أراد 

المص.اخز ثبوز ولا إليه، والدموع الداؤع من الحاسن، من العوض 
البنلئ،إل سعوديه دراهلم الثودان؛ يلم أن الصحيحة! فالصورة هدا، وعل 

١(. ٥٨٧)رقم مل.؛، بالورق ، ا^٥٢ويع المرق باب الساقة، كتاب ت ملم أخرجه )١( 



لتا«اتااكاوااإسرح ٢٢٠

ثانية،مث؛ حذها لال؛ناك،! يقول ثم السودانية، الخنيهات، من عوصها يدْ وياحد 
حثنة.ؤثيه معاملة هذْ إشكال، فيه ليس هدا السودان، إل حولهال 

السودانإل حولها تعودثة ذواهم هذْ للبنلئ،ت يهول، أن الئانة• الصورة 
ليسهناك، بسعرها السودانية با-قيهاتا عليه المحال يأحدها وهناك سعودية، 
——مثلا السعودية ق السودان الختيه السعودية ق سعرها لوكان مثلان هنا، سعرها 

لوكانبالعكس والعكس هناك، الدي بالسعر دعيَ أن بد لا بثلاثة، وهناك بريال؛ن، 
هناك.بالثعر نعثت أن بد لا بريالن وهناك بثلاثة هنا 

العملةتحويل ثم هنا المماثل الأول• المحورة ببما، بأس لا صورتان هاتان 
إلالمحودئ الرالاث، مَل أن والثانية: الردان، ل هناك ، ٣١إل المودانية 
حوليالالريال عر ببيد يدا التصارف يقع هناك ثم سعودية، أنيا عل السودان 

فليسعداهما وما حائزتان، صورتان هاتان هناك؛ 

بالزيادة،النسيئه ربا وفيه المبقى ثامحر فيه لأن إنإ؛ أسد الئوال ق ذكز وما 
-أيما-وغثرهم الودانيتن للاحوة فنقول بعض، فوق بنصها ظلمالتا يكون وهدا 

يكزا.وقد علو-أخني، الطرفالثيميش ممن؛قريمحراهم؛ 

اختنسدهصءبونايتهاولأيوفواطيقوماسجعلى- ٣ 

تقومالمرأة هذه منها، أكبر أخت، وعندها المس، كب؛رة امرأة توحد السؤال: 
الأحت،هده وسقيها، ويطعمها وئؤنها إنيا بحيث، امرة، احتها بمائة 



٢٢١ااهاءالرابعسال؛ة 

ليقومأحد يوجد لا أنه العالم ْع تحج، تذهب أن لها يجوز هل الأن، إل حجت ما 
أحتها؟بعنايه 

لكثإن أما حج، عليها فليس صرورْ ق الكب؛رْ الأخت لكنت إذا الخواب! 
فإنهرالوا-صا، يقوم أن لأحد ويمكن وعاية وأحس ع؛رها من 7ءا ألهلم، أنها يجرد 

أنعلها محب والحرم، الئفقة وجدمت، أي• التبتل، اصتْلاعتا إدا 
للحج.تذهب لا معها فتبقى مطلما بعنايتها يقوم من يوحد لا فإن 

*•همي••

مالأسءسإوض:٤- 
محممحفانه رتبه، أو متزله منه أير أحدا يمابل عندما الئاس يعضل السؤال؛ 

فازأبجم؟ئكرمحا، ض؛ رأنة، ويطأطئ له 
وسلم-آله وعل عليه الله -صل اقل لأن خور؛ لا أنه هذا ل رأينا الجوابخ• 

محنفلا الحلوى وأما الحالين، رب ف إلا ظهره يحي أن لأحد يجل فلا ذللت،، مع 
منوثدللأ ينظع للمخلوق السجود فإن له، ينجد أن ذللث، محن وأقبح له، ظهرك 
العافية.اش أل —نالله عن الحرج الثزك 

الئزك.حد إل يصل لا لكن حرام، فإنه الانحناء وأما 
••هصى••

مجاساويذياسياتاسذ:٥- 
يقوموفحبنؤ الدعوية، الحمعيات( بحضن ق الدعوة بخموصنيقيم السؤالت 

إليرجع هذا والسوول مؤول، لها ممك وكل قطع، عدة عل النظقة بتونيع 



تءاتاسالةضح ٢٢٢

هذاهل هنات فاوتّؤال وغيرْ، دروس ناحية من دعوي، كتنظيم منه، أعل مؤول 
واحته؟طاعته المسزول 

يقول؛بإ اشم بجن، فإنه الأم؛ لإ تل ين البجي هذا لكن إذا ص■' 
اش,معصتة غر ق طاعته بجب الذي الأمر وج عن نائب لأنه 

كونأن نصوا إن فهؤلاء به، للحكومة علافه لا داخلتا تفلها لكن إذا وأما 
طاعته.بجن، 1ن'ذو°\فلا ؤإنئإ واجه، فطاعته أبثرهم هذا 

*•ؤصى•*

س4عهرلض،يقواج؟٦- 
للقرآنقارئ أوثماله يميه وعن المجد ل جالسا الإنسان لكن إذا الثوال! 

بحبفهل الأياُب، ق ممرا بجطئ القارئ وهذا المسجد، غر ل أو مرجع بصور-تج 
ينتعلا حتى مكانه شر فهل عليه، الند لعدم آدتا لكف ؤإذا عليه؟ يرد أن عليه 

قراءيه؟

فتقول!الواسر، ق ممرا يقع مشكلة هذه الخوابر؛ 
عليهم،يشوش لأنه يصل،؛ مذ وحوله بموته يجهر أن يئهمح، القارئ أولا؛ 

يوذيذررلأ وقال؛ فنهاهم، بالقراءة عبجرون وهم أصحايه ^، حتج السذ. ولأن 
للقارئ.بالنسة هذا ا القناءةا<ر ينصاِق يعصآكم 

عليه،ثني أن عليه وجب المعنى بجيل يقزأ-لثنا من فانه للسامع؛ باكة أما 
رمحت،غ ®الحمد قالت لو فمثلا عليه، يرد أن بحب، لا فإنه المعنى يجيل لا لكن ؤإن 

اليل،صلاة ق Jالقراءة اكلإوا.ت، رفع ق باب الصلاة، كتاب وأبوداود! (، ٩٤)"ا/ اض أحرجه ( ١ ) 
رفم)أمأما(.



٢٢٣اواقاءالرابءساهت 

I،juلو كإ المعنى شز لكن إن أما المعنى، يعيمُ لا هدا الرحيم٠ الرحمن العالم؛ن، 
علميكوحب المستقيم®، اكرامحل ارأهدنا قال! أو علميهم® أنعت الدين راصراط 

تعدله.أن عليلث، فيجب ف كم القرآف أن تسمع لأنك الند؛ 
••هصى••

الأسو؟اثسوك السرك ضوفب خم( الضابط ٧- 

فهواممه لغثر العبادة مى شيئا صرف ®من شخ يهول، السؤال،ت 
ب؛نالضابط هو ما الئوال! اف، وجه لغثر الشرعن، العلم محللمّثؤ فمثلأت ا. لكم®ر 
هوبالاستقراء؟هل أصغر، أم أكر شرك الأمر هذا أن معرفة 

العبادايت،،أعرف نعم ت ستقول( العبادات؟ تعرف أست، هل أولا! الخواب،! 
فهل.اللادمى ورلما دهمبا هدا فعلت، إذا أفلمهها، وما والدح والنير الصلاة منها! 
شركوهو يياء فهدا فيندحلث،، الأديي لحداك لكن ف فعك ؤإذا أكر، شرك 

أصم.

الدنيا!علم مثل اممه وجه به يبتعى لا مما العلم لكن إن اممب لخر العلم طلن، 
بهيتوتم( أن ان الإئعل حرغ فلا دلك، أسبة وما والرياضة والهندتة لكلحسانمط 

والحديث،والتنسم والفقه التوحد طأ لكف إذا وأما اممه، إل به ^١!، لا لأنه الدنيا؛ 
حىشركا، يكون لا لكنه الدنيا، من عزصا به يريد أن نحون لا فانه ذللمثؤ، أشبه وما 

الشركمشركا يكون لا فإنه وظيمه—مثلا— ينال، أن العلم يهللس، ان الإئأراد لو 
عيججل.فه العلم اطلسؤ حط، عل إنلمثؤ يقال(! م، الملمة، عن المحرج 

٢(.)ص! والوسلة التوسل ل حليلة قاعدة نفلرت ا ا



٢٢٤ _ai_iui^؛

٤وقاف اقهرمي سؤ اهثوض اموجؤ الإبتمادعن حكم ٨- 
بغرأكثن أو منة روحته عن ويبمد يافز أن للرجل محور هل الثواو: 

حقوئا؟المدة هالْ ق لها أن العلم مع رصاها، 
كعلاجلحاجة، إلا أمهر يق من أكثر أهله عن يغيب أن له بجون لا ابواب• 

وكانت،رصنت، إذا إلا محور، فلا ذلالثإ لع؛ر وأما مصطر، لأنه بأس؛ فلا أذتهه، وما 
لهاتنقول وحيتئد سمى، أن عليه بجرم فانه رص لم إذا وأما بأس، فلا آمن ل حمل 

المنح.فلك، ؤإلأ الحال هذه عل معه سص أن مشت، بالخيارإن أنت، 
أممعك، تبقى هل محرها أن ؤإما ^!،، ٠١إل ترُجع أن إما أيصا؛ له ونقول 

تحلكها،ضلأمحعلجا•
*•هصى••

بي؛اددسنموامثئ٩- 
المدينة،أهل أمر ق لممحل معاذ بن معد ممدنا أئى حينإ ه البي الثوال؛ 

ما٠^١ ثكلم«اأا، وشم\إو ذاته ثتدناتندقادتام »إذاكال نهم: ئل ائ. 
ميدثاإل مومول أصخابة جعل ه الثي أن وأيآكم ما ثم صحيحا، كان إن محزأناْ 
إلجنيا مم، هدا العلمإء، يد مبتل ل رأيكم ما ثم دانه، عن لمئزلوْ معاذ؛ بن تعد 
صهل محي سيدنا رواية وهل منا، أوأكم ءا1ر إل الانحناء س أنت، ملته ما جوار 

مناأئصل أنه نرى لن الانحناء جانت، إل الحل،اء، يد مبتل جانب إل صحيحه، 
ذللث،؟غر أو علمتإ أو تكاثة 

ومسلمت٣(، ٠  ٤٣)رقم رجل، حكم عل العدو نزل إذا باب الخهاد، كتاب الخاريت أحرجه ( ١ ) 
(.١  ٧٦٨)رنم العهد، نمص من ننال جواز باب والسثر، الجهاد كتاب 



٢٢٥ا1إاق1ءالرابعسالنات 

وعلعليه افه ~صل السل إل أثل نإ رمح.بمثقة1نه معاد بن سعد أما الخواب! 
الثنوللهم وقال سك، بلا قومه سد لأنه سدكم٠١؛ إل ررقوموا قال! وسلم— آله 

 I. أوسدآلفلأن، بنير ستد مال! أن إشكال فيه ليس وهذا مدكم،،، إل ررقوموا
ئلأن.

قمت،ئم هنا البايت، من يحل وجلا لوأل —أيقا— به بأس فلا إليه القيام وأما 
وهوبا-يعثاوة؛ميب وفد مدم حنن الئي. لعل كا باس، فلا ثسممبلة كانلثؤ مس 

به.بأس لا وهذا ُ، أتلواُ حخن ءثؤألملأؤئم قام فإنه 
شك،،بلا إكرام وهذا استقال إكرام الأول: خلاهت، حفوغ فإنه الانحناة وف 

أينحنحبأحاْ يلقى الرجل عن الني سئل ولهذا؛ فهوحئؤع، الأنمناث وأما 
الخادن.^^^^^؛لأنالأسَلأمحوزإلأضرب،له؟ 

انياتا،الض أوالشيخ العال؛ أو الكثم الأخ أو الأم أو الأُت، يد محتل وأما 
الرحلأن لويزصنأ حتى أبدا، انحناء فيه يوحد ولا فيه إسكال، ولا به بأس لا فهدا 

إكرام،انحناء ليس فهذا يده، لممم رأملث، وانزلت، يصر يدْ مؤ أن ريي الدي 
وهوويملها وينمعها بدم يأحد أن يمكن أنه مع للقبيل، للوصول الانحناء هذا 

واقفإتاتا.

أحد)؛/٨(.أحرحه ( ١ر 
(.٢٧٢٨رقم)المايحة، ق حاء ما باب الاسئدان، محاب والترمذي: (، ٧٥أحمد)ه/ رلإ(أحرجه 



وقاءاتااك1داالذمح ٢٢٦

١٠-

أعإلمن الحج ل الكشاية به يقوم ما يضياتكم عل نحفى لا اJثؤالت 
ماحلال من الوصؤع هذا حول وأيكم بابداء التكرم منكم نرجو وخدمات، 
المتمل؟ق برامحهم عاليه تكوف أن ثتمثوا وما ناهدتموه 

يقومونلأمم الحج؛ ايام ل ش5ور نعي لهم الواغ 3، الكئاقة الحراب؛ 
إلمحاج لمن وبالماعدة أحنى، جهة من وارثايالضائع جهة، المرورمن بجم 

التيبالنوافل يقومول منتقيمول، بلغنا— ما —حب أيصا بأئفسهلم وهم اعدة، م
أفرادُيرن والتعارف، التألم، من أيصا وفيه سظيعوما، التي وبالعبادات ستطيعوما، 

لهم!فنصيحى الكثبمر، الخير مى فيه محصل وما ثش، أنحاء من جاووا الدين الأمة 

اممهإل يدللث، يريدون بحيث عِوْل فة عملهم ؤيلموا أن أولا؛ 
سبماهدؤتأك.

عزيفال اممه لأن بالإحسان، وئن افِ عل الاحشاب حدا أنضوا ثانتا: 
ثبت،لأنه إليه؛ افه أحس افه عباد إل أحس ومن المحيبن، ومحب المحيتن، 

وئال،تأخهءارا؛، عون الندي، كاو ثا التي »ردافُي، قال؛أنه ه محث اض 
ا.حاحته«ر ق افه 'كان أحيه حاجه ^0^؛، ُرس 

الشاءمشاهدة ق إمحللاقه عن الثصر بعص أيصا ؛lJ^، اوصيهم ثالثا؛ 

رمالذكر، وعل القرأن تلاوة عل الاج،اع ضل باب والدياء، الذم محاب سالم: أحرجه )١( 

وسلم:٢(، ٤ ٤ رقم)٢ لمه، يولا الملم الملم يفللم لا باب: ا،لثلالم، محاب المتاري: أحرجه )٢( 
٢(. ٥٨٠رقم)الفللم، نحرم اب والاداب واتلة، الر كتاب، 



٢٢٧اسءالوابءساهت 

علبناء متبمرحات اء نلوجد الخج موسم ق تعلمون" —كإ لأنه 
كانواإذا اشاء هؤلاء أولياء ؤينتثحون بصزهم، تعصوو بلادهن، ل عادتس 
وليسالوجه، ثشية أمته الدي الثزعي بالحجا ساءهم يلزموا بأن معهن 

وجههاإلا منها ثيء كل المرأْ يثهر الئثاء بعفن تفعله كإ الثزعل الحجاب 
والزوج.المحاوم من إلا الوجه مز وجوب عل تدل الأدله فان نانمن، هدا وكمها، 

بدللئج.يز فانه الكشائة هؤلاء أعال نأى إذا الإساو أن شلث، ولا 
يلاحفلواوأن ذللثج، ق المشاركة متهم طلبتا إذا يتأحروا لا بان فنوصيهم 

إليهم.والإحسان اطه بعباد والرش تعال فه الإخلاص 

••©صى••

السوسضاذاناضو:- ١١
أىالثاف، أم الأزل الأذان ف ئ نك الفخ صلاة أذان ل ين التم اثال: 

اون.ىقبلامح؟
*إةقال: محمدا. فإة للفخر، أذانا لين الفض مز اص الأذائ الحزاب،: 

بمحليودذ ث ثمل لم ا، مايثئمءر وؤ؛وئ ثايثئم لثوئظ يمحل بلالايودف 
*إداالثى لمول وئتها، يحول بعد إلا يكون لا للصلاة والأذان بالمجر، 

دٍذنهاكتم((رىّ
يريدلمن ممه للعض، ليس الحقيقة ق هو أولا، سش اثدي الأول فالأذاو 

٦(.٤ رقم)١ الصلاة، وقمتط غم ق الأذان ياب، الأذان، كتاب، ت ائي النأحرجه )١( 
(،٦٢٨)رقم واحي.، مؤذن الفر ق ليؤذن نال،ت من باب الأذان، كتاب البخاريت أحرجه )٢( 

(.٦٧٤رقم)بالإمامة، أحق من باب الصلاة، ومواضع اجاو المكتاب ومسلم; 



لق1ءاتاكابااإهضح ٢٢٨

قيلئ إنإ النوم® مى حتر ®الصلاة قووت هو الدي والتثويب الليل، ق يقوم أن 
المجر.طلؤع بعد هوالأذاف الذي المجر أذان 

الأذانبه: المراد اشمحرءرا؛، لصلاة الأوو أدئث ®إدا الحديث،: من ورد وما 
تثرالإقانة لأن الإقان؛ إل بالمة أولا ثمي لكن الفجر، طلوع بعد الذي 

®:لأوأذمحضة«رى.أذاناك،اقالالثئوُل.: 
الني.بعدصلاة عن سئل أنه -أظن- عمر ابن حديث، ق حاء ك،ا وكدللث، 

قالأمحؤ«رى، ئ الأذال كأن ١^^، أذان بمد س يمل ®كال ءقال: الفجر 
١^،ث و يئ أنه بمض: ثمب، كأنه أي: الإقاثه، ^1: يالأذان المراد الناو،اة: 

لأنالئقفيصلأةاسمأنئفها.
الأذانق يكون إنإ النوم® من محر ®الصلاة قول: وهو التثويب أن فالمهم 

المجر.طلؤع بحد الذي 

إذيكونأذاي، لبما لكنهإ أداي؛ن، فيه أن البعضى يظن قد بالحرم بميل والذي 
ؤيوجدالثائم، ؤإيقاط القائ، لإرحاع إنإ للفجر ليس فهذا الوقت،، قبل الأول 

والأخراعة بالفجر فبل أحدهم يؤذن عنترة ل هنا حتى الحرم، غر ق —أيما- 
للصلاة،أذاثا فليس الوقت، دخول قبل كان ما أن المهم الناس، حب ساعة بمحق—، 

قاعدة.ط0 خذ 

(.٦٧/ ١ \وو\بن) مد j واممران (، ٣٩٥أ/ أبومل) أخرجه )١( 
(،٦٢٤رمم)الإقاُة، ينظر وس والإناُة، الأذان بثن كم باب: الأذان، محاب المخاري: أخرجه )٢( 

(.٨٣٨رنم)صلاة، أذاص كل ب؛ن باب ونمرها، السافرين صلاة كتاب ومسلم: 
المسافرينصلاة كاب وملم: (، ٩٩٥رنم)الور، ساعايتج باب الوتر، كتاب الخاري: أخرجه )٣( 

(.٧٤رقم)٩ مش، مثتى الليل صلاة باب ونحرها، 



٢٢٩الأق1ءالوابعساىة 

اسنورة:يمذيدابيدإلإش أن باثلأت اممادو ق الواجب - ١٢
بالنسبةالسودانية، القود وهوتحويل الأول للسؤال بالنسة تعقيب الثوال! 

هذافيعطى الصزف، بسعر الحكومة تل من أسبوعية أو يومية نشرة تمرأ للتحويل 
يومناهذا السودانية، بالعملة البنك طريق عن يعادل ما النقود هذه قيمه الدافع 

بموجبالمبقى يناحر ولكن الشيك، هذا يعُر البنوك أو المارة طريق عن 
الالحظةهذه ق إما ترمل وأنت يعادله، ما الشيلث، هذا يعهلوك يحنى! الشيلثف، هذا 

فيههذا التجار، طريق عن الرعايا هوتحويل الئانج(• الإشكال ثريد، ما حسن، أو 
ولكنهبكشر ليس ببط قرى يعني! للدولة، ثة بالنالخاص والسم عال معر 

إمارةينتقلن أن التاجر عند الحوالة هذه محول أوالذي العامل عل فيصبح رهيد، 
هذااستلم بانه ومحرم الباغ، هذا أهله طريق عن يسلم أن السودان ق الئاجر من 

تمرينامزق هناك فأصبح المبلغ، هذا بميه عكره ل ~مثلأ~ هنا معه والدي المبلغ، 
محاعات.أو يوم 

علللإئسان بد لا حاصلا، وهوليس المجلس ل القبص الواجب اتحواب• 
ثمعندكم، السعودي الريال مغر كم ويقول• هناك أهله مع سكلم أن الأمل 

فورا.ؤيريل له، قالوا الذي بالحر هنا البنلث، يصارح 

يمكنلا أنه سمعتؤ لأق حائز؛ إنه نقول! قد للصزورة يرسل الذي وهذا 
به•بأس ولا محيا هذا بمكزإلأ لا حقيقة كان فإذا هدا، إلا 

أنبد ولا مرثفعة أسحار لهم محنكون الثجار طريت، عن يكون الذي أما 
سلمواأن إل اعايتؤ سأو يوما ينتظر أنه أساس عل المحول ينغ٠ون لأمم ينتظر؛ 

محوز.لا فهذا هناك، أهاله 



رتاءاتااك1واالاةضح ٢٣٠

بجاالآولإدياستواس1بم:- ١٣

لإحوافبمغ أن شه ق ولكن فيه، تزوجت منزلا أثى ل اعد الثؤال،ت 
هةالنزل ذلك يعكر هل والئؤالت الزواج، يس بلعوا إذا ل صغ مثلمإ الدكور 

منمامن بمكر أنه أم إحواف، فيه يرث لا مات إذا بحيث ملكي إل سقل أي( مذ 
ثببفهل هبه لكن ؤإذا والإناث؟ الذكور إحواف فيه يرث مات إذا حيث أب؛، 

بمنازلئى إذ ذللث<، إل نحثجذ لا وهن النات أحوانج( ويتذ بتني الميه عليه 
-محنا؟اض حزاكم يكفيهن، ما لد:س أزواجهن 

إعاره؛إياه بمطيه مالكا، الييث، الابن يخش ألا الحان، هذه 3، الواجب اّبمواب• 
فإمازائدا، إياه إعطاؤه فيكون إعارة، ولو لئكناه حاجته ممفي هنا الابن إن إذ 
إعارةهدا بني! يا يقولت أن ؤإما نصمه، والبنايت، مثله الذكور الاحرين يخي، أن 

عندك.من بيتا توحد أن يستطع حتى عندك 

وهوبه ينتئ أن فهويمكن صرورة، ليست، الهبه لأن هبه؛ يكون أن بجوز ولا 
للمدرنة،سارة إل محتاج الأولاد أحد مثلا! عتدثا، السيارة أيقات ومثله لأبيه، 

وملكها ١٦٠ليتتئ السيارة بماج الذتم، ا؛نلث، أعط فنقول! محتاحوما، لا والأحرون 
الركة.إل فتعود أومنه، محنلث، مويت، حصل إذا حتى أذت١، للث، 

ماماجسموي،إاسءضاملإث- ١٤

فزوجهملهم، الهر ؤيديع كلهم، أيناءْ يزوج أنه متعود الأب لوأن الواو؛ 
هدين؟دزو؛ج يصيب هرج هل ركة، وله ويوق أوامح،، واحدا إلا جينا 



٢٢١سالالآ الاقاءالرابع 

لزواجها حل فإن بعد، وواجها محو لم ١^١^!، الاثنتن لأن لا؛ الجواب؛ 
الممريطإدن فنقول! ثيء، أي يتتظراف لكنا فان يرويها؟ لم لماذا فنقول؛ حياته 
شيئا.لها محركته من همج لا فإنه أبوهما يوق فإذا محا، منها 

نصوا.إن حن وهذا بأس، فلا الإخوان رصي ؤإذا 

مثَ ُ

امموهاي:اش هلايقم ابيه مال ش المال بقيءص ساهم ض ' ١٥
ه،باةف،تي:زحالئؤال:إذالكن 

لكه؟أم البيت لاJركةئلكن 

المة.وللورية أئثمث، ما لك، يرجمر لا، الجواب• 
ؤمنتكم.منا اش ومحمل فئتكم، افه بارك 
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H ثدماءاضسائا
،=<

وأصحايهآله وعل محثد، ثبينا عل وتلم افه وصل الاال؛ن، رب فه الحمد 
أ.يين،أئش

كلل يتم الدي الفتوح(، الباب )لماء من الئة بعد الحامي هواللماء فهدا 
جادىشهر مذ والعشرون ا-قامس هو الخمس وهذا أسمع، كل من حميس 
عام)1ا؛اه(.الأول 

^^٤^^١٥صحو 

ؤإثاالكويرت محورة من تيثز ما عل بالكلام اللماء هدا يقيئ 
]امر:ا-مآ،ئنألأءه كزم 0أك نأمح يإف ذثل 0 ١'^ 

هجرةمل رل الذي هو والكي* مذنية، إما وقيل• مكية، إما قيل• ورم الهذه 

يعني•الثمر، ق الطريق أوق المي.ينه أول مآكه ل رو سواء المدينة، اللمي.إل 
الراجحهوالقوو ُن>ا فهومأكي، مبمها يزل وما فهو٠^"^؛، الهجرؤ بعد يرل ما كل 
العلمإء.أقوال من 

Iه آلؤدر لممطقلثذ ؤإثا ت تعال قوله تفسير 
قوالكنو ١^^ ممف وذآ ١^؛، محاؤا ظ ، ٥١يقول 

حذا-تال اممه أغطاة فد ائ. كان وهكدا الكثخ، الخ؛ث هو ١^; 
يصبالذي الحة، ل الذي العظيم النهر أنه ذاائ،ت فمن والآ•حزة، الدسا ق كثذا 



٢٣٣الاق1ءارغ1را،سسائ 

مىمذاقا وأحل الثتن، مى يياصا أشل ماؤ0 ه، الورود حوصه عل ميزابان منه 
النك.مى رائحه وأؤليب العتل، 

وانيتهالبل أمة من المؤمنون يرده القيامة عرصات ق الخوض وهذا 
علواردا كان الدنيا ق عل واردا كان فمن وحسما، كثرْ الئإء كنجوم 
الآحرة.ي مه روم فانه عل؛^؛^4 واردا يكن إلإ ومن ل؛/؛؛'■^5، حوصه 
منه.وسمنا حوصه، ؤإياكم يوردثا أن افه أل ن

من)الصحيحثن( ق سث، ما الدثا: ق ه أعطها التي الكم الخ؛ر ومن 
محتل:أحد ينطهن ٢ حمتا ارآعطسق قال: البي. أن جابر حديثر 
مذوجل ها وطهروا، منحدا الأرص ل وجعلت، شهر، محْ بالوغب محزن 

ذ\ي11ي لأخي محو وم ١^ في ثأح1ش ^j، ض أذزمحت أض 
من٥^١ عامه«ره، الناس إل وثنته حاصه محنْه إل يبمئ ١^؛ وكاو الشماعه، 

وهوأشائا الأنبياء أكنن يكوف أن عاقه الناش إل ه لأن المحثر، ام 
يسْؤئم.أباعا أكوهم فهو كذلكر، 

العفليمه،الأمه هذه دل والذي الخير، كفاعل الخم عل الداو< أن المعلوم ومن 
كلأحر من ه للزمول فيكون هذا وعل ه، محمد هو كثرة، الأمم فاقت التي 

ع،ءل•اش إلا الأمه تحي ومن الأجر، مذ تحيب أمته من واحد 
فانالعظمى، الشماعه ومنه المحمود، المقام الأحرة ق أعطيه الذي الخير ومن 

الشماعهفيطلبوذ يطيمون، لا ما والثم الكزيت، مذ يلحمهم القيامة يوم ق الناص 
بابالصلاة، ومواضع اجو المكتاب ت ومنم (، ٣٣٥رقم)التيمم، كتاب اJخارىت أحرحه )١( 

٥(.٢ رقم)١ وٍلهورا، مجدا الأرض ل جعلت، 
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هالبي إل تحل حتى محش، ثم موش ثم إبراهيم نم ثوحا نم آدم إل مأثون 
عليهتجمده مقام وهذا يثهاعته، العيال ُارر تعال اطه ؤثني؛ ، ويسني فيقوم 

نحمؤداهمناما رك يبعثك آن ؤعسئ تعال؛ قوله ل داحل والآ'؛مون' الأولون 
لالإمراء:ا<؟[.

لالذي فالثهر اِث، ق الذي النهر ومنه الكشر، الخثر ي*ني• الكوثر إدن 
ثبثهاممه أعطاْ الذي فقط هو ليس لش كوثرا، ويسمى شك لا الكور هو ا-إقتم 

لتكدتز ؤ تعال؛ قوله شتر 
[،Y:y_^l]وأتنزه رتلي ثثؤ، ؤ قال: الكمر، الخم بزا عليه مته ذكر ولما 

ححهنا بالصلاة والمراد ، ٠٥وثتحز تصلا أن العفليمة، الئنمة هذْ عل  ٠٥٠شكرا 
عيدصلاة وهي الثحر، ل المرونة الصلاة فيها يدحل ما وأول الصلوات، 
والوافر\لعو>و< الملواث ه رو ؤضز عاثة: ثامله الاثه لكن الأصش، 

وا-لآمعة.العيد وصلاة 

للبقروالدبح بالإبل، تمحتص والنحر بالم، إليه مرب أي؛ 
الضولهذا اين؛ للقبالنمة غمحثا من أنفع الإل لأن الحز؛ ذكز عه والغنم، 

محنالت،أي بن عل وأعش ُيدْ، ويستن ثلاثه منها ونحر بعثر، مثه أهدى حجه ل ه 
فأحدهاناهة، كل من واحدة بقعة إلا أجزائها بجمح ونصيق فنحنها، الباني 

حتىبالصدمة وأمت مزقها، من وشرب ■ليمها مى فآم فتثحها، قدر ل وجعلت، 

رقمه، ثئؤُل ثدا عك ج مج ح ؤدر>ثه«ىكعتا باب الممسم، كاب اJخارىت احرحه ( )١ 
١(. ٩٤وثم)مها، مزلة الخة أهل أدنى باب الإي،ان، كتاب لم: وم(، ٤٧١٢)



٢٢٥القاءاثغأ4،سسائ 

لله،الصلاة يحلص أن فعلينا وللأمة، له أمر له والأمر ؛، ق،يآلآلأهؤئمُر بجلودها 
~نبينا بدلك أمر كإ ه، النحر يحلص وأن 

ته هو"ألأبر شايثلكن ءؤإركت> ت تعال قوله ير نف
إعهلاءممابل ي هذا لالكورتّا[، هو'أ'لأبره شا_نثلكن وث■ تعالت قال ثم 
مغصك،أي! ؤثاظكت>ه ا'لأبلأه، هو شاثلكث> وى قال؛ الكور، 

صدوطترأن مكِ ثنثاة بجيسمحأ و تعال؛ قوله ومنه البئص، والشقاق 
مثدوا،أن مضهم عئملنحم لا أي! لالاندْ؛أ[، ه ثيتدؤأ أن أاراءِ ألمسجد عن 

بغضهملا أي! ألامدأواه عق دوي قكاذ ^ولأيجرمتمطم وقاوت 
[،A:_lil]أثتث هو ٠^١^^١ سبمادةوقاق! فقال العدل، محرك عل 

مغصك.أي! فؤشانثاكن>ه 

المشئالأهaلإ هو أي! مملع، يعني! بر من مضيل، اسم الأبر جنأيرز؛ه 
فيه،بركه ولا فيه حر لا أبر، محمد يقولون! قريس كمار أن وذك حر، كل من 
له،يولد لا أبر، محمد قالوا! رمح.بمثق الهامم ابنه مات لعا أبر اساعه، ق ولا 
الثسولمغص هو الأبر أن عؤؤل افه ^؛٠ الثنل، مئطؤغ ئهو له ؤلد ؤإذا 

وحياتهبركة، فيه ليستر الذي حتر، كل عن الممهيغ الأبر فهو ءثيآلآلأْةئمُ 
أبعصرفمن ثزعه، مغصي ق أيصا فهو مغفه ق هذا كان ؤإذا عليه، ندامة 

أيأوأبعص الإسلام، ثعائر من ئعثرْ أوأبعص ءفيمحأدقلأْةئم اومول ثريعه 
اممهلقول الدين؛ عن حارج كاقر فإنه الإملأم؛ دين ل الناس به يتعبد مما طاعب 
العملق حطوا وما لمحمد:آ[، ه أءءئه> حك أقه ؛!، jlمآ أدتتِكرهوأ هن ؤ تعال! 

٨(,١ )٥ رقم ه، النبي مثآ كم حاء ما باب الحج، كتاب (، ٠٣٢ )م/ أحمد أخرجه )١( 



٢٣٦

الزكاةش °}كرة ومن زكى، ولو كانت قئو الصلوات، كرة فن بالغقر، إلا 
منحصله فيه فهدا الكراهة عدم مع انقمالها من لكن صل، ولو كافئ فهو 

الثيء.كرة ومن الثيء اسثْل من ب؛ن وفرق يكئر، لا لكته التماؤا، خصال 
الكثثز،الخير يإعطاته س رموله عل افه لنعمة يايا ثصمثتج الأنة هدم إدن، 

ثمالعبادات، ساثر ق وكيلك واشحر، الصلوات ق عغجل فه بالإخلاص الأمر ثم 
هوالأئطعفانه ثريعته من شيئا أوأبغمى ءثؤ\ئ؛ْأئم الثسول أبغمى من أن ييال 

فيه.ولاثزكة فيه محيت لا الدي 

0سمأت تأَتتا م الرحيم: الرحمن آطه بسم ثئال: الأ4 قال نم 
محث0َولآأئأمثناشتم0َولآ

د؛رنهتالكامون:ا-ا■[.تؤدي0ؤول أ0 أثدعندوف،آأعد 
ؤءلالإخلاصي؛ مورق لأن الإخلاص؛ مورق إحدى هى الورم هدْ 

let:ثقرأ الني. وكان لالإ-محلأص:اء، ه لمد آثه هن وؤ٠J ه لخينثوث اه 
طهالإخلاص من ثصمنتاْ لعا الطواف،؛ رمحم وق العراسا، تق وق المجر، ثق ق

ه.لمد هوآلد4 ٠^٠!]، صورة؛ ق الكاملة، يالصمات، عليه والثناء عغ؛ثل 
ه•ق===كؤ1نثث ،أهآ قوله تفسير 

لهمويعلى بماؤي1م أ، ١ ]١^٧^،؛ ه آلًكتيث تأأ1ا ه •' آمرالإه اطه يقول 
الشركيمى كان مواء كافر، كل يثمل وهدا ه، آلمحقيثوى بالنداء، 

أننجب كاي كل غثرهم، من أو اهوعمحن، من أو النصارى أوثى اليهود أومن 
عبادته.ومن منه لتيرأ ا حاصل كان إن أوبالساناائ، بمالثلث، تناديه 



٢٢٧الااتاءالغ1سوسوائ 

هتثدوث مآ أمد لا ؤ تعال؛ قوله تمثر 
%١،'© ©^^^٥ تائتنُئ محت >لآ ُال-تال; 

عرا-بمل ي ^ ]الك1مون:ا-ه[، أعثده ثآ •ءيدوث أثن ولا ه ء؛ديم ق ،حد 
الأصنام،وهم _LJj^، اثدي أهمد لا أي! تثتوث4 ما اعثد لا ؤ مرتتن، مرش 

من؛يمض؛ أعثده قوله- ل رماآ وهنا اذ وهو ه أعثد *آ ئتنيثو0 
٢٥ماسوؤث لاأمد ؤ مرر1 يلمظ يأز؛ا فإيه الله عادإل إذا الموصول الأمم لأن 
افه.ةنممو0 لا وأنتم أصناتكم أعثد لا أنا أي: أهمده، ءآ ■شدوك أثن ولا 

أنالفثال تظن أهمده!لأن آ شدوة أثن ولا ه صيأم نا عاد أدأ لأ وؤ 
ث_ثووثيمم\ أمد لا ؤ خلقة؛ ااص؛انة لأن كيلك؛ وليس للتوكيد، مكرره هده 
آس©َولآأثنشثوة ثاترم ؤَولآأئأ;١٩فو، اسم؟ أم فش ،ذا 

كالأول،اكامحه الحملمه تكوف أن بد لا التوكد ول اسم، وؤشدوةه ءء 
الكقزار؟هدا لماذا إدن صعيف، للمتوكيد ؤآو بأنه القول إدن 

قما أثأ;١٩ ؤولأ الآن، ثثJوكه م١ اعثد لا ؤ العناء؛ بعص قال 
ماأثأ;اد ولا ؤ الحال ق يعني ه ثنجدوث ما أمد لا ؤ فصار؛ قول، هدا المستقبل، 

يدلالفاعل واسم الحال، عل يدل الضاؤع فعل لأن المنتمل، ق يعني؛ 
للاستقبال.كان إذا إلا يعمل لا الفاعل واسم عبل، أنه بدليل الأستمال، عل 

معه أهمد ح خدوف أطن قال،؛ كم، إيراد، القول هذا عل اورد لكن 
الصعق،من نؤع القول هدا ل فيكون هدا وعل اض؟ فيعبدوف يومنوف قد أمم 

الدينالئركيرن نحاطب ه أعد ح شدوف أطن قوله؛ بان ذللث، عن أجابوا 
القوليصعق مما وهدا عاما، ليس الخطاب فيكون يؤمنوا، لن أمم تعال افه هلم 
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قولان:الأن نمدنا الثيء، بعص 
واش:أمافياظل.الأول:أعانويو. 

يبووما،اش الأصنام أ-كثد لأ أي: مLJوله ^١ أعثد لا ؤ ١^١^،: القول 
أأثادثاتديم©نلآاق

عت١دمحؤلمولأ كماذذكم، عتادق ليث يض: المادة، ي أي: عثده آآ 
نشوزكه للنمود نما ليس أي: له، للمفعول لا للفنو نما هدا فيكون كمادق، 
فب،حالصه عتنادق لأن كمادق؛ أنتم تمدون ولا كمادتكلم أعبد لا أي: للمائة، 

الشرك.عباده وعبادتكم 

اعبمدلا ؤ قوله: أن ا تنمية ابن الإسلام شيخ اختاوه الراح: القول 
هدهق الأول القول فواميى الفعل، هذا ممدة مآ أنتمصنمدوف ولا ه تثدوث ما 

الثبول،ق أي: ه شو تآ عسدول أنمي ولا ه خك؛ ثا عاد أثأ ولا ؤ الحملة، 
فتكونثملون، لن كيلك وأنتم عباديئم أمل ولى عبادق، غيرَ أمل ولن يمعتى: 
يعني:واوصا، الميول عل عائدة الثانية والحملة الفعل، عل ءائل.ه الأول الحملة 

وهدايعبادته، Jنصول ولا اطه تمدون لا كيلك، وأنتم به، أزصى ولا أعبده لا 
حيدا.حسمنا قولا فيكون الثابقة، الأقوال مى ثيء عليه يرد لا تأملته إذا القول 

لأننافائدْ، وفيه إلا ماكرو ثيء فيه ليس الآكريم القرآف أن ثأحد هنا ومن 
منزهوهو لخو، هو ما القرآن ق لكان فائدة بدون م؛5ثرا ثؤيئا القرآن ق إن لوقلنا: 

وقه داكيياي رداقتا ءام الرحمن• مورة ق فامحرار هدا وعل ذللئ،، عن 
لفائدةهوكرار بل فائدة، لها ليس قديقال: ليا ؤ الرسلاتر: سوره 

)ا(ءسوعاكاوى)أا/أمه-ح؛ه(.



٢٣٩ااااقاءاأغ1سيىسائأ 

وآلاءعظيمة، يعم عل تشتمل فإب ا،تكثوة ١^ هده ين ما آية كل أن وهي عظيمة، 
ن\ييرحي>ثاعوعليه: المحاطس،، سبية اللممظثة: الفائدة من فيها ثم جنيثة، 

١[.لا،رملأت:ه ظ علميه: وتكثؤ تالرحن;مآ\[، 0>كدبافي(ه رققنا 

د.نهتوت دبأؤ ثؤ ؤ سانىت قوله مثر 
علميهأنتم الدي ديدكم لكم ]الكازون:ه[، دينه ود دؤ ؤ عكقجل؛ قال ثم 

بعصقال ديني، من بريئوف وأنتم ليقم من بريء فانا دين، ول به، ثدينول 
علالآكافئ يم لا ابهاد بعد لأنه الحهاد؛ لرض نل نرلث، الورم وهدم العلمت أهل 
لموخب•أومن الراجح؛ القول وعل الكتانما، أهل من كان إن بالحرية إلا ديته 

هيبل متسوحة، إنيا نقول: حش يالحهاد، الأم ساق لا أما الصحيح ولكي 
ولهذاوحنن، وفي، كل ل والمنرين واشارى اليهود دين دأرأمن أن دبجب بامحه 
يعثدوو.ما يعتدون وهم الله يعتل ونحن بالحرية، ديتهم عل والنصارى اليهود مر 

سواءعغءْل اممه غر عيادة عن والنحل الراءه فيها الورم هذه حال، كل عل 

وحدةاممه إلا ثعتد وألا عئققل، ض الإحلاص وفيها الفعل، مع ل أو لممود ال 
لأميك،له.

اتكوثر•وسورة السورة هده عل الكلام من تيسر ما هنابمهي، ؤإل 



لتاءااتاكاواا1ةمح ٢٤٠

تي؛يوماسهة:١- 
المسال،عل يتبغي التي اللمس لنا ثدكروا أن فضيلتكم من أرجو ت القوال 

الحمعة؟يوم الكهف محورة قراءة حكم وما الحمنه، يوم ي اباعها 
اتي،.ظقاثتض أ.ما فيها لأن تق؛ الكهف ّورة قراءة الخراب: 

فهو:ابمة يوم j منل ما وأما 
مدون الآان تزكه ^١ وا.ءب، للجة والأغتسال الأغتسال، أولا: 

علأي: محلم«رُ -كز عل ناجي اك ررشل قال: M الئي لأن آم؛ كان 
الخئنه،أحاوٌكم آتى ررإدا وتلم—: آله وعل عليه اطه ~صل وقال يالغ، كل 

فالشزءرى.
عللامه عئطب، عمر المومن؛ن وأمثر ;?جيبمثه عمان بن عثإن لحل ول،ا 

له:فقال اتست،، ثم يوصأت أن عل زدت ما واش ا-لومنتن، أمتر يا ت فقال ثأحره، 
آتى*إدا س• الئي قال وقد أيصا~ الوصوء عل وتمحتمر ~أيت ٠ أيصا؟ر والوضوء 
هلهشل،،.الخئعه، أحدكم 

رثموالطهور، الغل علهم ثبب دض الجان، وضوء باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرحه )١( 
(.٨٤رقم)٦ الحمعة، يرم والسواك الجب باب ١-^.*؛، كتاب لم: وم(، ٨٥٨)

كتابو٠ساامت (، ٨٧٧)رقم الخمعة، يوم الخل قفل باب الخمعة، كتاب ١لحارىت أخرجه )٢( 
س،رةم)؛أم(.

كتابت وعالم (، ٨٧٨)رقم الخمعة، يوم الخل فضل ثاب ا"بمماءة، كتاب المخاري' أخرجه )٣( 
(,٨٤)٥ رقآ 



٢٤١اسءالمح1«،سسال،ة 

ْعتبهم' عمان بن عث،اف عاتب غ.بمئه صر الومنتن أمثر أن ترى فأنت 
ذلكومع الأمة، هذه ق اكالث، الخليفة أنه حيتا ننالم وكا الإنلأم، ل مثامه 
ليسلأنه ئدؤنه؛ الصلاة تصح واجب ولكنه الوضوء، عل اقتصز -صن عاتبة 
لولندر،ك،اإلا 1نلم واجي لكه الخنالإ، كغنل عوُث، عن والخا 

بالغسليتصرر مريصا اوكان الماء، به سمحن ما عمده ولى صديد برئ هناك لكن 

ذلالث،.أسه مآ أو 

سواكهو بل المعتاد، الئواك ليس الئواك وهدا السواك، أيما: ذلك، ومن 
أكثر.ؤيدلكها أكثر، الأسنان به تنظم، حاصى، 

وثويه.و-لآثه رأسه ق الإنسان يتللمثبا أن الهلسيط، ومنهات 

علحئ البي. لأن الئمس؛ تطلإ حنن ي؟كر أن إليها، السكر ومنها• 
هكايالأول، الئاي j زاخ ئأ ه عنل اك امحل:زم »من فقال: ذلك 
الثاعهj زاغ ثس منة، وبخ هكي الثانية، الثاعة j نثن؛:١٤ دنه، وبخ 

دخاجه،وبج ص اوابمة، الئاعة j زاغ زنن أزن، لإشا وبج ههإ الثاكة، 
اعئخصزُت، الإلكم خئ لإذا ون،;بجه،  Ipfeالخامة، الثاعة j زاخ نثن 

الأمءرن.ضئوذ 
فائدةأي العمر، زضة هي فهده الفرصة، يعثم أن لم للمينبغي قاليي 

العظيثي؟الأجر هنءا وتترك أوالثوق، البيت ق يقولون~ ~كإ الونش تخخ تبمى أن 
نأئن أوكبس بمرة، أو بدية، القربان: هذا ثواب للأ، عتصل المسجد إل اذم، 

بابالحمعة، كتاب لم؛ وم(، ٨٨رقم)١ الخمعة، ضل باب الخمعة، كاب اJخارىت أحرجه )١( 
(.٨٥رقم)'الرحال، من بالغ كل عل الخمعة غل وجوب 



لق1ءاتاسو،اهتوح ٢٤٢

خاّرلل محصل المحد إل دهينتا إذا لم تغتسل، ان بعد بقة او لحاجة او 
منمنك ؤإذا قرأت، الصلاة من ملك إذا يالقراءة، أو بالصلاة تثاعل ممئ، 

قكالمياحثة ناؤع، بثي؛ إحوايك أحد إل تتحدث، أن باس ولا صلميث، القراءة 
ؤإياكميعيدنا أن اض ~دأل والشيطان الحرماف! لكن ذللمثج، أميه ما أو العلم 
علالوقت، يقضى عمل معه ليس الست، ق بجده الناس، من كشر عل يعلس، منه~ 

الكثم.الخنمان من وهذا الصلاة، قوقت، حالز أته أماصن 
ثيابهأحس الإنسان ينس أن الصلأةت قبل الخمعة يوم ق يس مما أيصا كيلك، 

أنؤيتتعي الثق، من ذلالثه لأن عسلا؛ أم جديدا كاف مواء عنده؛ التي 
الخمعةل لأن الفلاة؛ أناء ق مج ولا شاة، بإ اجعة يوم الإط؛ يبجل إذا الدخاة 
إياه.أللماه إلا ثصل وهو شيئا افه بمأو مسلم عيد يواممها لا ماعه 

يمللا الإنسان دائنا، صل أكيرها، ه الني عل الصلاة من نقير أن ومنها• 
مائر،وأنت محمد، عل صل اللهم محثي•، عل صل اللهم داؤا• صل يتعب، ولا 

•السوق وق البستت،، وق السجد، ول جالس، وألت 

تر-بمركشرة أشياء ا المعاد(ر )زاد ق ^،؛؛٥١٥ المم ابن يكر وقد كثثر، والخل 
الفائدة.لكقتمل اف~ شاء ~إن إليها 

••©صى••

حةأاا'\ئا)ض\ء:٢- 
أرجوالتوضيح؟لالمست،، الصلاة ثبيز مضبلمكم أن سمعت، الئوال؛ 

)ا(زاد



٢٤٢الق1ءاثغ1«،سساس 

لوائدهركعتين صل لن الإسماف أن صحيح، فهو عني ننعش ما الجواب• 
الإمانمن وطال_، اثنا هدا! معنى ليس ولكن بأس، فلا ذللثج أفمه أوما امحه أو 
لهإالدعاء لهإ، Jدعو أن والأفضل مرجوح، عمل هدا نقول،ت نحن يمنله، أن 

وأفللها، الأصجة من وأنحل لها، الحج من وأفضل لها، الصدقة من أتحل 
أنأظن ولا ^؛^٣، ١^^ عليه دلنا الدي هو هدا لأن عمل؛ كل من 

ثهجن،أن يمكن لا هوالرسول.، الحر عل يدل، إنسان أعظم أن يشلث، أحدا 
الحتإطلأدا.عنا

ثلاثة:ض إلا عظه عنه امملغ الإنثان قاث »إذا قواصصمُ: قال وفد 
حيائه،حلال له حاريه صدقه يكون عملا لتمسه يعمل أي: ، جارية" صدقه من إلا 

سياقأن مع له، يدعو له؟ يعمل ولا له"، صائحذعو ولد أؤ به، علمبممع ررأز 
العمل.ق الحديث، 

أويصلله، يعمل صالح أوولي« لقال: مئزوعا \نت\ للمثت، العمل فلوكان 
لا،يهولون: العوام أن المشكلة لكن ذللث،، أشبه ما أو عنه، يتصدق أو يركي أو 

ولوذللثخ، أشيه وما بجح، أو لوالي"ْ يشر أو أحدهم يتصدى أن عل ؤيصرول 
علالمزجوج احتيار أنه سلئ، لا وهذا لوالده، قيلا إلا يدعو وجد'ده ما فسث 

الثنيوؤا الطواف، ل لأيلث، وابغ لئمجلئ، واعثمر ادهب، أحي، يا نقول• الراجح، 
لهؤلاءالدغر مذ يوما إليها ستحتاج أنت، الي ءبادازتل؛إ ّبعل أن أما الصلاة، وؤ، 

هداقيأقلأْؤئم؟ الرسول إليه أرمدك ما وتترك عمالهم، اشي الدين الأموايتج، 
خطآ.

ا ٦٣رقم)١ وفاته، بعد الثواب، هن الأسان يلحق ما باب، الوصية، كتاب ّلمت مأحرجه 



لق1ءات|اكابالذمح ٢٤٤

ؤعنلأظة1نىدىاااه u_ كدأضنلن 

ننهيكنا يتنبهون، بدووا أتهم ممرا يرثا ف~ ~الخمد الأن الناس أف إلا 
اضباسم قالوات لئمى اصحى يعدن لو حتى لست،، إلا أصحته لا أنه ابما حم

الآنلكن ليم، آلأصحثه أن يعرفون لا للمثت،، الأصمة مست،؟ أنت، عليلث،، 
يدحلولوالأموايت، للأحياء، الأصاحى أن يحرفون وصاروا انتبهوا لله" ~الخمد 

أولهمتبنا، يدحل مئ ومهم محي، أهل وعى عير هدم إن اللهم قلت،ت إذا محنا 
7اا•بمحكرلهم تحم، أوصوابها، وصاياهمم 

^،ولإشطهاسمةاضو٣٤- 

ساهو0هصلاخم عن يم العاعوزت سورة ق تعال اممه مول السوالت 
يصبتلوماولا للعمل الساعة صقل ءدسنول الدين هدا ق يدخل هل لالأءونت٥[، 

لهم؟توجيهكم ف،ا المجر، لصلاة 

لناسبق ]الأءونتْ[، ه مايول صلاغم عن هتر تعال؛ اممه قول الخواب• 
الناسبعضر عل يعل، كا العصر، أو المجر سواء واجباتإأإ، 3، يقئطون أنيم 

صلاةوق العمل، ومت، جاء إذا إلا يقومون لا المجر صلاة ق العافية— ايثه أل —ن
غروب،عند إلا يصلون لا للنوم، ومحتاجون يتعدون يآيون إمم حيث، العصر، 

الثاعهصتطوا سواء مامزه صلأ'متر عن هتر ؤآك؛ن افه؛ ذكر ممنر هؤلاء الشمس، 

الدينعز أنشدها قصيدة من بت وهوآخر للثوسمر (، ٢٤٩الأكم)٦! زهر ل متسوب، غثر الست، )١( 
١(٠ ٤ الحيوان)Y/ حياة 3، انظرئ الغراب، لأن عل والأزuر( ائيور محابه)كلام 3، القدس 

للدميرى.



٢٤٥ااه1ءاءغ1سسالنة 

الصلاة.يصيحون اتهم ا|لهم يصهلوها، لم ام للعمل 

••©صؤ(•*

اسواو:

 Jأذأراد اائادلارأإذا بعص هناك وبركاته، افه ورحمه عيكإ الئلأم ; الثؤا
عولما أو المسألة، هذ0 ق \ذذو؛آ حكم ما قال؛ سؤال، عن المثاخ أحد ينأل 

محزا؟اممه خزاكم أفتوظ الأَلة، هالْ ق الئزع 
شخصإل السرع حكم أوما الشنع، قول ما كلمة؛ بإسناد القول الخوام-حت 

هوبالعي. إلا بششس ممدا ليس السنغ لأن حطأ؛ هدا ويصيسح، عئطئ 
محمما تقول؛ أن يمكن لا الرّول. غثر أْا الله، دين ق حطإ عل يقر لا الذي 

رأيلئ،ما أوك يهنك؟ ق الشنع حكم ما قل؛ لكن ويصس-،، كئطئ وهوبئئ ١^٤، 
فىكذَا؟

هاواهوالأَنأوأوالأول.
أنهكدا ق الشنع حكم فقال؛ الشرع؟ حكم ما الرجل• لهن*ا ملث اك هب 

أنالتنبثر ق الأحلمن أن نرى لهدا اليع، عل كذ'با صار بحرام، وليس حرام 
كدا؟ل ترى ما أو؛ وي؟ الثنع محأ ما يقال؛ 

الثق،مى ليس فهدا المؤول، مع وهوجالس يالثلأم الئوال يصدير وأما 
حكمما افه، ورحمه عليكم الئلأم يقول،ث ثم المجلس ل يدم الأن الناس يعص يعني؛ 

مكامحمق ه الثسول ي1ألول كانوا الدين لأن الثق؛ مى ليس هدا وكذا؟ كذا 
٠لمون يلا 





٢٤٧اىق1ءالغ1«،سبماوائ 

لأفت يقول وحطيب، إمام وهو بكرا ياق ا-اثثعة يوم ل الإخوة وبعص 
الحئعة.يوم الممدم عل حئ النمول. 

يأنالا أن لأمته ثنغ لكن ا-ائمعة، يوم القدم عل الثسول. حئ 
يأقحض إلا ليبمة يام لا اوئول. فكاو الئلأة، وقئ جاء إذا إلا الإئ؛ 
وهتمحن أن إل بيته ل يش بل الخمعة يوم الإمام مدم يس فلا الصلاة؛ وث 

الأمومار|,من القدم يثاب كا بيته، ل بقاته عل مثابا ؤيكون الصلاة، 
*•ؤصى••

بملمالأي1م؟الإمام هي1و، النجد٣ واس اسلأم حكم ٦- 
أنكوهي المسجد، راتبمّس، امتلأم عند تودي؛نا طريقة عنك ممعثا الت*ؤالت 

يعصقام ذلك وعل فيه، الصلن توم ولا عنه يعثن، الذي الوقت، رانن، عئصم 
كامل،شهر خلال اليومية الصالوا>ت، أوقاُت، ■مع فته يين( جدول بوصع الأئمة 

انتلامهوعند عنه، غائب أنه إتاوة أمامه وضع الونت، هدا عن دعس1، ؤإذا 
يصلهالم التي الأوقات عن الرواب باحذ الأوقانج من ينثنمح أن إما للمراش—، 

هدافنلهم فهل العلويقة، تآذْ ننسه ويلزم ب|ا ويتمغ بنفسه، هو نحصمها أو 
•خثرا الله جزاكم أيصا؟ صحيح عنكم مل ما وهل صحح؟ 

واليوموالوفي، الوقت، نقثب، بصحيح، فليس عنا نقل ما أما الخوابت 
واليومانواليوم إمام، والإمام شيئا، ثنصم ولا الحال، متضيها أعإل ل واليومين 

باممهالإمامه يأحد ياممه— والعياذ الناس— بعص لكن يضران، لا لسهر ال 
١٠)ئلرْ راذا مثلا فياحد الصالواُتؤ، كل ق آحر ثحص إل ويكلها  ٠ ؤيال،( ٠
٥٠)يصل الذي هذا ؤينعلي  ميإولا الباقية؟ ( ٥٠٠ال) له حل الذي من ؤيال، ( ٠



رق1ءاتاساإصوح ٢٤٨

لكأحل اJدى فإ وعمل، مقآتة مقايل ل إلا يدل أن يتكن لا المال بيت من أنه 
١٠)تأخذ أن  ٠ ٥٠)عنكر هدا ويعطي ؤيال ( ٠ ^١٢هذا ا أ ييال؟ ( ٠
ئخت1.ؤياكله _!؛،، بلا 

مح؛زْ،لا الدولة أئظمه أن مع المجد ق الإنسان هذا يوسم أن ذلك، من وثر 
يتصمنهذا هو، رثمه الذي لهذا ويعطيها بانمه الوظيمه فياحذ يشر، لكنئ 

هذايعطيه عثا زاد ءي،ا لياطل أكلا ؤيتقمى نظامها، وعل الدولة عل عدوانا 
الوظيمةثيذه يقوموا أن الدولة نجيز لا ممن ياخذ مثلا الناس بعض أقامه، الذي 

المنميؤيكون المواطن— ~أيت الدولة أمام الإي هو يكوف أن عل معه ويي، 
تالولا المنصت،، هذا ق به يقوم أن الدوله نجيزْ لا الدي هوهدا قغلأ للعمل 

محذوران؛قلت،— —كإ وفيه حرامأيصا، هدا ؤيأخدالرياده، 
للدولة.هوحديعه الذي اشر المحدووالأول: 

باتاش.المال أكل ص: الحدوث 

عى،قام الذي الرجل هذا كلمه الراتب أع١إيا أنا قال• أنه لوفرض حتى 
سواحد كل لأن النصست،؛ هذا ق يقوم أن تحيز لا الأئظمة دامت، ما محور، لا 

بمقتهىستنزم فيها، الأمر لوج عنقه ي ببمه له السعودية العربية الملكة أبناء 
محءهأم لأول أؤق آيمحأ أقَ محأ :اثزأ أك >ةآجا الكريمة: الأيات، 

القلمام.هذا عل ثر يأن لاشاء:هه[، 
ينظثأن المؤولة( )الخهة الممصود إن لنا: فقالوا المسجد ل الفزاثه أما 
ويءئا0،يقظا السجد أن الممصود القصد، فيها محتلم، "لا والعراقة السجد، 

الوطىالوطك،، مى أحس له وفراشته المسجد ل الأجلمي صيايه تكوف وربكا 



٢٤٩الاق1ءالغ1«،سسائ 

السؤولينبعص سألت مد وأنا اشر، أتم الغالب، ق الأحانب، لكن ملول، كنول 
أنالورع ِس لكن محانا، ننجدا إلا نريد لا نئن وقالوا: المالة، هدم عن 

إياه.أوينطيه الشخص هذا به قام عإ زائدا شيئا يأخذ لا الإنسان 
الوؤغ.محب اثه ربإ ثيءأ فيه ت نقول لا ثيء هذا لثمه فعله الذي أما 

ومنئط فهذا الشباي،، من محموهة عل الأوواى يوؤغ أن يذللث، أنمد ولا 
يلزمولا يقيه بمعله يل أيدا، لا أرذئم، إن ويةولت أياها يعطيهم أؤيد ولا التنطع، 
تبما،يأخذون ريإ وعبادة ونع جهة عل الأوراق هذْ أغطوا إذا والجاس يه، الثاس 
الناس•نحثلم، الونغ لكن أ، ®ر الظئوو ررهللث، الني قال وقد التنطع، من وهذا 

أنؤيدكز هذا، يرى لا وغثرْ ثيء، مذ حرجا ينته ل ونجد إنسان يتوثغ مد فيه، 
ثعزلونحن يمر السلهلارا إن افه، عبد أيا يا ت نسأل سائله جاءته أحمد)؛تاههث الإمام 

لنافهل وأونع، أموي الأنوار تكون لأنه عملنا؛ يرداد ؤإنه؛مرورْ الثمي، صوء عل 
وشتكم١^!،، ق مؤوا الذين هم الأنوار نجلبوا لم أنتم نعم، فقال؛ هدا؟ ل الحي 

افُغا.
حوله!للذي قال ادصزهئا فلعا القوال، هذا مذ شص، فهو كلامه، معنى هذا 

فدعوهاادعوها، فقال: أدهم، بن إبراهي؛ي أخت، ملاثه هذه قالوا: المرأة؟ هذه من 
أي:\لأا. خنج ِمذطم قال: كف؟ قالت: لك، نجو لا ذللئ، فقال: فجاءٍت، 

عقلموف•والنام، الونع، أهل أنتم 
التزفيق.ولؤلم ث ،< ١١نأو 

(.١٢٦٧وقر)٠ اكطعون، هلك باب العالم، محاب لم: مأحرجه )١( 
الخاو.بثر أخت، المرأة أن ونه ٧(، ١ الجان)آا/ مرآة )٢١( 



لق1ءاتاكإو،ا1فمح

امحةاسمدسس القاء 

صؤ(—م— 

ؤإمامالئيتن حائم محمد، سنا عل وملم افه وصل العالم؛ن، رب لفه الخمد 
بعد:أما الدين، يوم إل باحان ثبعهم ومن وأصحابه، آله وعل الممتن، 

البايت،_)لماء ؛عنهاالعم اللهاءاتر مى اقة بعد الئادس اللماء هو فهذا 
الثانٍرهو اهميز وهدا أسؤع، كل من خميس كل اللماء حا يم الخي الفتوح(، 

علتاالخمح يرزى أن افه نسال ه(،  ١٤١عام)٦ الثانيه ئهرحمادى من 
ضاخإ.نابماوصلأ 

شأإوصوةاصو:

سورةأولامحا عغيجل: اممه كتايت، مذ ثوويمر عن سث،كئلم ١^١۶ دا هق 
آلناسورأتك ?٠ وآثمتح مرآق باء ^١ قآلأوؤيم\إخ.' الث4 يهول، النذر، 

محقاثإثهأ ؤآنتثفزه رتق، محني فسج  ٢٥أيواجا آس يبن ؤ، يد-نلورح 
مه.ثق، لا ه لللمي الخطان، ]انمر:ا-"\:ا، وناه 

ه:وألمح مرآثي باء ودا تعال• مله ير نف
هوالنفر؛ ]اكر:ا[، ه وألقح آش مر باء ؤإدا ع،؛ةلت افه يقول 

~أءنىوهو ويكبته، ويئدله منه يتمآكذ بحسث، عدوه، عل الإنسان سليهل 
ومزحاعظيمه سوه محي المنتصر لأن أععاله، ق للعبي• عئصل مرور أعظم النهر— 
؛؛^j^:،قال: أنه . الحم، عن، يبث وقد ح؛ر، فهو بخن، كاف إذا لكنه وطربا، 



٢٥١ااقاءاسمسسال،ت 

ائةموبينهم _،، كان إذا منه منعوب عدوة أن أي! ثهر،ار؛، مسيرة بالثعسةه 
يمكنلا الثع1، 3اوه ل حصو الدى لأن بالعدو؛ متك ثيء أشد والؤغب: شهر، 

أي!]الصر:ا[، ه آش نر ودابقاء فقوله! الريح، سيطرثران بل يثيثرأبدا، أن 
المر يه والمح النفر، عل منطوق ه، ؤوآلم_ح عدوك، عل إياك اض صر 

بالعام،الخاصى عطم، ياُب من وهو يشأنه، لنونها القنر؛ عل عطمه لكنه سك، 
همفالملائكة المدر، ليلة ق أي! ]القير:؛[، يبماه وألرؤح ١^^٤٠؛ ئرد ؤ تعال! كقوله 

]المر:١[،ه ووآلمح فوله! ول لثزفه، بذكره وحنثه جميل، والروح الملائكه 
نكه.وهوثح أذهائم، ق ايروفح العهود المح أي! الدهى، للعهد 

سالبل أن وتنه رمضال، ق الهجزة من الثامنة السنه ي مآكه فح وكان 
السلفعزاهم العهد، مضوا الشهور المالح لخديبتة ا عزؤة ق فزيشا صاغ لعا 

فلما، أحثازثا عم ءاللهم وقال،! محميا، إليهم وحرج 
قهئآصمُ.ى محط وهو إلا بماحئهب 

مؤيدا،مهلممزا منمونا )٨٥( عام رمقاذ شهر من العترين ق مأكة ويحل 
يقول،!الباب عل قويم، الكعتة حون، قريش كمار إليه اجتمع النهاية ق إنه حتى 

هارباتنوات د،ابي مل كان اليتم، وهو ؟م؟® هاعل ال تروق ما لريش، معسر اريا 
أحقالوا! بفم؟" ماعل أي( روق ررما قالت يفرقهم، وتحث، مصتهم 3، وكان متهم، 
نرث٠ لإ-ميهت يوثقن مال ي لقم أئول، ( "iJقاوت كريم، أخ وابل كريم 

رنمالصلاة، ومواضع الماجد كتاب لم; وم(، ٣٣٥رنم)التيمم، كتاب الخاري; أحرحه )١( 
(٥٢١.)

)آ(أحرحهاسرالفيسمهامر)مأ/هآ؛(.



لق1ءاتااسالصوح ٢٥٢

عنهم.فعما بالعمو، عليهم مى ثم آ، ها،ر تقم آس يثمر آثوم عثكأ 
لالفتح:ا[،تثامدتاه أك ؤإلأقثأ فقال؛ مبينا، قحا تعال اممه مثاْ المح هذا 

العاهبهأن حميعا الناس عزف بل الحرب، عرف حصل و،لا واضحا، عظي، بينا أي؛ 
دبيق د-نلوث ؤآلثاس فصار ائمصى، هل. وأكاعها يرئس دوز وأن س لمحمد 

قان الإئفيه يدحل ولا أفرادا يه يدحلون كانوا بعدما خماعات، أي: ه، 1ما.ثا أثؤ 
ردالومحود وصارب افه، دين ق أيواجا يد.حلون صاروا محيا، إلا الأحيان بعض 

)عامالتامع العام ممى حى حاس_،، كل من المدينة ق ءثيأدثلأ٥ؤئأأ الثي عل 
أفواجا.افه دين ق يدحلوف الناس فجعل الوفود(، 

واباهتءقا0 إثهء وآسنثفزه رتك عممي ذّح ؤ يؤلهتعال؛ مسر 
هؤآستئغزء رتق عمتي مح ؤ العلأمه؛ طْ رأث إذا عغ؛جلت افه يقول، 

افهواحمد النعتة، هذْ عل افه فامكر الخواب؛ يكول أن متوثعا كان لالصرتّأ[، 
المتوثعصار لكن المتوقع، هو هدا الشتقؤ، العند؟ من حزاوْ ما وقح، يصر عليها، 

نظروهن.ا ]الصر:'آ[، ه ؤآمتثغزه رتش عثتي متح ؤ قال؛ نتوقع، ما حلاف عل 
٢[،—٤ انت"اآ لالإوه رك ةم.إولإقؤ لنيلاآلم»اى عقك يرن نحن ^؛١ تعال؛ قوله 
هداعل ربلئ، فامأكز يقال؛ أن در>لأه آلهم«اوا عقك يزن نحن ١^!*؛؛ كان 

بأنهإيدادا ه ره هء ^٥٢ قال؛ لكن ذلالثv، أسنة وما بحقه ويم الئئزيل، 
رتكثعتد مح ؤ الأمة، بين وئئر؛ القرآن هدا إبلاغ بوابمظة أدى ينال سوف 

تعرىخم؛ عندما لكن النرط، مع متناكنا سدو الخواب فكان ه وآمسثئغزه 
،١  ١٨الكبرى)\</ المن j انيهقي ١(، ١  ٢٣٤رنم ، ١ ٥ ٤ ١; الكبرى)٠ j الماتي أحرج4 :١( 

رنم:أه'خا(



٢٥٢الأق1ءاساد>سسا1ئت 

عليكمي فإ أجللث، يرب فمد والمح، افه نصر حاء إذا أته المعنى؛ الحكمة، 
سبيحاتينة أي: وأن_تننزثه تش مح؛عند ؤ وا-قئاو، ١^٠^ إلا 

عليهالثناء هو والحمد: بجلاله، يليى لا عإ تعال اممه ثتزيه والتنسح: بالحمد، 
رتقئسح؛مند ؤ الحمد، وبار( التنزيه يعن اجع والتنظيم، المحثة يالكإل،ع 

اممهتعالأمزين:فأنتزْ العمز٥، انأله أي: ؤأستئغزءه 
١^باص.اكح الأمالأوو: 

عيدهعر تعال ؛ ٧٥١تر والمعفز٥: العمزة، وهوطأو_ا الأّستثمار، اكاق؛ الأمر 
الدو_،،ممر العLJ لأن العLJ؛ يريد ما غاية وهد١ ع1ها، والتجاوز محيها مع ذنوبه 
يدحلارين ه•' الحم، قال ولهدا هللئج، برئمي اه سعمد٥ ثم إن معمزة، إل محتاج 
أنإلا ك، ررولأ ^j: اشِ؟ ننول ;١ أنث، زلا ^^١: بملمه((، ^٢ أخد 

،اللهمدعمدJابزحملث،.افبرمحه، يثعماJرا

مقابلق محعله أن أردخ، لو ٥^٠١ ءم1اإث، لأف ١^١؛ الحنة بعمله يدحل أحد لا 
يهتدخل عوصا يكون فكيف، النعم، بلثج لأحاطث، واحدة— النعم—نعمة مى نعمة 

أ:لهر قظم العارفين بعفن يموئ، ولهذا الحنة؟ 
غقئوإبجاتجي،ائت'كانشكريض1الهبمه إذا

زأضلام طالت، وإن بشبه إلا \ذئغ ظوغ يص 

لم•وم(، ٦٤٦٣رقم)العمل، عل والداوعة القصد باب الرقاق، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
(.١٢٨ رقم)٦ بعمله، الحنة أحد يدحل لن بابا وأحكامهم، ا،لناءةين صفاُت، كتاب 

١(.٩ ٠ دمشق)ه/ تاريخ )٢( 



٢٥٤

Jli ) الصر:'آ[،ءقارا إئهء ؤآستئغزه رتك محني متح ؤ[
عليك.تاب \تةةإتض* فإذا عتاده، عل ءَوْلثوابا يرل، لم ١^،؛ 

طزىجلأحلخإلأالأذك؛اة،
بنافب عبد يدق{ كون ل ائممدوْ الناس أن ر^^بمنة الخهلاُس، ين عمر نبع لء1 ولهذا 
أعدلمن تْءسبمتئ وعمر المسلمن، شمالا من أمثاله يدزٍإ ولا منه صعر مع عناس 

محازفجمع ثيء، و ءباس ١^؛ محاب َللم أنه للناس حن أن أراد واشيين، الخلفاء 
مولول*ما وقال؛ عباس، ن اف همد ومعهم الأمام مذ يوم ل، والأنصار المهاجرين 

يفلهرما بحنب فمثزوها ه؟،ا. وألمح أش مر جثاء ودا الثورة؟ ذه هق 
اف4.«،ثداأخJنئرل _، ةال::اأمير اينلإاس؟ شل،فقال:»نامموو;ا

آلئاسورآيض اهأ وآثمتح آس مر جماء ودا له• يهول، افّ كاف ادش 
عليكيمي ولن مهمتلث،، ائتهت قد لاJصرت١—٢[، ه أفواجا أقو لبن ف، يدخلومك^ 

لهثةحلهث محلويلأ، فيها وسمى فيها لثثثم للدنيا حلمتا ما وأنت، الرحيل، إلا 
ا.Jنلما٠ر ما إلا منها أعلم ما ®وافه عمر• فقال، اطه. رمول أجل فهو انتهت،، 

بمرادوالمعرهة الدكاء س عنده وأن وممير٥، عثاس ابن مصل ذلك، س مق؛ 
الناس.من ممئ اإقد٥ ما عغ؛؛؟ل ، ٧٥١

فهعتادة الناس هوأسد الذي هؤ افه رسول جعل السورة هد0 نزلت، ليا 
وئحثدكرثنا اللهم ®سحايلث، وثجودو! ركوعه ق يقول أن يكثر ا ر فه وأماهم 

أحماد)ا/مامأ'م(.)ا(أحرحه 
رقمإباحته، تعرف ما إلا التحريم عل ه الني مي باب الاعتصام، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 

١(.٢  ١٣رقم)الإحرام، وجوم بيان باب الحج، كتاب لم: وم(، ٧٣٦٧)



٢٥٥اسدسسالأت اللقاء 

ذ/ط،انيزَث اهأ ويخندك زو امحأ ئبمانك امحفي«ره، اللهأ 
الكافريى.القوم عل وايئرنا أقدامنا، وثث أمريا، ي ؤإنزاثا 

وفساإوصةاس:

أعئمآ ه وثب م، ب، ثتآ قوله فهي الثانيه، الورم أما 
.حثالدوأئتأن4, هأ دل داث ^١را ثمل ?0؟ يقب وما مالمُ عته 

فيهالقرأن هذا افءا بحان ]الد;ا-ه[، نده من حبل جيدها ؤ( آلحكب، 
ليسحق، . اض رمول أن عل واصحه دلالة يدل، ما الكشؤة الدلالات مى 

ربهومعاتلة معاملته ق امثموا أعإم له أبدا، يومه، لرتامه ولا بيخ ولا لئثوْ 
عثلإلءلأثةأنام:

العالمين.رب ض وأنئم معه، وجاهد به، آمي الأوو؛ الشم 
ياممه.الكمر~والعياذ عل لكنه؛اق، وساعد سائد الئاف■ المم 
وهوكافئ.عائدوعازص، الثالث: المم 

أئثلوالثابي المطلب، عيد بن وحزم المطلس،، عبد بن فالعياس الأول،: أما 
بأنهه العي ووصمه عيججل افب عند السهداء أنمل من الئاق لأن الأول؛ من 

الهجرة،من الثانية السك ق أحد ق ;نح.بمئن واستئهد رسوله، وأسد اطه أمد 
النعيم.جنائي، 3، ئه ؤإياكم الله حمش 

السلنع قام الدي أبوءلالسا، فهو الكمر، بمايا ْع وساعد مائي من الئاف• أما 
ومّدمت(، ٨١٧)رقم الجود، ق عاء JJوابح التباب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 

(,٤٨٤)رقم والسجود، الركؤع ل يقال ما باب الصلاة، كتاب 





٢٥٧اسءاسمسسالأت 

بزْعليه اهُ فرث ج! ألهزا لك، ه قال: لهت، أبا أن فالحاصل 
تنال:ةال ي ص و\يج■ لس:ا[، ه ;ثن ي ب، ثدآ م المرنة: 

مليديه وبدأ حناو، أي: ]^^:٧٣[، ه تام، ق إلا فلحمي ء=قبم ؤو*آ 
وهذاذللث،، أشيه وما والعطاء، والأحد والحنكة العند آلة محا اليدين لأن ذاته؛ 

ومآله.حاله ق تاما منامب لمب )أبولهب،( اللمب 

لهاباش— والعياذ ناوو1ذلي— ق يكون موف الرجل هدا أن ا1نا>سه: وجه 
؛:الشام١ ؤيقول وماله، لحاله مطابثه فنقه عطبمأ، 

لبهق يكزن إذ —١٠ ومغنإلا لمي، دا عثك، أبصزن، أذ وم 
)رثياس؛ الؤئول قال إثللإة، ا-عزوة قصة ق عمرو ين مقل أقبل وفا 

ميملآنامط,زص
؛قتل)ما( ]؛_؟[، ه ععب رما تال''> ئنه آعئ تآ ؤ ء،قل■ اف يقول 

ثيء،لا الحوائج: كنّث،؟ا وما ماله محه أعش ثيء أي وانمى: امتنهاب، كوذ أن 
اشنيتنوكلأ مسئا، كثس_، وما ماله عنه يعن لز أي: نافيه )ما(، نكون أن ومحل 

ينيالمال أن الحائم أن ومع شيئا، عنه يعن لم وماكثب ماله أن ومعناهما: متلازمان، 
المالمن وكذا كدا أغطيلئج أنا وقال: عدو عاليه تثلمط لو منه، الإJاJ به ؤيأق 

لوجل؛بإله، اذي لومرض أوقليلا، ممرا مالأ يطلب قد لكن مئطلمه، وأطلمش، 
بْع•الثارلتس من صاحبه يّجي، لا الذي الئع لكن يقع، ءالمالا باله، انممع 

والفرقللثريثى)ا/٨(، القاعات وشرح بة، ندون ٤(  ٣٨/ التميز)٤ ذوى بصائر ن، الهت، )١( 

(.٢٧٣١رقم)الخهاد، ق الشروط باب الشروط، كتاب ألبخاري; )٢('أحرجه 



صاتاساممنيح ٢٥٨

ثادثُهثعنه أعئ تثأ ؤ تعالت قوله شثر 

ؤوم1وقوله: شيى، اف4 من أي: ]افل:آ[، تالأءه عنه أثئ ة ؤ تعال: قال 
عنهأعز ما قال: كأنه الولد، مى كب وما انمي قيل؛ لالد:آ[، ه دقثب 

قوله:فجعلوا ٢[، ]نوح:ا ورقوءأإلأت\راه مالار لزني، نوح■ كقول وولدْ، ماله 
ُ'إلالثني.و•' بقول القول هدا وايدوا الولد، بذلك: يعنى ه، يكسب ؤوم>ا 

صِسيا«م.
المالوشل الأولأئ، شز ائ وأن ئدا، من ٣ الأته أن والئواب،: 

كثتة٠^١ كل وجاه، ثرب، من كنته ما وشل الأن، يدْ ق ليس الدي المكتننن، 
قيئا.عنه ني لا فإنه وعرة؛ ثريا يزيده مما 

ثتساه:دان ثتمق؛١^١ ؤ شرئؤلهتعال: 

ه•ثمل ؤ قوله: ق والمن ]_:V[، د١ث ُارا ثمل ؤ تعال: قال 
سينلؤ بأنه أوثوعده وعده تعال افه أن أي: والقنُس،، للمحقيمة القيد للمسفيى 

هرب:عن يصل موف أنه أي: والممرب، للتحقيق قالين: شاه، دام، ثارا 
قالناس حتى يريبه، الآحرْ فإن طال مها الدئيا ي الماء لأن شره؛ داث جارا 

ينققيوم  ٢٠٣٠تعال: قال ماعه، فكآما السنين ملايين ■ءليه»ا مفن، محإن الررخ 
هألثسيرث أثمم الأ ثهلق قذ طجء ^ ١٣نن تاءه إلا  ٢٣٤ؤ يوعدئت< ،؛١ 

قيء،ولا زب أنه عل ئممق اننا أظن الثهار، بن اعة ببمدر وثيء لالأحةافته"آ[، 
وزب.محمى أم لهس، ذات النار يصل فتكويه 

(،١٣٥٨رقم)ولده، عال من ياحد الوالد أن( حاء ما بابه الأحكام، كتاب ال،رمدىت أحرجه ، ١١
(.٢٢٩٠رقم)ولد0، مال، من للرحل مجا باب التجاراُت،، كتاب ماجه; وابن 



٢٥٩اسءاسدسساممت 

Iه آلحهلب كثاث؛ وآنرأن4ر ؤ I تعال توله ير نف
معهامزاتة وكيلك أي: ]الد:أ[، أوحءلّاه كثالد ؤوأمتأثهُ تعال؛ قال 
شسا؛ثرمها عنها يعن لم لكن زيش، أفراق مذ امرأْ وهي - باض -والماد 

وكمالهوقوله: الخمر، عل والبناء والإ؛م العدوان ق زوجها شاركت لكونها 
امرأة،من حالا تكون فانيا التحسب، أما واالرني، بالتحسن، قرئت، آل>ء_اه، 

الممت،لأن الدم؛ عل متصوبة تكون أو اللت،، حماله كونيا حال وامراته يحني: 
فهيالرمع قراءة عل وأما الحهلس،، حماله أذموا أي؛ الدم، عل نصته محوز افطؤغ 

يعتي:بكثرة؟ ومحمله محمله الذي ا-ممن، ما الحكء،ه، ►ؤكثالم لامرأة، صمه 
قوثصعه الشوك فيه الدي الحهلب، محمل أنيا يكنوا مالعة، صيغة ه ؤكثالم 

صإإق4يظ.الرسول أدى أحل من باض؛ والعياذ اللمي. ًلريمح، 
ه:مّد تن كل حيدها ؤر ؤ تعال: قوله ير نف

والحبلالعؤ، الحد؛ لالال;ها، مده تن كل جيدها ي ؤ تعال: قال 
الصحراءإل به مج الليب من حبلا مقلدة أنيا يعني• الليف، والند: ، معروف، 

وهوذللثه، من باممه نعوذ الني محلريق ق لتصعه يه تأق الذي الحطب، به لربط 
إلنحرج مريش نائل أكابر من امرأه منها، أهايث، وأنيا منزلتها دئو إل إشاره 

لكنالمهانة من فيه ممام: الليمخ، مذ وهو عنقها ق الحبل هذا وثصع الصحراء 
العامه.اض أل نالزثول أذية أحل من 

الثوريم،•عيججللهاي؛ن اف يثرْ بإ الكلام انتهى و7يذا 



وقاءاتاسالفتوح ٢٦٠

الإسلة

:SJU_)Uاسس>لأهوئ أوالأسرائ؛ني اثثثيه يسدله اثكلأم- ١ 
بهيهمد بكلام الحاصرين أحد أن ثئصل المجابس بعض ق النوال! 

ومنبالعقيدة، منانا به أن للسامع يظهر ولكن ألعاز، هينة عل به أوياق التنليه، 
والولد،الزوجة £، iu،jiؤيمصد؛السإء، ق ممب ليس ما الأرض ق ل إن يقول• أنه ذللئ، 
له.شكر ولا للاهي حد لا يقول! ك،ا والولإ، الصاجه عن متزه واش 

لذلك؟نفزكم ق الئنع حكم فإ آحزته، عن دئياه ألهته الذي اللاهي ومحدْ 
الكلام؟هدا مثل يقول لمن ثمحيحمحم وما 

موفكان ؤإن باطلا محنى يوهم لأنه حرام؛ الكلام هدا أن أرى ابواب• 
وأمحالمستمع، أو الحاطب، ئالّ_، ق ذلك، أثن الشيهلان تنمي لكن يريد، ما يمر 

تق؛حا[،عن،وب إلاثويدي؛، نولخ من ^ثاشظ تعال؛ اش يمراهول، حذاأن من 
علميلثإ.فا-لحاُبج أوسك، كمر عليها ترين، إن هذْ كلمتلث، أن واعلم 

الأمنأن _!؛ وأن عغئجل اوب حاب الحق، حانن، عئرم أن مؤمن كل فعل 
-والعياذباف-عفيالأارصضما«رن، 

تنعر وأن ثنمث، أن للإنسان تحل لا وأنه منكن، ١^٠٢ هذا أن فأنى أوأكثر، 
أنعليه محب، فانه حتد لم ؤإن محه، ولن فلمه اهتدى فان ينصحه، أن تمعه 
الكلام.هذا مثل فيه يلقى الذي المكان يعاير 

الناس،بما يضحك كلمة كلم نمن باب الزهد، محاب والر،ذي: (، ٢٣٦)Y/ أحد احرجه )١( 
ر؛م)؛امأ(.



٢٦١اىق1ءاسادسبماوائ 

 -٢\daum 1لإسان:\^بمضأجزاءاسوانات

جناحيإن يةول1 الثوال، هدا لكم أسأ أن أوصافي محص هدا القوال! 
يأحدوثهمزيايا — —أيما يمعوو( ومد معدتا أومريايا عرها يضعوف قد القلومح، 

الديوالشريان الصدى، يصيبه قد المعدن من الذي الشرياف أن مع الخنزير، من 
طإما ه، نفالإنسان من وكأنه ويص،و يلتحم وهد أحس، يكون الخنزير من 

ذللث،؟

حيوانيثريان قليه مرياف أنيصلإJان لأناس أي! به، بأس لا الخراب! 
أماممه >م ٧ الأكل من ليس هدا لأن لخليه؛ أس، هو ما إل وينو م، 

الصزورة،باُبإ من فهذا هذا إلا يشه لا أنه علمنا ؤإذا أكلا، ليس وهذا الخنزير، 
ئوؤم' ى قثدم وئن المام: الأم الخزم -ير ض j -تاق اه تال رقد 

١[. ١٩]؛^:وتره 

*•ؤصى•*

فلإسبمممسنلاأ:٣' 
قدؤمكفعند الدراسة، ق و»وثلذذ يكون قد الكمار من اناس هناك القوال! 

محورهل هدية، له يشري المقابل ق وأنت، الخنزكقة، الأمور عليلئ، ينهل لهلار اق 
هذا؟

إثكمصغ *من س! قال، وقد هذا، عل وهافئه ؛، ijUمسلإا لوكان ابواب• 
هدايا،ؤينطتهم الخكومة تكافئ أن للإنسان محل هل تكن ةكاة؛وه«راا، ممودا 

(,١  ٦٧٢)رقم يالله، مأل من عطية باب الزكاة، كتاب داويت أيو أحرجه ( ١ ) 



٢٦٢

ئزهيلدمع ذلك لكو إذ أما يقال: ءأوول«را؛؟ الءو »_ : ام هال ومد 
أصحابمثلان مسلنأ، كان ؤإن حتى باس، فلا بإعطانهم إلا ثرهم بمدئ ولا 

هدالأن باس؛ فلا ا-اثمرك أحد عن وكموا مالأ ينطيهم أنك مدويا لو الحإرك 
ْئادةممهلإولمث5نبم محئع، أن الخال هدا ي الأفضز أن مع للظلم، دلإ 

محرم،المسلم ومال ظلمه، أنتم ، ٢٠٠٤٠؟•^لا وزمولأ سابيهم أن أما جائرا، صار 
ظهرْصرب ؤإن ؤيطع يسمع أن الومن عل الواجب لأن عليلث،؛ حرام فهدا 

يه.بأس لا بالمال المداهعة بامه ق لكن ا، ^ ٧٠واحد 
••)محصى••

سباداتواسويرضايىث٤- 

دراستهلم؟مدة حلال الخامعايت، لطلأيت، الصلاة مم حكم ما السؤالت 
لا؟أم رمضاذ ق المز رحصة عل المم حى لهم كاف إذا يمي وهل 

فيهااحثلم، فقد عريصا، طويلا احتلأفا فيها محتلم، المسالة هده الخواب! 

واضحهيصوص هناك لين، لأنه وذلك، مولا؛ عئرين مذ أكثر عل العلمام 
فالأولبالتحديد، جرتلأ واصحه يصوص هناك ذكذ لم ؤإذا باشحديد، وصرقيه 

يرحمىملمافر، فهو الثر ق دام ما اذ الإئوأن عمومها، عل اشوص إبقاء 
الملاثالمدة ق بمتهي أنه يعرف لعرض أمام ؤإن حتى السمر، رحص بجميع 

حكممحأالبابتن أن فالصواب؛ بم-هي،، مك، يدري ولا زجع اقهمح، صك، لترض أد 

\ثس)هأاص)ا(أحرحه 
إلالدعاة وتحذير الفتن ظهور عند الخ،اعة بلزوم الأمر باب الإمارة، كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 

(.١٨٤٧)رقم ام، 



٢٦٢اسءاو،طداسسائنات 

الدهحدد مواء مسافت، فإنه ولد0 إل رجع انتهى مش لعزض أقام من وأن واحد، 
الثمئ.به يشئ الدة تحديد أن ق نص هناك ليس إذ محددها؛ ل؛؛ أم 

كانواإذا ا-ثإعة ْع يصلوا أن عليهم بجب لاللواسة القيميرن إن أةول،ت لكني 
التافزلأن ثسافئون؛ أم باعتار محها اشخك، بجم محل ولا إنلامخ، لاد بق 
فيهمام الي البلاد ل دام ما أيصا ا-ادمعة، صلاه ولا ا-يإءة صلاة عنه سمط لا 

؛؛٧٥وصلوا، اجد محولهت؛ ليس مكان ق أوكانوا الصلاة لوفاسه♦؛ لكن ا-إمحئعه، 
فعليهالمنن بج♦؛ ليس إنم♦؛ محال! ومن الصحيح، القول، أنه رى ما عل المصؤ 

منظون الأرض ل صاربم( لأهلهم شناؤوي0 ئناويذ راثوا ما لأنبمم الدلل،؛ 
مصلاش.

النهارفيه يكون وقت إل ؤيوحروا يمطئوا أن فلإ؛؛ رمصارا صيام وأما 
إذالأمم ثيء؛ منه ينثي ل اكانج، رمضاف بعد ما إل تامحره لكن أوأبرد، أهصر 
فأرىالمسممبل، ق المضاء عن عجزوا وربإ الئهور، عليه♦؛ تزاكمث، ذللن، يعلوا 

الثافي.رمضان يأئ أن قبل رمضان يصوم أن يد لا أنه 
*•هصى••

دفذاثشاسا:٥- 
جذالبيت، من نارية و التاسع الشهر من، الئئط ابنه دس رجل ت الثواو 

عسلهئد أنه العلم مع عليه، مادا أم الثائر، ل ؤيدفنه المتز عليه ينبس أن له محوز 
ش؟وصل وكمنه 

مريإن حت5، القابر' إل ويّئلئ رمايه ؤيأحد الأن عئفرْ أن الأفضل الخواي،• 
مىمكاثا شعل مل إن لأنه رفاثه؛ ؤيأحد الأو، تحهم٥ يأس، فلا طويل رمن عليه 



وق1ءاتاسائذتوح ٢٦٤

سنواتمضي ثني ثم متر، هدا ،! JIa؛أن مشكله مصار عليه حجر ؤإن الين، 

••هجمى••

ظا؛(اماثضامظاسث٦- 
منتاهاتعثك عتمي لا وقد الناس)الواسطه( يسمى ما حكم ما الئؤالت 

وهوالشاؤع.

حام—،عل هو ُالواسطه عاليه المتعارف س ه./( أن)٠ ظى ق أل أولأت 

ؤيتندر^١، الناس عند ماشيه إما ثم دوثة، س ومديم الأحو ثأحثر أي؛ 
اناولدللث، متلون الناس كل ماثسثطيئه، يمثل محص كل فولت بأن بعضهم 
ذلك؟ق الناس محح وبإذا اش~■ حكمها"حففلكم فإ أسنهليع، ما سأمتل 

هناككان إن -ضنها، أو وظيمه ينبوا أن شحص الشفاعة حللمب الخواب; 
الشاؤعأو الواسطه ١!^ إذا أنه وينلم الوظيمة لهده مدم وقد منه أحي و هس 

أحيه،عل المسلم بيع يثبه هدا لأن محوز؛ لا مهدا هوأحق، من عل هدا بميم سوف 
وذدشالئئهعنس•

أحدايوظموا أن يمكن لا وأنه المنوطن، تل س حجز قد الأمر كان إذا أما 
ا-ؤإفله لأحر، أو لجب محابوله من يقدم أن يريدوف لأنمم مستحما؛ لوكان حتى 

بالواسطة.يممدم أن 
••هيء(••



٢٦٥ااااق1ءاسداسساءتة 

ضناسمإبمسيضض:٧- 
الومنحال رء.بمتذعن عازُب بن للنا؟ الطويل الحدث من علمق الثواوت 

للكافر،القوال عند وخذلان بالنار بشارة من والمإر، الاحتقار عند والكافر 
كهدثونالذين للمومتين أيصا الشارة هذه فهل للمؤمن، ويثبت للجة وبشارة 

فهلالحنة؟ دحولهم قبل الدثيا ق معاص؛هلم بعض عل يعدبون أو الصزاط، عل 
بالنار؟سثزول أم المز؛ا-اق ق يتئروف 
وبعدمعاص، عليه كانت، ؤإن للمؤمن محصل التئزى أن الظاهئ الحراب: 

قالكإ سبماةا،رةوال، اممب بمشيئة •؛ا يعدب وقد الاخزة، ق عنها مديعفواض ذللئ، 
لاشاء:مأ[،ه يثأء نش ؤإلوأ درة •-١ ثمنر يدء ينمق أن بمفر أقذ إن ؤ ت تعال افه 

معاص.عليه كانت، ؤإن بالحق تشل فالمؤمن 
••©صق(•*

أه ومنحث ثتئوث، ماثل ألتالطق؛ عل أزل ئماش؟ توثاه مض ٨" 

ثنروثبمايد ١لعلهقيرن عل أنزل ^*؛٦ تعال؛ موله مش ما الثؤاو،ت 
ومثلثه؟هروث، وما,يل، بموله• المراد وما ١؛1، ٠ تالقرة:أ ومثيثه 

ثئ١نثض ممب، ؤ آلممى تئمحإ تآ ^^٠ ثأرقوناث: قولت الحراب: 
علانزل ومآ آلنتر أفاس بملمئوة ظذث>كثروأ وقيم؛ نشص حقعز 

ؤومايغيثا، عإ منثصل بائل [، ١٠٢]!^:ثزوث مايق ١تل١ءقيرن 
الناس،اىت ه، تتعثثوق ظئآ  ١١٠فننه قى إدما ؟ jjuحئ لد يى بميماير 

بمثان;نثم زثآ نوأم دء بمزم_ث ^تا ١^٤^٠ من أي: ه، ؤميثا 



لق1ءاتاسائصرح ٢٦٦

دلا.تتث4لمجبمرهم ^ثا الناس أي: ؤعمحونه آس ادن إلا قصد يى دء 
.[ ١ • ]اوقرْ:٢ كقمه منح آلآ-وسزة ي لمأ ما أنميته لس لعوأ ع ولمن 

انزليشاء، ما معل وهونتح١ةئؤJال عتاده، سبم١ةئوةناؤ^ اممه امتحن الأنة هان0 
اسموالملكان العراق،، ق معروف وهو بابل؛ له: يقال بمكان ا،للائكة من 

الثهعلمهم سعلنانه، الئحر من علهإثؤع انزJ( مارويتج، واكاي: هارويتؤ، أحدهما: 
وسفيانالحجة ميقان لكنهها الئحر، هذا الناس يعالنان وصارا إياه، سبماة،وةاتاق 

فمن[، ١ • لالمرْ;أ ه ذء ءلأُ شنة فن إنما يقولآ حئ كٍ ين ظمان ؤوما العير: 
•الأنة هومش هذا س؟ث(، مم ولابملم، يرك من الناس 

ويعلمالناس، ؤيعلنانه الئحر يعل،ان ملكان يكون كيث ئائل• قال فإذا 
هئلأظز' شنه قن بمولآ'ادعا لمحيحق ين ؤوتابملمايب حرامك،امزحابه: الئحر 

لاوةرة:مآ'ا[؟

الحرامالثيء ثئعل قد سبماكربماثا واف اف، هو ومحرم محلل الذي إن قلثا: 
فثنليئهعاالئحز، الناس يعلنا أن الملكم فدين أذف تعال، قاف واجتا، بل حلالا، 
ثزكا؟أليز اشِ، لغي الثجود ؤ\ثلإ ■^;١، ولا تنمق يكون فلا اف بإذن الئلحر 

صاربه الملأتكه اف أمز حنن لائم السجود من الثمهلان امع لعا هدا و»ع بل، 
مجديت،أتما ح جديت،، م عندما منلمه مؤمنة اإلأئ\كة وصارت كافنا، الئيهلان 

وعتاده.ءلاعه الحال هده ق فصار شرك، اف لغم والجود اف، لعم ئذ؟ 
حشيهولدك؛ متل أن الدنوص، أعظم من الدنونما، لإائر من ولدْ الإئان هش 

عليهاالإئان عئمد ءلاعه صار ذلك، ومع الأسساص،، من ذللئ، أولعم معلث، يأكل أن 
ابمه.أنَمتل هيئصمُ اشُإ؛راملم أ> حن،ا 



٢٦٧ادهاءاسسسالنات 

فلاإئكالخلالا، ضان اضِ بإذن لكذ إذا لكن خرام؛ الئخئثش كيلك 
فيالم1لة.

للمثكم.امم وماروت وهاروت بابل، اسمه بلد مكان ي! أه 
*•هصى••

والد1نةااذينؤ هس ضاذالإبى فاة، ابنه عق عى أب ٩- 
يصفهل الولد، فإن بشاة عنه عى ثم دم بمولوؤ اش نرمه ووج الثوال! 

مريصا،كان الولد لأن الأول ق الشاة عل اهتصز وقد بالأول يكممي أم باخزى عنه 
فاهتصزءلالشاة؟

عغيجلاض إل يتوب أف وعليه حاطئه، فهي دظرْ وجهة هذه كاثت إذا الخوان! 
الولدح؛اأون؟ا.مئ مواآ فبمق، الز؛1_ وأثا 

••هيى•*

tالْس اتصلأةه اهضيؤ اثشيلش - ١٠
ij^ ! ١^ ص و الاقلأ ثل j الأيض و الئلأةJiحتىا مم

ولوكالالأيjقلآ؟
التساوي،أو التهاريت، 0ع أيثرها من أمحصل الصموف أيمن لا، الخوان! 

الإنلأمول ل كاف أنه هدا! عل والدليل أيفل، الأئ، من فالدلإ ام بعد أئ 
ولوسار0، عن واكاي يمينه عن أحدهم الوسط، ق الإمام صم، ثلاوه كانوا إذا 

الإمامؤيكون الثمين، إل يدم، اليسار عل الدي لكان مطلما الأمحصل الأيمن كاف 
الصعيم،!الحديث، ق وزد وقد مطلونمؤ، أص الإمام من الدئو إن نم ينارهما، عن 



رق1ءاتااك1بالسوح ٢٦٨

يكوفأن مثل• التساوي، أو الممارُس، مع أفصل الأيمن فصار ؛، الإم1ماار رروسطوا 
الأيمنالصف ق فيكون إسان، فيحل أريعة يمينه وعن أربعة الإمام ار يعى 

اليسار.ق يكون فإثه اليسار عل وثلاثة الث٠ان عل عشرة كانوا إذا أما أفصل، 
*•هصى•*

^Jؤلأ^كنشثاآنيكمه؟- ١١
رقيل المشرب، 3، الصباح ق المثل رأوا أتم بم ممى مذ ئهد \لثؤ\و.' 

صل هل الشهر أن أي؛ المعرب، 3، رأوْ اء" الم~3، اليوم ص ول الصلاة، 
أندا بمه، آشمش تعال؛ قوله 3، هذا ينكل ألا رأوْ، الإتم، اليوم 

همحتاةامارهزس:.أ[؟
ش:ؤلأمحبج1اَأنيكا-بجاب: 

ليلا.قئرج أن للمسني لاينكذ أي* تست'٤ء، آثمره 
ض:لأممذأنيكوناقلفياتيار،

3(يكول أن لأحدهما ينكذ فلا والئهار الليل قدر ثد تعال افه أن ت الأية ومعش 
الليل3، النهاز محنولج النهار 3، الليل يويج بحكمته جدوعلأ لكنه الأحر، وقت 
هدارويدا، رويدا انه أي؛ الإبرة، 3( السللث، يوغ كإ إيلاج لكنه يدحلمه" ~أكا• 

•هومشالآية 

ينبقفربإ ثهاه  ١٥١ؤن\إتو يقول،• تعا3، قافه دكرت ما وأما 
ثقات،م الهم يقع، وهذا الثهار، آحتر 3، يرتم( ثم الثهار أول 3، ؤئرتم، الئمس 

(،١٦٨ ) رنم الصف، من الإمام مقام باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرجه ( ١ ) 



٢٦٩الاقاءاسدسساهت 

رأنْأنبمم مات فهود ئهد ثم والعشرين، التابع اليوم صاح ل ذفأ فإذا وعله 
الشهربدحول يتكم فانه العروُب؛ يعد الثلأنتن ليلة 3، 

•ءؤصى••

صةهشاسمافمحخانحخ1:- ١٢

إحدىمن الثزعيه العدة واكتملت امزأتين، عن نوئ، رجل الئوال• 
اماعلتا ■^؛0، أوعثر جيثن هو محدد غير ثيء بالأشعة عندي أنا تقول؛ النساء 
اض،منصه ؤلفلأ لكن إن أجل من عربا طب أعشاب مأنتنمل أنا فتقول؛ محيص 

االرأة؟هده نحو هوالواحب ما منمط، غيره لكن ؤإن 

عندثابز والنى حامل، ي أما تممن حش تكو الئائ المرأة ض■' 
عدما.انمصسئا أيام، وعشرة أشهر أربعه ممث إذا شك 

••)هصى••

:L،mشاثولد٠وحكمإبمادهمحيرملأة- ١٣
والأطفالالكريم، المران لثحفيظ للصبية حلمه اجد المأحد ل السؤال؛ 

امحمماَأذرى بعض، مع بعضهم يعسول لا أن أماس عل واإي:أ-م بجوار يأيوف 
الصم؟ق يكوئوا أن محورللصيان هل أي؛ المس؟ يفطعوو لأتمم للئ،؛ ذق 

لأممالصم،؛ متلمعوا ولو الصقن ق الصيان ياكوف أن محور نعم، الجواب• 
أنلأحد محور ولا ه، الصموقيمهلعون لا فهم أعمدة، وا ولحجرا لسوا بثر 

الأول.الصم، ل م؛اثزة الإمام حلم، ولولكيوا حتى —أيصا— س يعدهم 



٢٧٠

إلنبق ررمى قال؛ س الني لأن ملكبجم؛ من يعدهم أن لأحد تحل لا فانه 
 U المكانهدا من وودئب \ق\م ولاف بؤ«ااا؛ أخق يهن ثمتلم، إي يشق م

أنيودى ذلك من طزدمحم ولأن المنجد، ولأهل للثشجد كناهتهلم إل يودي 
يشعأن إل يؤدي ذلك من إقامتهم ولأن طزدهم، ومن آيائهم من العداوة موم 

•امد للتامحن ؤإنغالهم ترسهم فهكون واحد، صم، ق الحنان 

علوافه فهو ا، واش®؛ أولوالأحلام مككم ارل؛إني الرسول. مول وأما 
هلالحديث؟ مش ما لكن عغ؛ْو افه قول غر يزل دي كل وفوق والرأس، العتن 

هؤلاء؟اٍلردوا مولت حتى والنهى"، أولوالأحلام إلا يئسي ررلأ الزنول قال 
الدينهم كونوا حش يقدموا أن عليهم بجن، والنهى الأحلام ذوى أن المعنى؛ 
أولوالأحلام.مض وقوله: أولوالأحلام، إلا يلفى لا يقوله؛ أن من قمريه يلوثه، 

••©مء(•*

ءء٠ م 
٠٠

١٤-

بالكفار؟النمل مجوز هل الئوال؛ 
بعمومأحد مطلما عليهم عثر بالكمارإذا النمل تحور لا أنه رأى من الخوابه؛ 

والثنايا؛الجيوثن من يبمثهم س به يوصى س الزنول كاف الدى الخدين، 
عوؤماعتوئ ؤء تعاق؛ بقوله نحصوصى العموم هذا ولكن ؛، ممثلواءرررألأ 

أنثلمنا ذللث، بثا يقعلون كايوا فإذا [، ١٩٤]الغرة: ه عؤم أغتدئ ما بم-را عكه 

٣(.> ٧ رثم)١ الأرصن، إةْلاع j باب الخراج، كاب داود: أبو )ا(أحرحه 
(.٤٣٢رقم)الصفوف، سوية باب الصلاة، كاب ملم: أحرجه )٢( 
(.١٧٣رقم)١ الُوث،، عل الأمراء الإمام تأمبر باب الخهاد، كاب مسلم; أحرجه )٣( 



٢٧١اثاقاءاسدسساإات 

ينمعهملن وهم ذل، فيه محار هدا عن لوثمماصز لأنتا بنا؛ ينعلون مثلمإ حم ننعل 
ذلكزخنن1 لو ؤإلأ النثمل، و با اكل عن بحث؟كفوذ حم ظل لم لَإذا 

اككلأئلبا.لهدم كأثا:ما 

ئم:»لإسواالأماذا«:- ١٥

سواررلأ الئي. أن البخاري ق ههبمهأ عائشة حديث النوال! 

خاص؟أنه أم وغيرهم، 

رره؛نؤذواالألماظ! بعض ق يعني• العموم، مى أنه احتنإل هناك الخوابؤ! 
المشةق ١^ إل محاج والماله بمثه، المنلء قريثه تأذى قد وادكافن الأخاة،<اى، 

نشه.قدتكووفيه الكفار، الأماُت، لني باك 

٠٠®^©••

 ُُْ«َ

^مهقلاثهمسسقهطيىدني:- ١٦

شيوعثاوحد المجاهدين الإخوة أحد أنعانتنان، ق حد؛ت، قصة السؤالت 
افه،رسول محمدا وأن افه إلا إله لا أن شهادة الشيوعتي هدا فشهد بابراح نحسا 

هدهفهل شهاديه، أعلل أن بعد المسلم الجاهد هدا فمتلمه أنالن*<، أنا قال! 
عليق؟أم زيي•، بن أسامة لخادثة نظير الحادثة 

(.١٣٩٣رقم)الأموات، ب من ما;نهى باب الجائز، محاب الخاوي: أحرجه )١( 
(.٢٥٢/٤طعاترلثلأُثج موافقا )؟(مدأحمد 







صاتاساهترح ٢٧٤

أةثتثهتتعال؛ ئو)ه ضر 

امحهتعال اش بس منممئه، خمله ]الإحلأص:أ[، ه ألقكد أثث ؤ تعال؛ قال 
اثذيصماته ق الكامل أنه ق قيل ما أجع ه؟ ت معنى فإ الصمد، 
هوالكاملأن عثاس اتن عن روي فقد محلومائه، جتع إله افممرت 

ليكر ما آحر إل ل اللكبل عريؤ، ق الكابز جليؤ، ي الكاثل ي، جبق 
كامل.لأنه الحلوقات؛ حمح عن منتعن أنه يعني؛ وهذا الأثر، 

الخلائقإليه ثصمد الذي هو أن مسبمرهات ق ~أبما"" وورد 
فيكونهذا وعل إليه، مفقرة المحلوقامت، *تبح أن يخي• وهذا وائجهم، حق 

محلوهاته.حمح إليه امحممرت التي صفاته ل هوالكامل للصمد، الخامع المعنى 

ه:ملئ نسليونز ؤء تعالت قوله شتر 

جدثعلألأيه تثلذه ؤء تالإخلأص:م[، ه تزلن نيز نسلي ؤء ظ•' قال 
ررإيفاؤلمة! ق ه البي قال، ك،ا منه، وجزء وابيْ، ين مئس والولد له، مثيل لا 

قإما إليه؛ للحاجة يغول إثإ الولد إن ثم له، مثيل لا وافه ا، ينى"ر بضعه 
عنمنتعن عغئْل وافه الشتل، بقاء إل الحاجة ق ؤإما الدئيا، مكابدة عل المعوية 
عئهقل•أحد كل عن منش ولأنه له، ممحل لا لأنه دسلديم ؤء فلهذات ذللث،، 

لمأمجن ءؤأئ( تعال؛ قوله ل أيصا ولادته امساع إل ءغ؛جل افه أثار وقد 
إلفالولدمحتاج [، ١ • ١ ]الأنمأم: ه ٤؛؛^ ثيء وهوثؤب شء دحأيىَ؛ل صبمنحه لت قؤث وؤ 

توملم (، ٣٧٢)٩ رنم الني.، أصهار ذم باب الني أصحاب كتاب الخاري• أحرجه )١( 
(.٢٤٤٩)رقم الني.، بتت ياطمة فضاتل باب الصحابة، فضائل كتاب 





وق1ءاتاسالصوح ٢٧٦

أزبمثأغثق نحن ثان  jVjAعشز مدين، ثيء ثز عل وئؤ الحند وق لملك اه 
وبعلته لكنت لو ذلك ومع ا، 1سءاع؛لُر يلد ®مذ أو إنكاعيل"، بي مذ انمس 
أنللثيء الثيء ئعادلإ من فلاظزم اتكئأزة، ض هذا وقال كفازة 
الإجزاء.ق مثامه قاما يكرف 

ئقق الخانة الركعة ل 7ا-ا يمرأ الرثول كان السورة هذه 
^؛^؛١١ق الخالخة ل بما بمرأ وكذلك الهلواف، رمحش وق الممُب، ٌق وق المجر، 

^مف،ولهذاضنوتةالإحلأص.
ص،إوسورةاسق؛

اش،هو الملق ورب لاكلق:ا[، ه آكلإ، يرب أعود  ١٦٤^عكتجل• الأة يقول 
الهيقلمه ما كل الملق أن ذلك، من \طإ يكوو أن ومحور الإصباح، ه.' وؤألملؤا 

وآوكن>هآثي »اِليى أس ؤإة تعال؛ قال ك،ا والحب، واوي الإصباح من تعال 
]الأنعام;ا-ا<[.الإءه ^٠١^ وقال: تالأن«ام:ها،[، 

ه؛ئى ^^١ س ؤ ممال: ئ تمسثر 

حتىالمحلوقان، حح ثر من أي: ]الفاق:آ[، ه >ءليى ع، ين ؤ تعال: قال 
فأوله حلى ما فر ين ؤ قلثا: فاذا دالثوء، أمار٥ الصل لأن ومسائج؛ ثؤ من 
ا،انمسناءر شرور مذ ياف راثعود الحاجة: حطية ق جاء كعا مئلث،، فيه يدحل ما 

وغترذللئ،.والهوام، وايذ الإنس ثياط؛ذ يثمل ه حلى ثرما ين ؤ وقوله؛ 

٢(. ٦٩٣رقم)والدئء، والتسح اكهلل قفل باب والدياء، الدم محاب سالم: أحرجه )١( 
وابني:(، ٠١٤ رنم)٤ الخطة، بابممة الخمعة، محاب والنماش: (، ٣٩٢أحد>ا/ أحرجه )٢( 

(.١٨٩٢محلةالثكاح،رنم)محابالكاح،باب 



٢٧٧القاءاسبءسالئاأ 

٢!ودب إدا عاسؤر ثز وين ۶ تعالت قوله تفسير 
الثيل،إنه نل: الغاسنرت ه وثب إدا عاسؤ، قز وين ؤ ت تعال قال 

تعالاف فلأن الليل كول أما وهذا، لهدا عام أنه ت والصحيح الممئ، إنه وقيل؛ 
أنحمينا ننللم وكإ [، UA;،^l]ه ١^، ثق إل آشى أوؤري آلثأزة أقو ؤ ^ ١٥

الليل،أي: الغامق، م من اممماذ فلذلك والث-محوش، الهوام فه تكؤ الول 
ئو،رهدا وقال: الممن، عائثه الني.أزى أن الخاJيث٠ ق حاء فقد الثم وأما 

الم.ل يكون ئنطانه لأن عامنا؛ كان ؤإنا الثامق«راا، 
هحلئ قدما بن ؤ ت عل هومعطوف ه وئث إدا عايي قز وين ؤ وقوله؛ 

وقوله:عغئجل الله محلوقامت، من الغامز لأن العام؛ عل ا-لمحاصل عطمخ ااد_ا من 
إذاالمثئ وكذلك غامق، ظلامه ق يحل إذا فالليل يحل، إذا أي؛ ه وثب ودا 

ام.ل إلا ذللث، يكون ولا غامق، فإنه بنوره أضاء 
ه:ألثمي ث كزألأمشت، وين ؤ تعال: قوله ير نف

كؤألأكس ]ص:؛[، ثأنميه كزأكلش، زين ؤ تنال: قال 
فيهامطالسمة بقراءة ويتفنر وغثرها، الحبال ينقدن الساحرات، هن ه: ألممر 
يشن،،تم ينقد ثنمثا، تم ينشو يتمن،، ثم تنقد عمدة، كل عل الشياطين أمإء 
للممئحور،يالنيه حر الهذا فوير معنا، محصا يريد ه الخثها ينفوهى 

منالوغ هذا بمتنمل الذي أن الغالث، لأن دون؛_؛ القاثاُت، امم4ُ وذك; 
،:^lJأن ومحمل ه، أنتمد ؤز ؤألنمنشت قال: ^^٠١ اشاء، هى الئّحر 

القاثاتضزالئخالواشا٤.الاص أي: ؤألأست 
(.٣٣٦)٦ رقم العوذتن، صورة ومن ئاب القرآن، مسثر كتاب والvرمذيت (، ٦١)٦/ أخمل أحرجه ( ١ ) 



هءاتاك1باهترح ٢٧٨

ت-صده كن_حاسدإدا ومن ؤ تعال! تقوقؤبه 

يكنهاثدي هو الخامد! ]الملق;ه[، حصده إذا حامد ثر و,من ؤ تعال! قال 
جا؛أو بإل الإنان هدا عل اض أُعلم إذا درعا يضيق فتجد0 عليك، افه نعمه 

قلمهق ويكز0 د عئنؤع نوعان! الخئاذ ولكن سحساله، ذلك، غبمر أو علم أو 
منمعموئا مهموما نجده بئيء، للمحنود يتآرص لا لكن غثؤْ، عل الله نعته 
إذابالخامد هو إنا واتلأة والم صاحبه، عل بمدى لا لكن عيْ، عل اممه قم 

العال،تصيص، التي الع؛ر، الحاسد حثي ومن حده، وإدا قال! ولهدا حثي، 
أحزفإذا العير، عل اممه ليعم كراهة عنده العافية" اممه أل ~نالرجل هذا يكون 
أنئنتطيع لا معنى الخبيثة ننسه من حرج بنعمة فلأن عل أنعم النه أن بقيه 
وأحيائايمولن، أحيائا عليه، سلط من ؛العني فيصيمب، محهول، لأنه منه؛ 

يصيمباربإ اشتعال، فيوقف، الحديد عل يثتثهل الحاسد حتى بجن، وأحيائا 
الأرض،حثاثة أو الماء رافعه يصيص، ربإ أو تعطل، أو ودنsكسؤ بالعيرن الثارة 

مقئجل.اممه بإذن تحيص، حى العيرأ( أن المهم 
حثي؛إذا والحامي الحمد، ق والنمايايت، وم،، إذا الغامس عغئجل! افه ذكز 

نحال!قال وغشاة، % الأيل نجما، يكوف الثلاثة الأحوال هدْ ي ظُ اتلأة لأن 
"أيصا~،العمد ق النماJادتإ به، بمم ولا الثؤ، فيه ^٠٢٧ لاللل؛ا[، بمشه إدا 

؛٣١تأق حفي، ~أبما~ العاين حثي، إذا الحاسد يعلم، لا حؤي الشم كدلاث، 
ذلك،ومع إليه، الناس أحمث، من وأتمت، إليلئج، الناس أحن، من أنه يقلى شحص  ٧٢٠

الثلاثة!الأمور هده اممه حص بس، اللهذا بالعئن، يصيبك، 

ومط.إذا لغامس اا 



٢٧٩ادإقاءاسبعساإدت 

العمد.ق والماثات ٠

حثي.إذا الحامي و■ 

i■قئ نزع بن ؤ ت قوله ل داخلة محي 
الثلاثة؟الشرور هدم من اشخلص إل هوالزيق ما ئاتل: ئال فإذا 

التوكلومحص إليه، أمْ ؤيموص بربه، قلثة الإساف يعلى أن الطريق ئلنات 
هؤلاء.ثز من وعئمظها نمنه محصى ببما التي النزعيه الأوراد وبمنمل اف، عل 

ذلك؛أشبه وما والساد الثحزة مى الأ•خرة الأوثة ق الناس ق الأمر كثر وما 
للأوراداّتنالهم ؤقلة عةوْل الله عل توكلهم وصنف اممه، عن عماتهم ُسا إلا 

أشدمنع حصن الثزعيه الأوراد أن نعلم فنحن ؤإلأ يتحصنوف، حا التي الثزعك 
عنيعرف لا الناس س ممرا فان الأسف~ —ْع لكن وماحوغ، ياجوخ د مس 

وكلحاصر، غو فمالبه هنأها وس ممرا، يعمل فقد عرف ومن ئسا، الأوراد هدم 
منللموا الثريحة سها حاءمتا ما عل الأوراد امتعملوا الثامى ان ولو نقصن، هدا 

ض'•يؤو 
تسإوصرةاثس؛

مللفبرتآلنايرا أعوذ الثاس• سورة فهي الئاكة، الثورة أما 
مننزالننواّىآلخثاسه٢^^٠محنوسؤذه افاّيى هآلنابي 

•ئآلأنوأقثاصهلاثص؛١~٦ء 

ه•برتآلئايف أعوذ ^*3، تعال• قوله مسثر 

الناسوهورب ءةأْل وهواممه لاثس:١[، ه ينبآلثاين أعود م تعاJات قال 



لق1ءاتااوب1واالذتوح ٢٨٠

الأوض،ؤوب السإوات، ورب ابن، ورب اللائكة، ورب الناس، رب، وع،رِهم، 
•الثامحن حهس للمناميه لكن ميء، كل وريب القمر، ورهمب السمن، ورُب 

تعالتؤمإك>آداسهتقوله تمثر 

النلياالثلطة له اثدي الملك أي: تنال: قال 
عغتجل•هواض الكامل والمحرف الئاس، عل 

تعال-ؤءكمحآثاسه•نوله تقبر 

حمافالمعتود وتعبوذهم، مألوههم أي: ]الأاس:*آ[، ه ءؤإكمحأفامل تنال؛ قال 
مقجل"افه هو وتعظمه وتحبه القلوب و1لهه الذي 

تنيةولهسالثؤسنمألإموابيآثناسهت
صدورؤح لإنوس آل-ى ه آ-ثكاص الوسوا1؛را نر من ؤ تنال؛ قال 
إنماالعناء؛ قال ]الناس:؛-آ■[، ه هينآل٠كة ألكايب 

القاسم،ل ثش ما هي والونزنه؛ المز-مز، أي؛ الفاعل، ام به ثزائ تنين 
لها.حقيقة لا ام واشملأب، والأوuم الأفكار من 

وهومحل افب ذم عند ؤثدبئ ؤيول محننهزم قز اَلدي ؤألخثابج،ه 
ماشدة من صراط وله وهزب، الشيaلال انصزف الودق أئن إذا ولهن.ا الشيaلان، 

.— العافية اممه أل —نرجع الأذان انتهى فإذا الئيق، من وجد 
والغيلأن:آب محمالغيلأررمادروابالأدان،ار vLJ_jءإداولهداحاءقالأثر: 

أفيهما أوعدوأو مهولة أشياء وكآما ثمر0، ق للمسافر محيل الي الئياطتن هي 
(.٣٨١أحماو)مآ/)ا(أحرحه 



٢٨١اره1ءاسبءس|ئنة 

انحرفت.والإنحائ فإذا ذلك، 
ه■'وآلكثايى آلجتة ^من تعال؛ توله بر تق

تكولالونياس أن أي؛ تاثس:ا■[، ه وألكثاين آلجتغ ومن تعال؛ قال 
آذ؛ص من لأنه فظاهر؛ ابن ونونه أما آدم، بني من وتكون ابن من 

إليهيوحوف للإسان يآدو0 الدين أكثر فإ آدم بني وسوته وأما الدم، محرى 
إليه.، ؤيتصرفبلبه الكلام هاوا يأحد حتى يليه ق ؤيريتوثه بالثؤ، 

ونتحكفه j نفث، »ت\>و؛ إل أزى إذا ه الئ كان الثلاث الرث هدم 
الخنس.الصالوايت، حنقت، هنأها وربإ بدنه، من اسثطاغ وما وجهه بدللثج 

الئىعن ورد كا مواضعها، ل تلاوختا ل الئنة شحرى أن ان للإئفينبغي 
.وسالم— أله وعل عليه افه —صل 

وهيمحورة، ياثتنا يل. لكنه النثأ، وهوجزء القرآن، ق جرء آحر ينم وبأذا 
الهائمة.اللماءاُتج ق افة— شاء إن محملها— الأمطار، سوره 



هءاتاسالصوح ٢٨٢

اس

صسؤضاضلضاس1بمي:١- 

ؤإنالصحيح، القول عل نحز فإما ذللث، منها زوجها طتن، إذا الخواب؛ 
أبجثافإذا ياعها، باشة زوخها يممع لكن نمل لن لأما يمنها؛ لا هذا كان 
ونتسل.أن عاليها وجس، ثنتسل أن عل 

الروج•لحى محر أنما الراجح لكن محر، لا إنما الثلم• أهل بمص وقال 
••هيى••

^^ههشاكعاءس؛سدص:٢- 
أحديقوم يقيه من الثاس واثهى اتت مات إذا الدياراشك 3، عندثا السوالت 

الدعاء؟ق الصحح الوصع فتريد حنثه، يزمنوف والناس ويدعو، الخاصيين 
يدعو،وقام أحدهم وقف اذ>تا يقن من ائثهوا إذا الذين هولا؛ الجواب• 

ااانتئفثواوفال: عله، وص الم، دفن مل هزغ إذا ه الزئول فول س هدا أحدوا 
ك؛فكق أحطووا لكنهم أصل، له هذا فعملهم ٠، بالثنيت،اار له ونلوا لأحكم، 

بعضهميدعون الصحابه كان ولا لأصحابه، يدعو كان ما الرسول. لأن العمل؛ 
وكلبالثيستخاا، له وسلوا لأخيكم، ®انمعفروا للناس: يقال لكن الدمن، عند لبعضن 

السه.هك^«ا حده، ول 

(.٢٣٢ ١ ر رقم الانصراف، وقتا ق للميت القثر عند الامحنتغفار باب الخنائز، كتاب أبوداود؛ حرجه أا 



٢٨٢ا]هاءاوطبءسالاة 

-٣

بعضلرياتة الثصيم منطمة إل هدمنا رهحاء مديك من ثباب نحن الثواو! 
وهحاء،أهال نلأم ونباثغكم افه، ق ئء>قكم إنا نقول! قاولا والعلعاع، المشايخ 

قليله،عندئا الحاصرات لأن العلمنة؛ والدروس المحاصراين، لإلقاء ويدعومحم 
منطمحةق الشإل مدية ق يزورونا المشايخ وبعص العلمإء ويعص الدعاة بعص نريد 

زنماء.
الزوجاتإحدى فكانت، روحان،، ثلايث، وعنده توق رجل هناك هو! والثوال 

عدما؟انتهت، فهل أيام، عشرة بعد وصحت، الروج مات، فلمإ حاملا، 
للأحوانو؛الننيه فيه، أحثتمودا كإ يجكإ أن الله نأل نقول؛ أولا ابواب* 

مىعندهم أن وأظن ويعظهم، يرثيهم من إل محاجول أنبمم شك لا محاء رق 
هناكالعلم طلبه س كان ومن الحكمة رئيس من يطلبوا أن يمكن كماية، المشايخ 

وة.الأمبؤع ولوق ئعهم محلل أن 
هذاحول المؤولة الحهات، إل يكتلم، أن فأرى العامة الحاصرات وأما 
محاصرات.المشايخ مع وترم، الموضع، 
روحهاموت، بعد وصعت، التي الحامل فالمرأْ عل الحواب، وأما 

أربعةواحدة لكل بم أن إل ثميان الأحريان والروجثان عدما، لتمضي أيام بعثرة 
دليلالحئل، تضغ حتى سظئ حاملا كانح، وس الزوج، نوت، س أيام وعثرة أشهر 
وةوله]الطلاق:؛[، خماتهزه بمص أن ذيخثأ أ'لأتافي ^^41، تعال: ^ ٥١ةول ذك، 

أنبمرأرته أنفهن يمبمن أرعث-؛،ا ديدروف مغكم بمومذ ؤواقآ الحوامل؛ ر غق 
حاملوهي روجها عنها مات ثهبمهأ الأملممثه ومتعه ]اوقرة:أ'مآ[، ه وعثمإ 



لقا«اتااي1واالهمح ٢٨٤

؛.ثتزوج أن الّكا لها فاذن بليال، موته بعد فثنت 
*•هصى••

ضايطالإ،،يراقيوجع|شاثنوق؛٤- 

ريال،ألف مئة بت أممه ثم ؤيال، مليون ( ٢٢منزلا اشرى رجل السؤالت 
منرئايعم الرجل هذا فهل ينال، ألف مثة بثلاث محياره امرى ذلك وبعد 

نحرا؟افه جزاكم أفيدوئا اليوت، ق التحف حكم وما ومدرا؟ 
لتعال اممه بة؛( وقد الخد، محاوره هو فياك~ افه "بارك الانزا؛، الخوانر! 

الإنزاذصان الخد، ؤ(ذئ1 الإنراف إن قالما: ؤإذا امف^ن، تح1، لا أنه كتائه 
لفلان،بالنسبة إمراف وغير لفلان، بالنبة إمزائا الشء هذا يكون فقد نظف، 

سيارة،وائرى ألف، بتمثه وأسه الريالات، من بمليونن بيتا ائرى الدي فهدا 
لتشكاو إذا U الكبار، للأس باكة ني سا لأن ي فليس غيأ كآن ^١ 

الفقراءبعض لأن الفقراء، أومن الثاس ي من كان مواء ينم فانه غنا 
XjjI - الأثاث-بدا ؤيوصها الكبيرة، القصور هانْ يشرى فجده منه، يكمل أن

ثلاثة!فالأقشام تحلما، فهدا الناس، س يمضها استدال قد يكون وربإ البائ، 
ومي،؛كل ق نقول ولا الحاصر وقتنأ ق إنه فتقول! الغي، وابع عنى الأول،! 

فأنسسيارة، وامرى نيال ألم، مئة ست، وأممه ؤيال بثليوق بيتا اقري إذا 
ي.)مز

أثنرشّي( حملهن بمص أن لمحن ألآئاز، باب القرآن، شر كتاب اJخارى: أحرجه )١( 
عنهاالتوق عدة انقضاء باب الطلاق، كتاب لم! وم(، ٤٩٠)٩ رقم م/له، م»ء بى لتر هبمتل 

رفم)هحأا(.الحمل، زوجهاوءيرّ*ابوضع 



٢٨٥اولةاءاسبعسائ 

اءايا.حمه فيوهذا الونط، اش: 
ليسنسى لتكمل ينتدين كيث لأنه نمها؛ حمه ق فبمتمث اشر، اكالث،ت 
بحامحإَتي؟ا!

*•هصى••

حير٥- 

بالقناو؟المبور ُين المثى لخكم ما الثواو: 
أوطم،يزد ممدة لحاجة، كان إذا يه يأس لا القبوريالئتال يقن المثي الحراب! 

الثبوريالتعال،يمثى؛_ أن فلاينبغي لعرحاجة أما أو■حئش، أوثوك حر أوشدة 
العتدارأو أ-؛ىر! اللمي. أن ذلك• ودلتل بأس، فلا المور عن حاوجا كان ما وأما 

ملكان،آتاه نم١لهلم، مغ لنتسئع إثه حم أصحابه ويهب وئوؤ درْ، ق وصع إدا 
فأقتداة«اُ

••هيق(•*

١^۶:إولإثكع ٦- 
ثل)كمازة شهرين صيام كمانه وعليه الئاكر، بمرض مريص رحل I الثواو 

عليه؟فاذا يصوم,لنصه، أن سمميع ولا حطا( 
لست،المثل كئازة لأف عليه؛ ي فلا يصوم أن لابمتطح كان إذا الحزاب،: 

يجذلم اشاء: موية ل كا ْثايئي، شهرين صيام أو رثة عس إلا فيها 

كتابت لم وم(،  ١٣٣٨رنم)النعال،، حفق يسمع الت ياب ابناتر، كتاب البخاري• حرجه أ٠ 
(،٢٨١^٠ ر رنم عليه، أوالنار الجنة من افت، مقعد عرصى باب وأهلها، نعيمها وصفة الجنة 



٢٨٦

حمحؤيثاعلمعا أق، ^٤١)^ أش نن وبثذ مساُعتي ديمثام 
عنه.نمط ؤإلأ صام الصوم عل ميز فان إؤلعام، فيها وليس ]اشاء:مأ\ر[، 

••ؤصى•*

اثضب؛أوايشوصابوناهدقيءض سج اسذة استخدام حكم ٧- 

الحجأو العنزة من الحاج أو العتمئ يتتهي عندما الحلاقن بعص الثواوت 
ذلك؟حكم فإ الطس_ا، من ثيء فيه الصابون من نوعا يصع 

الحلاقهدا الجاهل كان سواء عليه، ثيء فلا جاهلا كان إذا ا-لحوابت 
إذاإلا محو لا لأنه سه؛ فانه طينا فته بان عام الطول كان إذا أما ايطوى، أو 

التحلل.يعد أوقصر حلى 

اتجنعئ؛اماضواسمة:٨- 
أممعا، والدعوة بالعلم الاشتغال العأمت لطاو_، الأفضل هو ما الثؤالت 
الدعوة؟ثم العلم طل، من يتتهي الأنتذلاوحتى 

النيلقول والدعوة، العلم طن، j؛j( بجمع أن الأفضل ابجواب• 
>ر:ئئواءنىولنأثة«اه.

لوفمعناه قليلا علمه كان إذا العلم، حتس_، عل فيكون هليلأ علمه فلوكان 
كانإذا صدئا لكن علتإ، أنغ* لا معناه ؤسارا يمنا وذم، الدعوة ل اشتعل 

فققعل.يينهإ، يجمع أن ويريد به بأس لا الإنسان*عله 
٣(.٤ ٦ )١ رقم إسرائيل، بني عن ذكر ما باب الأنبياء، أحاديث، كتاب البخاري; أحرجه )١( 



٢٨٧الأق1ءاسابعساممت 

هابنيابر،ضرشالإئم:٩- 

والكلام،اللمس، من بمل والإمام الثباُس، بعص يفعله ما حكم ما الثؤالت 
حكموما الركعة، هذْ حكم فإ المصلى، ؤيزعجوف يركضون اتوا الإمام ركع ؤإذا 

معلموثه؟ما 

الجدق يبقوف اJدين القوم هؤلاء ت يعني ميئ، هذا عملهم أما الخواب! 
يركضونحاووا الإمام رلإ فإذا يصلون، والناس يصحكون وربإ يتحدثول 
قفول:الركعة؟ أذزكوا م أئا سئ، هذا صلئم أن شك لا الفلاة، ق ودخلوا 

ممدالأكوع ق الإمام أذزكوا ثم ماتا، الإحرام كووا إذا اوئ أذزكوا هم م. 
والإعراضللْممح، الأذية ئ فيه U ذللث،؛ عن ينهون لكنهم اوكمة، أدركوا 

يصلون.والناس ؛ ١^٠٨٠عن 

••همى••

ظا؛اضءضني- ١٠
وأخذحقوقهلم، يضم كملائهم س يشكون الوافدة العإلة ص ممر النؤال؛ 

العإلهأو ءلائاتآ_م، قوى أمإلأ شمهز أو أموالهم، إعطائهم بعدم أو أموالهم 
هدا؟ق الشنع حكم ما والخادماتر، افدم مى المنازل ل الموجودة 

قباؤاطلة نكفويهي الذين:طلنون الكفلأء هزلأء ي الحكي 
محن،وأنه >؛ilأول، أنمم يلزمهم؛ لا بجا بالزامهم أو متللما، بمنعهم أو حقوقهلم، 

ثهوهؤلاء عل مئطهم يع. كان إذا افه وأن علميهم، عةوْل علوافه يتدكروا أن علميهم 
وأنعلميهم، افه محيرة يدكئوا أن هؤلاء وعل الكفلأء، عل الثلطه له ئبم\ئهؤن\ق 



اق1ءاتاكابالسوح ٢٨٨

هذاعن ظم ونحن المناين، الممراء هؤلاء عل مدرمحم من أعظم عليهم اممه محْ 
فالشحالثح عثة إذا باق— —والعياذ والإنسان ايجالمى، بعض وق ا-محف ق كثيوا 

خلإةصتيكانها«راا.
••)هصق(•*

صتي1محطئنبانسماتجلألؤ:- ١١
الخلألة،لفظ سمه الش الخطوط بعص فيها التي الأحذية يعص توجد الثؤالت 

أمالخلألة لفظ هدا هل فنزجوبيان الناس، عل مثسه الحداء هذا أحصزت وقد 
الخلالإ؟لفظ حا كان إذا ولها تعقا محكم وما جلالة؟ بلفظ ليس 

حميأو أرع من أكثز منذ كشرا ق هذا فيك—أ اممه -بارك أفول الخواب! 
لأفله؛ حقيقه لا الامساه هذا ولكن الأمر، هذا مثل عليهم ينتبه والناس سنوات، 
يأقلو لكن لإله، الذي الثيء هو هذا أن ذهنه ق انهلع شيئا ثمحء إذا الإساف 

فكثثرالأول، لإله هوما ليس أنه لعنف الثيء هذا بال عل يطرأ يكن لم آحر ان إن
عإأ0ُرآها ؤإذا طيور، أنيا يتحثل نموش -ها قإس قطعة أن —مثلا— الإنسان يتحثل ما 

الناسيعص النعال، يعص ق لجده الذي هذا كذلك طيورا، هذه ليت أيدا يقولت 
الثيءهذا بال لوأنىإلاJآحرلإغأءل كذلك، وليس الخلألة لفظ شثىأنه 

٥^١أن الإلساو يكس حش الإباحه وإن،ا الغ، عدم والأصل له، حميمه لا أنه عزمه 
الخلألة.لفظ ينبه سيئا فيه أجد ولا ل هدممث، ما رأيت الأن وأنا 

١ ٦٩٨رثم)الشح، j باب الزكاة، محاب وأبوداود: (، ١ ٩ ١ أحمد)Y/ أحرجه 



٢٨٩الاقاءاسبءسال،ت 

آخرشمنسجدا وض مج الأم؛إرد|( ا1دسثد نسجده ي ادرك حير4و - ١٢
اثء:

وطمالأخر، الئشي إلا الأئ؛ ْع الفلاة ْن اويل درك لب إذا \دمح\و• 
الصلاةيقيم آحر منجدا فثئ النجد من حرج ثم الئلأْ، هذه وأتم وقام الإمام 

حتىيافله صلاها التي الصلاة تلك ؤتعير المنحد هدا يدحل أن له هل وو0، من 
لا؟أم الإحرام، تكيثرْ يدرك أم كامله، حماعة المنض صلاه يدرك 

صلاثهوأثم وصل معه ولحل الأخر التشهد ل الإمام أدرك إذا ابواب• 
فيه،ليصل آحر مجد إل يدم، أن ينبغي ولا الفريمه، وأدى ذمته، برتت، فمد 
صليصثوف الناس ووحد ويحل الأحر المجد ل عملا له أن يرض لو م؛ 

رحالكإ،ق صلتثنا ررإدا ه.' اللمذ لقوي اكانحة" ~أعني• نافلمه له وتكون معهم، 
نبج<ى هدا قالوا: ظق«اآ؛، محا ؛تثب، صناخماعة، تنحي أتتثفا نأ 

رآهماذل،ا مز، ل الخف مجد ل الغجر صلاة ه ائي مع الفلاة عن محلثا 
رحالنا.ق صلتنا فمالا؛ الس_ا، عن وسأث،ا دعامحا 

الشخص،هدا يكون ما يهوح_، له أوإدراكه الأول الخ،اعة مصل فوات أما 
لعير،كئلم، ولكن الحعاعة •ع يصل أن عادته ومن الجاعؤ عل حريفا كان إذا 

النيقال فقد واكاي، ازيض عل قيانا كانله؛ الخ،ام أخئ له محب أن وض 
قفلuثان:ظمحابا«ر٢؛.ترض ررإذ1 ه:

وحلم،صل لن الخ،اعة مع الفجر اعادة الإمامة، كتاب والماثي: ١(، ٦ ١ )إ/ احد احرجه ر١( 

(.٢٩٩٦^)الإقامة، ق يعمل ماكان افرمثل للميكتب باب الخهاد، كتاب الخارىت أحرجه )٢( 



لق1ءاتاسابالغترح

وغ؛؛وئ؛رواثمدش( امماتف أجهرة لإملاح فنونعل حمفم - ١٣
والهاتف،)والفيديو( التلماز أجهزة لتصلح بجاري محل هح حكم ما الئؤاو،ت 

ذلك،؟ثايه وما 

منذللث، أشبه ما أو )الدش( أو التلفاز لتماليح بجاري محل فتح ابواب• 
إصلاحوأما والعدوان، الإثم عل التعاون بايتج من هدا لأن حرام؛ اينزمة، 

التلفاز)والدم،(ل الغالب لأن وذلك يه؛ بأس فلا والمدثاع واكئلأن، الهاتف 
اتاح،ق يستحمل أن والهاتف، والمنجل ق والغالثج ا،لمم، ق ينتعمل أنه 

إصلاحوأما محور، لا فهذا روالدش( التلماز إصلاح أما فيقالت يالغالتخ، فيوحد 
باس.فلا وادلياع والمنجل الهاتف، 

ثؤسلؤذ فوجدنم بلدا لحل السافرإذا صلاة حكم - ١٤
^وورص؛ثاسر:

الفلهزلا يصل وهو العشز يصلول وهم بلدا يحل مسافر رجل ت السؤاو 
الأول،الئثهد مى ملم نم الظهر، ث الأولتتن الركئتئن ق معهم فيحل، العصر، ولا 

هده؟صلاثه تصح هل الأمحريم(، الركعتتن ق العصر بنية معهم ولحل وقام 
وهوالإمام ذح يحل إذا اف الإئلأن وذلك، صحيحة؛ غثر صلاثه الخواب،ت 

وّئلهآيا«رأا، ٣  Ujصإوا أذم و:»u الي لقول الإتمام، لزنة بأ 
كتابلم: وم(، ٦٣٥)رنم الصلاة، ظ-سا الرحل: ، Jyباب الأذان، كتاب الخاري: أحرجه )١( 

(.٦٠٣)رقم وسكينة، بوقار الصلاة إتيان استحباب باب الصلاة، ومواصع الساجد 



٢٩١اىق1ءاسبعسالات 

أنبعا؟الإمام ومع وكعتي الثمر ق يصل الرجل بال ررما ة؛هبممحات عباس ابن 
الصلاه،تعيد أن عاليلث، بجب للأخ■ نقول ذلك عل وبناء ا، الث1ة،ار هي تلك مال؛ 

اممه—حزاك قانت الإمام، لأحليَثامة أيصا؛ العصرأربعا وصلاة أربعا الغلهر صلاة 
للعصر.وأربعا للفم أوبعا تصل عليكَأن بجب وقل؛ بلعه، حرا— 

محصى•• ٠٠

١٥-

المسجدحاما؟إل المجريدهب صلاة ق اف الإئأن الثق من هل الثؤال! 
حاما،الفجر صلاة إل الإئسان يمثي أن الئق من ليس لا، الخوابؤ؛ 

الثنةلكن الصلوات، من صلاة لأي ولا العصر، لصلاة ولا الفم، لصلاة ولا 
الإنداْ،كوة عن يض كان الض. لأف الأحيان؛ بعضن ي خاما الإنساف ينثى أن 

قحميصه له ذلسث، الصلوات مى أوغرم اشم أما ا، أحيائار يالاحتماء ؤيامئ 
ذللث،.

.•هيى••

١٦-

زائدة؟حروها الهمان ق إن يقال! أن يصح هل الثوال؛ 
حسن،من زائدة v حئوذالقرآن محقي )زائدة( يكلمة أراد إذا أما الخوارؤ-جت 

قاثقرUJاؤاتفقوله بمحح، ليس فهدا محنى، لها ليس يعني؛ زائدة أما الإءرادسا، 

أحال)ا/ا->'آ،رقم'آا-\ِا(.)ا(أحرحه 
.(YY/n)j_-i o-_l(Y)



اق1ءاتاساإفترح ٢٩٢

ولهدازائده، الإعرادسا حيث من الباء لنماك:ا'؛[، ه إنأسياو ثلكم ر،ك 
الكلام،استقام لف ظلانا زك وم1 وقلت: المران م و ابمله كانت لو 

لأنناالمعز؛ حيث من إطلائا زاني ثيء المران ل ليس لا، المعز حنك من لكن 
هولعوما الكلام ق يكوف أن لزم المعنى، حيث من زائد ء مي القرآن ق لوقلنا: 

منه.فانية لا 

الخزان؟و الزوائد الخروف ي الخاءذة هي U قائز: قال فإذا 
بالحروفالثيء Jوكدول أمم العزب لعة من هذا فإن الئوي"، اكائدة قلمنا: 

ايثانسري1، ك؛ذة ؤوإثمُ تعالى: ال نكإ الحربية، باللعؤ نزل والأرآن ١^١^٥، 
هين عنفا يلسان ا. ثى يمح، هلك ء امحق.ر القح يد مث .١ 

]الشعراء:آا،؛-ها،ا[.

يسألالئيو:ئذاوثباوامم؟

عليل.قلنا: ئنر، زائد قال: ؤإذا ضخ، قكا: زاذاغراثا، قال: إذا 
••هصق(•*

بخوق)يالأجونهي:حكاآأصضيبيالأت - ١٧
مندسةرJالأت تسعة بح بجواز أنيم أنحم معثا س جؤي• من موال النوال: 

وقدالأن رأيكم ما بثعم، الجواب كان ؤإذا صحيح؟ هدا هل وتقية، ريالأُ--، بعثرة 
ورقية،رأيالأت بعحنة ئتعد.ن.ه ؤيالأت أربعة ببيع المنوي هده البحفى اّنثعل 

—مثلا—كرة بكمثات وأبيع الصورة -هذ،ه محلا فتحت لو فإل متاجرة، وأصيخننؤ 
مغريا؟سيكون المكسسن، فإن ردال؛ مليون بمبير ؛دأيت، 



٢٩٣الهاءاسبعساست 

نضأزلئا وما صجح، عنا المتوى مل يعني• صحيحة، الفتوى الخواب! 
منروالأ>ؤؤ< بعئزة من ريالأت تعه ان الإئيأحذ أن نحون وأنه يذلك، 
ثقلما<راا،'كتم ييئوا الأصناف، هده احتلمت، ررإدا ١^٠^،: شوم الوزق؛ 

التنعةأحذ فاثذى للطزش، مقالته فيها لأن -بما؛ الإنسال ينجز أن حرج ولا 
اصحابهيتمل أن له ينسى لا ربإ لأنه التسعة؛ -بمده بالتمؤ؛-، استناد عثرة عن 
لمالتنعه أعطاك الذي هذا ثم أيما، استفاد الزيادة أحد والذي الممود، نإذْ إلا 

عتلمنه فصار محلآحر، من أو القي•، موشتة من -بما أتى إنا دكانه، من يرجها 
ذللث،ت نقول وبملأيتن كبثرة المسألة كاست، ؤإذا الدكان، هذا إل وأحصزها تكلمها 
بدليلإلا افه عباد عل نقيق لا فإننا البيع الله أحل ؤإذا يشاء، من يؤتيه افه فمل 

ألثالأصل• هن*ا حرام' الربا وأن حلال،' البيؤع حمح أن فالأصل مزعئ، 
ي;يأاوزابمصة:ْلأآ[.

*•هصى•*

بجاملأةاممرارد؛أوطةاش1م:- ١٨

وصلاةالعقاء، صلاة يحد تكون التي الراؤيح صلاة ين ١^^، ما الثؤال،ت 
رمفاذ؟ق الليل آحر ز تكون التي القيام 

لكنالليل' آحر i، أو الليل أول 3، ١^^١^ صلاه بينها' رث، لا ا"بموابت 
بالرمرل،اقتداء الليل؛ يئيوا أن محبوف رمضاف من الأواحر العشر أيام ق الناس 

و،مالليل'القيام جعلوا فلهذا كلئ، ^ممكانفيمامحتحاuيل 
ببمذا•باس ولا الليل' أول 3، الراؤخ ينثوما التي ا-ققيثه والصلاة 

١(. ٥٨٧رقم)نقدا، بالورق الذهب وبع المرق باب الساقة، محاب لم: مأحرجه )١( 



لقاءااتال؛ااااإغتوح ٢٩٤

إلإنؤسذ«:أسرف1 لوا لإفدغ ثنبى:٠ توبب سى - ١٩
شئك((را<،ي ^١ ممغ ))لا ثث، بث ه ]لإثوذ \ذمح]و: 

اللإ؟يماوب ما رفحاء ق عندنا القبور بأن علتا الحديث، ق ®نويته® معز! ما 

حوله،الدي مثل لحظتة أي; حوله، بعا أي; ®نونته® ت قوله معنى الخواب،ت 
علجعل إئسان فمثلأت للشريعة، موافئا أي• نييا، جعلته أي' ®تئنته® معنى أو 

موه،مشرفح، متر هدا ملنات بعيد، من نظر عانه ويعه نماب، أمه أو أبيه قتر 
عنيتميز بحبث، مموا ترابا له جعل لو وكدللئ، بصغثرة، دل«لها أو الحصى، نزل 

رأسب؛ن ما والشرت بشر، قدره بعضهم أن بد لا أيصات له يقال غرم 

*•محصى••

سالبات:حك،؛(فذبيس- ٢٠
ااطاب>ت،؟دئسوا أن _ JuJJبجور هل الئوال: 

وجهاكان إذا أنه الأن _LJij لكن محدورا، يغن إذائتر باس لا نعم، ابواب• 
وجوههنيكثئن العال-، ي الطالبات، لأن محدور؛ فيه يكون أن بد فلا لوجه 
حميلأثابا الرجل يكون ر؛ءا أيصا ثم ايد•تإى، بئن الدي والكتايج ممررهن ل للقن 
الشبكةبواسطة للتاء الرجل يدربمى يكوف أن الأول أن نرى لهذا النساء، يمتن 

الحش \م°إوي' أوغر الكرتون س وزمة اوجل مقابل ثبعو وأن الألمانية، 
الفتنه.عن والأبعد هوالألحنن هذا اء، للتوجهه 

(.٩٦٩رقم)القبر، بتسوية الأمر باب، الجنائز، كتاب ت لم مأحرجه )١( 



٢٩٥ا1حا«اسبعساإنت

لأخصاثهرواممنبشاسلأة«:- ٢١

الشرءرأ؛؟

ثةسن أوإل أحياثا، منكبيه إل يمرب ثم له الثسول. لكن ت الخراب 
أنالإJان الأزض، إل حش:رد  Li-4؛J؟1 لكن ^١ واثنر أخياوأ، أي 

سجدأن أردت إذا الثوب أن فواصح الثوب وأما وريطه، الثم هذا 
الثوبيع عنه، منهئر وهذا الثوبر يزئع يسجد أن أراد إذا الناس بعص ة5مة، لا 

عليه.هو ما عل 

وثعروكإلثابه شاملا سجوده يكوف هوأن ذلاكت من والحكمة قال 
ارأمرتقاوت واحد، حدين، ق . اش، قرف ولهذا السبعة، الأعصاء عل هوينجد 

ثآكمةأن اiقصود! وأيصا ينيا® ولأ فرا 1قما لا وأو أعفلم، سبمت عل أنجد أذ 
يمهأن بأس فلا أوتحوم العئل مل من كمه قد الإسان لولكف أما الصلاة، لأجل 

اوسجود،عند أكفئ لأ أىأ آأكم،* لا وأير أنجد #أل قوله; لأن هوعليه، ما عل 
باس.فلا قبل من مكفوها لكذ ما أما 

••©صء(••

كتابومسلم؛ ٨(، ٠ )٩ رمم أعغلم، سعة عل الجود باب الأذان، كتاب البخاري! حرجه أ '
(.٤ ٩ ٠ ) رقم والثوب، الشعر كف عن والهي الجود أعضاء باب الصّلاة، 



لق1ءاءاكابامممح ٢٩٦

: uVl tjUاليوكه فصم ان وقبل ورةة< وترك يوفي ابن ' ٢٢

السعوديةق مع وله النعودية ق متوق وحل ايراث! ألةِفي م
نو3،المثراث مستم يتم أن فمل ووالد0، ووالديه وأساوه ووحة وله هنا، موجود 
تحتاغإلسلفالماله والدة، 

(JUالسعودية ق ماثر الدي الولد مراث يمثم أولا؛ حال، كل عل الخوابت 
وللأي،الثاءس للأم افه، مماء حسسس، عل الأب،، ؤمتهم هناك الدين ورمه 

ثمالأقمر، حظ مثل للدكر واJنات؛ للأبناء والاةوا اكمؤر، وللروجة الثدمؤر، 
ثلمن عنده كان والدي ابنه من ووثه الدي ميواثه ذللئ،، بعد الأب، مثرايث، يمثم 
كانواإن وأ؛ناؤْ، الأم، اثت، أم هي ام الزوخه الأن: فالوزة س ينر ي٣ 

الأبناء.منزلة ينزلون ابنه فايناء أبناء له يكن لم ؤإن ^^^، لا ابنه فايناء أبناء 
ممن ٣٠٧ثبمثا وأن الئالخ، والعنل الئائ العللم المحأنثززقا نسأل 

العلم•فته يلتمؤر طريما سلك، 
••)محسلأى••



٢٩٧اسءاث>،سالأات 

اق1ءااد1«ز،ساض
——

ؤإمامالسين حائم محمد سنا عل وسئم الله وصل العا،لرأ، رب فث الحمد 
بعدتأما المن، 

يومكل يتم الدي المحتوح(، البايت، من)لقاء الئة يعد الثامن اللماء هو فهدا 
الثانيةحائي سهر من عثر هوالئادس الخميس وهدا أممؤع، كل من خميس 

عام)آُا؛اه(.

الانفطار.سورة عل الكلام من سيناه ما فيه ستاو.رك 
آلن1اثودا تعال! قؤله مسثر 

ئحرف١د٠١ر ^٥١ أننمش ألآلإئ ^٥١ أشلنغ ١لث1ا« ودا تعال! افه مال 
أويمتثهذه ل١لأشلار:١-٥[، موتن >\ قص متع  ٥٠تثنيث آلص ^٥١ اه 

أ-مرث،.وما عمرها أول ق يدمث، ما القس علمت حصلت، إذا أشياء 
ب\زق.ؤواقتاض كإقال اسمن،، أي؛ الت.1آ»آظننهتالأظارت١أ، ودافقوله؛ 

صص0آذقلآاه،4تالأنثقاق:ا-آ[.ودا 
وثاعط.؛وسفزق ئتثر وكبيرها صغيرها النجوم أن أي! ؤوأاا 

لأنالعالمَادتهى•
الأوص.وملأيت، م،، عل معها يجز ؤوإذاآلثادئ>َفهأى: 



اق1ءاتاكابالصوح ٢٩٨

مهئجلإليه قاموا حش الأمران من فيها ما احرج أي؛ ه سرن ٢'^ ^^١ 
الأربعة.الأمور هده صول حل 

وأ-رثهتنا نص ؤعتغ تعادت سترمله 

ركز0دُنا لالأشإار:ه[، وأ-مقه قمتذ ما ص ^۶؛!^، تعال؛ قال 
باوذلك وأحزن؛ قدمن ما مس كل علمت العز! إن إذ العموم، ينحز لكنها 

آلإبمؤنحم لق همقؤءلمج ؤ، خرم' أؤته إدتن ولقل ؤ الكتاب! من عليها يغرص 
[،١٤]الأمراء:*؛؛-ح؛داه ءتك أؤإ ثمك ء آمأ. ثصإ ؟ثت ًكثثا 

إلاَةارء وي صغ؛رْ مادر لا ألبمكتف نذا ؤم\ل المجرموف! يقول اليوم ذلك ول 
ثمى،قد الاوث1 ق هو يينعا وأحر، قدم ما الإنسان فيعلم ]الكءف؛اأتا، قحمنهاه 

علمينايعزصى القيامة يوم ق لكن بعياله، أزّْاني منال عملثا ماذا ثسيثا الأن فنحن 
العندمحذير التحذير! هذا من والعزص وأحزيته، قدمت، ما مس كل فتعلم عملنا، 

عثه.ومحامب بذللئج يعلم موفإ لأنه ورسوله؛ لألب محالثه يعمل أن من 
أ*لخضه!نا آلإمثن ظآ تناد! مله شج 

بالإشانالمرائ ]الأمطار:٦[، ألًضه ذي وف نا آلإمن >ئأةا تناد: قاَل 
حيثبن الإناف لأن إنان؛ هو حيث من الإنسان وقيل! الكافر، هو قيل! 

هد=ئار لثاوم هع؛ ؤإرى كمار! ظلوم جهول، ظلوم هوإنسان العموم 
منالإلساف و-قاطس، لالأشإار:ا■[، آلأيتزه عغ؛جل! اممه فيقول، لإماممت؛'؛ء، 

دياثته.القزعن بمهي هوإنسان حيث 
لتكدبه حش باش وك ثيء أي من ]الانفطار:؛[! ه وق ^^١ 

قالعثك؟اا الإى ف،ا عغئجل، اطه تتكئ ربعا بل والنهي، الأمر ق وثعصيه البمث،، 



٢٩٩اله1ءاث«ؤ،ساهأ 

الحوانم،،إل إشاره لالأنفطار:ا'[، مَهألخنيمه ي تعال! قوله إن الئلمإء! بعص 
يعرأن محوو لا لكنه وحلمه؛ ؤإمهاله، ■مؤجل اممه كرم الإساف م الدي أن وهو 

]الأمطار:آ[؟ؤئامفنبم1ضمه إدن: 
المحصيه،ق وصار الإساذ، م الدي هو هذا وحلمه، كزمه \-ةذاب.' 

الخالقة.و يتاذى التكذب، ق يتإدى 

ته يعدلك ئوظى حلمك ؛ؤأكى ت تعال ئؤله مسثر 

منأوحيك ؤ-ئإوأكه لالأنفطار;ما[، سوللده ئو>نك حلمك ءؤ\ئى ت تعال محال 
أطولرجل ولا يد، من أطول يد ليت الخلمة، منتوي جعلك ه وؤموطى العدم، 

لالطويل قجد والرجلئن، اليدين بحسثا إصغ، مذ أول إصبع ولا وجل، من 
عغيثلافه سوى ^١، وهلم المصثر، هو والمصثر الأحرى، اليد 3، العلويل و هي 

الخلمة.ناحيه من ناجه، كل من ان الإئ
م1.تؤىالقامة، معتدل حعللئ، أي1 ا، )فعدلائح(ر معية! قراءة وق 

اوالإئأما ورجليها، يدتبما عل تثر بل معدلة تكن لم التي لكلهائم لمسث، الخلقة، 
اقصسصة.تيده الله حصه فانه 

:4 رئتش ثاء ئا صؤيم أي ؤآ ؤ ت تعال مجسمرقؤله 
أيق ركبم، اممه أن أي؛ ]الأشلار:خ[، قآن U صى أي ه ت تعال قال 

٢(. ٥٨٣رقم)الظلم، تحريم باب واكلة، الر كتاب ت لم مأحرجه )١( 
والكسائي؛وحزة عاصم ونزاءة بالتشدد، عامر؛)سلك>( وأبوعمرووابن وثابع ممر ابن هراءة )٢( 

)صت؛يأ'(.القراءات ق السعة انظرت حقيقة. )فعدلك( 



لق1ءاتااكاواالفتوح

ومنهمالوئط، ومنهم ئويتح، من ومنهم هوحمل، من الناس مى شاء، صوؤة 
يزكبكصورة أي ذلك، ب؛ر( ما ومنهم الأنود، ومنهم الأحئ، ومنهم الأمحص، 

أحسنصورته تكوف أن للإنسان ثاء ءغةْل ولكنه مشيسه، حمس، عل عؤبجل اممه 
الصور.

•لأضه ءئ ق، مال• مله 

ؤ؛لهريع، حرف ؤةلأ"يم ]الانفطار:؟[، آت؛لنه دكنؤ0 ه؛ق تعال؛ مال 
بالخزاء،أي: بالدين، تكدثون والإعداد والإئداد الخلق هذا تع أي: للإصزاك،، 

تالؤمونتي'م[،محن وما ؤمحسا تؤق ألدها ^٠ ؤ وتقولون: 
مزوقفلا مسه، بالدين أيصا وتكدبوف نقول: وربإ را'إماء، أي؛ بالدين ذكدبول 

الرسل*به حاءيتإ الدي بالدين 

أنهالحديث،: ثزح وعلم التفسير ق القاعده لأن وهدا؛ لهدا شاملة والأية 
شا.محل فإنه الأحز، أحدهما لأتاق حن محيل الص كان إذا 

عوئهأؤنإ0 تعال: مله مسير 

سؤزهثا تممرة . يوأ كراما ه -ضتجأ عثآلإ ^٧٤ تعال؛ مال، 
عاليهالإنسان -ث؛غظإراه، عقك؛ ؤؤوإ0 واللام؛ إف بموكدين؛ التآكيل" ]الأمطار؛'أآا[، 

ؤنبليد ^!٠ مو من شل ^ما تعال؛ افه مال، عمل، ما كل ؤيآكنم، ؤئثظه حافظ 
وهؤلاءمعل، ما وكل ئال،، ما كل يكثوف حمظه، ان إنكل فعل [، ١٨]؛،:عيده 
فيلإواأحدا طلئوا أن نال U الوم من محدئم ل لثاتا، ليسوا كزام الحفظة 

بالكرم.موصوموذ لأنبمم عمل؛ ما أومحروا لمبمل، ما عليه 



الها«اث>،سالات

إنو\ذثإا وإما معلأ، لكن !ن بالثاهدةإما معلؤزه ما ؤيمتئ0 تعال• قال 
»ثنالض قال كا يكتثونة، اشُعاوه ظيئهم الق صل إن بل لكن 
افثآكسها معملها، بما هم وإ0 كاملث، حنة عن؛و.ْ افث كسها ينمتيا، ملم بحثنة يأ 
همؤإل 'S_؛jO، اصعاف إل تيعف مئه تع إل حثنات عشر عنده وجل عر 

لأنهتربجالهمحبجوالأَول^ ١٠-تتق ث اق 'قيا بمنها، ٣ بثكة 
بالحثنة. ٣١محني عل سان، 

ؤلةألآرارمح،سهتمال؛ محلاتنه 
وةوالخرا؛، للنهاية بيان هذا لالأذمطارت'اآا[، مموه لف ألأوار وف تعال• مال 

الئئ.عن التاعدوف الخير، فنل كلأو وهم بر، جع آلأواره 
أطنت،أحدا يجد لا ولهال،ا البدن، ق ونمم المالت،، ل ثعيم أي؛ ثتموه 

اللوكوأبناء الملوك ®لوبملم السلم،؛ بعض مال حتى الأبرار، من بالا انعم ولا مليا 
بالميوفا-لخالدوثاعليه فيه مانحن 

قوأما فالخنة، الأحزة ق أما والآحر٥ت الدئيا ق يكون الحاصل النعيم وهدا 
حقيقه،اشيم هو هدا فإن ومدرْ، اللب يقصاء ورصاه وطمأنينته، العلب فثعيم الدئيا 
القال_.ا.نعيم اشيم بذنيا، يرمل أن الدنيا ل النعيم ليس 

ؤوإفآلثجارمح،محمه•ضلاتنهتعال،• 
ؤألم^ج١ربهثرات5مارصدالأبرار،ؤوإيىآلأي١رنيمحوهلالأظ1ر:إ١[، مالتعال؛ 

كتابومسالم; (، ٦٤٩١)رنم ستة، أو بحنة هم من باب الرناق، كتاب اليخاري; أحرحه )١( 
(.١٣رقم)١ كتت،، بحنة انمد هم إذا باب الإبجان، 

>؛آ<صفةانمفوة)آأ/همم(.



لت1ءاتاساممترح ٢٠٢

.— باش —والعياذ حامك ثار ق أي! قوه 

اُيمراع،يوم أي• ه أللي ؤض بيا• عترقول أي؛ تالأمطار؛ها[، ه أين يوم ^؛^٣٢ 
القيامة.يوم وذلك 

قالكإ منها، تخرجوا عنها يغيبوا لن أي• أ،  ١٦]الانفطارتءزاءّااإأ؛ثه م ؤدٌا 
—والعياذأبدا فيها محفووذ لأمم ]الحجر؛خ؛[، ه بمسمث؛ث محنتا نم ؤو، بادق-ربماك• اش 

باق—.

ه!أين مايوم ادرطئ، وما ؤ تعال؛ مييرمله 

-]الأمطار:ما١ ه ألنري> مايوم ^؛، ٧٥١مآ ?وأم أليي مايزم أدد؛ك ^ ١٠تعال• داو< 
الل.ين؟اابيوم اعلمكؤ ثيء أي يعني• والئعظيم، للئنجيم الأ'اسفهام هذا [، ١٨

دد.زه.واثدرْ اليوم، هذا اعلم أي؛ 
نمىثية'وآلأنرمس لاثهئ، ^بجم ميسمرملهتعال؛ 

ق[، ١ ]الأمطار:٩ مموه يونذ وأ'لأمر سث؟' نمى مس j،^، لا ^^٣ تعال؛ محال 
اشبإذن إلا صر بدقع ولا حير يجلس، لا شيئا، لأحد يملك أحد لا القيامة يوم 

الأمراءمى يأمروف أناس هناك الدثا ق _^، بوعذ ؤوآ'لأم-ر لقوله؛ عِؤجل 
ظ:الأ>ف لامحن، الاخزة و لكن والأبجاج، والأباء والثؤّاء والنزراء 
يلحمهماليوم ذللأ، ق الناس كاف ولهذا اش، بإذن إلا ثقاه يمن مس ^لأثلش 

إبراهيم،ثم نؤح، يم ادم، من السفاعه ي3أالبول يم يطيقون، لا ما واتكزرس، العم من 
تشمعوسلم- آله وعل عليه اف -صل ئبتا إل تتهل حتى عيثي، ثم موتى، نم 

بو*ءذؤوأ*لأنر االوقم،ث مى العالم الله يح افه، بإذن 



٢٠٢الأقاءاث،زسا،ل،ة 

صقاءل:أضالأمهفيهموفيش؟

ذلكق مْ ظهوز لكن مله، وما الدين يوم و تعال فه الأم بل، ئلنات 
الأبأوامر ان الإئنحالف، الJسا ق لأنه ١^^١؛ ق أمره ؤلهور من بأكنحر أكثر اليوم 

يوحدلا الأحزة ق لكن لهذا، بالنسبة لأه الأمر يكون فلا ث0، أمز ويطيع ءغ؛ل 
لغافر:!١[،لأهآلويو،رآلثهاره ^،أثثم ^^٠٢٧تعال؛ كقوله وهدا عغ؛؟ل لأه أمر إلا 

وأمنه،عغ؛؛ثل الأه مالكون يقلهن اليوم ذللث، ق لكن والأحزة، الدئيا ي لأب والمللث، 
ضهاكآصفيذلكاوومإلأاشُظ.

الأمطار.مونه عل الكلام من تنثر ما انتهى هنا ؤإل 
••ؤصء(••



ممنستاووثة:ثم إذا اسق بيتUJ إش الإوث ادجاع وجوب ١- 
فحدمهو، وتوق عمه توق عاما، ( ٤٥)قبل عمه من معتق عبد اإنوال،ت 

بش؛،يوصى ولم العتغ(، لهذا المال بعص ولدي ومات، ومرض م ثم والدي 
هوعنمات يم قتله، معتقه مات عنإتْلوقد الله إلا وال له وليس به، أعمل فاذا 

م.ب؟
الشك،،يع؛يت لأمسهم ا،لتعصبول ايس، عصيه هم عصته تكون الخوان! 

النشابن لأبناء قايراث اشسا مى أقارب، له ولا شب، له يكن لم فان 
له١^محقة الخد يئن ولم >لأء، ولا لأف واوث له الأن ثم لا كاف فإن 

الماJ،٧،^ فازحئوا لكمم؛ أولاد له أوكان لإلاد، 
المحكمة.إل ادهبوا المال، بيت ق يكوف أن بد لا الأن حلمه الذي كل يعتي! 

يكونفإثه لذ.ا بذلك،، يوصي لم لأنه آحر؛ ثيء أوق مسجد، ق ثضعوْ ولا 
فيه.سهزفوا أن لكم وليس المال، يت بق 

يَيِ  سىاشابضضسابد:٢- 
المنحي.؟بجثه فيها ثدحل هل الصحي، لزكعى بالننبة السؤال،! 

الصحيئق يث وصل الصحي، وقث، المتحد يحل ان إئمثلا؛ الخواب،! 
إنانيحل لو المسحد، محك عن ثكفي الرات؛ه وكذللئ، المجد، محك عن ذكفي 



٢٠٥اله1ءاث>،ساممت 

إللكن النحد، محج عن كفت الأول القلي أوراته اشم راثه -ة-وًنل 
نحثهدالثك،نير وثوى الفلهر أدان بعد يحل لو ت يعني هذا، عن دفقي لا المسجد 
الئ\وإؤ.عن أجزأت ما المجد 

••©صق(•*

سومسالأماوياصسقا:- ٣ 
ظطمحددسبءنالأقاو؟

ؤأوت م ئ\نقرماق: ، ٥١١لقوو محدد؛ من محاك لسز الخواب: 
هدامن عرف فاذا معم، سس محددهم فلم ]الور:ا"ا[، و نةل4ثخإ 
فوجبالئاء عنرات عل يطلإ صار التاء، ؤيتتح النساء إل ينظر أنه الصبي 

الأطفاوبحثي لكن قوى، ف،ا منوات العشر مى يكون وغالبا عئة، الاحتجاب، 
محالسه،ق به يسمع لم لأنه النساء؛ عوراتر عل يظلع ولا الشيء هذا عن غاؤل 

الأمر-يدا المجالس ي عنده يتحدوف لأمم أكس؛ لهدا يؤة الأطفاو ويحص 
إليهى.واثلئ النساء محثة معه فتتشأ 

••هصى♦•

اّادطاهصةضاتيح:٤- 
الحاصزةالألخاف أيما المثاح؟ محو الئزعثة للصواط باك الثواو: 

صاُط؟لها هل مائه، وما الكرة مثل 

معأو رمحه، مع أو سه، هن نع ان الإئبه يلهو ما هو اياح• اهو ابواب• 
هواشوالمباح.هذا أهله، 



لق1ءاتاكاواالفمح

ثملا الألعاب فهذْ ثاثه، وما الكرة مثل الحاصرة للألعايت، وبالنبة 
إنبأس لا القدم كرة ت مثل -ها، يأّز لا فهذا واجس عن يلهه ولم بدنه، ل الإساو 

والستمالسب أو الثزاؤيل، كممصير محرم عل ينشل ولم واجب، عن ينعلك لم 
حرامأما ■ئإن\وو\ فهده الأحرى الألعاب أما ما، يأس لا هذه اللاعبين، بين فيإ 

أشبههإ.وما و)التنس(، )الباوتا( ت مثل 

••هساى••

ظهايإنسمة،ا:٥- 
يعملهاولم مكة ل يئة بهم ُمن حديثا؛ هناك أن حدنني ثخمى النوال؛ 

الحديث؟هدا صحة فإ ميثة،'، له كتبت 

لأنتركها ؤإن ذللث،، عل أثيب ه ثركها فإن ولم؛عملها هم إذا ابواب• 
فيهيسه مكة؛ ل عليه، تكتب تركها عل يثاب لا فانه منها؛ ءلابت ه نف

لالحج:هأ[.ه علف من  jSxيمار يإلختاد 
••©صق(••

سممب:هن بمدة سفي ي أرادالننوءوش منى الشيل ٦- 
ولقديدة، مئطثة ل الأهل مم ومقث ص لحفر ق أعمل إض الثوال: 

أحرمت،الإحازة ل ذهبت، وحينا الع٠ن٥، أنآحد الباطن حمر ل وأنا التيه عقدت، 
سأم الطائم، متقايت، من ألحرم أن عل يجغي هل العمره، وأحيت، الأهل مئزل من 

إلالدهاب، الباطن حمر من اتيت عندما سكب وكانت، اطه، حفظكم أفيدوؤب النزل، 
الأصلل ثويت وأنا أهلب، لرياوة الإجازة ي محئي أصل لكن بمرة، والإتياف أهلكب 



٢٠٧اوااقاءاث«ذساىات 

عمرة؟وأطي أحرم بندها للأهل الزيارْ 
إحرام،دون الأهل إل فاذهب الأهل إل المجي؛ أصل كان إذا الحواب: 

إلاالوقت هدا ق حث ما كث إذا وأما حدة، من أحرم نحرم أف أردت ومي 
المقات.ثان أن يد ءلأ 

عمرة،وثطاي نحرم بعدها ثم للأهل الريارْ الأصل ل ثويش دمث ما لكن 
أزذث،إذا نقول: هدا منكنه، وأشةأد* حدة أهل من اثدي ب؛ن محاك فزكول 
أنيريد الهص؛م أهر من —مثلا- إسان أو حدة، من قكانكا من أحرم ١^٠^؛ 
الممات.من نحرم أن بد لا نقول: هدا مكة، ؤإل حدة إل يدمن، 

الأول،بالمصد أهلك ثريد أك كلامك— من فهمنا ما -ص، الأن فانتر 
تكانلخ،.من ي الإحرام أزذخؤ ؤإذا أهك،، إل اذثث قفول: 

ملإذانمضض1رة؟٧- 

للزينة،الخيول يمش الدي الثحص ق ثظركم ق الئنع رأي ما السواو،: 
زكاه؟فيها عليه وهل للمثباق، أو ظتحة\ط.أ أو 

ئماث الإنكان إذا للتجارة، كاك إذا إلا زكاة فيها عليه ، LJالخزان: 
لالث1اق،أعدها إذا أما ةبارة، عروض لأنبا زكاة؛ قعليه فيها ويثرى يبح با"لإلي 

ولاقزسهض ل المنلم عل »لبمو ءقيسآؤقلأمُ: الشر ق1ل ممد للثكواس< أوأعدها 
ظةئ(،را،.

(.٩٨٢) رنم وفرصه، عّاا،0 ق لم العل زكاة لا باب الزكاة، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 



هءاءاسالص ٢٠٨

جازولهذا الطلوثة، الأموو مى هو بل بذلك، يأس لا للمابمة يتخذْ ومن 
بثوض؛اّؤل عل اثخن سابق أن لك بحوو بمي؛ الختل، عل الئباق ل الجوص 

jوءالختل امل، ركونم، عل والتمل اض، سيل ل الخهاد عل إعاثه هذا ق لأن 
ا.الخيرإلثومالماثة٠ر ثواصتها 

جاتجاسيو1نس،اثنما؟٨- 
ؤيأحذالطالب يغيب إذاكان الخامعة، طلاب يأخذها اش ا،لكافات الث>ؤالت 

دعاته،عل ئزر وهل الطثب، الكنب من ُذا فهل نحاووثئ، ولا كامله ا،لكاهأ0 
بتش؟ينلمول أتم العلم ْع 

طالبأنه عل بناء ا،لكادأْ هذه لأن كامأله؛ ^■٠^^١ أن يأس لا ابواب• 
^١٥١٥هذه الثاس_ا، من ءده<م أن بد لأ يوما غبش إذا لقول،• يوميه أجرم ليست، 

العالم.لهلف نمنك ونزعش بالحامعة ارسهلث لكؤنك 
دم.عل لإر لا ص حلالا دامت، وما 

حكارتراءءافرآزسب:- ٩ 
صهلاي4:مأامآل؟

 I،الأحاديق لأن القرآل؛ مزأ لأ ا-ائأ، لا، الخوانJjij  لوقزأتكن مئعه، عر
ثد.عو;وهو قال أو ]الفائ:آ[، ه آثثشث ب ِس ئال،: تثلأ دعاة 

(.٢٨٤٩رمم)القيامة، يوم الخترلل نواصيها ل معقود الخيل باب ابهاد، كتاب الخاوي؛ أخرجه )١( 



٢٠٩القاءاث>ساهت 

ءمران;خ[،زآل ه ألوناب أثن إثك محنته هرتك ين ن ؤبمب هدبما بمدإذ مينا ئ ينا؛٠" ؤ
محرز.فلا \بي محي إذا أنا از، فلا 

••محمى••

١٠-

 Iمنجزءا الأشخاص بعص ينمملإ أن مثل• ابمعك، حآلم ما الثواو
شهر؟كز واحد شحص احدْ روايهم 

ؤيقولول؛الونلمول هزلاع مثلا عبميع أن معناهات الخمعيه بأس، لا ابواب• 
للثاق،والسهر١^١^؛، ^، SUيعطيه ؤيال ألفن مئا واحد كل رانب، مى ريييهغئ 

حتج.ولا به بأس لا هذا كلهم، عليهم تدور حتى للثالث،، الثالث والشهئ 
ا1دينممكال وءازكاةإذا 

••همي••

سا؛همو:»لضاضولإ؛ئائج«:- ١١
ذلك؟صحة ما حلمه،،، منه ولا اممي ررمنة المائل! قول السؤال! 

عغيثلوافه الأب، بمق اكممى أنه معناه: حلقه، مئة ولا الأب منة صحيح، ا-بموث: 
فهيأحاJا، أنتجدى أو أحاJا أسأل أن أؤيد لا يعني! حالمه، متة ولا ■علثا، المنة له 

ككةلأ1ش-آا.

٠٠ ٠٠®^©



لق1ءاتاساهمح ٣١٠

١٢-

وطئأنه فحس هووحماعة اكاؤ، الشوط ق الودلخ طواب ل رجل ١دمح١ذ'•' 
حصلالخامس الشوط ففي فشك، افلطر، ق الراز مثل اش~ ~أكرمكم ثيء عل 

ونظفواالنفثاية مال فجاء جامحة! نجاسة مولول! وكلهم ابتعدوا الناس أن 
ر-حالطواف، مى انتهى فعندما ئدود0 وحمه وكات الطواف، ق التي المنطمه 

^١^،؟٥١١م مآ اومحنثين، 
لأنهثوصا لو يتوصا؟ لماذا لكن هيء، فته ليس صحيح الهلواف الخواب! 

تعتلالنجاسة الوصوء، توجب لا النجاسه ثان ثئدث، ولم المسألة ق يشك 
وصؤئه.عل ثقل وصوء عل الإنسان كان ؤإذا ممط، 

••)محيل(♦•

^اوءاسبفؤإلأيطصسهاضعث- ١٢
أعطيأنا أحدهم! يقول ثيء، عل يراهنوف الثاس بعض الأن السزال! 

كداكان إذا كيلك وأنا الثاق! ؤيقول كذا، كان إذا ريال مئة أو ريالا ■مّيرا 
ثشاء؟أو 

قال!وسلم— آله وعل علميه افه ~صل الؤي لأل قور، لا هازا الجواب■ 
واشل:اهو، و\لإ: الإل، ا-قفا: نقيتيئأنضأنءافيأ(ُ'ا، •لا 

نحون.لا ذللث، عدا وما فيها، نراض أن يجوز الثلاثة هزه الرمي، أي! الئهام، 

والمائي:(، ٢٥٧٤)رقم بق، الق باب، الخهاد، محاب، داود: وأبو (، ٢٥٦)آ/ أحمد أحرجه )١( 
رقموالرهان، بق، الباب الخهاد، كتاب ماجهت وابن (، ٣٥٨٥)رقم المبق، باب الخيل، كتاب 

(٢٨٧٨.)



٢١١اوه1ءاث>،ساهت 

ض1طاض4بمممار.•- ١٤
منالوسائل انتثزت حيث الرمن، هذا ل سمة يالكماو التئت4 \ذتذ\}{,' 

سيه،هذا فنل نقول• بالكمار التشبه ق حد من فهل وغرها، وكهرباء سيارات 
ئشثها؟ليس هذا وفعل 

الكلام،أوو الناس، و ^ الإئان أن:وثا هو بالكفار \1وي: 
فيهيشرك ما أما الكمار، مى هذا يقول! الرار رآه إذا ؛حسثإ ذلالئ،، أفته ما أو 

نقوللا لالئحال، اJنطاJول لبس الأن مثل؛ سبها، ليس فهذا والكمار الساإمول 
فيهاما فهذه وغيرها السيارات ماله وأما للجمح، عادة صار لأنه سبه؛ هذا 

سب،إءللأمحا,

••)هصى••

الديذ:رقاة ي اليضيل - ١٥
زكاة؟عاليه هل وهوثلمه متإئا نحص طلب إذا الثؤالت 
آحر،أوسيئا ست،، أوأجرم بع، أويض سلمه، كان مواء الدين هذا ابواب• 

ثئت،ؤإن ثشت،، إن ماللث، ْع فتركته عام، كل زكاته تجب فإنه ملء عل كان إذا 
الئفا٤بمثطيع لا ئنير فل كان إذا ول نش، g زي بئثهُ فإذا ^^1؛، قدث 

متىلكن فيه، زكام لا فإنه منه؛ حمك ستؤق أن ستطع لا ظالم عاثم عل أو 
هوالقولالقول وهذا المبقى(، )سنه واحدة سنه تزكيه سنوات عثر ولوبعد مقته 

ةول؛نتبين الوسهل الراجح 
ثمثكإذا إلأ تزكه فلا م عل كان ^١ زكاة، فيه ، L-Jإنه ،: J^lي

١^٤.وقت، 



لق1ءاتاكاباإصءح ٣١٢

معمر.عل ولولكف ولكه فيه إن الئاف• والقول 
أنتستطع مومر عل لكن إذا الممصيل، حدا لك تأ$نو\0 ما وااصوابت 

مطالتتهستظح لا من أوعل معسر عل لكن إذا عام، كل ولكنه فعالك، منه سويه 
مقى.لعا واحدة سنة زكيثه ثقته إذا لكن زلكة، فيه فليت 

••ؤصى••

ا«ونسمانانيعنداستقدامامادلإ؟- ١٦
لكشمةوهي محرم لها ليس التي المنزل ل الخادمة لتئغيل يالتق الئؤالت 

لزمحا؟

انلإنيجوز لا وم، ذنها يكوذ أن د لا ولا: المئزل ل الخائنة الخزاب،: 
عظينه._ هذا لأن محزم؛ بلا بحادمة أق 

عنمحتجب ك،ا الرحال— -عن ■الست، أهل عن محجب أن علميها بجب ئانيا: 
الأمورالازثى الناس بعض وءاوف فا، محارم بجر وظهم مري، لا إذ الثوق؛ أهل 
وبعضهمالخادمة، وجه كثم، ق يتهاوف الناس بعص فإن الناس، 7،ا ابؤآ التي 

ماأنه غ محلوحا الخادمة، سوى أحد فيه وليمل اليث، يدخل كونه ق أيصا بمهاون 
الخدر.فالواحم، —والعياذباه— الشيطان لكفثاكهإ إلا بامرأة حلاإئسان 

إصاعةمن حاجة بدون لأنه للحاجة؛ إلا ياي؛الخادمة لا أن أولا: الواحم، 
هداف فص الما محتام صَ كث، ظذا ^;١، ;'١^١ منلئ،خ، لأط المال، 

ب

محزم.أفيكوفمعها ثانيا: 



٢١٣اىت1ءاثسسائة 

طودواحد:ط الوانيةوأ>ئو ءهأ( - ١٧

إذازددأ قال وننأو.( زيد مثلان واحد، طرف من الرص لكن إذا الثؤال؛ 
اي.محرال،صصناتم:لكسازيغ 

ريال.ألف فعليه يلهسه الوم اللي هو إن اُبمواب• 
عملايعمل لم إذا عملا؟ عمل هل فقول: عمرو، هو منتحمها كاذ فان 

كدافعلش إذا شحهست محال ولو بالباطل، ائال أكل من فهو مقابلة فيه وليت 
وعمل.ثعب لأنه بمر؛ فهدا فعلة حتى فعله ذاك وحاول ينال، ألفن فللث، 

٠)قصي•  ٠٠

وجوبإديادادهيبؤاياتجالساوننوان1زا:- ١٨
تكلمواوربإ الأماري-،، بعص وفيها ان الإئثئضزها المجالس بعض الئوال! 

هل.هق حهاد ق ان الإئفيكون لا، أم هوغيبه هل ثدوي لا بكلام أوتكلموا بغيبه 
هلالأمحارنم،، بعص فيها ؤزكون الغيثة بتكن وربا غيته هي هل يدرى لا المجالس، 

إذاالحكم وما المجلس، هازا من يقوم هل غيبه تجع إذا وأيصا المجالس؟ هل.ه يم 
المجلس؟مى يمت، إذا ويعضب حاصزا الوالد كان 

الأحاسس،؛من أو الأقاريت، مجن مواء غيته فيه محلتا الإئان حصر إذا الحوابجت 
المهللوبخ،فهل،ا انتهوا فإن الغيبة؛ من هؤلاء وثمحدر هدا، ص ينهى أن عليه فالواجب، 

اشلقول الغيثه؛ فيه محلى ؤ، يبلس ولا يقوم، أن عليه وجمت، ينتهوا لم ؤإن 
ثآاوبممزآ وكر أم س سمم ^١ أن ؤاآلكث_، نزل ق وؤ 

اممثفجعل ١؛ا، ٤ ٠ ]١^: ئدا إء ع؛دمء حديي ؤ، يوى حئ معهر سدوأ محلا 
الخائضس.مثل الحالمجر 



صاتااسااقتوح ٢١٤

فأيغيته، دانث ما فنقول: ئمش، إذا وتعصب حاصرا الوالد كان إذا 
سواءفمم، افء، رصا اكدم أن ثالث، لا الوالد، رصا أم افه رصا مدم أن ئ'' °ؤ

يرض•أولم الوالد وصي 
••هيق(••

ظ،مجواذماءةافوتنضضصسب:- ١٩
حنب؟وهوعؤ؛ ماو_، ظهر عن المرآل  UJaiمن -محم ما القوال: 
المرآليوافق ١^٠^، الدعاء أن ودكندا محور، لأ حرام أنه دكرئا الجواب• 

العالن،رب ممب الحمد الأكل: بعد يقول مثلا: بأس، لا القراءه يه يقصد لم إذا 
ه١^١٠،، أثن إئك ونلأ ثرنك ين كآ وهب سبما بمدإذ ئلوثا ئ ي رثا ؤ أويقول• 

محور.فلا المران قراءه وأما ع٠ران؛٨[، ]آل 

*•هصى•*

\كث جوازاخذسه1دةاممإإوثينطىه عدم - ٢٠
ليآحدمثلا الإناء دار إل لتدهب الغثر ثهاذه ياحد نمى رأيكم ما الثؤال،: 

موافقته؟بعد النهاية هده مجاحمس، باسم كتبا بؤا 
•حرام.أم حلال عنه لاتأل والكذب الكديسج، من هدا أن سل1، لا الجواب: 

^^١يتوب، أن افه فنسألا محا، وأحيوا الثبانم، من الثيء هل>ا معل من أما 
قصنا.وعمروا مصرا هدموا الحقيقة هؤلاء وعليهم، 

لحرم.كدب،،والةد.ن، أولأ:فيُدا 
المؤولة.للجهة وحي>يعه حيائه محها يانيا: 



٣١٥الداءاث«ز،سائ 

صرثئا،يكوف أن الإنسان عل فالواجب، حق، بم للتكتس، أحد فيها ثالئات 
اش.إل جاووا صنعوا؟ ماذا نوك، عروْ من . الثثول، رجع الناشدنا ام 

تاكوة:ها*[،وجسه إمم عنتم تعالت اممه فمال، باض، ويئلموف بمدرول، 
أنزلالقيامة، يوم إل يكرهم افه ابمى عذر لهم ما بآّأم وصرحوا صدقوا والذين 

نتعلم،أن زيد نس يقولوف؛ الدين الواؤع 3، الإحوة فهؤلاء ، لإل، يجابا محهم 
واصدقواييئزمحماف اموا إطلاقا، بنعاصيه اف ررثم، يستجلب، أن لايمخم؛ نقوJ،؛ 
أتم،هءيى ق اثن.بجمل ه ؤنزن< تعاق•' يال، وقد التقوى، من الصدق لأن الأمن؛ 
لالطلأق:أ[.دءه 

الق،أخذ إل ما ليوئوا عنم طابي، بطاقه أن:اخدوا لهولأء تحل فلا 
محا.حا لLحذوا بطاقته أيما ينطلهم أن العلم لهلالتا بجور ولا 

••هصى••

أنوأرادوا اثنان هاصم إذا عاذايث، عندهم توحد القبائل بحصن الثؤالت 
الوصؤععن يتعامى أن منلئا هذا مثل حصل إذا له، احلفا ف؛قولت محتها، يصلحوا 

يبيحه،أث له اذح ت يقول محتها أصاج إذا ١^١٧ والحزء جرء، هذا فه، أنث، الن>ى 
شابهما أو الغضسس، ق ينشئ لا أن أجل من له ت يعني ذللئ،، شابه ما أو 

ذلالث،،فاامحمفيهذْالخاثات؟
اف.أنزل ما شر وحكم باطل، هذا كل الجواب• 

كتابومالم: (، ٤٤١٨)رقم مالك،، بن كعب، حديث، باب الغازى، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
(.٦^١٢رنم)٩ وصاحبيه، ماللثج بن كعب، توبة حديث، باب التوبة، 



لق1ءاتااسالصن ٣١٦

٢٢-

مماأ؛لأماشاممِو؟
محظووفيها كان فإن القدم، كرة مثل تكون قائد؛ فيها كان إذا الخوامح—٠! 

حرام•ش )اللون( مثل لوكانت ك،ا ثزعت 
محصى•• ٠٠

^يهسةالمجوهالتاالإسها؛- ٢٢
دليل؟القزع و ذلك عل ززذ هل الاسم، برا المجد تحج تلمئ الثواو: 
محئإما وقالوات العاثإء، عليها اصطلح فيلث،— اممه —بارك هده لا، الخواب؛ 

زمحق؛ن٥!^^ اشحد أحدؤم يحل رءإدا فهو؛ فيها ورد الذي النص أما المنحد، 
Uتدأأول، الم من القادم لأن تحية؛ وكأنم ءيش«راا، أن مل 
قعغ؛جل الله حيا ليكوف ركعتم، ويصل المجد إل يدهب بت، يدحل أن قبل 
أهلمه-بج، أن قل محوته مذ محت 

مدنت،إذا أنك ولابمرثولما، عتها غافل الناس من ؤو'\ أن الظاهث ئأ وهذه 
ةالخلثنمثهم نطر وهدا ييتك،، تدخل أن قبل ركعتي المجد ق تصل البلد 
اوايمةوقبل الثالثة الركعة وبعد الثانية، وقبل الأول الري بحد تكوف التي 

الثئول.إن قالوا! لكنهم الأمم حذا رد لم وهذه الأسماحة، جلثة ينموما 
نحلمها.وصار عمره آخر ق تثاهل كان لأنه ليمشح؛ يمعلها 

محلى،أن قل ركسن فالمركع المجد أحدكم دخل إذا باب الصلاة، كتاب الخاري• أ"مجه )١( 
ورىوو؛ن،المسجد تحية اّتحساب ياب وقصرها، السافرين صلاة كتاب ت وملم (، ٤٤٤)رقم 

رثم)؛أب(.



٣١٧اىق1ءاث>،ساىت 

صثةطاجلصنؤاسونياسم:- ٢٤
يتأجزواأن لأناس محوو هل الصلاة، وث الأؤلفاو تلام، يضته I الثواو 

يعاوصونوآبارهم النجد، داحل الأمحلفاو يجب بجعوا أن ميل ي الصلاة عن 
كانواحقيمه أبناءْ أن ؤسهن معهم، لنوا أبثائي يقولون• ضحهم، فك مق 

وعئدُث،الثاكة، أو الثانية الركعة ق ياتون الصلاة، عن يتياطوون وهم معهم، 
طمحوث،سشوابي.برمحم؟!

منهمؤيطلن، أمووهلم، أولياء إل يئظر فيلئ،~ افه —بارك هذه حل الخوايؤ! 
علوبوهم المجد إل بأولادهم يأثوا أف ذللمثج س ومحر أولادهم، عئجزوا أن 

الناصبعص تمعنا أننا الأممح— —مع ولكن المنجد، ؤإلم، المنجد يحول 
بلمحوز، لا وهدا طزده، المجد ق الصعل رأى إذا الهداية— لهم افه أل ن— 

لهموننيح وتيادتم المنجل• ل الصلاة حضور عل الصنيال ئتحح أن ينبغي 
هذا.أرى ملأ مدئتهم، أجل من الصلاة عن يناحر الإنان كون وأما المجال،، 

المسجدحول ان لومرصنا لكن المهالة، هذه ق افه يتقوا ان عليهم واباوهم 
يشأن إل يهلئدهم ان بإيإلا مرهم دوء يني؛ ولا الصلمتن، يزعجوف صبياذ 

أدركررس لأن به، بأس لا اش ثاء إن هذا الحإعة، ق يدخل ثم واحدة ركعة 
ا.الصلأْ«ر أذرك س الصلأة، من زكعه 

(،٥٨٠)رغم ركعة، الصلاة من أدرك من ياب، الصلاة، موانيت، كتاب، البخاري; أحرجه 
٦(.٠ رقم)٧ الصلاة، من ركعة أدرك من ياب، الصلاة، ومواضع اجد المكتاب، الم; رم



لق1ءاتاكابالسءح ٣١٨

^نضملأةام4وظارمحتاضادوث- ٢٥
القرآنختم بدعاء القنوت ق به يعمل الدي الشزعئ المنتند هو ما اوسؤالت 

ثازلة؟ثتزل لم إذا الثنير ق القنوت حكم وما القنوت؟ هو وما ^-^، ١ق 
قأيقا ؤيكون خاصة، الوئر ق يكون القنويت، أن الصواب الخواب! 

القنوتدعاء هو ليس انيازJ( ق المنون لكن نازلة، الميرن با.الثزلث، إذا المرائفن 
النازلة.تللئ، ينامسس، بإ تعال تدعواف أن النوازل ق القنوت بل لوئر، اق 

اوّول.نق من لا أضلا له أم ^ ١^٨٠٥ و المران محم ذءاة وأط 
عئتمأن أراد إذا كان رمح.بمق ماللئ، بى أنس أن فيه ما وغاية الصحابة، نق من ولا 

 Jأصل.لها فليس الصلاة ق أما غرالصلأة، ق وُلا ودعار١أ. أهلة جع القرآ
^٤وليسوا الثق  ۶٣خذيراقن العناء فيه احتلث مما هي ذلك، مع لكن 

عننحرج حتى يشدد أن ان للإنسعي لا يعني• وابح، هادا ي والأمر البد«عة، 
الأموكل ؤإذا القرآن، حتم عند الدعاع أجل من اللمس جاعه ويمارى النجد 

الشنع،تل من مربه الصلاة لأن القرآن؛ خت، عند الصلاة ق يدعو فلا إليه 
ذكئ،له الأكبتا بعد والقيام ذكر، له جود والذكر، له والركؤغ قراءْ، له القيام 

مكانفيها ليمن مرسة، ذكر، له والتشهد ذكر، له الثجدش ب؛ن والخلومن 
الؤJر٠وكدللئ، النوازل، ق القنوُت، من الثنة به جاءت ما إلا للقنوته 

أنخابهص قيئصمُولا ١^ عن فنم:رذ ١^ لخئم ض وأم، 
للإنسانيثغي لا ت قلت ك،ا لكن الصلاة، ق القرآن حتم عند يد>ءوف كانوا أمم 

رنمأيآ(،وامحفينمالإبجاذ،)ماآ؛،)ا(احر-بماسراقلسم 
دذم'\*ها(.



٢١٩ال،قاءاث|زساإاة 

الصلاةق القران ختم عند يدعو الدي هدا يةولت بحيث الأمر هدا ق يسدد أن 
فه,احتلموا السلم، لأن نحوومواممته؛ لا صال، ميتيثغ 

*•ؤصة••

٢٦-

النحر،أنولغ مى الفنجان ق يمرأ من هناك البلدان بعض ل السؤاو،ت 
قحصلن الي الأمور ببعض شحيرثك الأك،، اسم أو الأم اسم عن ؤيّاللث، 

أدرىولا التقبل، ل محصل أن يئكن التي الحوادث بعض عن ي وأبما الماصي، 
منوهو يالفنجان، القراءة يسمونه فقهل ثيء، فيه أو فارعا الفنجان هدا كان إن 

السحر؟أنولع 
صدقومن نجوز، فلا والنحر، الئعودة من ثؤغ هدا أن ل الظاهؤ الحوايه! 

صدى^١ لأنه محثد، عل أئرو بإ كمر فقد المستقبل، ق سمع أمر عن أحآزء ^١ 
ؤ،من لابملر ^٠١، تعال؛ لقوله المرآو؛ كدب فقد المنثمل ق ثيء عن بالأخبار 
يجاس_،العلن، علم فحصر لالنل؛ها"[، ه آس إلا ٢^؛•، وأمح؛ءنى آلتمؤزت 

كدب،فمد وكذا كدا الفلاق اليوم ل سحصل إنه يقولت من صدى فمن افه، إل 
محمديمول، بإ هصدمحه عثاما، أو 'قاهنا، ش ررمن الخديثا: ق حاء ولهذا المرآل، 

مءموعلمم«لأ؛.
شقة،فهده ومحدمث،، المنتمل ق أمور عن محر أنه من القوال ل حاء وما 

مثلأويكون علم، حتى يتcمصى هدا عالتا، ليس لأنه صادئت،، محي أنها ونقول! 

أخمد)آ/هلإأ(.)ا(أحر-بم 



٢٢٠

إلؤيوحه الماء مى بخر ابى بمنع الحاهؤ، ومن ل لكيوا الدين المحال 
الكلثةهذه ق صدق فإذا أشياء الكاص إليه يضيف ثم الكاهن هذا 

الغيب.ينلم صادي هذا قالوات السماء من سمعت التي 
*•ؤيى•*

محئوذ؛همفيمحفيطمه؛- ٢٧
سثآسمحمتن ثجورحكم ؤ أكؤ، ؤورلمم=ظم تعال: اممه يقول اذث)او.' 

هعيهظم •٠^٤ مه بءرنث> دحلقر ٥^^١ لم يهف يخشي آقي 
مفهوم؟القول لهذا هل ]اشا»:"اأا، 

ئثآيحمتن حجورحمحم ف، آكف، تعال؛ افه مال الحواب؛ 
٠يقيدين هذا فقئي. بهرح^^يم، حلتر د تكوزأ لم فإن بهن دخلتم آلنق 

أنتكوفقالحجر.الأول؛ 

قال:نم ه. يخشييهن ض تثآيكقم ^تن بائها; يكوذيحل أن والئاف؛ 
ه.عقضثم دهرىبجمحاخ يخشي ق؛ؤمأ لم ءن 

هبهز يحشد آكؤ، متادكم وي( هو؛ الذي القرط بنفهوم نمرح 
ثجورْظمهي ١^ ؤددي=م وهي: اكانج( ألئزط نمثوم عن ومكت 

علمحرم الثJيبه وأن سزط، ليس حجره ي كوما أن عل هذا فدل تالنتاء؛ّآأ[، 
واصحه.الأنة من والدلاله ككن، لم أم حجره ل كانت سواء أمها؛ زوج 

(.١٣٢ رقم)٠ اللائكت، ذم باب الخلق، بدء محاب المخاري: أخرجه 



٢٢١اله1ءاث>،سا1ات 

فماذصاحبها؟سندا٠ ؛ jLuuالهلاب ش سبب *_ حكم - ٢٨
موجوداأحد ي؛كرر ولم متعمدا، 'سارة انقلأدسا ق تنثب شخص الثوال! 

انقلاا-_،ق سثب ويد يوق، الثثارة هده صاحب أن تتير؛ا بعد وفيإ ذلك، أساء 
الثارة؟صاحب فتوؤ ثانية، سيارة ق عليه لس فقد متعمدا، السيارة 

محيلم فإن رمة، عتق كمارة أيصا وعليه الدية، صإن عليه يكون الخواب! 
التول:،ذا•أهل إبلاغ من بد لا ثم متتاُعي، شهرين فصيام 

ثيءكز عر إنه علمنا، بإ ونقعنا يقعنا، ما وإياكلم يعلمنا أن ، ٥١١أو ن
إلباحان بعهم ومن وأصحابه، وآله محمد، سنا عل وسلم اممه وصل قدير، 

الدين•يوم 



اقاءاتاساو،الفش ٣٢٢

اثثءاثسعسالذال'
——

وأصحائه،آو4 وعل محمد، بينا عل وتلم اض وصل العالس، رب للب الحمل 
بعد:أما الدين، يوم إل باحان سنهم ومن 

معنلثقي ه( ١٤١عام)٦ رجمت، مهر من الأول الخميس اليوم هدا ق فإسا 
او.بعد الثامع القاء هو وهدا اكوح(، اuب المش)لقاء القاء إنينا 

:uصرةاساواJصن١و

فثدأيتمسيريعود أن ورأينا السأ، سورة عم جزء مسثر لقاء آحر ي أكملثا ومد 
عندالحجرات أوسورة ^۶ ٠١١بعض عند ق سوية من سيئ التي افصل سور 

•،<_

•دةولَءه أش ثدك، بما لأمدمإ ءا»سوأ افيث •تقال ملؤ ينجر 
ابتدأثاام الماس، اممة الأداب من فيها ل،ا الحيران ّورة عل ّتكللم 

أثنإة أثن إمإ ؤييئم.، آثي ندى بين سدموأ لا \نين»اموإ  ١٦٠١^،]بقوله اش 
آكين^؛٦١ يقوله؛ الخطاب ابثدأ إدا تنال الله أن واعلم لالخجراتت١[، ه علم عغ 

تنهىمز ؤإما يه، تؤمر حيث ُُإما نأئ^بمهت عود مبن افه عبد قال كإ فاته ه، ءامنإ 
الخءلاب:افُ صدن ؤإذا الخي«ره، من فيه ٧ إليه وامثغ نمنك، فازب عنه، 

وأنالإيإن، ممضيات من به خوطب ما المنام أن عل ذللث، دل ه ءامنإ آئ؛ن ؤؤآثنا 

)ا(أحرجهالهقيفيص)مه•؛(.



٣٢٢ااهاءامماسعسائ 

الإيان•ي مص محالثث 
تمعنى قيل لالخجرات:ا[، وو!ثوه.،ه آثي يدي ه، مدمأ ٠ ع،؛جل• افّ يقول 

ورسوأهاممه ئتسقوا لا والراد! ورموله، اممه يدي ُار( يقدموا لا أى1 مدمأه ^لأ 
قوكلاهمابمثان ورسوله، افه يدي لامدموامتئايئن انمي؛ وقيل أوفنل، بقول 

نكصانمدموا ررلأ اليآ يول، ذللث، فمذ أمثلة، لدللث، وقع وقد واحد، نضج، 
تميمكأنه يومم( أو يوم بصوم رمصاف يقدم الدي لأن ؛ يوممءا ولا يوم بصوم 

*مذيابرث هماوبن قال ولته، محن أن ئل بالصوم فبدأ وونوية، اممه ي ٠٤يئن 
القامم.ا(رم.قد مه الديممك ١^؛ ضام 

أيواعها،بجميع البيع ~ت ورموله افي يدي بين القدم من ~أي• ذلك ومن 
ررعاوكمقادأ الثني. لأن الفدم؛ أشد هم؛ا بل ورسوله، اللب يدي بئذ مدم فإما 

بالنواجد،علتها وعصوا بما تثأكوا \لأ\>بيووإ.أ الهدي؛ث الخلماء وئك بنش 
صلأله«رآ؛،»ثلددئ أن وأحذ بدعه«، محدثة ثل مإو الأمور، ومحدئات ^٩١^ 
فاتما ورسوله اممه عل ينتدرك أنه النتبع حال حقيقه فان وصدق 

البدعة،من به أتى بإ كملها ؤإنه محمل، لم إن ت يقول كأنه مؤ، أنه يدعي مما 
فيهال،لالاتاوة:"آ[،  ٠٤ديمحإ تقإ آكطت تعال؛ الله لقول تماما معارض وهدا 
قولهفان نعم، قاو(ث إن للدين؟ كال فعلته الدي أهدا ابتدغ؛ الدي الرجل لهدا 

(،١٩١٤)رنم يوم؛ن، ولا يوم بصوم رمقان يتقدم لا باب الصوم، كاب الخارىت أحرجه )١( 
(.١٠)٢٨ رقم يومتن، ولا يوم بمرم رمضان تقدموا لا باب الصيام، كتاب ت لم وم

٢(. ١٨٨رنم)الثالث،، يوم صام باب الصيام، كتاب ت ائي النأحرجه )٢( 
العلم،كتاب ٤(، ٦ • )^١ رقم السنة، لزوم ل باب السنة، كتاب داويت أبو أحرجه )٣( 

باباكدمة، كتاب ماجه! وابن (، ٢٦١)٦^رقم اليع، واجتناب بالسنة الأحد ل جاء ما باب 
(.٤٢)رقم الهديئن، الراشدين الخلفاء ّة اناع 



لتا«اتاساهضح ٢٢٤

ليسقال؛ ؤإن ه، ديقة٢ لآؤأ ُؤأووم تعال؛ اش قول تكذيب يستلزم هدا 
آلقشزهإلا أني تذ ؤت(3\ يقول؛ افه لأن مص؛ أدنهو ثلا:الدين، ل كالا 

قالطنى يتضمن الحقيقة ق يهي نمها، ق صلألة أنها كا فالبدعة [، ٣٢]يونس؛
عغيل.اف ثريعة من أنه ادعى با كثاثه المثلخ هذا وأن ناقص، وأنه اممه، دين 

حشالنهي، بهذا يبالوا ولم وومحوله افب يدي بتن مدموا كلهم فالبتدعوف 
يوررولكنه ةصد0 حن عل يثاب قد صلألة، فنلهم فإن لمدهم حى ؤإن 
وزطمنها، بموب أن بدعة عل أنه علم مبجع كل عل بحب ولهذا فعله، مو؛ عل 
الخلفاءومحنة ونئم~ آله وعل عليه افه ~صل اوسول محنة ؤيلم؛ عغيجل افه إل 

مح(بج•امحثرا الراشدين 
الأيعال.ق وبيع الأهوال، ق وببغ العقيدة، ق بيغ كثترْ• أنول؟ والبدعه 

ينيل•يإما محل، إما شمحن؛ عل يدور نإنما العمدة ل الملمع أما 
لأنهبدعه، هذا فإن المائلة، وجه عل لكن الممات، فه يثبث، بأن قتل؛ إما 

طهشن، فمثلا بدعة، فيكون الثام1دين وخلفائه .ؤ الثني طريق، من يكل لم 
الحلموتين،لأيدي مماثله عبملها يدا طه أوأن الحلوئ، لوجه مماثلا وبجعله وجها 
ؤوقَؤثلمءتعال؛ لقوله تكذيب وبدعتهم شلث،، لا مبتدعه هؤلاء جرا، وهلم 

[،٤ ]الإ-محلأص: ه أحثي لأ. تمخا وئتر ؤ تعال؛ ولقوله [، ١ ١ ه نيم\ء 
ل.ريم:ها■[.ه محما ثنلرلذر تعال؛ ولقوله 

بهاطه وصف، ما ينكر أن التعطيل؛ هذا، من العكس عل فهو التعطيل؛ أما 
محريف،،فهو ثأويل إئكار كان ؤإن كمر، فهو وآتكذيسؤ جخد إنكار كان فإن مسة، 
إنكارو؛ار( بينه قرى فلا عقملمه لا كان فإن يمتمله، اللفظ كان إذا بكمر وليس 



٣٢٥الاق1ءاوت1سعسالنات 

داُْ>ز هاو: نبماص اشَ إن إنسان: قال إذا ه: افكدب، 
[g_l ،]lؤننمةالدنيا نعمة أو الدنيا، ؤننمة الدين نعمة النعنه، يالهدين واراد :؛

تعال:هال ملأيتن، ولا ألف ولا واحدة لت النعمه لأن تحريف؛ فهدا الآ■حتة، 
بابنيلا اثنتئن النعمة فليت ]النحل؛خا[، ه قتمؤؤها لا أش نمة تعذؤأ إن ؤؤ 

.الس ثلماه ما حلاف، عل لأنه وبدعه؛ محرما هدا فيآكون يالنؤع، ولا 
العقيدة.ق بدعة هدا بعدA.؛؛، من الهوى وأئمة وأصحابه 

ت؛1تلأ»ت،،أو ننبيحات، سيعوذ الدين أولئالث، مثل الأقوال: ل اليدعئ 
مذونيت الئتة، ما ثري  ٢٧أدعيه يثدعوذ أو الئّئه،  ١٦٠ثرد  ٢٧ت، أو؛؛٧^١ 

المباحة.الأذعلمة 

ثتروذأو الذكر، عند يصفقوذ الدين مثل: أيما الأفعال وأما 
ثمثحوذالدين وكدللث، البيع، أنولع من ذلك أشبه ما أو التلاؤم، عند وؤوسه٠ا 

هتربحجرة يتمثحوذ الدين وكيلك الي،ايى، والركن الأموي الحجر غير 3، بالكمه 
لالئت. ملإ إنه يقال؛ الذي بالنم صوف الذين وكذلك الشريفة، ه اليث 

أوبغيرذلكر•التييع ممينة بجيران يتثئحوذ الذين وكذلك النوى، المجد 
القدم؛،؟؛(من وكلها والفعلثه، والمولثه، السديه، ٌقئيرْ: البيع أن الهم 

أثييمح، هئآ مذمأ ^لأ يقول: الله فإن ورسوله؛ طه معصية وكلها ورموله، اطه يدي 
ا.وءثد.ثاءتحامحور«ر ٠٢٧٠١^يقول: ةثئدءه]اسمات:؛[،واتي

مذجعة أول ليله نحل اش الؤعاسس، كملاة رحت، ق يضع ما البيع ومن 
اممهمن لا؛زيده*أ بدعة وهدم يدللئ،، ض يتعثدون ركعة أك، وهى رجب، ثهر 

٢ ٠٢م



لق1ءاتاساإصوح ٣٢٦

منهالله يمو لا ،  Juمتيغ»؛فانه يئزعة بإ اممه إل مرب من كل لأن بمدا؛ إلا 
قال;الثسول أن إمح.بمها عانته عن وغيرجما الش>سحني ق بش لعا ثعبده؛ 

الل4عباد ينز به محكم مولا ان الإئيقول أن ورسوله• الله يدي الممدم؛iu ومن 
هداواجب، هدا حلال، هدا حرام، هذا يقول• أن ْثل اللب، ثريعة من وليس 

قالمن وعل ورسوله، اللب يدي بئذ القدم من هدا فإن ذيل، بدون مستءمحب 
ولغالناس ينز القول لوجيأ حتى الحي، إل يرجع أن فه أخطا أنه له مولاوتيرنا 

رجوعهيعلن وأن يرجع، أن عليه فالواجب الناس، من عمل من به وعمل واسثر 
عنصائرة كانت، إذا فيها معذورا يكون قد التي محالمته أعلن ك،ا ~أبما- 
تميمفقد الحق نحالثة ل الإئساو ممتاذى فان الخن، إل الرحؤغ فالواجب، اجتهاد، 

ورسوله•اللب يدي بأن 

ه;أثن ^٣٢ ذم١لت قؤله مبر 

لأنقمحصيص؛ بعد يعمم وهذا ]الحمات:ا[، ه أثن جرا عئإجل؛ قال ثم 
تقال نم لأجسه، وهدمه عليه دهس لكن للمموى، محاكح ورموله ايثب يدي ب؛ن الممدم 
قامإذا إلا شحمق لا وهن.ا ءة؛جل ايثه عن>اد-إ س ومائه انحدوا أي؛ أئنه، جرأ 

لثوابه،ومحج -ثال اممه إل تهم؛ا الأوامر فنل الزاهي؛ وترك الأوامر فنل اف الإن
عيججل•الله عقامح، من حوما ١^١^، وثرك 

فمماعد٢[، • ]اوقرة:آ■ ه ألاثي آنمزأ لثدته أقم آس لد مل وإدا ؤ الناس وس 
يمالأمقل ؤيقول• أوداجه، وانتمحت، الإثم، ل وأوعل نبه ل وعر مجه، ق؛، 

(.١٧١٨رقم)الأمور، ■محدثات ورد ،، ilsLJlالأحكام نقص ياب، الأضية، كتاب لم؛ مأحرجه )١( 



٢٢٧ال،ق1ءالت1سعسال،ة 

أشص ومن منه، أقرف هو من حاطب ال؛ه أن المكين علم وما اش؟أ اتق ت له 
آلكغؤنيج وإلا ه آي العي نعال• اش قال يالمموى، فامره فه اطه عباد 

أممهما مساّك ؤ، ؤعئغى أممه قال؛ السوره فن ول آ، ١ الأحزاب؛ ]ه 
لالأحزاب:'ا"ا[.آن لص محأس أزس ؤمحش نديي 

اض؟اثاإ؛ىلإثسي،مهى ومن 
اممهاتق ت له قيل إذا أنه والواجب ءيج؟ل اطه يؤمربمموى أن يمشحى منا أحب كل 

يمملرأن يؤمر لم لأنه به؛ أمر ماذا يئظر وأن فسه، يراجع وأن اممه مى حوما يزداد أن 
منمنا ط أي: ذلك، المموى فئزنأ ؤإذا عثل اش ص أن أم وفلانا، ملأنا 
حوياثواهيه وترك لثوابه، ومحبه إليه يمربا أوامره بفعل اممص عذاب من وقاية انحاذ أما 
بمدرمواه من مص وقد اممه، يس لم فانه واجبا يرك إنسان أي فإن عمابه؛ من 

تاركلأن مائيا؛ المموى عنه يرجع ~مثلأ~ الصلاة فرك الحالمة، مى منه حصل ما 
إنحتى الصحابة، وأهوال ه رسوله ومحنة اممه كتاب ذللث، عل دل، كإ كافر، الصلاة 

الملة،عن محا كمرا كافر الصلاة تارك أن عل المحابة حكي العنإ؛ بعفن 
النيأصحاب ®كان قال: حسن، 5حمهألدئ شقيق بن اممه عبد المنهور الئاببي ومنهم 
إحماعهمنقل وكدللث، الءثلأة«را؛، غثر كفر تركه الأعال من شئا يرون لا . 

راهويه.بن إسحاق 

مؤمن،أوإنه الحق، ل الصلاة تاؤك إن مال• أنه صحابأ أي عن يصح ولم 
تكونوقد كمنا، نحالمتها تكون قد نحثلف، محالمتها فالمموى ذللئ،، أشيه ما أو 

اممه،يتق لم الثارى وعصام، اممه أمت فخالم، رثا لأنه اممه؛ يس الزافلز ذللث،، دول 
(.٢٦٢٢رقم)الصلاة، ترك ل حاء ما باب الإي،ان، كتاب الارمل.ي؛ أحرجه )١( 



اق1ءاتاوهاوااإفمح ٢٢٨

اه،ثق لإ لزخمه الخاؤ اشَ، يش لي لوالوي العاى اهَ، _ش لي الخم شارب 
ممرة.هدا عل والأمثلة 

كلتشمل شامتة عامة كلمة لالخجرات;ا[، ه أثن ؤإ>؛ف\ تعال• فقوله إدن 
الشريعة.

نحإهأه.'ؤإزآثت مال! يئسيرمله 
فيإمع أن لنا محذ«ير الحملة هده ]\-و>و\ت:١؛ا، ه علم سمح وةأثن تظ•' قال 

مواه،من به أمز ما نخاكل أن أو ورسوله، الله يدي بتن الثقدم من عنه ماثا 
لأنمعلمون؛ وما مولوف بإ عليم أي؛ ه وعلم مولوو، لعا سميع أي؛ مإه 

بالمعلومات،يتعلق والعلم بالمنموعات، يتعلق الشمع إن إذ وأعلم؛ أسئل الحلم 
هآلكثاء ؤ ولأ ي ةىٌ عثه محمي ؤ/؛" علتا، ثيء يتكل محط تعاق وافه 

عمرانته[ء

إلينمسم عغئثل الرب، به ايصف الن«ى الشمع إن الحلعاء يقول 
إجاثة.وسمع إدراك، تمع ئسمينت 

عجلإنه حش أوظهر، جمح، صوتر، كل ينثع اطه أن معناْت الإدراك فمع 
نتحنآئت أش إل هذته رني٠ا 1، عثدلق، أؤ مت، آئث شيع جآ لسه. يهول، 

ومعالن>ى طه الحمد  ١١رمح.بمها؛ عائشة فالت، [، ١ ]الجائلة: ه نيئ تمح أثن ^^^ ١٥٤
زممحادل4ُ ١^; لحيزة -أي: \س■ ل كئث، لقذ الأضؤارث،، تنئه 

كلؤيسمع تجع، أنه عجل،أحأر وافه ا، ر حديثها؛* بنص عل ليحمى ؤإثئ محاورها، 
إدراك.تمع إنه له؛ نقول هدا النمول ويار( المرأة هده ب؛ن، جرى ما 

أ(.1/1أحماو))ا(أحرجه 



٣٢٩اوحاءالتاسءساىت 

التهديد،به يراد وقد والشموو، الإحاطة بياف يه يراد هد الإدراك سنع إن ثم 
أنولع!ثلاثة فهدم التأييد، ُه يراد وقد 

الأنة.هده مثل والشمول الإحاطة به يراد د قا 

إة^١ ١٠أث!زك> قول أقث تٍع تعال! قوله مثل التهديد يه يرآد قد و٠ 
محأنبجل  ٠۶,م أمحمم نقثو ثامحأ ثا :َكمم أقئنغتت،ئ 

حننه ثالوأ ما قال! كيم، وانفلر [، ١٨١ع>رانتزال ه عدامتت 
أنعل يدل، مما ه، أ'لأناثاء ^وقتلهم يقول! أن قبل بالقص تعال اض وصموا 
الأنبياء.يتل من أعظم بالقصر تعال اف وصفح 
وهارون؛،لوثى تا3قؤناك قوله ومنه التائي، به يراد منع لثالث! ا ا

أى!التأييد، هنا بالثنع فاراد ]طبم:ا"أا، ه وأيكن أنعع عث؛=غنا إنج، عثاهآ ؤ؛!* 
لكإ.يقال وما مولأن ما أسمع 

إبراهيم!دعاء ومنه دعاه، ،لنر يّتحسب، الله أن فمعناه! الإجابة سمع أما 
سبعالخل! قول ومنه الدعاء، محن، أي! ]1برامم:ا'ما، ه ألدعت يقع ويما اؤإ0 

نقولهما محنى يدرك أنحنر أيدي ولا فأيابه، حمده طلن استجاب، يعي،• حميم، لمن افه 
لأكثر الله تقول،! عندما المعنير؟ ما دري ولا تعتدا نقوله اننا أم لاتنا؟ صق 

من\تةج لأنه L.^،؛ نحيط ولا هئ ثيرء كو من أكن يض! الإحرام، 
لنرالله استجاب، يحني! حمده، لمن الله تمع نقول! وعنالما العقول، به تحيط أن 

تكلم،إذا تحمده لا ومن، حمده من، ينمع افه لأن فمط؛ يهع أنه العني، ليسر حمده، 
•دعاه لن، الأستجابه يمتفي الشنع فهدا بالثواصخ، حمده لمن، ستجيت، أنه المراد لكن، 

علأئة أن تعاوت اممه قال وابع علم دو أنه فالمراد تعال! قوله أما 



رق1ءاتاكاباهتوح ٣٣٠

[.١٢ت اطلاق ل ه ءثا يخ، لمال مد أثن ؤأن فمِ عآ} 
الراقدمملك ق وأنت يمكن هل علم، اف وأن سمع اممه بأن من نؤ عندما 

ينصا0لا ما ، ٧١١١تجع أن  viUيسغي فلا ينتع، لأنه لا؛ ! الما يقول، أن 
نهاكأباك أن لو سمح، اممه بأن حما مؤمنا كنث، إذا ؤيرصاه، محبه ما أسمنه منكؤ، 

وأحل.أعظلم قافه لأّ عنه؟ نهاك ما تنمعة فهل5؛^؛أن الأقواو من قوو عن 
وهداعليم، ثيء بكل بأنه آمث إذا منلئ،، وت>و[0 لا ما اطه تنجع أن فاحذر 

بهتوسوس ما حتى الممس، وحديث، والفعل القول( يثمل لأنه الئثع؛ من أعر 
بجأنسلتجالأمحصه؟لأ.لأنه

لا.وينتقيه، هدا نعلم أن ثيء يكل عيم أنه افه إحيار من المقصود ليس 
علثرب، التي والنتيجة الثمنه وهو آحر، ثيء والمقصود هذا القمود 

يرمى؟لا ما نقوو هل عليم ثيء كل أنه علئثا إذا عليم، قيء بكل أنه علمثا 
لا؛برصي؟ لا ما نعتقد هل علير ثيء بكل أنه علمنا إذا ينلئه، سوف، لأنه لا؛ 

آنئمكمماؤآ بملتز أثة أف قسوا تعال؛ قال محلوبثا، ق ما يننم أنه لأنناثنلم 
ألمنة.جمى بمول أقة أذك^ ُؤءآء-دوأ تعالت قال بل تالهمه؛هٌاآ[، ه ةغئروْ 
يلبلث،.وبين محول؛يثلث، لالأمالا:؛آا، وهلهءه 

صفةأو افه أمإء من اسم بنا مث إذا الإحوه~ ~أتأا علينا بحسا حال،، كل فعل 
منالثمزة هو بإ نقوم وأن الصمة، وهذه الأمم بهذا نؤ؛ر، أن افب، صفايتح من 

والئفة.الأمم الإيان-هذا 
منهلنا تهنثا وأن ودئياثا، ديننا ق الأستثامه ؤإياكم يزنقنا أن تعال اممه أسأل 

هوالوهابج.إنه رحمة 



٢٣١الاقاءاات1ا،،ءسال|ة 

الأسلأة

:إذاتارuت لسذمقيئ لنرآئ وجوب ١- 

هدهع؛و'ت أيام فبعد توق، رجلا المنام ق رأت إما تقول سائلة السؤالت 
بأنقئثوْ أن حثلمه فخايت بالخدري، وجهه أصيب الرجل هذا أن فظهر الرؤيا 
المرأة؟لهدم فا الرؤيا، هذه جوكت ما م، دين علميه يكون 

هذاوتقولI دك أن مثتا، رأته أما لا محره، أن هنا عليها الواحب الخواب،! 
وحقوؤ(اممه حقوق من عليك نجب با تقوم بأن لك إذار أصابك الدي الرص 
تئكنكلا كان إذا يقضيه من إل أوص أو قايضه، دين علميك كان ؤإذا العباد، 
حياتك،.ق هضاوه 

*•ؤصة••

ث؛ضاه1مطماجبات:٢- 
أصخحتى به وافس الصند لمتابعة يول فيمي فضيككم فول ما الث^والت 

الإنفاقق وقصر أولاده، ثرية وق أهله حى ق فأمحل الشاغل، وسئلمه محة هو 
طاإقاتالتشري راسه قوى ينثدين أنه بعضهم حال من ذكز إنه حتى علميهم، 
ظهرعن المرآل بئمظ كان من بينهم من يعرف، وقد اشّتا، ق كلمها فتيم.، 

توجيهكم؟فا منه، الكثر أوئيي سته، بالصيد انتعاله بعد ثم ثن،، 
أنعليهم، الواجس، وأصاعوا بالصيل. فتنوا الدين لهولاع ؛وجيهنا انجواب' 

الواحس،إصاعة 0ع إليه ودهاخم الصند ق تحيهم أن يعلموا وأن عغ؛جل الله يثقوا 



اق1ءاتااكاواالسدح ٢٢٢

وأنايموف، يدلك أنبم للمحلوق، واجتا أو عمقتْل ف الواجب كاف سواء عليهم، 
اللهأوجب الدي بالواجس، يقوموا حتى إم، عليهم فهي نحلوما حطوة أي 

اممهمى اختبار الفتنه هذه أن ولتعلموا للعباد، حما أو فب الحق كاف سواء 
فعلهللإسان، فته فإما افه مما؟^٠! وهو يثيء اشئى J*_، لأنهكلمإ عغئجل 

فرغعنده كان إذا ثانويا، الصيد عئعل وأن نمه، إل يرجع وأن اللص يممي أن 
الذيالئزق خملة مذ هدا لأن له؛ اممه أحل ما لمطاد الصيد إل همج أن باس فلا 

بجون•لا فهدا الدين، واجب عن يفعله كونه أما الإنسان، به يررق 
••هصؤ(••

الربويؤاجولؤ من كان سواء وازئ مال عل حصل فيمذ رأيئم ما الثؤال،ت 
أنويريد الشركات، بعض ق به يعمل الذي الادحار ذذلام من عليه حصل أو 

الديوفأوبمجي وغثرها، اجد المكبناء الخير أتمال ق بمفمه أن له هل منه، يتحلمهس 
منهيأخذ ولا الئثوي المال هذا يرك أو الحاجين، أقاربه يغطي أو المسلمان، عن 

خثرا؟اممه وجزاكم سيئا، 

دفة؛ل احدة أن له تحل لا فانه الماو هذا احد لإ كاذ إذا أن الحزاب: 
هلإيإ\ بن دمى ما ودروأ أقن أقموأ ء١متوأ أليرنث> يقول! تعال الأJه لأن 

اءربافال! عرفة يوم بالناس نحلث، وهو الئي. وقال ائركوْ، أي• لالقرْ:ميأ[، 
الطلب،عي  ijiعباس رثا رثاثا أصغ رثا وأول مهدر~ ~ايت موصؤغ الحاهلمك 

فإِةَ>ئوغظ(<را/
(.١٢١٨رقم)المح،.، حجة ثاب الخج، كتاب لم؛ مأحرجه )١( 



٣٣٢الاق1ءامماا،،عساإنة 

قدتذلكن الإنلأم، قل الحاهخ و ي ك مع اي م الضه هغى 
يتوبوأن لصاحبه،  ApJbأن عليه فالواجب الربا يأحذ ولم ربؤ_يه معامله عامل 

نحبثوبتة فان حرام؛ أنه يدوي ولا منه جهلا كان فإن أحده هد لكن إذا أما 
سأت(هما ةثُ قنتا ينمء نن معكد إآ»ص تعالت لقوله له؛ وهو هبمها ما 

]اوقرة:هيآ[.

التصثرة،هليل الدين، ل صعيما لكن لكئه حرام أنه وهويعلم أحده إذا وأما 
عنعجز عثذ الديون مضاء ق شاء ؤإن اجد، المبناء ق ثاء إن به، يتصدق فهنا 

حيمث.هدا كل لأن المحتاحئ؛ أقاربه ل ثاء ؤإن هصائها، 

••)محصى••

ثمالقهر، سل ثم انه منه ثث ابخو، اضرض مش ض صلى الزاجب ٤- 

 :،Jأناءثم الظهز، يصل لمأ أنه ظايا الفلهر بث العم وقت، صل رحل الئؤا
الصلاة؟أياء نتنه شر أن له هل الغلهر، صل أنه ندكر الصلاة 

قدأنه يكز ثم الفلهؤ، أما ناويا الصلاة ق يحل إذا نيه، يعيث لا اُبمواب،• 
يصلثم نملا، يكملها ولكن محور، لا ذللث، فإن العصر إل محولها أن وأراد صلاها 
صللكف لو مثلا! واحد، فعل ق ن؛تإن إدحال يمكى لا لأنه حديد؛ من العصر 

العضر؟مذ صل كم العصز، أجعلها أن أؤيد وهال! ذكز ثم الفلهز، أنيا عل ركعتم( 
اثمملمذ أن هنا: فالقاعدء الثه، مذ إلا له تجنب لا لأنه الصلاة؛ نصم، إلا صل ما 



رق1ءاوااكاواالفتوح ٢٢٤

العمرإل الظهر من انممو من ت يعني الئاق، ينعقد ولم الأول بطل معم إل معم من 
منحديد.،^،٧ لأنهالعصر؛ ينعقي. ولم ألعاها لأنه الظهر؛ بظلت 

*•ؤصى•*

فادىالننوازاسذه:إلاإذا ه~ 

مماريةبعد أم الخروج، بخ المصر يصل متى بلده من حرج ان إئالثؤالت 
اثران؟

ا،لرادليس لكن اشراذ، غازي إذا إلا ئنافزا ممد لا المافث الخراب: 
فالهواحدا، ذراعا البلد وبئن ينه لولكن حتى بالدن القارئة بل بالدوية، الفارهه 

الثمر.برحص يرحص أن 

*•هصى••

ثهيالحشامسنراموا(:٦- 
عدظفالمض نسس)١^١( النى الأن الفزنح بطاقة لحكم باك 

إليها،يسافر التي اللأي إل القوي معه ياحد لا بلدآحر إل بلده من يسافر أن يريد 
اذالماللي / ة دة حء المء ك المر أحد مءْ -صا إ منحّالطامحة، هل.ْ معه كأ*, لو 

■■شس" 
راحه،فيها لأن القينا؛ يسثعمل أن ان للامباس لا يحنح،■ به، بأس لا ا'محاب■ 

الطريقة،حذ0 حفظها إل فيتوصل الثرية مى عليها ومحثى الدراهم بجمل أن بدلا 
محامئ إلا والإباحة، الخل المعاملامتح جع ل الأصل أف وليعلم بؤ، باس لا وهذا 

ابل•وم الأصل، إل رجغنا لا، أم حرام هي هل شكتكنأ ؤإذا التحريم، عل الدلل 



٢٢٥اىاةاءالت1سعساإنة 

حيراثمدم:- ٧
بالطهارةقالوا الدين ١^؛^ أدلة وط نجز؟ أم طاهت الدم هل الثؤاُل: 

شيخنأ؟رجيح وما بالتجاسة، وقالوا 
فهونجثة ٠^،؛، مما كان ؤإذا طاهر، فهو طاهنة مقته مما كان إذا الدم الخواب! 

لأنطاهر؛ ان الإئودم طاهرْ، ْسته لأن طاهر؛ الحوت فدم الضابط، هدا ثجس، 
أتهعل دل، الحديث، فان — الدير أو —القبل الثسش من خرج ما إلا طاهرْ، ميتته 

ا.الدم*ُ عنك ®اصلي قال،؛ الحيض يصيثهادم ا،لرأة ق ه السل لمول يجس؛ 
••©صى••

^^ة)اثى(سماءةامآنياسلأة؟
الحئناُت،ق كلاما لكم نمما يمول• يسال الماحي أئمة أحد الئوالت 

فإثصة؟)الصدى(، الصوث 

يئزمكان إذا )الصدى( الصوسه المحنامت، هده أن ذلاائ،ت نص الخوابات 
كانإذا وأما تحل، ولا عِؤبمل افب كلام ي زيادْ لأنه لحرام؛ فهذا خرف ثكرر منها 

مثن،صوُت، وكأنه الصوُت، يظهئ كاست، إذا نظزثا الموتر يكرر منها يلرم لا 
المران،لفظ عل زيادة ل ما لأنه باشحريم؛ يجرم لا الأن ولكن ممنؤغ، أيصا فهدا 
بالطزمحسرليس العبرة إحوال، يا نمول• لم المحناتر، هن.ه حول، نقوله ما هدا 

الصوت،مكر بدون قزأ ان إئمن وكم بالخثؤع، العثرة ، الصوت، عند والتلدذ 
وللمنتممل.له أحتع وكان المؤنثة، الحئنات، عن مملا 

باب،الحيض، كتانمر ومنم: (، ٢٢٨)رقم الدم، غل بابف الوضوء، كتابر البخاري: أحرجه ( ١ر 
(.٣٣٣رقم)وصلأما، وصالها المتحاخة 



٣٣٦

-٩

المتاحلرك الناذر أن عل السلمهم( ا١إحماع الثاطبئر قال الئوال! 
نشذلك؟ما اتاخ«رأ؛، لا:أزئةالزفاةأن:ؤكذلك 

هذاه لا فإنه ١^، أين،^١ ألا ء عل فه قال: ^١ يعتي الخزاب: 
فأثيدريه إذا يعني• ماح، كله وهذا يم؛ن، كمارة ويكئر يئسه أن له ت يعني النير، 

الطاعةق ثدر وإذا معثه، ولا كمارة كمن ثئث، ؤإن معلمه ثشت، إن بالخيار 
ذإن٠، دئثطنهآ<ر ^، ٥١يطخ أو ثدز »_ الني لقول الطاعه؛ معل أن بد  ٠٨٠
ستا3قؤن\كت اض لقول يموت؛ حتى محله ق يبمى لنفاق فيشد يطعه لم 

أ١ئته٠ِه'قثآ امحيجس ئ ونهرئ وصدم ثنيي، ين ءائتا ئلآئ> آثه عتهي 
يووءق ْشآم ف، بما، ثأسمبأم مصوت. وهم درزا يف، يلوأ حغي، ين 

]اكوةتهب-يلأ[.يكذعُكاه حتقازأ وبما وئدوث ما أس لقنوا مثآ كموثدر 

وخميس،اثت؛ن كل أصوم أن يدر عل س مريقي افه نمى إذا ت قال إذا فمثلا 
فينتعدمعل لم فإن وخميس؛ ائثن كل يصوم أن علميه فيجي، تريقه، افه فنمى 
يذرعل دقه مريقي اممه نمى إن قالت لو وكذللث، يموت، حتى قلبه ق يبقى لنفاق 

النفاق،لهذا فلستعد يتصدق، ولم مريضه اس فسمى ريال، بمئة أنصيق أن 
ئزطعل كان ؤإذا بذلك، ه اليئ م به الوظءُ محن، الطاقة لأن أن والهم 

بافه-.-والعياذ الحفلم النفاق هذا الخالم، عل بجئى فإنه 

)ا(الواءقان،)؛/"؛ماا(.
(.٦٦٩٦رثم)ل الذر باب والدور، الأي،ان كاب الخارى: أحرجه )٢( 



٢٣٧الاقاءااتاسعساإ،ة 

^لأتامسنجضاسمانات؛- ١٠
والطائر——الحيوان اللحم مأكول من ثزج التي للثصلأت والسه القوال؛ 

أو١^؟ابمي أصابت إذا طاهزة أم تجة هي هل 
انقر،وثالخل الإبل، كم طاهت، فإنه اكول حيوان من بجج ما كل الحزاب: 

الدمإلا طاهر فإنه ماكول حيوان من نحرج ما كل أن فالقاعدة؛ ذللث،، أفته وما 
يمق٥^^١ إل أوؤ تآ ق بد لا ؤْل تانق■ؤداك• اممه لقول يجس فهو المسموح 

^يلحثس لإمهأ ختيم تهم آد ملمعون دما أؤ مينث أن للأ' هتثك ^١:^ 
أنالمس١ر( أمن ه البي فأل الدم، عدا ما طاهر، أنه عل والدليل لالأ'زعامتهأا[، 

مرابضل يصل أن وأذن ؛، وألمامار أبوالها من ؤيئزبوا الصدمة بإبل يلحموا 
وبول•ٌنم ئو لا وص آ،  ٣١

*•ؤصى••

ثئاهوءاممئى اثدي حيرإعطاءالسائل - ١١
قدرسُ عل جاء ؤإف "ص ُبلثا.دل صه• بوئ حي"يث هناك التؤال؛ 

الممرعدم ظامرْ ولوكان اتى إذا السائل أن الحديث؛ معنى فهل ؛، أحمدر مسند 
لادأزبمر؟

لكن^^٠^٥؟؛ ١٥^،اللمي، عن يصح لا صعيف، حديث هدا اولأ؛ ابواب• 
رنمومرابضها، والخم والدواب،، الإبل، أبوال باب الوضوء، كتاب ١ابخاريت أحرجه )١( 

١(. ٦٧رنم)١ والرتدين، الخارين حكم باب امة، القكتاب وسالم: (، ٢٣٣)
(.٣٦رقم)٠ الإبل، لحوم من الوضوء باب الحيض، كتاب سالم: أحرجه )٢( 
أحرجه)٣( 



اقاءاتالاو،اإسرح ٣٢٨

اشلقوو وتا،  ujL^؛ماي لاهزذ ئز إذا أنه كزمه مذ ان الإنأن شك لا 
تس;ج:أأآ-ْأء،فتايل ® ثئأ ؤ صر و ؤوا$;بك■ صء' 

نائلا،ألا}V الفاصلإ الأخلاق نمن ؛، ١^١١عن نائلا لأ:ترذُ ه الض ولكن 
البن.بقول وذكره فاشحه، بسؤاله الثاتل.حذؤئأ هذا أن علمت، إذا لكن 

صوأوجمز«رم.
••)محيق(•*

١٢-

لكنإذا إلا ممتن لا المور أهل عل الثلأم إن البعص: يقول \ذمح\ذ• 
أنله فليس المهارة قرب الإنسان مر إذا ولكن يالدامت،، الق؛رة لزيارة الدهاب بسة 

فاوجاةفثها؟الزازة، بخ ذخئها دغوإلأإذا 

بخروجهمتئد مواء ت يعنى ، ١٦٠أومز رارها إذا أنه فمهايثا عند الجواب■ 
أرىفلا ملم فإذا ينلم، فانه آخر؛ لشعل -ها مز أنه أو الزيارة، سوقه من أو بسه من 
الريارة•أجل من لجرج لم لكن bن حش بأنا، يك ذل 

*•هصى••

المعرنم،يبتل من لنا اّؤتاحة ل نجثن الشباك، مذ محموعة ثحن السؤالت 
ليسوهو المجد، إل ئذنع ولا الامزاحة ق ونحل العشاء، صلاة بعد حتى 

٢(.•  ٩٣رن,؛)الماج، ذكر باب، الموع، كتاب الخاوي: أخرجه )١( 
١(.• ٤ ١ ر رقر لماس، المالة كراهة باب الزكاة، كتاب ملمر: أخرجه )٢( 



٣٢٩الت1سعسال،ة الهاء 

ثريدأفراد عشرة وثحن هدا اجتاعنا ل ثمح صلأسا فهل بنجد، وليس بمرب 
نقص؟أو 

العأنإءبنص لا؟ أم جائرْ هي هل قل؛ لكن صحتحه، الصلاة الحراب! 
محببالثارات، ليس أهدامهم عل يدوكوثه بحيث قريا المسجد كاف إذا يقول؛ 
يصلوذفإنهم داإدامهلم؛ يدوكونه لا كانوا إذا وأما الملحد، ق يصلوا أن عليهم 

ومكابجم•

*•هصى•*

كاذعرجلابي:- ١٤
 Jعنيتزئئ هل يوئأ، ولم اوصِوء بع اذ الإناعثنل إذا : الئؤا

الوصو:؛؟

إذاإلا الوضوء عن عئرئه لا فإنه يتوصأ ولم الوضوء ؤ اعتثل إذا الخراب؛ 
اممهلقول الوضوء؛ عن يكفي الغنل بأس، فلا جثا؛ة ص كاف ؛إن ■جئابة، عى كاف 

كانإذا أما وضوءا، يدكن ولم لالأتدة:أ■[، -بمثثا ؤنأ0ممتلم ^،• ١٠؟١^^
ليسغظ لأن نحرئئ؛ لا فانه تنتج،؛ شل أو الحقنة شل أو لكأد اشز 

امرأةأو جنابة— عن —أي؛ حدُثا عن الغنل كان إذا إذن؛ والقاعدة حدمحث،، عن 
•نحزئ لا فإنه ؤإلأ الوصوث، عنه أجزا حمى، عن 

••ؤصى••

(سأييحلالس،مهنالسفور؛Jiاممسل - ١٥
للصزورة؟المسحور عن النحر لحل بالننتة الثزال؛ 



وت1ءات|اسالسن ٢٤٠

اتاحة،بالأذعت ص فيه، لاإشلكو حائز النحوو عن الثحر حل الخواب: 
يٍنخلاف مومحع فهدا بالثحر الثحر مص أما الماحة، وتالأذؤية وتالمرآن، 

إلئودي إجاوته أن شك ولا منعه، من ومنهم للصرورة، أجارْ س فمنهم ١^؛؛ 
القولقيودي ممرة، ُدراهم إلا ينقضه لا ينقضه الدي هذا لأن السحرة؛ كثرة 

والاقصالثا->؛ر يممق ربإ وأيفا ثعلمه، وتكثر نحارة، الش>ئ يتحد أن إل بالحواز 
يقولكإ واوي، وهذا بينهإ، والأجره ينقص، والناقص ينحر، إنه الثاحر! ف؛قول، 

ؤإذامطلئا، منعه ثرى لذلك عئزون، ولكم عئرون لنا أرثعوف؛ القرمحل العوام• 
^بجأنلكلشءهم،ولكلحالو،

قنيادة الاحتانم، وْع لنيئاتألم، ثكفثر فهو معه نارأهله أو ونار أصيب إذا وهو 
انم،الاحتثهمحاثنت،وْع ١^ أصاثئئ إذا الرجل كان فإذا ودنجاتللم، ثواى 
االعظيمة المصسه فإو\ةلذهزه أحر، له يكون 

فهذاا،uخة والأذئ المإخة والأس بالقرآن الئلحر خل كان إذا الخلاصة: 

يئنأعود ه بالممذتأن نحز •حى ه الحم، رمح، وقد فته، إشكال، ولا جائز 
وأمابّحئه، فه والحمل فزال [، ١ تالأاس: ه آلناتف برث أعود أ، ١ لالفلذ،؛ ه آلثأي 

للصئورةأجارْ من منهم هذا، ز محتلفول العاJإء إن ك،؛ فقالت، سحرآحز كان إذا 
مقامي.إل نفخي إحارثه إن لك،! وهلت، منعه، من ومنهم القصوى، 

••محصى••

١٦-

المنجد؟ل الميت عل لايثل إنه الثوال:



٣٤١الإق1ءاات1سعسا1،ة 

الثضاءابن عل صل اوئوو لأن حطآ؛ هذا أن رأينا الخواب; 
.٠١فيالنجدر

*•هصى•*

^^يإشضئاي،واثدس:- ١٧
مفىولو والعكس؟ حهرية، إل الثرية الصلاة ملب محور هل الئواو! 

فيها؟ثئهر فهل ومحلاها الشمس محلاه يعد المجر محلاه 

مبلتغ،أنت قلتات ئتة ذلك ان الإئاتحد ؤإن الثق، حلاف الخواب! 
عزلناهإماما كان وإذا متيغ، أنت قلنات تتة هلا أن عف الظهر محلاه ق جهر لو 
ماوعزلناْ ُدعه، هده قلنا: ئتة هدا أن واءممد ايهرية ق أنؤ ؤإذا يتب، لب ما 

الأنهالصحا٤ ينخ ام;ة الئلأْ ل . وئوو آن صنم لكن لإ:ب، 
أحيانارى

الماموم؛ر(ينيع أن أحيائا الثئية الصلاة ق للمأموم لا للإمام فينبغي 
لأنهم3للما؛ بالقراءة اجهر له يس فلا المأموم أما مرأ، أنه عل لتنبههم القراءْ، 
بمهمع•ولس تابع ولأنه عل يثوش 

فيها،فثجهئ ومحلاها الشمس صلاة بعد المجر محلاه يمقى كان لو وهو 
محلاهءمسثا إذا مثلان يعني المرداة، كالصلاة المضته الصلاة صحيح، هدا 

الببثْ?!ا، فأبر اللتل ل الثريه الصلاة مصيث، ؤإذا ، -٦١فاحهن النهار ل ابهرثة 

(.٩٧٣)رنم الجل-، ق الحنانة عل الملأ٥ باب الحتاثز، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 
الصلاة،مماب لم; وم(، ٧٥٩)رنم الظهر، ق القراءة باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 

(.٤٥١)رقم والعمر، الظهر ق القراءة باب 



٣٤٢

الثمرل وهم عنها ياموا التي المجر صلاه ه الس مصي لكا ولهذا تالمفى، 
.١١-؛^٠قصاها 

اممهمتننا ، تنال اف ثاء إن المادم القاء ؤإل الناين، رب ض والحمد 
والإيان.والأس والثلأنة بالئئة ئ!دافي 

••©مء(••

(،٣٤رنم)٤ الآ،،، من يكفيه لم، الموصرء الطيب، الصعيد ت باب التمم، كتاب، المخاري؛ حرجه أا 
(.٦٨٢رنم)الماسة، الصلاة قضاء باب، الصلاة، الماجدومواضع كتاب لم؛ وم



٢٤٢اااق1ءاسة>سالقت

الفماثلئءاثمس 
ي6—ه— 

وأصحايه، aJTوعل محمد، ييثا عل وتلم افه وصل العاإئلا، رب فب الحمد 
مد:أما الدين، يوم ال باحان تبهم وس 

يومكل ق سر الي الأسثوعغ اللماءات مى التة بعد العاثر هواللماء فهذا 
ه(.١ ٤ ١ عام)٦ رجب شهر من الثامن الخميس هو وهذا حميس، 

ص؛إويتصسمرةاسوات:

علتكثمنا فقد ا-لقجراتا، نورة من به بدأنا بإ تيثر ما عل أولا فيه نذظأ 
نجعآثذ إة أثأ رإمإ ويِبموإيء أش ثدي ( jjjمدمإ لا »اموأ أل؛ن ؤكآ.يإا تعال• افه قول 
إليه.عبادة اممه وجه عظيم، أدب وهذا [، ]ا-لمات:١ ه علم 

1^،^:تزن رذ لارثمأ ءاثؤأ ؤكأهاأكن تعال؛ قوله تمثد 

نجتوق أنزم َزئثأ ي ك:ا:ءأ >كآةا قوله: ففي الثا:د، الأدب أما 
هو\نثنلأةثأو0 أصتلإ محث أن تي=ظلمبمه، لمُ. عيهزإ ولأ الين 

لالخجرات:آ[.

مواءمىثي؛، أي 3، ورنوله اف يد؛ا بع، التقدم عن الم، الأول الأية 3، 
نتل.فيإ الأنة ئدل ثيء أي عل وبقا أوغثرها، أوالأفعال الأقوال( 

منالأحكام ق مدم هناك يكن لمأ و\ك' الصوت، رقع ق ههي الئايتة أما 
هألمي صوت مئ، ربممأ ُؤلأ عَقجل: اممه يقول إبجاُتج، أو تحريم أو محلل 



هءاتاكابا1سوح ٢٤٤

صويةرفع ؤإذا صوته، عن صوثك فاحفص بصوت . الئئر خاطبك فإذا 
ولهدا١لؤر٠ول صوت دون يكوف أن يد لا لكن صويك قاري 

^٠ه.١١صوت مث مبممأ ^لأ قال؛ 

تنادوو4لا أي• لا-دماتتأ[، ه تنض بمتضهكم تلملَةءنر م ووإ جلي 
وثنظموسريف بأذن، جهرا يكون بل بعصا، لعقكم يثادي كإ مرثسر يموت 

أمحلؤدهمثآ؛ ■هنعلؤأ لا ؤ كقوله؛ وهذا وسلم~ آله وعل عليه اف ~صل به يلي 
دعاءةمحنلوا ئلأ لثيء ذءاكم إذا أي: ]اورر:مآآ■[، بمثاه سكإ تءءظلمَكرءلي 

عليكممحب بل نحيبوا، فلا صّثتم ؤإن أجبتم مئتم إن لبعفي، يعضكم كدعاء 
ِدا٣ ^١ زلؤثوو ق آنثبمثزأ :p\ ١^ ثتأجا ؤ -تال: قال كا الإحاية، 

هلعض آلثولَوهربمتمبمكم قيهمِؤألم> وهناقال: تالأنمال؛أ'ا[، ءن-يبممحإه 

قولوا:ولكن محمد، يا تقولون: فلا يه، Jتنادول بإ ثنادوه لا أيصا: كيلك 
ذلك.أشبه وما افه، ثئ يا اممب، رسول يا 

ينأقر تم' ى أن إملممجِص ين ثق >ولأ 
قوىالصوت رفع عن ئينناكم إنإ يعني: أ•مالكلم، محبط أن كراهه يعني: ه دعِإنئا 
تتلكأتعل ^١٧ كزاهة: لتعض؛ بعضكم كجهر بالقول له اجهر وعن صوته 

اللمي.صوُير فومحا صوثه يرقع الذي أن عل دليل هذا ففي ه، دعث،وق لا محآثد 
يشعر؛لا حث من عمله عئبط ئد أنه فيه الناس لبعض كجهرج بالقول له محهر أو 

عنرد0 >[ذتسوب( والأستهادة ه امتهاثه؛الثسول الرء ٠^، ل ثبعل قد هذا لأن 
العمل.حبوط ئوجب الإسلام 



٣٤٥الق1ءاسقرسائإة 

الصوت،حهووي نمحؤققبمه شإس ين ميس يى ثاث لكن الأنة هذه نزلت ولما 
ثنضزلا وصار ينه، ق يعيب الأنة هذه يزلث، فلمإ س الثى حطاء من ولكن 

ثزلتامنذ يته ق أنه فأحتثو٥ حمنه، وسأل ه ^مول ١١فاقمميه هؤ الئى محالس 
ال؛ ٣٠١٠أكن كأيا ؤ مولت تعال اش إن فقال يسأله، وسولا إليه ذآرسل الآتة، 
محللأن تعص بمتضبمكم ألمولَةءهر د> ههرؤأ ولا ألني ٣؛؛، مف، أصوكم مبموأ 

النار،أهل من وأنه عمله، حبط قد وأنه لالخجرات؛مآ[، ه دثعِإنب، لا ؤأتنر لءعنلكإ 
ررأماوقالت ا-إف، أهل من أنه البي. وأحثرْ فحفر به، فدعا البي فأمر 

ممتلا، ر ونحست، بل : Jliالخنه؟« ويدحو ^٠١ ومتل حم؛دا ثمحس أذ رصي 
و.الثسول بشهادة الحنة وستدحل حميدا، وعاش اليإمة، وقعة ق سهيدا ؤئئبمثئ 
انإئكل لأن يعنه؛ الحئة أهل من يأنه له ينهي ممن ;ؤ.بمنئ يابت، لكن ولذلك، 

قهوالنار ق يانه له ينهي إنسان وكل اُؤ^، فهول الحؤ ق بأنه المثر له يشهد 
قمؤمن كل نقول• يالعموم، له فنسهد الرسول له ينهي لم من وأما لنار، اق 

أهلأومجن النار، أهل من بأنه معم لشخص لنهي ولا النار، ق لكفر وكل الحي، 
ورسوله.افه له سهد بإ إلا ا"اق 

قئهزأن ان لإئيجوز لا وأنه هؤ الرسول ينظيم ييان ال؛كريمة الأنة هذْ وق 
اوسولصوُت، عل صوثه يرخ أن له يجوز لا وأنه الثاس، لسائر كجهرْ بالمول له 

يكلمهبعضهم لكن حش بذلك الصحايه نأيت، الأنة هذه نزلغ ولما 
أحزي.مث؛ ينقته حش إنزارْ مى يقول ما ه الرسول بمهم ولا مارة، 

أ-م-بمعاوارزاق)اا/؟مآ(.



وقاءاتااسواا1سؤح ٢٤٦

^،٥^٠^٣الثسوJ بأمر اسهاف من كل أن عل دلل أبما ^ ١١هذه وق 
رده،به والاستهزاء رده،  ١٣^^^>الثثوو( الأستهاثه لأن حائط؛ عماه فان 
ولنؤ قال; اف. برسول يتهرووف كانوا الذين المناشد ل تعال القه قال كا 

~ويعنووامولول وكانوا لاكوة:هآ"[، ه وقب فوض يكنا إنما لمورك> تسثأكهتّ 
أونغ-ينتي: بطونا- أوعب هؤلاء ءنائنا مثو وأينا ما وأصحابه-: اللمل. 

الثئولسألهم وي الأية، هذه ، ٧٥١فأيزو ^!١، أكدب ولا الiماء، عند أجس ولا 
حه،:ني:هإبمملأردة

ورّومحءكلثن^٠١^، أيأش ه الأيه؛ اف؛هذْ فارل الهريى، عنا به لنمطع ولكن 
]اكوة;ها--ا-ا-[ر4ُ ءيمتدءاتؤ سذووأ لا . ثثتزءوى 
مرثي،كافت فهو عثومح0قممم الثثول شث، من أن الصحح: كان ولهذا 

ه١^ بخق  ١٧ملث؛ ز ،، ٣١عنه ^!٤ لا لكنا تنتن قثا تان، فان 
يتوبوفالدين المسالمين كساتر عليه صلينا الصائمة النصوح ثويه بعد يتنناه ؤإذا 

مزازكفرآومزالمناصي.

ه:اثب يسول عند آصوئهم يعئؤذ آقبئ ^إة تعال: قوله مثر 
فقال:افه. رسول عند اصواتم يغصون الدين عل تعال افه اثز ثم 

ثهرلاثمؤئ ثلويم أس آمتثى اؤ;بم أش عند آنومهم يثئؤن أكبي ولأ 
الخموعن صوته، فوق الصومحت، رفع عن ثى تإ ]الحجرات:"؛[، ه ءد> وأجر مثغنأ 

،،٧٥١رسول عند اصوامم يعصون الدين عل أش لعض، بعضنا كجهر بالمول له 
لكنصوُتج، رغ ولا صحن، ولا إزعاج فلا بادُب، ويككلموف بجفوما، أي• 

(.١ ٦ ٦ )ّ؛/ الكبم العجم ق اممرانر أحرجه ( ١ ) 



٢٤٧ااقاءاسهرسائا 

ذكرلانثوكاه، ،أرمم أس أثمن اك؛ن ؤاوؤفأ الله! محال وعض، ياديت، يثكلموف 
ثنظءقآه أؤكك أثب رسول عند آنوئهم مئؤئ أفيث ^إة فقال! الإثار٥ 
وذلكاليد؛ عل الذالة الإثانة أمإء من أولاء لأن لزلتهم؛ رنمة وي 

عندأصوامم يغصوف الدين إن قال؛ لو تشم الكلام لكان ؤإلأ منزلتهم، لعلو 
لرمحتةبيانا الإثارة؛ باسم أتى لكن للمموى، قلويم افه اشحن الدين هم اممه رسول 

وعلوثا•منزلتهم 

ءكاتتللمموى، أحلصها معناه العاJإءت قال ه للنمئ ثلؤيم أس 
فعصوالهم، وجهها الدي اممه بادايت، ثادبوا ولهذا عَققل اض بتقوى مملوءْ هلوبمم 

•ه الثسول عند أصواتثم 

عقيموأجر لديوببمم، اممب من منفره نأجر ثوابمم؛ 
لقوله!الخف، صلاح الصلاح أن إل إساره الأية هذه وق الصالحة، أمالهم عل 

الحديثق ءفييأئ!أؤئم الثئ محاو وك،ا ه، لأنموئ \ئثتاوآئلم أسمحي اك;ي ؤؤؤق 
،مرامت، ثلاث اكنس، هومحل الذي صدره إل ؤيثير هاهناء *التئوى الصحيح! 

ظاهراالعمل إصلاح وهي الحوارح موى أما اكاو_،، موى المموى أن ثالث، ولا 
شحبموزأ وأ0 ^١٣ ٠١ثجلى تؤهم ^ؤإدا المهئ، من حتى يثع فهذا 

نسألالصلاح، -تا الي هي اكنِّ،، موى عل الكلام لكن لالأسون;أ[، لسلإه 
ذلالث،.وإ;اكلم أن:نزثا اال4َ;تال 

 ،i؛b؛U^ ؤإذاالعابئ الثاس بعفن يفعل ه لقرئ ئلوثبم أس آنثثك ائ!بما
اممه،منصتة عل مانلم وهو ثمنه، يزكي كأيه هنا، ها التقوى ثاو! عليه أنكريتج 

رفم)إا'ه؟(.السلم، ظلم تحريم باب الروالملة، كتاب، ت ملم أحرجه )١( 



اق1ءاتاك1بائسن ٣٤٨

الشلأف _؛ الخوارج للكنت تيا محا ها ما كان لو ئهولإ: يكل له مقول 
مثدتؤإدا ئت، ا-إلثئ صتح صيحت إدا مصعه: الخثد ق وإو ارألأ قوو: يه 
لكسبال0^1، معصتة عل تحزا شحصا تجد ٠، ااملب،<ر وهي ألا ظ؛* ١•^،^ مد 

لك؛فيقول اممه، عقاب من ونحوفه فتنهاْ الدحان، وشرر_، اللحيه، وخلق الثوب، 
لكانيقوى، فيه القالوب~ أي• ها~ ها ما لكن لو ت نقول الخواب ها، ها التقوى 

الخثدوإلِفي ®ألا البي قول الدلتل■ يموى، فته ايوارح" ءنا~أي• ما ما 
وهئألا ئه، الخ1ن مثد مثدمحت، ؤإدا ؤثه، الخثد صلم صأحث، ١^١ مصعه: 

اص:

الماياة،كتاب ت وملم (، ٥٢رقم)لدينه، امتثرأ من فضل باب الإبان، كتاب اليخاري' خرجه ا١ 
(١٠ ٥  ٩٩رقم)الشبهات، وترك الخلال أحذ باب 



٣٤٩اواقاءاسقوسالأة 

الأ،ظا؛

الإسراذسداقامداع:١- 
أنل فهل الحمعة، يوم الخروج وأردت اعتمزت يقول؛ شخص السؤالت 

وأدهن؟الودلع طواف بعد اعه مأجلس 
ثمللود١ع طاف لو لكن ثيء، آخر يكوف أن يد لا الودلع طواف الخراب• 

لأنهالصلاة؛ بعد ينصرف أن باس فلا ومل، معه وبقي للجمعة الإمام حمحر 
ثاهز«راا.م اشم صل للودنعثم طاف ررأنه اللمي. عن مث 

••ؤصؤ(••

ننافرا:الثسقدالآخ؛ووكان ق ادرلذالإمام ض حكم ٢- 
١^،ص ي الإمام وأجد ال1جد إل ق عئدنا الحكب ما الثواو: 

الطلاببأن قولكم عل محصنا، أم رباعيه انم هل أدوى فلا تلم، معه ودخلت، 
الطلاد_،مذ أعلبهم اتثها التي الجاعه هده بان علكأ المصر، •ص لهم العر؛؛ن 

ثانأ؟حماخه هي ؤإنا الأخلأ، الحاعه ليت بأما وعام المغريذ، 
بعضق نحصل ما لأن الحاو؛ ظاهر إل يظر الحال هدْ ل الخراب• 

انانامحي الم3لار ق أو يصلوف، انانا ويجد الطرق ل ان الإئببما يمر الساجد، 
كانإذا الحال، ظاهر إل ينظر منافنون؟ أم مقيموي، هم هل فيشلثج يصلوف، 

الثمر،ملاص لابس وكونه أمامه، حقيثته لكون افئ ماثه الرجل هدا ظاهر 
ا-ئج،كتاب ت وملم (، ١٥١٣)رقم وفضله، الح^ وجوب باب الح^، كتاب اليخارىت أحرجه )١( 

(.١  ٤٣٣ ) رقم ونحوهما، وهرم لزمانة العاجز عن الحج باب 



تءاات(اسابالفتوح ٢٥٠

الإتمام.لأن!لأمل ثىءٌفاتأ؛ عدك يتر-ثلح وإذاَلب فبمومنافنا، 
••ؤصؤ(••

كرضشأشسمايايجاد.٣- 
انجاةإل نمل البمر، من قريبا المدينة وسط j جيم ل صل رجل الثواو: 

قالثائر، الموصع ق القبلة أن اكتثث صلاته من انتهى فبعدما الملة، انحاه عثر 
ممره؟أيام عليه ْردت، أنه خاصة الثحص هزا عل فإذا العكس، 

القبلةلغير صلأيه لأن الأن؛ الصلاة يعيد أن هدا عل الواجم، الحوائج! 
صلاثهيعيد أن فعليه ليجثهد، نقول، حتى اجتهاد محل ل وهوليس صحيحة، غير 

وهدا؛، دكزهاءرإدا ررهلثصئها أونستها صلاة عن نام فيمن س السل لقول، الأن؛ 
امالأالآن،هوالآن.بملإ

*•ؤصى••

ممسطنيداراشاصواثاني:٤- 
الصلاةحكم ما الخنل، من اكال الشهر ؤ، وهم، جنيئها ممط امرأة الثوال! 

الحالة؟هده ق والصيام 

ماتاليس الدم هدا لأن روحها؛ ؤياتيها وتصل، تصوم المرأة هده الخوايح! 
أنبحد إلا يشت، لا النفاس أن وذللث، اد، فدم العلمإء عند يسمى ؤإنإ حيقا، ولا 

الإئان.حنق فيه يتب؛ن أن يمكن لا الشهرين وأثناء الإنسان، حلق الحنن ؤ، ذ~ير1، 
أنهر.ثلاثة j، يتثيرأا غالبا والخلي 

(.٦٨• ) رقم الفاثة، الملأ0 نقاء باب الصلاة، ومواضع الساجد محاب مسالم؛ أحرجه 



٣٥١الق1ءاسقرسالاة 

مجين١^هيفيؤالأمربالموقوالثهيهنالثم؛٥- 
الظاهرةالنكرات بعض وحوي الحمح ؤيعلم فضيلمحم يعلم كإ \ذثو\و1.' 

الإنكاو،كيفق المحتر عل أمكل وقد الفثن، من فيها وما الينة الدن ي خاصة 
مناله~ ~هداهم الثسايت، أعانن، إن حيث الهيئة، رحال عل مقتصزة هي وهل 

لوجودعنهم؛ يسقءل العمل هدا أن بحجة الإنكار بواجح يقومول لا اللتزمال 
والناءلة،الخْلآ ق ١^٥^٤ من الخوف بحجة ينكر لا وبعضهم الهيئة، وجال 
كثزةنحيمهم الهيئة رجال وبعص يوم، بعد يوما تزداد النكرات أصحت، لدلك 

تيلإفز؟رأي فإ الستعاذ، فاض النكرات، 
بهقام إذا كماثة، فنص الكر عن والنهي الأمن؛ادموف، أن رأيي الخوان،: 

يأمرواأن الناس عل وجب يكمح، من به يتم لم ^١ الناس، عن ممط كفي، يص 
افلأن والئن؛ والزهق بالحكمة يكون أن بد لا لكن النكر، عن وينهوا بالمعروف، 

أوبمنش،هبميم ص> تنا ءرثُ لع< ؤ٥٥،" وقالا؛ فرعون إل وهارول موشى أرّل 
]ءك:؛أ[.

الخكمه،_؛J، فهدا الفعل أملونم، أو المول كان؛اسلوهمت، مواء الحنق، أما 
منكنهذا يقول: ثيء اف الإئيعرص أخياثا ولكن به، اف أمن ما خلاف وهو 

هداق الواطنين خصوصا حرام، أنه يعرف كل مثلا، اليصة كحلق معروف، 
ويفت،أكتزهم، وما لحسه حالما اثا إيرأيت، كلمإ حعلث، أنني لو ويقول؛ البلد، 

النهيبنقوط نقول، ربإ الحال هذه ففي ممره، مصايح فاثئني الثيء هذا عن أتياه 
احتئلك، حصل أنه زصى لو لكن ممرة، مصالح مسه عل يفون، لأنه عنه؛ 
وتقول:باض، أن نحثن فحينئد مقهى 3، أو مقلعم 3، أو دكان ق الزجل بيذا 



لق1ءاتاكابالذمح ٢٥٢

وتقولكي؛رة، حقك ق صارت الصغثرة عل أصزرت إذا وأنت محرم، أمر همذا 
الإنسان،عل فهدا وئيه أئرْ ل عنيما يكون أن من ا"ةوذج وأما الناسب، الأمر 

برفق•ينهى وأن يأمريرفق أن الإناف يستطع 
منبه قام إذا كثاية، فزض ملنا؛ ولهدا مكان، كل ل لبموا الهتثؤ ورجال، 

المنكر؛ينير غير وهذا الناص عل وحب به يقوموا لم ؤإذا الئاص، عن نمط يكفي 
وثنير.وأمر، يعوم، أمورت ثلاثة هناك لأن 

والمسوق،الئزك ص وعئدر الإسلام، يعرص بان أحد كل عل واجه الدعوْ 
أنوالتنير؛ مباشرة. كذا معل لا الثهي• أو كدا افعل الإئسالت نحص أن والأمر 

تعاقتقال مطالما، افه إل بالدعرة الأمر حاء ولهذا المنكر، شم بقسك أنت، تقوم 
مطلئا،المنكر عن والنهي بادروف الأم وحاء ء، ١ ٢ لالحل:ه ه رش س؛تؤ، إئ يغ آؤ 

ينشئلم دإ0 يب؛، هلثثةئْ ةقكنا منكم رأى ررس ءقالت ممدا بالتنير بالأمي وحاء 
ثليسالثاس وبعض ٠، الإي،انٌر أصعق، ودللث، بلبؤ، بمتهئ لم جأ قبلنايؤ، 

المنكر،عن والنهي كالأمر؛المموء-، بالتثيثر الأمر أن ويظو_ف الأحوال، هن>ْ علميهم 
ةنجد لز فإذا كلها، اكلاث هذْ بتن  Jyبل بيني، فزى الني. كدللمثؤ، وليس 

عنوينهى نأمرنحن؛المغروف علميناأن وجب المتم؛ عن ؤينهى يأمر؛المنروف، من 
ْقكر،عن أومتا معروفا أمنه صار معي ثحص عل الأمر نلهلنا إذا لكن المنكر، 

الرجلهذا -يا يلبس اش المعصيؤ عل نكلم وصريا ابمع هدا ل مثلا ئمثا إذا أما 
الله.إل الدعوة باب من هذا صار 

(.٤٩رنم)الإيان، من النكر عن النهي كون يان باب الإبجان، كتاب ت لم مأحرجه 



٢٥٢اااقاءاسقرسائ 

^^هم|سببمثنواونيف|يجمم؛٦- 
الحالاتبعص ويعاين أحيائا مع ونبكتيْ، السحر انتثار يلاحفل الثوال! 

الأياتعاليه يقرأ وحنن مسحور، أنه عليه يظهر من وهناك عجيب، بثكل المتتثرة 
تحدثوالئحزة، فرعول ْع موسى قصة مثل التعبثر— صح —إن الئحئ فيها اش 

العلاجمن ينفئ حقيقة الأشخاص بعص ولكن الأيات، هذه ْع مباشره ماعلأت 
هؤلاءلأمثال خاصة فاشيحة لاكيهلان، عيه هناك يصبح ثم إلخ، • ؤيتردد• أحيايا 

أننتءْاءثرةأئاق اممه عل هذه، مثل علامات عليهم أصيبواوظهرت الذين الأشخاصن 
فيك؟اممه بارك الفائدة، فيها محعل 

القحةاعتلال ل كبثر أثر له الوهم أقول؛ إثني للعموم، المحيحه الحوابت 
بالعين،مصاب أنه أو منحور، أنه يتوهم الناس مى وممر أيما، العمل واعتلال 

لحق،عل أنه وظن الممس، و انفنل والتحثل التوهم كثز و\ لكن كيلك، وليس 
بالعين.مماب أو منحور وأنه 

الأوهامهدم لأن الأوهام؛ لهده محئعوا لا أن المسلمين إحوال انصح فأولأت 
الامتعادةمع اممه- -بإذن زالت، عنها وتلهى عمل إذا او والإنالنيهلان، إملاء من 
أوالصحة، معتل اف الإنوصار حقيقة الأمر ومع إذا لكن الرجيم، الشيهلان من باق 

والناس،الملق المعوذتين مثل! الكريمة الحز؛الآياتا ينقض فانه التقكير؛ معمل 
سثءلئتآ4آس إن ألنحر يه :بمثتم ^ما مومى؛ عن تعال الثة يكرم وما الكربي، وآية 

اخزىبادوية يقابل فهو بأدؤية، السحر كان إذا أوبادؤية ذللئج، أشبه وما [، ليونس؛١٨
الناّز.الدينينالحوو عند معروفة 



لق1ءاتاكاو،الذمح ٢٥٤

الطلاق؛مض ولده وحكم\ج؛ا\و\يوو المبلية، اسبية حكم ٧- 

وهذاميلئر، )هذا العصمثؤ قضية من الجتمع ق عئدث ما تعلم الثواوت 
نشئؤإلأ طلمها وءالت ابوه، عليه فعقب قبيكه غتر من روج رجل قبيلي( غير 

رأيك؟فإ وسك، ييي الصلة 

أذهبتعال الله لأف الأمور؛ هذه مثل ق الملمى أئصح أولا؛ اُبمواب• 
بمغيأن البي. وش التعس، عن ومانا الخاملة، رُة و. البن برسالة عنا 

إلاأحي عل لأحد ممل ولا رائب،، من وآدم لأدم كلهم والناس أحد، عل أحد 
شكلا لكن ]سم\تص ه آثم و ءأ أ.ًيء ون تنال: قال 1شوِىم 

لهيعرف لم من ومنها ذلك، يوف ما ومنها عال، هو ما منها تختلف الأنساب أن 
اسبهما او يالخفمحرى(، او ءرالنبهلى يالنامحن عند مى يما وهذا الحرمب، ق نب، 

١[،]الحجرات:• ألثفيئفللمأه ؤإثا تعال: قال يالإنلأم، دهثت هذه وكل ذلك، 
وحلمكدثك رصن0 س جاء'كم ّإدا اللمل عن الحدينؤ 3، جاء ولهذا 

/وماديث«ر الأرض ق فتته إلامذلواككن النب— يذكر ~ولم مأمحخوْ، 
لسؤالكا(المباشر الخواب هو )وهذا الرجل أءجستإ قد المرأة هن0 كاك فإذا 

لهينع فلا يطلاقها، ابوْ أمره ؤإن حتى ، ١٦٢فليسثضك، وخلقها ينها دل 
\لمثجب.(قطع الذي هو الوالد إن ل عقوقا، ذلك، ق معصثنه يعتمث ولا يطعه، ولا 
تعال؛اممه قال وقد ^->^، JJالقاءئ فهو بك، صلى أق2لإ فان أئمتها إن قال: إذا 

٤(.١ ١ أحمد)٥/ أحرجه )١( 
(،'١ ريم)٤٨ فزوجوه، ديته ترمحون من جاءكم إذا جاء ها باب، النكاح، كتاب، الآرهذي؛ أحرجه )٢( 

١(. ٩٦٧رقم)الأكفاء، باب، النكاح، كثابح ماجه: وابن 



٢٥٥اثق1ءاسثوساءةة 

افينأوكك< . أدبم\قلإ ؤبمطمأ ؤ، ميسدؤأ آن ميم ,؛ن قثسر ئهز ؤ
بئنالممريق محاولا أن شك ولا [، YrYY:uj]؛ه صئم مأهآئننص 

IcJUالثحزة، عمل من ذلك الله جعل ولهذا الأوض، ل الإفساد من وووجه المرء 
٥والشحن ]اوةر0;آ'ا[، ه وذد؛ءمحء ألم بين يهء يؤذن؛فرى  ١٠ينهما ؤبثُُئولا 
إنسمحإأهآ آثه إن اليحر يف يخثر ^ما عثيالمأثْقئيمت موسى مال كإ شاJول، 

المسدين.مى الشحنة فجعل تيرس:اح[، ه ١دمدتي لابمخعمد أقن 

أنمحاول الذي الأب فهذا وأهله، الرجل ينز الممريق سترهم أعظم ومن 
لال الفمن وهو الشحنة، فعل جنن من فعله يكون وزوجته، ابنه ين مرق 

ممنيكون قاطعه، ؤإلأ الزوجة بطلاق ابنه يأمئ الذي الأب هذا فيكون الأرض، 
أنميم إن عسيتر مهل ؤ الأنة'. ق حل فبم. الأرص، ق وأفند الرحم قطع 

وأئم2،أشنمحن آق؛" ثتهم الن آمحكك . ؤملهمأ أمحدني ي مسدوأ 
.[Yr-YY:_]^^^

قددات ما زنجتك الزم وأقول; الابن إل نميحتي أوجه الأن وأنا 
مسك،ق اممه امحق وأفول: الأب إل أحرى ونصيحه وحلقها، دينها ل أعج؛تلئ، 

الزحم،مطع ي وكذلك الأرض، ق الإفساد ق فممع وأهله، ا؛نك، بن مئق لا 
وسواءيزض، لم أو أبوك رصي وسواء عليه، أث فيإ امض له: نقول والابن 

أنوحاول، إليه ادم، فانتؤ وقاطع، مد أنه قدر إذا ولكن وصللث،، أو قاطعلئؤ 
وحده.علميه أبىفالإثلم فإذا مله، 

فطلمهازوجته يطلن أن ابنه أمر يقهقتن عمر إن الثاس• بعص يهول، مد 
عنهانئل الماله هذه إن نقول: زوجته، شللق ولدي آمر وأنا ه اللمى بأمر 



لقا«اتااوياو،الذتءح ٢٥٦

زنجتي؟أطلى أف يامق أب؛، إن ت يقول رجل فجاءه لآءهآسئ1 حنل بى أحمد الإمام 
لا؟أم فيها هوراغب هل ٌألئ.' أحمد الإمام وأظن يطلمها، لا أمنك ولو له! فقال 
زوجتئ،يطنق أن ابنئ أمر قد عمر أليس ^١^ ئطلمها، لا فال! راغب انه أحترم ظإ 

هوىبمجرد امراته يطلى أن ابنه أمز ما عمر ٠ ■ءمر؟ر ابوك وهل قال• فطلمها؟ 
الصيحة.من أنه رأى لأمر لآكن عصبثة، أو 

وحلما،دينا أعجتته قل. دامغ ما زوجته يتقي أن للولي• أن القول• وخلاصة 
ينصتا.أولم ابوه أو أمه رصت مواء 

*•ؤسى••

أذثتؤارتوحيدظمامخ.- ٨ 
رسالتهموربيه الرسل دعوة مقتاخ ررإل المارة• هي•؛ 3، رأياكم ما القوال؛ 

وأساله®؟وصفائه بأنإئه —سبحانه— العبود عرية مص 
)الئتوىن،الإسلام مخ ويكنها العلإء، بعص به عو هن،ا الحواب؛ 

إلهلا بأنه له الشهادة تظرم ئنركها لكن الإلهية، الئّالة زيدة أنما امحوثه(اأر 
يوحده.أن ذلك من لزم وصمايه يأمإئه اض عزف نس كل لأن هو؛ إلا 

••ؤصؤ(••

اسواثامماطسساسماث٩- 
حتىالعلم طالب عل نحب الي ا-محلوات هي ما العلم لطاف بالن؛ه الثوال؛ 

م.٤^؟الثلم، ومهح وال£ق الكتان، عل قاء أقوتا uأا يكوف 
الخابلأن)؛/اماا(.)؛(طقات 

(.١٨١الكبرى)ص• الحموية الفتوى ، ٢١



٣٥٧اله1ءاسقرسالنة 

تلاوة،عئثظه الكريم القرآن عغتبمل اش كتاُس، حمظ هي■ مرنتي، أول الجواب' 
الثقمن صح ما ذلك بعد ثم ثيء، أول هلءا حك،، به ويعمل معنى، ؤيثدثرْ 

ءالعال، كبه ما ثم الرام(، و)باووغ الأحكام( عمدة ك) ا،لختصزةت الغتس، مثل النبوية 
وكيلك،الفمه ق العناء كبه ما ثم أولا، بالمحتصرات، ؤيبدأ والئوحيي"، لعثامم■ اق 

وصرب،،ثحو، من العربية علوم وهي• الألة، علوم إل بالإصافة بالمختصراتؤ، يبدأ 
نفثهمحمل ألا العلم حلالسؤ به أئصح الدي الثيء ولكن الستهلاع، بة-ل"ر وبلاعة 

ينمىأن يوحسؤ هدا لأن كنسإ؛ عدة الواحد اليوم ل يمرأ بحيثا سحمل، لا ما 
كالحامي.فقط ما إلا العلم من يتمل وألا بعصا، بحقها 

الأصوللأف والمواعد؛ بالأصوو يعثى أن العلم طنب، ل ثيء وأهم 
انالإئومحل كثيرة، ائل ممحتع قواعد عن أو صواثط، عن عبارة والقواعد 

كبيرا.انتماعا وينتض أوالصايهل، القاعدة هده إل علميه تان؛، مسالة كل 
 ُْ ْ ٍُُُ يوجهةوالعالم عالم، يل• عل العلم يطلب أن للطالب، بد لا حال، كل وعل 

لحاله.مناسس، أنه ب،ايرى 

••هصث(••

الئهيعيىرنياسوتسضاتجي.:- ١٠
أي;موته، بحد عنده البب،. عنق الصوت، رغ عدم يثمل هل 

ئتيه؟عند 

قولهي يدخل عقوأيقلاوئم الرسول نر عند الصوت، رغ الجواب• 
لكننحاطثه لا كنا ؤإن ]الخجرات:مآ[، ل؛عهاه دآثول،َةجهربمنيًظم أت جيهميأ ُؤولأ 



لق1ءاتاساواائقتوح ٢٥٨

منوجلين ;ظ^بمئ عمر نبع لعا ولهذا قزم، عند الأصوات ثرلهع أن يلين لا 
أينت وقال مالهإ ق\ئإلأوأئزأ اللمي قم مند أصوامإ يرفعان الطائف 

لفعلتاس هذا س لوكتا قال: \لج من مالأ: _؟ ي أي من قاَل; ثم 1قا؟ 
قيعند صوثه ائ الإنلا أن ١^ تمام مذ أن عل  IJLفدل،وكذا«رأ*، كدا 

ذراعهعل حلمه والمله الضر أمام يقف تجده العلأة بعفن فنله ما وأما س اللمي 
هذامحب لا والرسول. منكئ، فهذا الصلاة، ق خشوعه من أكو وحنع الثنزى 

ذللث،وْع الصمة، هذه عل القير عند دةفول أتانا نناهد لأننا يه؛ يرصى ولا 
يتحرك،أن أبى عنده من لتمر رحزحة أن أردت لو حتى يتزحزح، أن يمكن لا 

ثعبداالوقوف هذا يكون ربإ قلبه، ق بإ أعلم واممه عظيم، منكر أنه شلث، لا وهذا 
يشعر.لا حين، من مشركا فيكون ظخألآلأْؤقثمُ لالثسول 

••هيء(••

طرالإبمعنياسممم؛م؛- ١١
امما ١^^: وكان ١^(، عل )نوت بننانج ل لكم تبعت ١^^: 

ذكرتالحوايت، وقبل بالحواب، فتمصنم الدكر؟ عل المسجد ق عشعوو وم قق 
الممصيل؟هذا لو فحثذا مصيلأ، فيه أن 

ودرسقراءة عل اجتمعوا إن ت مصل فته الدكر عل الاجتاغ ابواُي،• 
هووهذا يه، باس لا فهذا غيره؛ أو الفقه، أو ا-لثديث،، أو التمسبمر، ق كان سواء 

أيمااجتمعوا ؤإن هذا، يومنا إل الأمة وعادة الرسول عادة من 
به،بأس لا أيما فهذا لخمظه، القرآل عل يعضهم يتلو بحسن، القرآن عل 

(٠ ٠٤٧ ؤ رقم الماجد، ق الصوت رغ باب الصلاة، كتاب البخاري' أحرجه ( ١ؤ 



٢٥٩الأقاءاسقرسائ 

لكنئعوئه، والخإعة يقرأ واحد لكن أو لوحده، يقرأ شخص كل لكن مواء 
الأصواتويردعول مح٠عول أتهم يمصى• للمعبد، لكن إذا وأما للتعبد، لا للتعلم 
اليع,مى فهدا يعؤا، لا ثعثدا حميتا أويالمرآن حميعا، باليكر 

••هصى••

حطا؛اشث مثل من حكم - ١٢

الحكمما حطأ، لكنه عمد، بغثر ابنه يدهس قام الس ل كبثر رجل الثؤالت 
الثغر؟بمرض مريص بأنه علتا عليه، 

يالزمهأنه بمعنى! الناس، س فهوكع؛ره خا ابنه ان الإئقتل إذا الحواب• 
فلايستهإع  ١٧فان متتايعم، ئهزين فبصيام نجد لم فان رثه، يكمر؛اءت1ق أن 

إحوانله لكن إذا فمثلأت الأمحت،، موى هم الدين للورية فهي الدية أما علته، ثيء 
ؤإحوانه.لأمه الدية صارت أبناء له وليت وأم 

ؤإذاللززلإ، حق لأما ، ٤٧١منخ إذا إلا الدثة بدثع الأب هدا ئزم 
إطعامفيها ليس القتل كمارة لأن إطعام؛ مى كماره عليه وليس باس، فلا نمحوا 

إنءافيهاإءتايىأوصيام.
••0صو(••

آم:نحج ض ابناءالأم إش بالوضاهة الإخوة ضوة - ١٢
سوأرصعث؛^1 أ؛ناء، منه وأئجثغ رجلا ثزوجمئ، امرأه هناك الثؤال(ت 

الئامحا،الردج بما أبناء وأتجث آحر رجل يى وتروجغ الروج، ويوق بنابجا، غثر 
الروجمى للإحوة أنثا تكون الأول المرصعه البنت، هل 



)ق1ءاتاسبا،لفضح ٢٦٠

يضيفونحن واحده، أمهم لأن الأم، مى إخوة وي؛كونول نعم، الخوابإت 
التيالبنت تكون فهل أخرى روجة له الروج هدا لكن لو اجواب• هذا عل 

روجتازتله رجل هذا أي؛ الأخرى؟ الروجة لأولاد أخا الروجة من رصعن 
أحثاالبنت هذه تكون فهل بنتا ريتم—، فارصعتر فاطمة، والثانية رينب واحدة 
إحوهيكونوف عنها سألث التي والسألة الأيت،، من إخوة يكونوف فاطمه؟ لأولاد 

والأب،الأم من منها للراصع إحوة يكونوف روجها من المرصعة وأولاد الأم، من 
منص ى ح>و\ع من *كئت؛ ه: الثذ لقول تمائا؛ لكش، فاوصاغ 
يكونونوقد فقط، الأيت، من إخوة الإخوة يقون فقد هذا، وعل آ، الئسب،اار 

والأب.الأم من يكونوفإحوة وقد فقط، الأم من إحوة 
••محسء(••

ع،آااثموامم1مايجاني- ١٤
الحإعل؟والقيام الصيام حكز U ص: 
نتنم أنه . ١^؛، عن بث، لأنه أس، أحياى.^١^ القيام \ط ص: 

بنافه وعبد منعود، بن اغ وعل. ٠ اليانُ بن كحذبمه أحيايا، الصحابة يعص 
وقالوَااليوم هذا صائوا أن امق لو لكن له، أصل فلا حمائ الصيام وأط ء؛اسرآ'، 

كتابت لم وم(، ٢٦٤٥رنم)علالأسأب، الشهادة باب الشهادات، كتاب اJخارىت أحر-بم )١( 
(.١٤ ٤٧رنم)الرضاعة، من الأخ ابنة تحريم باب الرصيع، 

الليل،صلاة ق القراءة تطويل استحباب باب ونمرها، المسافرين صلاة كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 
رفم)آيي(.

كتابومسلم; (، ١٣٨)رقم الوضوء، ق التخفيف، باب الوضوء، كتاب اJخارىت أحرجه )٣( 
(.٧٦٣رقم)وقيامه، الليل صلاة ل الاJءاء باب ونحرها، السافرين صلاة 



٢٦١اوقاءاسقرساإنت 

سمومولأو عدا، سصومول أتم عل امقوا ؤإذا بأس، محلا مط واحد عند نمطر 
ماةن،أدلكص،هالأأْله

••هصى••

يدفواتجى:عدم- ١٥

ؤيقولوزتابن، من حوما مميتة؛ شكل عل الدن، عتن ينيؤ، حكم ما السؤال،ت 
يدرولا الملة مى همج كم إنه قالت من فهناك بابهل، يدر وهل الخن، تءد إنما 

بالخهل؟

التإئمفهومن طبيعثا، ولا ثزعيا سبيا ليس هذا لأن محور؛ لا هذا الخوابت 
منابن إن قالت من ثم شرك، بأنما صئس؛محغ الئئ وصمها التي 

بنصولهذا لا؟ أو حقيقة هذا هل يذرى لا لكن كثترا هذا مع ن الذئب،؟! 
يدخللا الخن أن ويدعي بيته ل ويعلقه الدئس، جلد من شيئا عنده محعل الناس 
قراءةهو حقيقة ابن س يمنعالث، الذي حطأ، هذا ولكن فيها، ذللث، كان إذا البيت، 

خششبمان ذلا٥;؟ لخافظ اف من عي ظ م زولة  UUالئزؤ،»_ آية 
بمسح*َ„را(ًُ 

هوصحيح، عتر فهذا بايهل، يخدر ولا الملة من همج كم إنه قاو<ت ومن 
سبس،ليس هذا فيقالا ب، بسهذا أن ظن انتهت ما عل بناء ا،لثة، من قئرج لا 

الأصغر.الئزك س لكنه الثزك؛ من وينليمه قزعل، 

جائز،فهو الموكل فأحازْ تجا ازكل فترك رجلا وكل إذا باب الوكالة، محاب البخاري: خرجه أ ا
(^٢٣١١.)



اق1ءاتال؛ابائصوح ٢٦٢

ئواجددآلا باجهل؛ معذوو إيان كل بالحهل، يعدو أته شك لا لكن 
.ر لعلت قد اش! فقال ]اوقرة:آ'ا/'ا[، ه لحكاظ \و ينا م—إن 

••ؤصق(•*

والديذ؛ورسوثه اأئ4 سب ض على الذرس1ئ امحح،ىم - ١٦

أنالحجرات، سورة أول مسير ق حديثكم معرض ق لأويذ لقد السوالت 
اغيب يمي رأيك وما قله؟ وجه فا ولوتاب، حتى يمثل س الرسول سابه 

أكنت يقول يعض< عندما أو أحد، عليه ينكر عندما الدين يسسأا أو نتحاةةوةتاك 
أوألتنردك؟وينك 

للثئولحق هذا فلأل . ١^^٠١؛، ساب أعيي؛ ئله، وجه أما الجراب• 
كسائرفهو تاب، قد كان ؤإذا وفله، . لرسولنا ثثار أن بد ولا 

اطهسبؤ من وأما المسلمين، مقابر ل ؤيدقن عليه، ؤبمل ؤزممن، يمثل، اال1ألميرثا 
القتللأن القتل؛ عنه يرشر فهذا صادق، أته نعرف صوحا توبه نسه من وتاب 

افيو<ثبمادئ ^٥)، قالت حيعا، الدنوب، يعفر بانه تعال اممه أحتر وقد فه، حى 
[،٥٣لالزعرتم ميعا يئغرآلومم، أثت إن آثم تخمؤ من منطإ لا أمسهتم عق آصمبجإ 

ريعناحقيقة موحا توبة ثاب، إذا اطه، ين، كالذي فانه الدين ب من وكذلك 
القتل.عنه 

••©صء(•*

دنعو«ه،آو أسهفم يآ U سدوأ ؤن\و تعال؛ قوله يان باا-ح الإي،ان، كتاب لم؛ مأخرجه ( ١] 
رنم)أ؟ا(.



٢٦٣الاقاءاسقدسالغات 

١٧-

المجرصلاة ينتهي أن بعد جلثوا إذا قوم النجد ق عندنا يوجد الئؤالت 
الذيهذا ويدعو أيدتم، ينتهوا أن ويعد الصالحين(، )رياض يمروون 
حائز؟الدعاع هدا فهل حلمه، ويؤمنون محدثهم، 

الدكر،أو للدعاع ليت الحلنه أصل لأن جانز؛ الدعاء هدا نعم، الخواب،؛ 
الثسول.لأن راتبه؛ ستة هدا يتحد أن ينبغي لا لكن '؛لم، لقراءة ة الحلأصل 

فيدعو.يقوم حدثهم أو أصحابه وعظ كلنل كاف ما 
أحيائا.لأستمزوا، لهم! فيقال ذك ق ءسمتمئين كانوا فإن 

الئاج.واشل النالإ ٣ ؤإثافأ ثنزدثا أن "ثال ١^ نسأل 
••ؤسؤ(•*



٢٦٤

ااشءاسدىعشسافة'
—نسؤ( و— 

وأصحائه،اؤه وعل محثد، بثا هل ومائم النه وصل العالمي، رب لنب الحمد 
بند:أما الدين، يوم إل بإحسان بعهم ومذ 

ثلقم الش الفتوح \و\ب لقاءات من المئة بمد الحائي.ثم اللقاء ص نجدا 
ه(. ١٤١عام)٦ رجس، ثهر من عثر الحامي الخميس يوم ض وهدا خميس، 

ألتفهملجرت -أؤيإو عن ينادؤيقا (كتجنت ؤا0 تعالى: ينله مسبمر 
سلوينث،ه:

أ\ؤالحيزاي،: ئوزة ثازقوة\كِفي اشِ  Syقل داصم القاء هدا نبدأ 
الآJههذه ]الخجرات:أ[، ه لا يسمأ آ.لثئنت  jVyعن تادر؛ق، أكبيك 

الأموريثيرون لا جفاه، يوم معهم وكان . الرنول إل أتوا لوم إل تشتر 
ؤيرفعوننسائه، حجرات وراء من الئي ينالون فجعلوا لدرها، 

ؤآءءكسئتاهؤلاءت افِفي بمول، الني.إليهم، ّمج يريدولأف بدللن،، أصوات1م 
العقللأن عقل هنا بالعقل والمراد عمل، عندهم ليس أي: ه، تقلوى لا 

عملان:

ا-ءقلثشد.

،.'آ-ءقلدكاليف



٣٦٥الأقاءاسدىءقرسائنة 

إدافئثلأ اثقون، محضدة الذكليف عقل وأما الثمه، يضده \إإشد عقل ثأثا 
هنابالمحقل فالراد مميزا، عاقلا المتوصئ يكوف أف الوصوء لصحة يشرمحل قلنات 
ااتك^ليف.عقل 

عملأي! ءاقلأ، الممsرف ؟كوف أف المال ق يشزط محلنات ^١ 
]الحجرات:٤[،ه بمبلؤى لأ وشفلز هنا• بقوله مازال التصرف، تحين رشد 

هوءقلس،م:محهما
ذم.زلا لن؛، ثلأ:ذش الثقل، محاقي الخون إذإة نم،أنذم؛ لَ

يعقل،بعضهم أل منه! يفهم ]الهجرات؛٤ا، ه لايعنأؤزى ؤلًءفأره-م وقوله• 
اممبرمول خ هومتادب بل صوت، رير منه محصل لم وانه 

ثثتره:ث٤ان.iJ( إي هئ -ثئ ئمحأ ي تعال: هنله نمير 
]الحجرات:هآ،لهزه •ثرإ ثكاث إي عئ -ثئ صمحأ ي تعالت ماو ثم 
-نيإؤثةا0 يريلءون، با ويكلمهم بيتك، من أي• ه إي ءئ تئ صم؛ أمم 
لأفتقفى؛ صوف وحاجتهم البي مع الأدت يلتزمون أمم له،ريمل، 

الناسوهوأحي يدركها، كاف إدا قضاها إلا حاجة ق أحد يأته لم اممه. رسول 
؛1نو\ل1\مم

)لأ(هثإلأوئدْثامحال: 
وهن.اورحمهم، لهم عمر اثئه أف إق إسارة ]الحجرات:٥[، نحسمه غمر 

الكلياتق البهاء أبو ونسيه ٢(، ٠ )ا/ للدمثري الكرى، الختوان حياة ل كا للفرزدق، ليت ا ا
ثابت.بن لحسان ( ٩٦٨)صت



لق1ءاتاسالذتيح ٢٦٦

ننغزل* اقن ءؤل0 كتائوت ق تعال افه أحتر وقد ويرحم، يغفر أنه جديعثأ كرمه من 
هيثأء ؤلمن الشرك سوى ما أي؛ ؟٠ دؤف دو0 ما يشر إَء لثمك أن 

إنافب، مشيئة تحت فانه عظ؛إ؛ مهإ الشرك دون ذتا أذنب أحد ث5ل لاشا»:حأ[، 
تعال:لقوله عداب؛ فلا تاب، قإدا يثب، ما له، عمن ثاء ؤإن عيبه، ثاء 

ولأيالم، إلا أثث ثثم هى يثثيث وثُ ءاحز إلها أثه مع بنمحنث> ك* ؤدال؛را 
فيهءؤتنذ أكنة >وم ألمذا>س، ئ يضنعما أي—آمأ يلق ذتوى يسق ومن ينبجركي 

تئا3هلمأثث ترد صيثاهفلجلك عثثتلأ ؤبميذ رءامرنت< ئاب س للأ . ثها، 
٧[.• ]اامرُان:حا"- ه قصما غنغ أش حشب 

ورحمهم.نهم عمن ؛<، ٥١أن عل لدل الأته إن قلنا؛ هنا 
ؤءي-،رهعشّ ^^^٠٠ او}؛.' ١^؟ حثم افه أف مذ الدلاله هيج ونأحد 
ورحمهم.لهم عمت انه عل يدل، وهدا لا-ومات:ه[، 

أش^١^٠؛؛ أه جمآوأ ت تعال( قوله مذ العل؛إء أحد وليلك، 
أند.دي-تِيمثيع أو بمتثثتزا آؤ يئتوأ أن مادا آ'لأزني ؤ( وتعوق ورنولث. 

دلهم٢َ^-^ ف، حرى لهنَ دثلك آلأزمن مث ينموأ أو جلنف مذ وأنجلهم 
أنىع5إ\ هائم محدأأ أف مي، يابوأ.؛ى الإنمك إلأ عؤي؛د عد١ب آلاخرء ف، 

إداورموله فه الجiاردين الممدين هولاع أف لالاددهت'آ'ّآ~؛'آ؛ا ه نحير غفور آض 
بموله!الأيه حتم اش يال واستدلوا العياب، عنهم سمهل عليهم، المدرة قيل ثابوا 

ورحمهم.لهم عمت قد> أي! [، ٣٤ندة:  lil]ه يير عمور أش أُك> ؤكنتوأ 
ائ؟حتم أف وهي، الآيات، ل لها يمه أف الثلم لطالب يبُي، ئكثة وهدء 

الأنة.حا نمت، الى الأنتاة ندْ نص نا قل دلل امح( ذم بمد 



٣٦٧اولق1ءاسديعقرسائا 

هذهفقرأت أعرابأ، ومعي المائدة سورة أقرأ كنت الأصنعث؛ قال 
اض،كلام فقث: هذا، من كلام الأعرابإ: فقال ٢^١ رحيلم«، غفوئ ا>وافه فقلت،: 

عغزت فقلت، ثتنهت، ثم رحيم* غفور *واف قاعين! أعد، فقال! 
بالقهي،قامر يحكم، عز هذا، يا فقال! عرفن^؟ كيف قلت،ث أصبت،. الأف فقال! 

١.٠ أمرثإ ورحم عفر فلو 
لكنهاشي، ْع والرحمة المئفرة تتناسب ولا مهي، ما ورحم غفر لو لأنه 

شلع.وحكم عز 
حدا.لك مفيد فإنه المهم هدا فتأمل 

حص؛ إي ،ئئ ثئ »نارةأ آلإم تعال! هوله أف هدا مذ الشاهد 
ورحمهم.لهم عمن اش أف عل تدل الأية أن لالحجراتت٥[، ؤحمره عمر ؤألاه لهتر 

٠^٣٠^فثقنلهص!ؤظيمح 
]الحجرات:ا■[،ه ثث؛يرا جآءؤ،بس،۶ ءانولأن ؤد؛أماأفين تانق•ؤن١قت هال ثم 

يهول،!اممه سمعت، *إدا رمح.بمق! متعود ابن مال ^١ه، ١٠آقي، ؤي؛أما تعال! 
لأفعنه«رآا، بمهى نؤ أو ؛، j^ljحنث هريه نّئعالئ،، دارعها ^ ٢٣أك؛ق  ١٣^،!^
وهوالإيإن.الأوصاف، باشرفح نداء هذا 

لاستقام من وهو العدل،! وصدم ومروءته، دينه لب انحرف من هو الفاسق! 
بمعنى!ومروءته، دينه لب منحرف، فاسق حاءنا فإذا الفاسق، صل وهو ومروءته، دينه 

ؤ؟، منحرفأو الكفر، حد إل يمل لب لكنه للمواحيات، تارك اثناصى عل مصر أنه 

(.٣٣٢)U/ لأبن الكاب، علوم j الياب )١( 
(.١٠٣٧طنمفيالضر)ا/آ-ها،رقم ابزش )آ(1حرجه 



١٢٦٨

صوت،يرغ \غف°->\ء.( مشيه الناس ئ ينئي يشمه تالي لا مروءته، 
اروءة،ثمحالف كثا دلك أقمة وما الأسواق، ق متا يهلوف يته بأغراصى معه ؤيأق 

بعدل.ليس فهداعندالعؤاء 

حمأي حز، أي! نبأ ه، ت ثابى بآءؤ ون ءيجل! افه يقول( الأنة ذه هي 
وهويامى•مذالأم 

اليمةوحالق اللمة، حالق زحل حاءا الواقع: تل الماله ثدْ ولنطي، 
،الأحىااُ ررأغقوا قال: ه البئر قإف ورثوله، اممه تعصيه عل تحر لأنه فامحز، 
معمتة،علر مصر لأنه الفامشن؛ مى الرجل فهذا حلقها، بل، لحيته يعب لم وهدا 
نردهولا الفق، من عنده ج نقبله لا لا، نرده؟ هل لا، نقبله؟ هل، يخر حاءنا 

يمل،:ذذلإ ]الخجرات:ا"تا، ه ؤذتت)؛ث\ عَةتجلت اممه قال ولهدا صادقا، يآكوف أف احتال 
وهما٠، )هةلبتوا(ُ قراءة: وق نمحن، أف علينا محب بن، فاقبلوه، يئل،: ولم فنيوه، 

نشت،.أن فالمعنؤر: ؛محنى،متقارب، 

انهوهو مائدة، حمم ل بن، لا، قلنا: حمْ• من هائيه لا ادن ثاتلر: قال، قإدا 
حاءل، لكن ساكنا، حركتا ما خرم لولا لأنه ونبحث،، نسأل حتى القسر، محرك 

بالحقالواير له سهد ءإل ونثحمن،، ونال فنتحرك صادقا، كان لعله نقول: يالحر 
رددناه.ؤإلأ صدقه، عل دالة قرينة لوحود ملناه؛ 

عدل،حاءنا ^١ دانه يفيد ه ثثثثأ ث ثامى جاآؤ ون نتحائهوةات\ق: وقوله 

الطهارة،محاب وسالم: (. ٥٨٩٣)رنم اللمر، إعفاء باب، اليامر. ممابج المغاري: أحرجه )١( 
(.٢٥٩رنم)الفطرة، باب،-ممال 

)ص:أم؟(.محاس لأبن القراءات، j، السعت ق كا والكسانى، محنة فراءة همر )٢( 



٢٦٩الاق1ءاسيءقرسائ 

فملأ:والثتة، المزآو هلته ذو العلناء، عند مصل فيؤ هدا ثكن الحر، مبل فإننا 
يلأثاأن وثهد مروءته، ل متمم دينه، عدو(ِفي رجل لوجاءنا الريا، ل الشهادة 

يدقلأنه جلدة؛ ييانتن يجلده بل عدلا، كاف ؤإف لا، شهادته؟ مبل هل زان، 
امإز م آلثتمتنت ؤيث ؤوأك;بم ١عالت افه هاو وهد بالزنا، الريء الرجل هدا 

بأنهوثحكم آبدا، سهاد٥ له مبل ولا لالورت٤[، جأد»ه ئستن ةءإدويِ ئهآء أرسات 
يتوب،.حر عدلا كاف ؤإف هاس، 

ثهادهولا ثبادمءا، مبل فلا زنى، أئة زيد عل عدلأف زجلأف ولوثهد 
ألص،قال:اف4َتنال لأف ثهادمم، ملنا كانواآزتته إذا محن ثلاثة، 

مح/محيئ يثة محأ ث ۶ 
الشتدأيلتريأمإ ي ؛ ٢٨٣٠عكويأرتق ولا ؤ تعال؛ وهال آكسمة4، 
وشهدواعدول، مايت، أمم ثلاثةثعرف لوجاءنا [، هعندآتوهم

ي،افنواحدثنهم وتجلدكل غثرمقثولن، كاذبون، اف عند قهم شحص، عل بالزنا 
خلدة.

منبد فلا شهادته، مبل فلا مرق، أنه نحمى عل مهل رجل جاءنا ولو 
زه.

الئنهلأف شهادته، مبل فإننا رمصاف، هلال راى انه مهد رجل ولوجاءنا 
ليلهأي: الهلال® ااناس ررراءى ظ^بممحا؛ عمن بن افه عبد هال ممد يدللث،، ورذت 

الناسوأمز قصام، رأيته، أف البي ارهاح؟رُت، قعباف مى الثلاث؛ن 
٠.ُصثامهءا 

(.٢٣٤٢)رقم رمضان، هلال رؤية عل الواحد شهادة ل باب الصيام، كتاب داويت أبو خرجه أا 



٣٧٠

انهبشاهد وأتى الزكاة، من ينال جاء ثم بجايحة فأصيب ■عنيا كاف ورحل 
اسأن؛سهاده مبل ولا واجد، شهادْ مبل فلا وافقر، جائحة هاصابته عييا، كاف 
إ0_، ر>:ا محفأ: قال M ١^٠ لأف ٣؛ من د لا ِلأنن 

بمك،ئأ ^1، خر له يطت، ^، محئو زيل، ثلاثة: لأخي 
مذةؤاةا تحيث خر اشأله، له قطن، ^، JUابماخن، خائخه أضابمه ذوء 

دويمن ثلايه يئوم خر ، ٠٥١٥أصاثته ورجز عيش"" مذ سدادا دال،ت ~أو عيش 
مذ^١ ^١٠يصيب خر النأله، له قطن، قاقه، هلائا أصائن، لمد هنمه: مذ الحجا 
:ائها^؛١ سه مذ!شه:ا بزاهن قإ عبمن- مذ  istJL--از عبمن 

العقل•دوى مذ ١^،^ الحجا دوى مذ ٠، ثحارار صاجثها 
غرأما الأمر، يمئ عر التو3م،، هو حمم مذ موقفنا المايؤ أف فالحاصل: 

اويلكإو ثلاثة، أن الزنا، -ثوأزتتة إلا مل لا فمد تفصيل، ففيه القاص 
حرمنه، مبل لا لإثنا الصدقة، يهلل، خاء نم بجائحة، فأصي_، عنيا، كاف الدي 
رحالن.إلا مبل لا قإسا جوئة، حد الإنسان لوسهد فيإ رحلان ملالة، ينهي 

آحرعل( شخص ادعى لؤ ي الملمح،، محن بأ رجلا نقبل أن الممكن، من، 
آتىإدا واحد، رجل عندي فقال؛ ب؛ة، هامت، للمدعى: فملنا ريال ، بألفيهللبه بأنه 

فيهالعدJ، فح؛ر هدا وعل ادعاه، يا له خكمنا معه وخلف الواحد، بالرجل 
لذكرها.المقام يتبع لا اسياء وهناك تقدم، كإ مميل 

ه:ثد؛اث نائكتن عق متن،،ما عثثنئت ممآ سجمأ تعال: ينله يم 
سيؤأفقال: المايز، حم من يجم، كونتا من الحكمة عكتجل افه ^1، نم 

(.١٠٤٤رغم)المسألة، له نحل من باب الزكاة، محاب لم: مأخرحه )١( 



٣٧١الق1ءاسديعقرواداإ،ة 

يتثيوا؛أن امركم أي• لالخجرات؛ا"[، ه سكز محا عق هنممأ ءيهنلؤ مما 
يعتدىممد يبت، ولم يتميع، الذي الأسان لأف بجهالة، يوما تصيبوا أن كراهه 

قفيه يتحدث وقد يكرهه، وقد الفامق، من سمعه الذي الخر عل يثاء عؤؤه عل 
كذبج.الغامق حتر أف جتاَ إدا ذللئ، بمد نادما فيصبح ادحالس، 
الأحباو،مى يقل فيإ شنج أف الإسان عل نجب انه عل دلل الأنة هذه وق 

بقولسق لز وأنتج محص، عن حن حاءك فادا والتعصب، الهوى نع مثإ ولا 
هداعل وتثني مع، ربإ الحكم، ق تتسرع وألا نشت،، أف محب اجلخثر، 

ينقلأف وهي النميمةت من اشحذ>ير جاء يم ؤمن يد، فيإ فتندم الكاذب، الخم 
ايةيدحل ®لا س؛ الني قال لحى بينهم، لشمي بخص إل يمضهم الناس كلام 

قات،اراأ،أيتتمام.
ررإماليخ1.وان،ت فقال يخيبان رجلين شري مئ انه عنهوصح 

®أثاأخدمثامحكاذلأينيءأولاعليهإ، أمرشاق ق أي! 'كبم®، ق ومايخيبان 
Jالن٠ي٠ةاا،بمثى ثكا0 الأحر، وآنا البول، ررمن روايات هذْ ينتتره، أولا ي1تمئ، 

لحريدهأحذ م الناس، بين د ليفالاحرين إل الخدينا لقل الناس بئ يمثي 
هذا؟محعلتؤ ٢ اش، رسول يا قالوا- واحدة، ثم كل ق ئعرر نمفم، ئثمها رطبه، 

ئوفعائم:بما<أم.ثاَل: 

الإيإن،كتاب ت وملم (، ٠٥٧ )٩ رقم النميمة، من يكره ما باب الأدب، كتاب البخاريت أحرحه ( ١ ر 
١)٥ رقم النميمة، تحريم غلغل بيان باب  ٠.)

كتابت وملم ٢(،  ١٨)رقم البول، غل ل جاء ما باب الوصوء، كتاب البخاري؛ أخرجه )٢( 
(.٢٩٢)رقم منه، الأستثراء ووجوب الول نجاسة عل الدليل باب الطهارة، 



لق1ءاءاساهترح ٣٧٢

باقوي:قققا المع>شنإو:ضصِساكاُى ئدا زس 
■علكالمة مى بمهم محي الثاس بنص لإل عنه، يقل ما بقد أوتكلم إطلامحا، 

هدانفس ماِفي عر \ذ>ت\إ*عل يتصوره ّمؤالأ ؛ lljjlيسأل ومحي -؛تا، مراد عير 
القولهدا ؤيئر الرجل، هدا يآق ثم مهنه، ما حسب، عل تحب ثم الثائل، 

لهايتكذ لم ولكن أجلأء، عناء إل سنتا أهوال بن وكم بمتجح، لبمن الإى 
أضل•

الزمن،هدا مثإِق ولا العلمإء، اوعر الئلناء، عن ينمل فيا التؤت، بجيح لهن■؛ 
عاء.ق يمشون كأنمم وصارالناس الأهواءوالتعصب، فيه كثريت، الدي 

٠٠  •0^0•



٢٧٢اراقاءار|ءاديءقرسائة 

الأسإلآ

هذاايء:شأوراق،ووأهافىاداء«ثمحكم١' 
هداشرب م النإء، ق وبلها أوراق، ل كتابة حكم ما الئوال• 

اب؟

ِفيتل أوراق ل إما للمريض يكتب الئلم،، بنص فعلها هذه الخراب• 
الإناء،هدا ق اناء يزج ثم بزعفران، يكتب إناء أو صحن، نإماِفي ويثرب، الماء 

عئق؟ل•الله بإدن وينتفع المريض، يشربه ثم 
•♦ؤصى••

ضضاسارافارءإشأيىضااسمسزواج:٢- 

فيهالبيتر هدا أف إل إساره الخيار عل نخل جريدة تعليق حكم ما الئؤال،ت 
زواج؟

-^١اش إل يتقربوا أف يريدوذ لا لأتم بأنا؛ هدا ِو، أرى لا الخواب؛ 
وماالسلم، ويثور الأماكن، بعض ق المصابيح توقد كإ علامة ثآكون إدإ العمل، 
الثسولئول يدحلِفي هدا ولحل زواج، ف؛ه اليت، محيا اف إل إساره حوله، 

اقكاخ(<رم)اأغلئوا 
••©صء(••

أحاو)؛/0،رفمهمااآ-ا(.حرجه أ١ 



٣٧٤

ََءْ

سوىضاسطءام،إواتبياسم،:٢' 

العاداتبعض عندهن توحد الئى، ق الكيثرات الثناء ثعفى هناك النوال! 
الجارتريي أل الأحرى إحداهن تنهى الماصى العام أجِفي ا"ْنلأِفي الجاهلية، 
وواردجائز إيه وةالت1 لها، بست ومد عنه، الئهي ؤلأمِو، هناك وتقول! بالحصى، 

ضحيلحة؟أموت أما راسخة قاعة  Ujcpلكن . ض
ِفيجاهلة ئ٠كول مد لحاهلثه، إنقا ما! عادة عن المرء قول أولا! الحوان،! 

عنهاتوق الى المرأْ أف النناء عادات من ممثلا الواقبر، ق جاهلية ولست، ظنه، 
كئرجلا أما أيما ويفلنون مهينا، ثوبا إلا يلبس لا أما فيفلنون محدة، فهي زوجها 

ويدعونللقمر، ، تكشفلا أم!ا يفلنون هلح، الإل تصعد لا أما يظنون للحوش، 
ممزة.أنالقمرنيل!!..أياء 

عندينتأذن من تكلم ولا واحدة، و،كلم لا المحدة اآزأه أف يظنون وكدللثؤ 
نة.أصل لا أيصا ذكرثه وم! أصل، له ليس هدا فكل البابإ، 

وله،فالك، اهتدى، إن م ذمتك، ^١^، ممد بالحق إنساوا أ-نيرت، ^١ وأنت، 
'آيقأ;١٥٠٠كنك ق! للزئول ثاو افَ لأف وعليه؛ _، يد، لب ؤإذ 

٢[.٠ ممران: ]أل ه أيثاؤ ار بني-

فهوالهلاإومح-ؤ،بلنته، من قبل إف ثب الحي، من تعرفه ما نحرا— الله ~جزاك فبلغ 
ذمتلثح.برئت، ممد ؤإلأ 

رمييمح لا انه ؤيعتقدون مزدلفة، من أحجارا ياحدون أمم أيما! وفيه 
بئنة،مزدلفه من الأحجار أحد فليس علط، وهدا المزدلفة، بأحجار إلا الحمرات 

كادأي من الأحجار حذ بل 



٣٧٥اثاق1ءاسيعقرسالنة 

إليا وياق وينسى حمحى، معها ويزيد أحجارا، ياخذ أيئا بعضهم إة ثم 
انكلهم محي هؤلاء الأرض؟ ق ألقيها أف محور هل ت ويقول ينأل ثم بلدة، 

مكان.أي فارمهاِفي ايمرات، من جيبك ق أحجارا نسيت لو 
••هصى••

مخةاسوسافر،وكيصإءواتريلأ٤- 

البلدةق متوطنين ووجد المسافر نام إدا العيد لصلاة بالنسبة اذثو\ل.' 
معهم؟الا.حول عليه نجب فهل الصلاة، شموي، سامإليها، التي 

محزضإبا وقيل: ثج، إبا قالوا: الئيء أكؤ العيد ضلأة أولا: الحراب: 
هالؤي لأف الرجال، عل، عتن محرض أما والأقرب عم، مرض  ١٣!وقل•كفاية، 

فاذاالعيدرا؛، لصلاة عم->ن أف والعواتق- اقدور ودوات ا-قيص -حص الفاء أمز 
ئترل،أف عليك قلا نفرك، ق مائنا محت قإف العيد يصلوف وهم ببلد مررت، 

فإنك،العند، يوم ، وصادفيلاثة، أو يومي، لمدة البلل• هدا ق نازلا تحث، لؤ لكن 
معهم.تصل 

باوست،،تهلوف وأنت، العيي•، صلاه وأقيمت، —مثلا— م،كه ق كنت، فإذا 
منه.قهلحت، الدي المكان من أكمل ئم العيد، وصل ؤ، الهلواففاقطع 

عليهن،عم قزض أنه يفئهز فلا والفاء، حق ق العيي• صلاة حكم عن أما 
١،^^،صلاهئدعىإليها هناك فليس ولهن.ا يا■لمحروج، الرسول،.أمرالفاء لكن 

الصل،ؤيعتزلن ايلص، ودعوة العيدين الخائص شهود باب الحيض، كتاب اليخاري• أحرجه )١( 
الهملإل الُتدين ل النساء خروج إباحة ذكر باب العيدين، صلاة كتاب ت وملم ٣(، ١ )٨ رقم 

(.٨٩)٠ رقم للرجال، مفارقات الخطبة، وشهود 



صاتاا؛ابالسوح ٣٧٦

العيد.صلاه إلا رمضاف، تام ولا ا-قص، الصلوات ولا ا-بمئعه، لا 
*•هحمى••

-٥

احتاللرحل أحدهم يقول ملأت بالقرآن، الأمثال لضرب ية بالنالنوال؛ 
هوهو أقن يقول• أن '٣[، ه أس عليه! 

]اشاء:أأا[،فإحكمسا؟
هاوئول لأن إز، هلا اتنى، ئدا م الأنة تطق أذ ضخ إذا الخراب: 

١;؟^،من رل ثم ثياحإ، ق ينثران وامحن الحنى حرج حننا بالقرآن استشهد 
٠.ذنهه«ر و(وذنوك ^: ٥١ررصدق ^؛ م يده، وحعلهإئ وأحدهما 

أقةؤبمقدءوف لرجل• تقول أف أما اينى، عل الأنة نطهم، أن المهم لكن 
لوردت الأيه قدْ لأف يجوز، لا دهن*ا مؤبن، وهمو تالث—اءتأثأ[، ه ؤموحند.عهم 

المناذةير؛ا.شأن 

إ؛كملجسةالإماط:٦- 
ةلخلمذ الإنممال من ذكثرة هناك هل الاستراحة، ة لخلبالمة الثؤاُل: 

الثجود؟مذ القيام ثكتثزة تكفي أم القيام، إل الاستراحة 
للأمرالخهلبة الإمام باب الخمعة، كتاب وأبوداويت (، ٠٢٣ ٤ ٥ رقم ، ٣٥٤أحد)ه/أحرجه )١( 

أيٍأين عل ين الحسن محمد أيٍر مناقب باب بعد ادتاهب، كتاب والزمدي؛ (، ١ ١ ٠ رقم)٩ محدمث،، 
محابوص: >ب. حسن وقال: ( ٣٧٧٤)رقم طالب، ش ءل؛ن بن والحض طالب 

الخمعة،يوم إليه ورجوعه كلامه وقهلعه الخطة، من فراغه قبل اكر عن الإمام نزول، باب الحمعة، 
رقمر0خه\(.
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غيثأم مشروعه، هي هل الامزاحة، ة حالعن نال أولا؛ الخواب؛ 
ببماوتحثح النصوص، مى يظهر الذي الاستراحة ة جلأف وا-إقواب1 مشروعة؟ 

إداوأما المام، إل القجود من المهوض عن عاجزا كاف 1را مشروعه أبجا الأدلة، 
آلهوعل عليه افه ~صل الثسول لأن ءئلسز؛؛ ألا فالأفضل وثشيطا، محادرا كاف 

ننؤنالائ، ٠، ا>قويرثر بن ماللئ، فيها نن وأصح -بما، يأئن وتلم-٢ 
ءفيياكثأْأئمول اائ١٠وكان للهجرة، التاسعة الثنة ق الوفود عام قدم اويرث 

محلس.فكان الس، كتز أحد0 قد 
القيامولأِفي ابئلوس، لاِفي تكة، محها ليس انه مشروعة عبث أنيا عل يقيل 

تكبيثمحا لكاو ه ب\ ١^ كال ه ذكت، في4ا محل زأنت اظوس، من 
بذؤعل الأمايى محاؤء؛ ولكان ا-بملوس، مى وعندالإمحثال عندالخلوس، 

بتنوا-إثلوس ذو، لة والئجود ذو، لة فالركوع ذكر، زلث إلا الئلأة أهغال، 
ذو,لة الركؤع بعد والقيام ذلإ، له السجدلإن 

إليهامحتاجا كاف من أن وهو الوستل، القول العاقإء، أموال مذ فالراجح 
اونرثنن لأنلحظة، يجلس الأف، الأاس نثكذمتجلنة فليجلس، 

انالإئكاف إدا وأما قعوده، يكمل أي! ماعدا®، حض يمحص ؛؛ 1#
تكيرِتكبثر، بلا يقوم فانه مام، ؤإدا يقوم، يم مستقرة، حلته فلتجلس محتاجا، 

محإدايجلى، فلا نشيطا، قويا الإنسان كاف ؤإدا فقتل، الئجود مذ الهوض عند 
لميجلس، لتر ؤإذ جلش، الإمام جلس إذ إمامه، مليتح مأموما، الإنسان كاذ 

مين ور j لكل فإذا البن.محل، »تأك، انئ الك، اورث نن نالك حدث ض )١( 
الأرضعل يعتمد كتف باب الأذان، كتاب البخاري; أحرجه ئاعدا•. بمثوى حش يئهص لتر 
؛لام.نالركة،رفم)؛أ\/(.إذا



٢٧٨

„را( الإيمهملأاارُجعو ررة الني لمول الماموم؛ محيس 
أفيرى فمثلأت هدا، ق الأفصل حلاف يفعل الإخوان اعفس فإن ولهذا 

قدوالإمام حالنا، نحده ثم يزاها، لا إمام وهوحلمه مستحبة الاستراحة ة حل
تيميةابن الإسلام شيح هذا عل ثص وقد الأفصل، حلاف وهذا لمامحة، اق 

منتحب،،لفعل التحلف—، مى أول الإمام مثالته أل ®والأيوى وثالت 
••هيى••

سمها!وحكه( الإنلأمة،  juMLj'yiسماع حكم ٧- 
حلأومن ثمع ام الإنلأمة الأناشيد طَلة الممصلِفي أرجو الثؤاُل: 

بيعها؟حكم وكيلك التسجيلات،، 
عاثة:قواعد لكنهاك محلفة، لأما عليها؛ أحئم لاأنثطحأن ابزاب 

قووالأِفيلا الدف لأن نجذ>ام؛ الأuشيدمصحوبةدف، إذاكانت، أولا: 
أوطبل.بموسيقى، مصحوبه كاثتج إدا أول بايت، ؤمن ومنح، كل ل لا معينة، حالة 

 :١ ^^١^vUii  هJالماجنة؟الأغاف لكئودة أنميت هر ذك من حا
ورباله، وظرُبج الغناء، من الثؤغ هدا تعتاد النفس لأن محور؛ لا أيما نجده 

إلالأغاقاد>ْة.تتجاوز 

الشهوة،محرك قد فاتنة، أصواتيم فتيان من الأناشيد هيج كايحح إدا ثالثا: 
تحوز.لا ايئا لإذ<ْ القصيدة، مضمون يؤذ بالصوت الإنمان تمغ يلا أو 

لم؛وم(، ٦٥٦رنم)يه، ليوتم الإمام جعل إما باب والإمامة، الخ؛اعة كتاب الخاري؛ انرجه )١( 
(.٤٠٤رقم)الصلاة، ل التنهد باب الصلاة، كتاب 

)مآ(محموعاكاوى)لإآ/أه؛(.



٣٧٩ال1قاءاسيءسرساهت 

بأس،ب فلس ذكرناه، الذي الوجه عتر عل حماسه أناشيد كانث ^١ أما 
مفيدة،جيدة محاصرة إل يستمع أو القنTن، إل يستمع أذ دلك من حتر لكن 

وفائدةدينيه، قائده يستفيد إذ أمحصل، هدا العلياء، دروس من درس إل يتمع أو 
الطريقيضرب ربيأ الإسال لأل الإسان؛ عل الئريق ينهل ذللثج أن وهى أحرى 

توقظه.بحت1جإلأستاء الديك إل منمج5ه —٠^— 
لقولببمه؛ حزم استماله حئ؛ ما كل وهي؛ قاعدة، فهناك يعها، حكم أما 

^لأم؛أم،مح،حث؛ئ''راا•
••هصى•*

حك«اسقالإياتبيالجاض:- ٨ 

الجلمن؟ق يعلمها كاف إدا الجالس، ق الآياءتv تعليق حكم ما الثوال؛ 
عادية،نقوس كانه أي؛ نيتة، محرد اءئدْ بالقرآن، لعن، أنه ذللث، معنى الخواب؛ 

،^;١٢فهدا ذلك،، أثب نا أن أوننازة، نحل، كانما مكتوبة الآات بعض نحد ولهدا 
نلأثاو1،ِفيذلك،.

المراقلأئ بصحح؛ ليس ايقا وهذا ، ١٦٠وم؛كا الناسيعلقها، بعض لكن 
النلف:ش if الأزJون، إليه م:سشا زِلهدا ١^-^، خو\ م به ثوك لا 

?بما•ويتتركون جدرامم، عل الآيا'ي، يعلقون 
الأرّبى،يلقآية فة: كالورد، ووقاثة حماية أ؛آا م الأاسظةها زيفن 

الكزبؤ:آته قايزأ ذناثالث،، إل أرث »إذا قال: ق\ص\3ؤ\ الثنول لأن 
٣،•٤ )٨٨ رنم والته، الخمر نمن ل باب الإجارة، كتاب داويت رأبو (، ٢٣٢ / ١ ) أخمد أحرجه ( ١ ) 
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اممبمى علتك يراو لذ قإك الأيه، قئتم حص ه، ^،I ألى ٠اؤ^لةملآإلثهالأهم 
بمربلا لكي هناك ائركها يقول؛ ا، ئفسحاار حص >ئتطابي ولا حافظ، 

ط؛لأناوضلهمحامماماءة،ماكٍْلائالكان، 
علتعليقها.

الكرمحي،ايه بمزأ لا وصار عليها، اعتمد ممد علقها، إذا الإساف و إم 
عليه.صزر وهدا 

نتب٠^^١ مثلا؛ فيعلق بيا، لايدكر اعلمها ت يمول آيئ، يعلق الثاص وتعص 
المكتويةاللافتة هدم ومحق الغسة، عن سهام أن أحل من آ، ١ ٢ ]\له>و\ت.' بعضاه إننتجم 
ثساهدا قكوف رؤؤسهم، إليها يرفعون ولا لانهاهم، فهي الناس، يغتابون تراهم 

نثبيقول• يومهم ■ءغ؛جل اش كلام يآكوف اف افب، باياُت، الإُتيهراء مذ 
لحومهم.وتاكل الناس، تثئح ذللث، وْع سنماه بمتقثؤم 

يفعلونه،الثلم، كاذ ما إنه)دعة.( فيهت ثقول ما أدر تعاليمها أن فالهم 
بملهىالئاس يعص لأف الئاس؛ أمام الساجد ق علمثإ ^١ مغ ولا مكنوه، او 

الئئهيل وهو الأيه يمرأ ثم مره، يري فربا القبلؤ، ق كادن٠ ^١ يصل وهو 
نثلأ.

منمليمرأ يمرأ، أف أراد ومن مكتوب،، مصحف، القرآن أف افه وئخمد 
قلبه.ق الواعظ مككن يتعظ، اف اراد ومذ النحف،، 

(.١٢٣ رغم)١ رجلا، وكل إذا باب الوكالة، محاب الخاري: حرجه أ' 



٣٨١اىقاءاسديءق>سائ 

بم«عاسلأةغي|وىءانمر؛٩- 
ويقف،ينزل اآطر ممثلات ائطثرة، الليلة ق الصلاة جع قوو هل الئوالت 

موجوداالمهلئ يكون وأحياثا وذادا، يكون وأحياثا الثياب، يتل كثيرا يكون وأحياثا 
موجود؟غير يكون وأحياثا الصلاة، وئثإ 

\لثلؤةون ظ: اضُ و\و ي ص أن م أن لإ لا أولا: اأنب: 
هفرصا، أي: ه جنحك [، ١ لاشاء:آ ه ^خك>كشا و مانق 
دإِنةلأيكنكدبك، كاف مإذا ، u^bولأ قوزممديبجا، لا ئئذاُززت،، أي: 

عذرهذا هل الثلث،: وعند العذر، وجود مذ تحهمنا إدا إلا صلاص، بين اذثجمع 
لكف:نزل،إذا -ه- فالطئ الشك، لإ نجمع أذ قوز لا لا؟ أم ابمع يتح 

المطر،هدا مذ عفر إل عقاغ الثوب أف الشابت تل ومعنى الثياب، تل أنه وثرى 
كالإدا لكذ عذرا، نس هدا الثوب، تّل ئم الاء، مذ اشلرة ي أذ محرد ليس 
الثياب•يل فهدا حرج، عبمر إدا ماء يها بمصناتكول تلها 

الأوض،j وخل ئناك كاف إذا إلا ابمع، ييغ لا ظِنئ اوذاذ، مجرد أما 
ملأباس.مل، من نزلتؤ الناس، عل ثثق ومتنقعامتؤ ميا0 أو 

الأزضوالئذرِفي ١^، ى لنذر وإما ل،زض، لثذر \>1 ر: سص 
اكىالخزير الْلر ص ء ِفي وامح النا-ز، ثعي ام واكسات، ^ ١ص 
فلا.المواتح مجرد أما الثياب، تل 

عيم،7آا والساء قليلة، صغيرة مطراُتؤ هناك الأن الناس: يعص يقول مد 
مهلركثير.يتزل، اذ احتإل وهناك وبرى، أورعد تحاب، أوفيها 

عهؤجلاممه عند عنقه فهذا ميء، ينزل لم لكذ وارد، الاحتإل ثعم، نقول: 



لق1ءاتاكاباهتيح ٢٨٢

يوحدأف فاحتإو موجودا، ليس العير دام مأ ينزل، لا وربإ المْلر، ينزل ربا 
للجمع.مسوغ غر العير 

مطراالماء أمهلرت ثم بيوتبمم، من حرجوا ثم عبمعوا، لم أثأم لوفرصنا لكن 
قيقول كاف قؤائ؛'0ؤئم الإسول فإف ريوتئلم، ق يصلول نقول! فحينئد كثيرا، 
زرخالئلم((ااا.ررطوا كتتزا: ^ ٧١أوالشانئة اممرة، الثلة 

غورقلا العدر، تحقق قبل أم؛ العدر، تحص ١^١ إلا بجمع لا انه ن فالحاصل 
وقيوتfلم، قليثلواِفي الناس أف بمد الحمع بجح ما وجد إدا لكي ابئع، 

ررضلأةقال: الض. لأو حميحا، ثنطوا حماخه فه الين، كاف إذَا الحال ثدة 
صلاتهض أرش الرجل؛ن مع وصلاته ولحية، صلاته مى أرر اوجل مغ اوجل 

افسال«رأ'.إل يهزأخئ ■؛؛j ؤتا اوجل، ثع 
••)محيى••

واليتكالوظف بيى ^٥، ٥١اشاء والمام البنك، ض الواثب استلأم حكم - ١٠
اص:السجل إش 

لإسلامالبنوك ألحد ْع باكعاقد ا،لوءلفين ألرمت، المركات إحدى الثؤال،: 
المحاكمإف يقول؛ العقد ئرومحل أحد إف وحيث الينلث،، هدا طريق عى رواتبهم 
التجاري،القانون أو التجاري، النجل إل يتكون والموفلفج البنلث، ب؛ن بالخلاف 

بعرفةوكذلك والإقاُة، حمائ، كانوا إذا لفافر، لأذان باب الأذان، محاب المخاري: أخرجه >١( 
توملم ٦(، ٠ )٦ رنم اسرة، أو البارئة الاJاإة ل الرحال،، ل الصلاة الوذزت ونول، وحمع، 
(.٦٩٧)رنم الطر، ق الرحال ل الصلاة باب ونصرها، السافرين صلاة كتاب 

(،٥٥٤رقم)الخ،اعة، صلاة فضل ف، باب الصلاة، كتاب وأبوداود: ١(، ٤ • أحمد)ه/ أخرجه )٢( 
(.٨٤٣رقم)انمن، كانوا إذا الخ،أءة باب الإمامن، كتاب ائي: والن



٣٨٣الاقاءاسدىعا؛>ساس 

سببالعمد هذا عل يوقُوا تإ وبعضهم العمد، هدا عل ومعوا ا،لوفلقين قبعص 
الثزط؟هدا وجود 

ثرلكتا~وغير مركامتإ، ~من ابهات بعض توحد تمفالت، كإ الخواب! 
الرواتبتحل أف أجل ثى ابوك؛ بن بمثا اي حساباِفي يفتحوا أن افلوقلمين يلزم 

هلاالزيز، ثدا ض إلا راب للإننانأذ؛طم لأيكن كاف هإذا البك، ثذا إل 
دراهميدخل لا يحني! عنده، من حابا يدخل لا لكذ حسابا، يفتح أن فله بأس، 

بأس.هلا هدا، من الراوّ_ا يتلمى كونه أما عئده، مذ 

أمزفلو يمل، لا الشزط ههذا إليه، محكمون الدي الشزط ناحية ؤمن 
الكتاُت،عر إل التحاكم لأن يمله؛ هلا النزوط، صمن من دللث، وكاف بالتوقيع، 

حرام.والثق 
كاهزْةلذئا،محذإذَاؤزقع العمل،محذلأصُ، ولأبجغمنثدا 

إليه.يتحاكم فلا نزلغ، حصل 
••هصى•*

سمسماعأذانالأعه:- ١١

ألال محوز للأذان ماعي ثدم فهل ابمة، لصلاة الؤذن أذف إذا ص: 
الصلأة؟إل أذهب 

لمن كل عل نجب بل ا-بم-عة، لوحوب شرطا ليس النداء مملع الخواب! 
 JلدأLأمللمبموا٠، ١^١٤سوا ّواء ابمة، إل :^١ ال

••هسؤ(♦•



لق1ءاتاكابالأتيح ٢٨٤

لهس1لسامصصنجالأنض:
يواصلالثجود إل ١^^٤ مى ينتقل عندما الناس بنص نسمع الئؤالت 

حكمثإ مئها، أومارب الأرض، يمس حتى الركؤع بمد بمال الذي الدعاء قراءْ 
،؟٣١ثدا 

مفأزكق أم نذوث >ش ص: ِفي 3أو اشَ إة الخؤاب،; 
إداان والإئخاص،، دعاء له مها ركن كل، محاود0، والصلاة [، ؛:؟YY]lJyآكلنيأيزه 

الثنوامت،،منرء الحمد، لك، رثنا اللهم  ١٠حمده اش،لن، ميع يمول! \>وجرخ من ريع 
ئثاج لا والجد، الهاء أهل بمد، ثيء من ثت ثا ثملء الأوض، نملء 

وفيأثناءالحدثكاكراا،لإس، ^بج،،ثلأسم،قاس،ولأ:معذا
وهداأكئ، افه ذكئ،،! الهبر٠ل فهذا أم، اممه يمول: الثجود إل القيام مى المحوط 
ثكم؟ض أذوي لا الثجود إل تيوي وهو القيام دعاء محمل صار الذي الرجل، 

ايصحه،— حوا اغ —جزاك فأنت، محله، عتر ىرِو، انه معناه؛ وهذا تجد، إدا يآير 
الثنه.هي، هذه ث5تا، اشمحود إل اهْل ثم القيام، دعاء أكمل وئل،: 

ثئفع يكو لم إدا يقول: العاعء فبخص ؤيلغ، بجح انه دبك وحكم 
الصحة،مول،: إثإ يطل، إما يقول؛ لا يش لكن صلأيه، والمجودثطلث، القيام 
الصواب،.له وتى 

••هسؤ(••

■ءك«(اض(دااو1تاض:-  ١٣

اض؟ص المم م U الثوال: 

(.٤٧١رمم)تمام، ق ونحفيفها الصلاة أركان اعتدال باب، الصلاة، كتاب، لم: مأحرجه 



٣٨٥المءاسديعفرساهت 

أزادفإدا كدا. أفعل أف افه بايات أقسم بمووت أذ افه دآيات المتم الحواب: 
وا-ئماصفاته، من صمه وهز افه، كلام المزآف لأو بأس؛ فلا المزآف، اطه بايات 

اممه.وموه افه، ويدرة الله، وعرة مثل• جائر، اللب ممات 

زالبجاز،ناقل زافي ١^ هي: م ي الآات بالآيات أزاد و\°0 
قإيه]نهاات:بم[، ؤإلثمره وآلشمس وآلنه_ار ءاينتمحأكد ُؤئمر( تعالت يات، كإ 

>رس: الي فنو تزك؛ بالحلوق واقنم محلوقة، لأما زأ؛ لاقوز 
٠.أوأئزك،اأ كمر، سد افب فم حألفح 

القرآنيه،الأيات هتا يالأيات يريدون أكثرهم العامة أة أنا ظى لكيِفي 
ؤعلهاوا،هلأبأش.

حةاردحلسلامحلأقه؛-  ١٤
حلال(؟أم محزم يحله هل حلأقة، محل عنده رحل الئؤال،: 
هاللمي إل ت مل من محا وقد اللحى، حلى إلا جائره الحلاقة الحزامحبخ؛ 

خئمثثنه«رآا.راإئالنهعروجلإدا قالا:
حتىذللثط، عم أو بإمحاره، أو بيع، سواء حرام، عنه العزض أحذ حرام فكل 

علمنه.حرام الثحتة، ععلق لشخص يؤجره الذي المحل صاحب 
JالآJاء،الحلف كراهية ق باب واJلاور، الأيإن كتاب داود! وأبو (، ١٢٥)أ/أحمد أحرحه )١( 

رقماش، بغر الحلف كراهية ق حاء ما باب والأي،ان، الندور كتاب والبرمل.ي؛ (، ٣٢ ٥١)رقم 

)آ(مدمنحرمح)ص:؛ا/م(.



لق1ءاتال؛اباهتوح ٣٨٦

خالإ،مطعإشانييطداحلدورةاياء:- ١٥
،^١٧كاف تواء المياه، دورة داخل الشريط تشغيل محم ما الئؤالت 

محاصره؟أو 

لوسمعالإس-اوا لأف له؛ باس قلا ا،قكان، حايج الشريط هذا لكف إف الجواب• 
قفي١^٠٢، داخل كال ١^١ أثا ^١، الامتإغ لكال ١^٠٢، خارج يقرأف قارئا 

ألاينتئعفالأحسن ا-امام، مذداخل الأف تمج الصوت لأن ثيء؛ هدا مذ يمسي 
كالمحاضرة،١^١ مآن،أثا فيه ي ق 

هدالأل محاصرة؛ كاثث ولو حش ذللث،، يمثل أف أيقا يتبغي لا إيه يم 
محزمه؛إثاجة ا-قصاء عل والإطاله الحاجة، قصاء عل الخلوس يطل أف إل يودي 

يتمىولا يقوم، حاجته انتهت، ؤإذا لحاجة، إلا المع فيه الأصل الثورة كثم، لأن 
القورة.كاشف، 

وهوإل الشخص يتمع أذ سعي لا يقوون أو الأن الخواب وحلاصة 
يزديلا كاف إذا أثا الخلوص، تطويل إل غانا يزم ذَلالث، لأف الحالحة؛ صاء قم 
كانفان حاجته، فوق يبقى أل محور لا انه ، ويعرفعلم، طال_ط والزجل هدا، إل 

عبملفلا قزآي، كاذ ثإف الحئإم، داخل الذل كاف زلز از، قلا قرآن، غح 
ذلك،.ق ئلأ:أز خارلحا، ط ولكن الح؛ام، داخل المنخل 

••ؤصق(•*

١٦-

دللئؤ؟يى الحكم وما ا-لحمعة، صلاة ْع الثصر صلاة جع لحور هل السوال،ت 



٣٨٧ال1تاءاسديءشرساس 

ْعالظهر بجمع وردت الثنة لأف ا-ائمعة؛ مع العصر جع كور لا ا-لجواب1 
ئصللا ولهدا كياما، لها مستقلة صلاه الخمعه ظهرا، سمى لا والخمعه العصر، 

ولاحهلبتان، مها بالقزاءة،فيها ونجهر ركعتان، وهي واحد، منجد ل إلا 
بالظهر،يالخى أف يمكن محلا ممر0، خصائص ولها مش، ونت، ل إلا لصح 

اُبمعةحصر إدا المريص أو فالمافر، إليها، العصر عدْع أف دللث، عل ويقاس 
ا-قئس،الصنوان ق ثظر لها ليس مستقلة، صلاه فا-ائمعة عبْع، لا له؛ نقول، 

العصر.صلاة ئليعد العصز إليها ع ومن العصر، إليها محع ملأ 
اممهوحفظنا تعال، اممه ثاء إذ قادم لقاء ؤإل المجلس، هذا ينتهي هنا ؤإل 

ؤإثاكم•



لق1ءاتاكابالةمح ٢٨٨

اصبدو مض 

—® ض— 
وأصحايه،آله وعل محمد، بثا عل وتلم اممه وصل العالن، ويب، الحمدفي 

أمابمد؛الدين، ؟ JiSlبإح-امح ومنبعهم 
كلتم اش اكوح(، الثاب )لقاءات بن اقة ثثزيحد ١^ القاء ص مهدا 

ه(. ١٤١٦)عام قهررجب، ثن، والهئرون الئامحي، الخميس يوم ض وهدا خميس، 
ص،؛إوآي1تصسمرةاسس:

،؛ijljjbسمثت، الماقئة ومحورة الفاتحة، محورة عل بالكلام اللماء هدا بتدئ 
نزونا أون،  Jiئزل،،:ل نا أئَل، هن ثَلبمش كتابة، الكريم القرآذ حا ١^ لأما 
أهمأثذ^،٥ ألإمس ئذ ه خق أرى نش أتم ؤآز\ تعال؛ اممث هوقوو المران مذ 

غام0>مثئنازمهسم:ا-ْ[.
أنهاءولها الثائ(، )الئع وتنمى القرآن(، ب)أم الثورة هده وتنمى 

هذهق موجودة كلها القران ومقاصد معاى لأن القران(؛ )ام فتسمى متعددة، 
القرآنمقاصد حمع لكن نمار، آيات وهي فقعل، ايات نع أمتا عل الثورة، 
لكنهاهدا، وعل الناس، ومناهج والتاريخ، والعقائد التوحيد مذ فيها، موجودة 
إحمالأ.مذكورة 

عداما النور، حا تفتح متملة، اية هي بل الماقة، ثن ليءستا البسملة 
ؤيدلغقمحقبمهق الكرام الصحابة معاله ي اباعا حا؛ تمتح لا مإمتا )براءة(، محورة 



٢٨٩الها«اثنيءقرسالنت 

عنرْ.بمة هريرة أي حديب من المحح عنِفي ما مئها، لبمغ الفاتحه أف عل 
^؛؛^٠يى الصلاة ءمؤتت هال؛ نال الله أف الم~ ومآله وعل علته افه ~صل البي 

ه،آكانيدك> ني ف ؤاوم1ث العث: قال قإدا تال، ما ؤلبمتدي نصمم، عندي 
افُ-تال:ُءقال 

إةيوص مره؛ ~وئل عبدي محدق ماوت آلتين>ه، ,ني نص ؤ قاوت ثإدا عبدي، 
عتدي،وبأن بش هدا قال: ه، ئنشيث ن\اف تثد ءؤإ،ك قال: قإدا عتدى- 
ثنبمعزأغث آئ؛ن ٌتط ه آلسنقم أندناآيرط ؤ قال: قإدا شأل، ٠،، ؤلتتدي 

هدالهىنمىئش1ل«اا/؟اَل: الكا;فيَه، محني آممزب 
للعبد،الأخثرة الثلاث والايات ف، الأول آيات الثلاث اياُت،، نع ٠^، 

ترجيحأما وهدا العد، وبئ افه، ثنن الع~ من الوسط —وهي الرائعة والأية 
البملةوليسست، ه، آدثنيرك> ين ,ف ءؤ١قمند ثداءما: الفانحه لكون معنوي، 

مها.

 Uاوألكاثنح الثامحة، من اتطة جعلما أنا فلو ص: لترحخ ا
أينمحنط ؤ ستكون: لأغرا قبلها، اش الآيارت، ْع ساس_ا لا محلويله الأمحر٥ 

كالولهدا آيتان، اوي نوهدم ه، ؟ عيهم آدشتوب غز قرهم آصث 
■ةإ،ااه.أفت آتين ؤصزط تعال: قوله الثادسة أنآحزالأنة ^١١٠.،: ٥١١

لأفايؤ؛ كل عل يقف أف الصلاة— ق سيإ —ولا قزاها إدا ان للإئؤيتثغي 
ه،آنتسنن مب ِس ؤ١لمند قال: إذا الصلاة: العبدِق يناجي سح\ثثلإاك افه 

الخدين،.ق جاء كإ عبد.ي، حمدل محال: 

(.٣٩رنم)٤ ركعة، كل ق الفاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب ت لم مأحرجه )١( 



لق1ءاوااكابالصيح

ه.'آكنيتثث> ني ,ف تعال! ينله بر تق

معبالكإل الحموي وصف والحمد بالحمد، الثورة هذه تعال افه ابتدأ 
لة،هيبه أو منه، حوما ؟كون مد الغثر؛١^٢١)، وصم، أف ودللئج والتعفليم، المحبة 

إلياتون الشعراء أن بدليل والتعظيم، المحبة منه يلرم لا وهذا له، استجداء أو 
دعظسلمأو محبة، ملوحم ق د^كون لا قد لكذ بالحمد، يصفومم والوزراء الملوك 
مثلسمى ولهذا دلك،، أسته ما أو حويا، أو استجداء، يمدحونيم لكن لهم، 
حمدا.ينش ولا مدحا، دلك، 

فحمدهذا، وعل والتعفليم، بالمحبة مقروئا يكول ال بد ملأ الحمد، أما 
كإل.ليس الذي بالكإل وصفه 

فهوجه كل من الحامد حمع أي! للامتغراق، فيها )ال،( ه ؤأذم1ث وهوله! 
ءء•

للاحتصاص،كوما اما والاستحقاق، للاحتماص هنا )اللام( ؤبمءه وموله• 
فلأنهللامتحقاق، كوما وأما عغيجل، اطه إلا الحامد بجميع محمد أحد لا فلأنه 

عغيل.اطه إلا الكال وجه عل يستحقه حمدا محني أحد لا 

أماوالاستحقاق، للاحتماص ؤذه موله؛ ق راللأم، العناء جعل ولهذا 
•عإرْ يه يتقى لا جدثعلأ العامحذ زب عل، مهوعلم راق؛، 

قضمنإما أي! المدبر، الاللأ٠ الخالق معناه! ه، آكنيث> وؤديس 
معان!ثلاثه 

؛الأصنام!ثندsاتنال ١^٧؛ قال زقي اطهُ، إلا خالق زلا الخالق، الأول: المش 



٢٩١اسءاثتيءثرساهت 

كلقين تعال؛ ويال لالحل:ماا[، ه ئدصقتحض لابملأ١٥^! أ،شمحأد(د< ؤ
مئققمتة^ئjضوأش 

اللكبملك ائدي ص ظ اش بزى لأحد بمك لا المالك، اش: الش 
قما كل أحدبخللث، فلا الشمول، من"صث، محدودة غره وأملاك العام، المطلق التام 

أذأحديحللث، فلا التصرف، حيث مذ محدودة الناس أملاك يل والأرض، الثموات 
١^اس,اللك ع•. ءؤقأ.، اشُ ۶ نَ ئا خشث، حاطا؛لا ْلكا ته ما ف تثصء 

ا

حتىمراه، يدبر أحد فلا عغئثل طه التام فالتدببمث الدبر، اكالث،ت النص 
عغتثل.هواطه الأمر يدبر الذي بأف يؤرون المشركون 

اممهمصاه ما كل حكمة، بعثر أو عبئا، شيثا يدبر لا تعال افه أف اعلم ولكن 
ثنلمه؛لا ما ؤمنها نعلمه، ما الحكم مذ لكذ عفليمة، لحكمة فهو ودبره ومدره 
عئؤهل.اممه بحكمة محيهل أف مذ وأحم أقصز عفولما لأف ودللئ، 

يقولا-اءكلم؟ هدا محكم كيف، ؤيقول؛ الشريعة، مذ أئثاء الإنثان عل رد 
الإمذ ضاني، ٥^١ ١^ مذ ئائا بمتدل أف الإنمان م ي كبم، ه: 

شضأن جرام وهدا الإسان، عل يشكل هد هدا واحدة؟ والقيمة الرديء، 
لحال.كل م ترام ئدا بصاعن، او مذ ضائا 

أحرام؟ هدا لماذا ماكل؛ يقول، فقد 

عظيمةمفاسد عليه يرسنا هدا أف ولولا اطه، من أحكم لسث، إيلئح فتقول؛ 
يئكذولا العسر، -ئم يريد ولا البمز، بالعباد يريد افه لأف العباد؛ عل اطه حرمها ما 
منتظر.ؤإما منظور، إما صرر، وفيها إلا معاملة أي يمنعهم أف 



لتاءاتال،ابائصن ٢٩٢

الأرض،وجدب والفقر، ا-اءروب، يثير تعال اممه اف الإسان عل ؤيشكل 
العناد،عل ممئ0 هذه المائدة؟ ما هدا؟ ما ت فيقول ماء، تنزل فلا السإء، وئحط 
قدعظيمة، لحكمة إلا يثيرها لا تعال اممه إف افه، من أحكم لت، فنقولت 

نستسلمكإ النرعى، للقضاء نستسلم ان محب ولهدا تعلمها، لا وقد تعلمها، 
ؤ،مى ءؤولم7ئنتأ له: مستسلم الكل القدري فالقضاء القدري، للقضاء 

للقضاءمستسلمون الكفار حتى ءمران:'مه[، ]Tj ه ومحكرها 'لوئا وأ1قني 
أفعثنا نجن، فنحن المؤمنون، إلا له يستسلم لا الشزعئ القضاء لأكن القاJري، 
السرعي،للقضاء نستسلم أن فقل: مشت، ؤإن والقدري، الكؤي للقضائ؛ن• نستسلم 

القدري.للقضاء مستسيون نحن كإ 

■مقتل.ال؛ه هن الأمز يدثئ الدي أف المهم 
ولمظ:ءالم، فهم افه، سوى من كل -؛1؛ اواد ه ؤآكذيرّك> وقوله: 
كلزل ءئ،قل افب ايات من ايه الكون كل لأف العلامة، مى مثس ه ؤاكنيرتث> 

الربعل دال، أنه نحد تتأمله ء مي قكل افب، ايات من اية منه وفرث ونؤع جنس 
:الشاعر قول أصدى وما ورخمته، حآقمته وعل عغبجل 

ئبتلء_لأثوt؛_L ت ل•و_وتي؛ دو 
هذاوحوي لأل العلامة؛ مى عالما وسمل اممه، سوى من كل العالمون: إذن، 

عقوثل.اف عل وعلامه أيه، كله فيه محدث، وما الكون، 
:أُ  اللام"~دكني والعالم؛ن اللام— —بفتح الحاLjن بهمر الننق ، تحرفآن ونجس، 

١(.الكناق)ص:خ1 محوب، بن بحر لعمروبن والأصداد، المحاسن ل ك،ا نواس، لأن الهت، 



٢٩٢اوهاءاثتىعقوساإنات 

تعال!ئال كإ العالم، دوو هم والعايزث افه، سوى ما كل ذكرنا—ت —كا فالعاش 
لانمكبوت;م؛[.أكلمذه إلا بمقثهثآ وما للناًن متهثا أقكألأنذنذ نؤ 

ه:ألثمر ؤأو؛>ن؛و تعال؛ هنله مثر 

عندسمى ما وهو الخلألة، للمقل صمة هدْ ه أنيم ؤارثنس تتئ.' قال 
محالكإ ثيء، عل الشاملة الواسعة \لثء ذو أي؛ ؤآرثصسه بالننت، النحوو؛ر( 

ئثملالعامة الرحمة وهالْ ]الأءراف;ا'ها[، ه سء وٌءعتو ؤدثح-ثفي تعال؛ 
ثزاتا،ولا غذاء، وجد ي يرخمه اف؛ أف ولولا افه، برحمة يعيس فإنه الكافر، حى 

تفيدهلا رحمة إلاأما الأفثاء، هده ؛^؛، ٧٥١برحمة يعيش ولكنه نكظ، ولا ولاكنوه، 
شل.الدثا j محاصرة رحمة لأما الآ;محنة؛ ِفي 

؟كوفلا زثدا المرحوم، إل محل م الخائة اوخ دو أي: i ص 
ولهدالالأحزابت'مأ[، تحسماه ألمؤينثن ؤوءقاف تعال: افب ل لمن إلا 

هأتيم -ؤآلأنس بالإتيان ول خاصة، واوحيم عامة، الرحمن العامء؛ بمص محال 
وليست،رحمة، ربوبية الربوبيه ُذْ أف عل دلل ه \ذنذي«ت> ؤرم_س محوله: بمد 

فإنهء،قل افب من صدر ما كل وأف رحمة، ربوبية هي بل أوغضب؛ انتقام، ربوبيه 
لكنرحمة، محالرقى رحمة، المثميمة ق هل الناص، تصيم، التجئ النقم حتى رحمة، 

نتاِمح ي >ن،زتقأ'لآ;قت وام: نن؛ذثز ٩ زءأ أنت ئ-مذ 
ميتاته،به اش يكمر للمومجن ية بالنفالرض لالذك؛وت;مأ[، أكألثوزاه إلا ؛٠^^١ 

أدىولأ حزن، ولأ هم، ولأ وصب، ولأ ثمحب، من التلم يصيب *ما الشي. محال 

(. ١٥٣ )٨ رنم الرض، كفارة ق جاء ما باب الرصى، كتاب البخاري' أحرجه )١( 



لق1ءاتااسالصوح ٣٩٤

ودواميزول، أف بث ولا ينمى، لا زائل، الدئيا ي يصيبك ما لأف رحمة؛ وهذه 
الحال.من ام 

وقالت!تناثر، واغبما إصبعها، ق أصيت أما العابدات بعض عى ويذكر 
عظيمة.كلمة وهدم صترها<،، منارة أستى أجرها راحلاوة 

نثايكون مد المرض إف نم رحمة، هو إنإ أصابلئح الذي اآرض هذا إذن، 
العاصي،لاهتداء نتا فوق زقي اش، من ماثا كاو إذا زئه إل الإننان لرجوع 

وبه•إل ورجوع؛ 

اممه،عن بعيدا فامما، مسه، عل ئنرما كان نحص ص قريتا حدئتح ولمي 
وصاروامحتمام، الله، عادإل المصيبة حذه ؤإصابته أبيه، موت وبمجرد أبوْ، فات 

الشبابج.حيار مذ 

هذااهلت كيف المصيبة _ إل مائظن 

رمة،عن ناج هو فيه اممه يثيره ما وكل الكون، ق ما كل نقول؛ إذن، 
فاوست،ه، آقم قال: ه آكنيث> مال: اممهء أف دللئ، وقرية 

الرحمة.عل ت ولكنها العثاد، عل ؤإعار bحراج، جثروت، عل ممح؟ بمة 
آلقت4؛تثيك.مم ؤ تظ•' منيه بر تق

الدين(يوم )ملك ةراءةت وق لالماتحةت٤[، ه التين مم تثلك ؤ تعال؛ مال، 
قويقال مأوائ،، الأول! ق ويمال مشثهة، صفة وملك، فاعل، امم ّرمالك،( ف

مللا،الثاقة  ٥٢ه! فتقول ه.، والملك، لكبم،، النم، أي: ئثم،، اكاق: 
قراءتانومالك، وملكؤ فلأن، منم، مملكة هذ0 مالك،: تحت، مملكة ق وتقول فلأن، 



٢٩٥الاق1ءاثديءقرسالأت 

قمثْ وهدم مث0، -يذه فيقرأ بمإ، يمرأ أف للأسان محور آ، صحيحتازر ناعيتان 
أمامالصحف عن قمج بقراءة نقرأ أف ينبيي لا انه إلا الصلاة، وخارج الصلاة، 
العامي،مس المنآنِفي هيبة من يملل قد دللئ، قإف فتنة، محديث، دلك لأل العوام؛ 

ولهداينرئها، لا بقراءة قزأ الدي هدا عل لسانه أو بملبه، العار بكر مد أو 
أيديبئ الذي المصحف، عن اؤارجة بالقراءة يقرؤوا ألا العلم لهللبة ييغي 

نثاأن انماثة؛القرآن، لأّتهانة ِئمحقدبجئتا ذكزنا لنا وذلل؛، الناس؛ 
كارئ،ثمحلأصأذ:>و

النوم،دللئ، ِفي التصرف، هو عغيجل افه إف أي؛ ه التينو> _مم تتلك ؤ أف المهم 
نةلأوجي يتصؤفأ، أف ينتطح أحد كاو لو أ؛دا، اليوم دللئج ق يتصرف، أحد لا 

^ظُافُوف،؛دنملأتي
اّّتحمه،من عر ١^٥^، دلك، ظلاِفي عغ؛ْل ظق الدي قهر ظله..اارآ؛، إلا 

صدقتهظل ق امرئ ارفل ا-قديثجت ق جاء ومحي ظلمه، ق اممه يظلمهم الذين كالعة 
الئةة((رآرظ؛ 

^٥٢٠تعال؛هاو كيا معه، لأحد مللثه لا الدين، يوم ململمثج هو كذللث، 
الدنياملوك يعني! ]ء1م:ا"ا[، ؤصؤ^لويود^لثهاره شه1 فيعمج لغام:آا[، أثليره 

عاصمبه لفظ ك،ا بالأف الدين( يوم )مالك، )ءست؟ة(ت الشر ية شرح ق الخزرى ابن نال، )١آ 
ألفح.بغم )ملك( والباقون وخلفح، والكماتى ؤيعقوب 

رقمماجد، الوفضل الصلاة ينتفلر المجد ق حلى من يابح الأذان، كتابح لم: مأخرجه )٢( 
١(.• ٣ رقم)١ الصدقة، إخفاء قفل بابه الكموف، كتابح ت وملم (، ٦٦)•

واممراف(، ٣٣١•رقم )ح/أ.ا، حبان وابن (، ١٧٣٧١رقم ، ١٤٧/٤)احد أخرجه )٣( 
لم.مشرط عل صحيح وقال: ١( ٥  ١٧رقم ، ٥٧٦)ا/ والحاكم (، ٧٧١رقم ، ٢٨•; ١٧)

الألباق.وصححه 



هاءاواال،ابامح ٣٩٦

السلطان،يموت! حي من سلامي فإنه ئلطام؛ وقوي واسع، ملكهم عظم مهنا 
بمجردذللث، يزول فإنه الرئيس؛ بامم أو باسم أو السلطان، يانم كاف سواء 
دلك،؛أفته ما أو عانه، الأزهار زيع أو قرْ، تعظم مى بعده مذ معز وما موته، 

ئلئه.وزال مات لأنه إطلاقا، ُه م هاِنئَلأ 
)ملك،(قال! غلهدا خذوقؤ وحوه فه إلا مللئ، لا ايصا القيامة بوم وق 

م،ياليرخه.نس، ؤ أو 
>محصه؟ناش لإذئالئايل: 

محازووالمادأي: فيه يداف الدي لأية المائة؛ ين؛ أي: ه الذب ومني قلنا: 
بممى:ويكون الأنة، هد؛ ا-ا؛زاء،كإو وؤاليبه؟كوفبمشت علأمالهم، 

ييو٠اؤنس، لالكامون:أ■[، دِنه ول ٠^^ تعال؛ دوله ِفي كنا ؛،، ٣١
عئؤل.كلهاطه آيات، ملأمن، ئهده ه، اليرنٍ> 



٣٩٧الأت1ءاثنيطرسائ 

الأسالآ

-١

أحدهممول كأل الناس، ه يمعاليإ الشة لبداية التهنثة حكم ما النؤالت 
دللئ،؟وثحو بخر، وأنتم عام كل للاحرت 

فإنولهدا الثلم،، عند نعرومة عمُ الحديد العام برأس التهنئة الحواب،ت 
أفناهنفى الدي العام ق انه عل بثاء الإساف هنا الإساف لوأل لكن أول، تركها 

حيلأن ئه، باّز لا مهدا اش، طاعة ق عنره لطول فثهى عيججل اممب اعة طق 
العاموأس عل، يكون إي التهنثة هدْ لكن عمله، وحن ءمرْ، طال من الناس 

شرعثا،عاتا ليل لاك به؛ التهنئة قبوز لا ءاِنك اللائي، النام زأز أثا الهجري، 
لأنعفليم؛ حطر عل ؟كون الإسان فهذا أعيادهم، عل الغمار به هنئ إف بل 

الإسافنحرج ربإ الكفرية بالأعياد والرضا ونيادة، •يا رصا الكفر يأعياد التهنئة 
م)أحكام كثاثه ل فال- اغُ -زحماث القيم انن ذبم، ذم م الإنلأم، دائرة من 

الدثة(را؛.

/دآمتاثلث،؛ بلا أول ثركها الهجري العام برأس التهنثة ال المول وحلاصة 
العامبرأس التهنئة وآما يويم، فلا الإسان، هعنها ؤإن الثلم،، عهد من ليست، 

فلا.الميلادي 

*•ؤصى•*

)\إ\أأ(.'ص)\(أحكاماعل 



هءات(اكاواالفمح ٣٩٨

□ركداممارا«:ؤماقب اسالإ٠ ف1هءم الزاجب:»uيثاب تميف فؤح ٢' 
تاركهؤيعاقب امتثالا، فاعله يثاب *ما الواجب! يتعرف الزاد ما الثوالت 

احتيازاء؟

امتثالبغثر الواحب يفعل مد الاثنان يعنى؛ امتثالا فاعله يثاب ما الخراب! 
مدبمن وكدلالث< الدثة، يه ت؛تأ فد كاف ؤإذ م، بثاب لا ^١ طدة، لأنه ه؛ 

منفينقدْ ا1اء ق عريما تحد أف مثل! ض، التعثد باله عل يطرأ ولم واجبا، يعمل 
تركهوأثا ادنثور، بإنقاذ الأنر ا،نتثال لك، Sl^1 أنة تاله هي زلا ١^، 
منه.يد فلا امتثالا، 

ثركه.عل العمابر ينتحي يعني! ناري،؛، راويعاهب وقولهم! 

يائيلا مإنة وأي، تزكه، كالمدأتجةل ١^١ أي! رااحتيانا« وقولهم! 
١^.عل مكنه لأنه دلك،؛ عل 

-٢

اونولء؟ايادُضة نا الئواو: 
معصومفهو الرسالة، ينال ما كل مذ العصمه يعصمته. المراد الخواب! 

منومعصوم الختاثه، من ومعصوم الأخلاق، توء مذ ومعصوم الكدب، مذ 
مذمعصوم فإنه الديوين،، مذ منه يمع ما أما الرسالة، يناق مما دلك، وعم الئرك، 
فيه.ويستمر الدنس،، يلنس، مد الإJتلأال قاف •^٥، يخلافسؤ عليها، الإقرار 

••ؤص®••



٣٩٩الأقاءاثنيءقرسائ 

عذالونوو.لاسع أحاديث ٤" 
فخ'اف ®لعن مثل• العامة، يثائها الأحاديث بنص هناك الثrوالت 

Iوحديث ٠، الناوءر إل رامه اممه صوب مدره هطع ®من ت وحديث ، الثدرة® 
الأحاديث؟هد0 صحة فإ دأك5دباا، منه، يلعن أف أراد ®من 

النيرمجر خيغ ص س هد لكي ثصح، لا الأحاديث هده كل الخواا--حت 
ماأو افرين، للممنزلا يآكوف أف بثل• الامتفللأل(، ل تنا ينتفعوف الناس كاف إدا 

٩يمع المحب اثاؤع إزالة مى محها قا مملعها؛ ض بي ئد ذهذْ دلك، أمب 
صح.هلا ذكريت، الى الألماظ أما الملمون، 

••)محصى••

ضالإزدئمضأضاسصشاسلأة«وتيكالآهن؛٥- 
ثركواوهد الصم،، أنثر ق المامومان أكثر ورأت إماما، كنت، إدا الئؤال،! 

الأيمن؟الصف اعدلوا الأيمن،فهلأقولم: 
الحانب؛ناحد إل منحازين الناس ورأيت، إماما، كنت، إدا )حم، الخوايؤ! 

أيمنيهول حش هنا، إل تعالوا ت لهم ممل واصح، بفرق الأم أو الأيمن، 
عنزة،كائوا ذاذا الأي٠ن، أو الأيسر، ّواء أومممارJ^ن، ،، ^ilvjوأيثز0 الصمج 
الأيسر.مع ئناوى إدا أقفل الأيمن لأن نلاثة؛ منكم ياق مولات 

إذاالخاذة ء ؤإلأ ئطاغ، الإنام لأف أبدا، يرفقوا أذ أظن فلا أ>هم، فإذا 
انتئوا،امحل.لوا.داو;

{.١١٧٦٥،رقا٢٣١/٦المهقي))؛(أحرجه 
(.٥٢٣٩رقم)النير، قطع ق باب، ؛اب، الأدبط، كتاب، أبوداويت أحرجه )٢( 



لق1ءاتااك1داالسوح

نبو^؛١ ٦- 

وتزواالهمج، وندوا اض، ؤيرخمكي يرخي انءوا الإنام: قاو إذا الثواو: 
ؤب\بءوا ولا الخلل، وندوا الأعوج، اثن اضَلأيثيإل إف نقوهم، 
الألماظهدم فهل مويع، محلأْ وصلوا الصلاة، إل ملونكم وأحضروا للثنثان، 

الإماميه يوصى الذي الشحح اللمظ هو وما الرّول عن مأثورْ ئها 
الأٌوُّئن؟

وودتلأما بتا؛ بأس لا المارة هده واعتدلوا® ؛رانتووا الإمام! مول الخواب! 
٠١٥١.

يقوقا؛اذ يسني ولا يرد، لم فهدم للصلاة® ملوثكم ررأحضزوا موله؛ أما 
اللهرشوو مذ للعباد يصحا أبلغ ليس لأنه 

مءئ شكا ولذا الفلاة، ميِفي بجل لا نن الئخاثة ي كان وهد 
وثير-ابثنح، حال ئل المسطاف إف اممه رمول يا ممال! اللممح، إل الهاص 
لهيمال ثغلماو ررداك »؛^|_؛^^! افب رثول ممال عو. يلبثها وقزاءي؛؛ صلاق 

دلكممعل، هال! ثلائا®. ينارك عق وائفل منه، ^١١٤؛ فتعود أحثنته ^١ حنريخ، 
.١٠٧^فأذمئ 

وأناهلوثرم، ثغيب لا صحاره حلمه الؤشول دائل! دال، هلو 
لهداملوثكم، أحضزوا لهم• فأقول قلوحم، تغيب بالدنيا، مشغولون أناس حلفي 
■الج 

(.٤٣٢)رقم ؤإقامحتها، انمموف، نويت باب الخلأة، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
٢(.٢ • رنم)٣ الخلأة، j الوموسة شبنان من المموذ باب اللام، محاب ملم: أحرجه )٢( 



اواق1ءاثضءقرسالنات

له؛نقول 

•?tfقلو عن مم لم أث أولا• 
لكفما دلك ومع قلته، ويتثغل يغيب، من فيهم الصحابة إن ثانتا! 

٠وٍَ 

قلوبكم.أحضزوا لهم؛ يقول الرشول. 
اممه،دين ق ١^>؛!؛^ من أيئا هذه مودع،ا، صلاة صلوا  ١١هوله؛ أنصا وكدللث، 

المص ترد 

رذ•لم اض*' ويرحمكم رايرحمني ومولئ؛ 
صحيح.هدا آ المجا<ر ررطوا وهوله؛ 
صحيح.٠ صفوةكم<،ر ررأقيئوا ودنلة؛ 

صحيح.عيث هدا الأعوج،، الصس يطزإل لا افه ارإل 

سخ.ررلأممثواهمجاتس4لانا،رآائ 
٠٠ ••)5^0

أا/\،(،والدارْي)ا/ا<ارا،ا(،وءبل.بن١٠،^٧• r/n)>(أحرحهأحمد
وابن(، ٣٥٧رقم حزبمة)ا/هارا، وابن (، ١٣٥٥رنم )مآ/ي'ه، مل وأبو (، ٦٩٨رنم 

حإن)آ/ي؛>ا،رنم؛آ•؛(.
الصفوف،-سوية محي اض عل الإمام إنال باب والإمامة، الخ،اعة كتاب الخاري: أحرجه )٢( 

(.٦٨٧رقم)
(.٦٦٦)رقم الصفوف، سوية باب الصلاة، كتاب داود؛ أبو أحرجه )٣( 



لق1ءاتاكابائفتوح

معاسذَ مطي فزاثصر، اتثءسة نْ،1ي إ|طم نع دخل رجل ٧- 
;ء«إعهأخوى:

منانتهوا قد الملين فوحد العفر، صلاه لثقلا يحل إنسان الئوال! 
ناسا،العفر صلاه يضل محلم اليتج، إل ودم، المجد، من قحنج الصلاة، 

صلاهيقل ٢ انه ثدكز العشاء لصلاة يدحل أف ومل والعشاء، المزب وصل 
نعالعفر صلاه صل ئد أيه تدكر كم ئلنا الحصر، سة الإمام مع ودخل العفر، 

دلك؟حكم ما الصلاة، فاتتهم ئد حماعة 

الصلاه،فاقطع العفر، صلاة صل ئد انه يكز إدا أيه دلك حكم الجواب■ 
.العشاء سة حديد من ويدحل 

••ؤصق(•*

جورب:هلي جور، لبس لنن اله،ا،ره اسواط حكم ٨- 

الهلهارة؟للأخر يشترط فهل حؤرد_ا، عل حورثا لبنلم، إذا الثؤاو،ت 

ئلأبأسطهارة، عل الثاني( لبس وكان جوزُب، جورثاعل لبث، إدا الجواب• 
الأول(،الخورب عل مسحث، إدا اك يرى العلمإء وبعضن الراجح، الموو عل 

أنبد ^٠ النصوء وأردت، شسا، علته لبنخؤ وإن ثسا، علته ثيل ولا عليه، فانشز 
الأصل.وممسح أخرا، لبنث، اليتم( نحلع 

لتستمر أو باز ئلأ طهارة، عل الأعل لبت، إدا أيلن، الصحيح: ولكن 
الأول(.المنح من المدة ابتداء ولكن عليه، المسح 



الأق1ءاثنيءقرسائة

علوامتمث صاحا، الأحد يوم المجر صلاة ق لبس إساثا أف لو فمثلأت 
علوض آحر قومه ميس الرد، عليه افثد ثم المزي—،، لصلاة مثعحه أف إل هذا 

الثابي.اليوم مى اشم طلؤع إل علميه يمح أن مله طهارة، 
انتمث.الأول عق مسح إذا يقوJ،• الُلنا؛ وبمص 

مدتهبانتهاء لكن طهارة، عل كث، إدا الئاي ثنبس أن ثبوز انه والصحيح 
الأول.منح من 

ه\لإسوب{ عن ورد فهل الشتاء، ق ثكون لا الحجامة يقولون! الئؤالت 
الشتاء؟احتجمِفي أنه 

الثيء،هذا يإرمحون الذين الأطباء إل هن.ا مرحع لكن أدرى، لا ابواب• 
ادرى.ملأ الشتاء، ق تقييده لكن ٠، الءل_،ر أنولغ امفل مذ الحجامة أن ورذ ومد 

••ؤسؤ(••

٠  َ ً 9ِ

حىاالإهطادبم،م1ممملأ؛- ١٠

الإسي،يوم —مثلا— صام كمن التمل، عبادة ل ال؛ة تغيثر حكم ما الئؤال،ت 
ذللئخ؟فيل ل يأثم وهل ذللث،؟ حكم ما أفطر، اليوم مصف ل ثم 

الخجاته<ا.يه مم.اوثلم تا أمقل رإو تاوت س الني عن ;نحهبمثد عالك بن أنس حديث ق ك،ا ( ١ ) 
اياقاة،كتاب لم! وم(، ١oY'U ) رنم ، tljijlمن الحجامة باب اليخ، كتاب البخاري! أحرجه 

(.١  ٥٧٧)رقم الحجامة، أجرة حل باب 



لق1ءاتاواواالغتؤح

إفطار.فهدابز-ضق،بلسا نفلا؟ الصائم إفطار محم تا م: ادب: 
صبمي، أذ ه خزج قلا نفلا، اث الإنضام إذا الإفطار: إل وش 

لاتجث،يوف أ-اْ أنه أو تتب، أنه أو:رى إثا بغزض، الأكل1لأضزإلأ 
سمم،أزناكذواك،،وإلأس.

صيوفح،وحصن القل، صلاة ق شنع ثو كإ الوافل، بقية أيصا وكدJلث، 
بأس.ولا فليمطيا، الصلاة، أثناء وهوق 

الإنسانفيهإ متغ إدا والعنزة اخ ا-محإل والعنزة؛ اخج هدا من ؤستش 
مموهوأمحم؛ نلج ؤمحأبمؤأ تا3قؤناإا• افن لقول إتمامهإ؛ عليه وخب نفلأ~ ~ولوكاثا 

١^هل ^١ قدنا ١^^، يمزصى أن مل ■محييك ١ _jL،ِفي الأنة وهدم تالهمة؛ا'ها[، 
زالثنزة.امحخ إتمام من بد لا 

الأمحمللكن يئطعه، اذ لة خاز مل 'نرغلا مذ كل الأن: القاعدة إذن 
إتماثهإ.ء نجن، قانة زالننزة؛ الحج إلا بمدر، إلا مطنة ألا 

*•هصى••

١١-

ممذ لثس قدميه، بجل ألا أجل مذ ا-محورب لى حكم ما الثؤال،ت 
فمهل؟لثننح الخورب، لبس أنه ؛عني: 

إمقاطنوى لأنه هذ«ا؛ بجون لا ؤيقول: يمنعه، العنجاء يعفى هذا الخوابر: 

مطزأذ أخل مذ زمصاف ق ينافئ فهوكالذي الرجل، عسل وص عليه، الواجمت، 
الثمر،عليه يخرم ؛له الفطر؛ اجل ثذ رمثاف ل ناقز مذ أف ومعلوم مفاف، زل 



ا}ارىءاثويءقوبمداإإ،و

أما.الفطر عليه ويترم 

اللبسأصل لأف ليمغ؛ يلبس أذ بأس لا يقووت ^١؛ ١١وبنص 
قاثر او ا"ير، ثدة أو البرد، شدة لسبكا كاف مواء علييها، التح أجل ثى 

النخل،أنغيذ;لك.
الثمرأصل وليس المح، أجل مذ أوالخوارب، ا-مح، لبس أصل أف المهم 

هوالموووهدا الأحر، عل أحدمحا ل-اس يصح ولا قرى، مينها الفقلمر، أجل مذ 
هدا؛له لاثحلمز لكننا بأس، ملأ يمح، أف أجل من لولبس الإساف أف الراجح، 

علها.المنح مذ أقل موفة كانث، إذا اوجل عنل لأف 
••ؤصى••

انيء.أهل وتمية اتجنازة، السفرسورصلأة م - ١٢

المثت،؟أهل وثنرية ابنازة، عل الصلاة لحضور الثمر حكم ما ت الثواو 
يثافزاذ باس ملأ خاص، أو عام، لحى له بمن الجازة هذه كائن، إدا ابواب• 

لكن١^، نكدلاكِفي الثور، إل الرحال شد باب مذ ثدا زيذ له، الإقان 
للناس،واّتةباتيإ الثت، الميتِفي اجملغأهل يتلمزم ّوذج الممنية إل الثمر 
الاجثؤغرى قال! رمح.بمه البحل اممه عبد بذ جرير إف حس البدعة، مذ وهدا 

^ك،ئاقاممذص«ره.
الطعام،وصنعة الت أهل إل الأجت،إع عن النهي ل جاء ما باب ابناتز، كتاب ماجهت ابن أحرجه )١( 

(^١٦١٢.)







ثءاتاكابا1ذترح

مزأثا،أل يهزم قالواI فلهذا عليهم، وئوش المء،بمائ، عل لبس وتجد هنأها ؤوذ 
فيقرأنجدْ، فيها اش الآيات سوى ممر، القرآف فه، واهمد فيها، ينجد أوأف 

ننابم.

*•هصى••

١٦ -Jy \ ه:أش ولهه ٣
رِءتذآددقالقيم ابن للأمام ١^^( الصواعق )محتصر لكب، وردِو، السوال،ت 

وزدأنه يكز ، ٠١١[١ ١ ]اوقرة:ه ه أقه ولهن ثم وزأ ع،جلت محوله إل أش حنن 
أي!ه أممه ؤو->ه محوله• ل، ادش ئاف الشافعي، ومنهم تمميئ، الئلم، بعض عذ 
أحدثمبالكم ما بينها! مذ ويال، وحوم، عدة من ثزجيحا دللئ، مص ثم الأب، محيله 
هله أممه ي عبارة ملها ززد الى اشوص كل ِفي أنه نع الأب، ملة عل هدْ 

مسيرهاإف قوله! قنت،— —كنا أوجه عدة من فرجح الموصوف،، إل الصفة إصاقة 
الدعاء،قضية يزولون الأثاعرة أن ثعلم فكعا والمطلقة، التامة الأه إحاطة به نعني 

دللث،،ظبز السلم، وأنكن الدعاء، قبلة هذه إف بقولهم! السناء إل الأيدي ورمحع 
إفيقولوا! أف للاشاعرة فهل وللدعاع، للصلاة واحده دله هناك إف وقالوا! 

منفأرجو ءغتْل؟ طب محيلات عدة يستلزم الممسيوأيقا هذا ِفي الأب محيلة ل القول، 
حيزا.اش وجزاكم مأجورين، الشبهة هذء مثل إزالة مضيلتكم 

المعمد،المطول القوال هذا مثل يورد ألا يسال ممن أرجو أنا أولا! اُبمواب،• 
همثلإطلاها، بالهم عل طزأ ولا إطلاها، هذا يمهئول لا هد الأن الإخوة وأكثر 

السائل•وبتن مح، ؟كوف هدا 

الرملة)ص:*اا؛(.)ا(محصرالصواعق 



الأقاءاثنيءقوسائ

للك:مَلأن فيه1 الكربمة الاثة محن 

 ،Jُمعنىتنش، أي"• أقوه، وحث مم مزأ المش• اف الأول؛ اكو
حهةصاليث،إل يعني المتر، 3، واست، صليث، ثم القبلة، عليك إداأفكلث، انلث، 

يكزنالآJه هذه لأل صحيحة؛ فصلائك القبلة، لبمت، اما ثمقناَ ، ٤٤٠٥١١ظننتها 
ضافي'كاكأعثهأ منيم عن وص' ثا الناتى بث آلثعهائ يجتلإدو تعال؛ لموله كممدنة 

الأيةدهذ*ه [، ١٤٢لاJترةته تستمر صممل إق نثلت س ؛؛يتم، يآلنمبم، يثرثم، آة 
هأش وجع هم وزأ وُؤعأيثما لالقرة؛أإا[، ه ؤآتعرب، ألمشرق ش_ ^٥١، كقوله؛ 

إلامحهئم ؤإن اممه، وجه إل مولون فانتم الكنثة، إل امحهتم إن أي؛ ا؛ا، لالمرة:ها 
ألمفرقؤش_ افب؛ وجه إل مولوف اليهود" ائممدكم ~ك،ا اأمي"س محب 

قوته.له هول وهذا [، ١٤٢]المرة؛ ه نستقير ء>رط إق نثاء س ؛؛^،، ؤألتمبم، 

نوتعال هالأJه أي: ا، ١ ١ ]اوقرة:ه ه أقه وجع هم رزأ ؤثأيثث\ الئاف• المول 
لوسلم- آله وعل عليه اممه ~صل اللمي يول الئول هذا ؤيويد وجوهكم، 

إداوجهه تل افه يإف وجهه، تل يصق هلا بمل، أحدثم كال *إدا المحل؛ 
•٠١ضر

القولين.كلأ عل صحيح ومعناها ولهذ-ا، لهذا محملة فالأية 
المإءثدعون هل أنتم لمهم؛ منال الدعاء. نلة هذا إف وقولهم؛ الأناعرْ أما 

افهتنادون فانإ اشّ يا وهلتم؛ الثناء، إل ايد.ثكم رفعتم فإذا المإء؟ رب، ثدعون أم 
محل•

 Iوملم؛(، ٣٩٨)رقم السجد، من باليد الراق حك باب الصلاة، كتاب اليخاريت خرجه أ
(.٥٤٧)رنم السجد، ق البصاق عن الهي باب الصلاة، ومواضع الساجد محاب 



اقاءاتااب1بائسوح ٤١٠

قبلةالياء إل يقولوزت وكونم سياء، يا تمولوزت لنتم هناك، فاممه إذن، 
اسقياوفيها يث/ع التي العثادْ قإف ا3كعبة، هي الواعي قبلة لأن خطأ؛ الداعي، 

إياضعإلاسالقبلة 

وأصحايه،أله وعل محمد، لإنا عل وسلم اممه وصل العالتن، وب فب والحمد 
ومنبم(إتنإليومامح•

••©صء(••



٤١١الأق1هاثدهعثرسائة 

ءارق1ءارث1ثمرسائة 
=c_)ءيى_ 

وأصحاُه،آبه وعل محمد لإنا عق وتلمم افه وصل العالتذ، رب طه ١^؛^ 
بمد:أما الدين، ي إل بإحسان بعهم ومن 

كليم الدي اكوح( ^، ٧١من)لقاء ١^ القاء ص ^١ 
(.٥١٤١٦عام)رجب نهر ثن ٢ ٩ الخميس يوم ض وهدا خميس، 

منها،ايايت، دلأُث، عل ثهلمنا حيث المانحة، سورة ياكإل اللماء هذا نفتح 
ملكه أمجر آبنحس ه اكشمت> رُث ِس تازقوةث\ق: هولة وهي 
إن

ه:منعئن وإءك ثثد ؤإ،ك تعال: ينله مسثر 

فيهإابمان لالفاى:ه[ مثبموه ثني ؤإ،ك عئوي: اضُ قال، 
أي:ه من«ارئ> وؤدإ؛ك إياك، إلا ثعبد لا أي: ه ثنت ؤءك فمعنى: حمر، 

حمهما قدم ؤإذا التأمحر، وحمه ا،لعمول هدم أنه الحمر ومحلريق بياك، إلا سعين لا 
غة،١٧١أهل دللث، عل ثص ثإ ١^^، ١^ ق هدا الحصر، يفيد هإنه التاح،ر 
المحو.وأهل 

أوامره،وامتثال له، لتموع ءقإ؛حلوا-طه التدلل هي العبادة: تثده؟ ؤإ،ك 
العبادة.انولع من دللئج عتر إل ومحبته، وتعفليمه أحباره، وتصديق ثواهيه، واجتناب 



لق1ءاتاكاباإذتءح ٤١٢

ض،الحب لغاية جاهع اسم ®العبادة ^4^! ثيمية ابن الإسلام سبخ قال 
الحبوبهو يكون بل عابدا، يكن لم حب، غير من له دل، فمن له، الدل وغاية 

حقيقةله بجعل لم وهذا، هذا ق غيره أمرك ومن له، إلا ميتا بمب، فلا الطلق؛ 
٠.فهومشركاار الحب،، 

والصومعبادة، والزكاة عبادة، والصديه عبادة، والصلاة عبادة، فالطهارة 
إلعبادة، الط1ق~ التمويهي ~وهو والتوكل عبادة، والنذر عبادة، والح^ عبادة، 

العلم.أنل ذكزثا م اللحاsة أرج مل ذللأ، عل 
•وأطعنا سمعنا مال،! أمنْ إذا ؤإلهه، لتثده عبد بأنه يشعر العابد والإسان 

الإبجان،عرى هذاأوش وإل افب، ل والبغض اممب، ق اثث، العبودية! تام ؤمن 
الصالحناض عباد من كاف منذ ف، وتعادى ف، وتوال فه، وتبغص فه، نحث، اف 

الإيذآمنواحتك، الأنمة، مذ ومن أي وِفي الأرض، مذ ملكن أي 3، حثثبم، فهو 
ؤإحواتا.أحبابا هم ^محيذآشواسشمذشإءامحJ ، مذنح،إمامحو بمونكط 

كافمن هوكل بل الأمة، هذه من كاف هومذ أوالأح الجيب، اف يظقوا فلا 
اممه،ق اث—، العبادة، ممتقى هدا لأو لنا؛ أخ فإنه مكان، أي وق وماز، أي ق مندإ 

العبادة.تمام من عؤؤهلهذا افه والمحادا؛ِق افه، ق والولاء اطه، ق والبغفى 
الناستعص وأطعنا، سمعنا  I(Jتقوبامر أمز إذا اف، أف العبادة ممتام ؤمذ 

^-^_;-،،١iJ^ هل ئال: كدا. اونوو أنز أز ؟!١، ١^ أنن ئلث،: إذا الأن 
الاستفهامهدا مثل يستفهمون الصحاثه كاذ هل افه! نبمحاذ للأنتلجاب؟ أو 

)ا(مموعاكاوى0آ/أ(.



٤١٣اوهاءاثوهءثرسائ 

للأستحإب،هدا هل يمولوزت بثيء، الثسول أمنهم أو يسيء، اض أمرهم إذا 
الحالمة،ق الإئثان وقع إدا ئتز وأطعنا، سمننا يقولون! بل لا، للوجوب؟! أو 

أوكمارة،فدية، إل وءقاج للوجوب، هدا هل فيمالا1 النوال هدا يتوجه فحينئد 
أمللكراهة، النهي هل يقول• ثيء ص ورمولئ افه ثناه إذا دللئج؟ أفته ما او 

ومحكة.وأطنن١، نمعثا فمل: شماث عى بل إدا افب! ننحاف لكحريم؟ 
إداكانوا أنم الصحابة عن واحي• بحرف يأئ أف أحي• ينتطح لا ؤلهدا 

نبلعو أم الوجوب، نبل عل( تأمرنا اث هل، قالوات ه اونول أونم 
أمالتحريم، نبيل عل تئهانا انث، هل ثالوات شمالأ ض متاهم ئذا الاستحباب؟ 

يوجبء مي حصل إدا كانوا ولكنهم أبدا، ذلك يفعلوا لم السزيه؟ تبل عل، 
امتمهموا.الاستفهام 

قالرقيما، روحها وكاف عتمت،، ل، قإمثا بريره مضيت ذلكت ومثال 
٠^؛ال،ت ^^؟ Ijاممه رسول، يا قالت،: ُرلوراجعتؤ®• ءكبالصلأْأئيمُت الثّول لها 
.^١١لاخاخةل ثالث: أثثع«. محا 

ثكالشديدة، كراهة تكرهه وهي قل•يلءا، حبا بحها مغيثا روجها وكال 
ولكنهارأبما، عن تعل•ل وأن رحع، أف سألها المدينة أسواق ق حلمها يمثي 
إليها.ير-؛ع لعله له، فشمع له، يشفع أف اممه رموJ( من مغيث، فهلل_إ نابي، 

ينجابر حدقن، مثل للوجوب ليس الأمن اة عل المرينة دلمت، إدا وكدللث، 
منيثانراه ثعم، ث قلت، جلكا،ا رأاٌأع مال• هؤ اش رسول إل قالت حيث الله، ■مل• 

٤(. ٩٧٩رقم)بريره، زوج ل ه النم، شفامة باب الطلاق، كتاب البخاري- أحرجه  ٢١١



صاتاك1باإصوح ٤١٤

■ثليوحدئه النجد إق يجئنا بالعداة، وهدمت قتل، اش. رسول يدم ثم بأوق، 
يصلهاذحل، حملك، ءهيغ هاو،أ يعم• ملت؛ هدمث(٠١. ®T(؟)؛( داو،أ اثنجد، باب 

قل ءار-جح ل^j، يوزف أؤقة، لة يوف ؤأ يأم يصقث(، هدحلث( نكتكن*. 
ا-بمل،قو :رأ ١^^ ،; Liiجابتا«. ل »اذغ قال،: ذص ش مانطاJمتV الزان، 

ؤوكئثته((راا.ررحدحملك، داJ: إوْنة، ابعص ثيء ولم؟كن 

الأمهل اشِ، زثول :ا موتوا: أي، للصحاة لأيكن الشزعل الأم أو الهم 
ووسوله،اممب بام ممم، إدا انلث، التعد تمام ممن للوجوب؟ ام للاستحباب، 

واطعنا،سمننا قل: بل للاستحباب؟ أم للوجوب هذا هل مل: ولا ثريد، فلا 
وستزجرؤوافتل 

فاجثتهللتحريم هو هل ثقل: ولا تردد، ملأ الهي، سمعث إدا كدللئ، 
قالإننان وقع إدا إلا وأطعنا، سمعنا ت قل يل ثتزها؟ فاحشته للكراهة أم وجونا، 

فاته.ما يتال.رك أي( أجل ثن محرم أم واجب ض ثل ينأل: لجؤد الحالمة، 
الثزاهي.ثاختثاك، الأنام، شم الأمثال تمام العبادة تام مئ أو الهم 

افه،من العون ثهللب، أي: ه، ؤم_نعثث معنى ه ثتنعثث 
وجهتن:عل تقع والأستعانه 

وتحلماممب، إل أمء موض الإلناف أف ومعزأ عبادة، استعانة الأول: الوجه 
فه.إلا لاثكون هذه اض، بمحونة إلا ثيء عل له مدرة لا انه 

عليه،وم أوحملا دابة اشترى ؤإذا والخمر، الدواب، شراء باب اليؤع، كتاب الخارتم،؛ أحرجه ا ر١ 
٧(.١ )٥ رنم البكر، نكاح اسحتاب باب الرص،ع، كتاب ت وملم رفم)اا،وا(، 



٤١٥الاهءاثىقءق>سس 

يفوضأنه يرى لا ان والإئالمعين، عليه يمدر بأمر اسعانة الئاف• الوجه 
مالولهدا جائز، فهذا المساعدة، باب من انه يرى ولكنه به، المنتعان هدا إل أمْ 

متاعهعنتها له أورلإ علمتها فتحمله داسه الثجلا^ ®يمين I السئر
للمخلوق.المخلوق من فائت ءثهه«راأ، 

ملحلا التي الاستعانة هنا بالأستعانة الزاد ه م_تعثرإن سد ؤإباك 
أيعل للممتعثن قدرة لا وانه الهللق، التفويض فيها الى الاستعانة وهى طه، إلا 

-ميئجل.طه إلا ثكون لا وهده الاستعانة، تهده إلا ثيء 

هآكتفم آندثاآلنقن ؤ تعال! ميرينله 
الدلالة،ومعتى1 تكون الهداية لالفانحت;ا"[، آلث1تقبمه آلنتزط آندئا ؤ تعال! قال 

التزامأي• العلم، أي• الدلالة هداية هنا الداعي ؤيريد التوفيق، بنعش' وتكون 
.^١^١^١

كيفإذ بعلم، إلا الفزاطاكإ ظ؛ألالإنماولأ:صأذ:طتزم 
ثانتا.يومقه ثم أولا، يدله اطه، ثإل-يه أن بد فلا ينكى، لا هدا جهل؟ عل اطه يحتد 

تناًلبتالشورىتأْآ تنغيوه بيؤ إل لمدي ^٧^٠ 'ءَ!<ت؟ل• اطب ومول 
قولهj والهداية والبيان، والإرشاد الدلالة هداية هأا بالهداية والزاد الض. 

نستطيعلا يعني! التوفيق، هداية هي ]ااءصصتا"ه[ ل->-بكه من -،يمح، لا إك ؤ تعال! 
وحده.اطه إلا ذلك، ينتطيع لا ١^١، ااJهدى أحدا ئومق أن 

رنمالعروق، من نؤع كل عل يقع الصدقة اسم أن بيان باب الكسوف، كتاب ت لم مأخرجه ( ١ ) 
(١٠ ٠٩.)



1ق1ءاتاساه؛>ح ٤١٦

ه'النيئ عث الس ءانثثؤأ قهي ئؤد ^^٤ تعال؛ قوله ق والهداية 
ولكنهمالحي، رسولهم لهم وبير1( الحي، عل الاله دلهم الدلالة، هداية تضلت؛با[ 

 Iئ ؤةستءح؛وأ آبواJضاأت:ب١[.آلؤنه ألمذابر صنعمة ءلهل-؛م أتمعنءلآدا[
تكونالدلالة هداية التوفيق، زهداية الدلالة، هداية نوعان: الهداية أن الهم 

lj ،النمميم.الصزاط عل بالثز تكون التوفيق وهداية _*؛

آكينرهآيظ آنيا ؤ الكريمة: الاثة بميم الداعي أو المصل، وقول 
والعملبالحق، للمعلم شاملا الدعاء هذا ثكون والتوفيق، الدلالة هداية يعني: 

؛الحي،•

الخريق١^١عل لأيلملمق انمراْل إن اللغة: أهل يقول ؤآلن>ثط< 
اكرامحلأن المعنى: ق ذلك ووجه يصزاط، فلميس الصق الئلمريق أما واسعا، كان 

اللممة،الرجل ررط يقال: الضوذ، وسهولة سعة عل ثدل كلها والسرامحل والزرامحل 
•وسهولة برعة ابملمحها يع-ي؛ 

ومسا،غثر من الإئان فيه يمضى الذي الواسع الطريى يعني: المرامحل فهنا 
مشمة.ولا 

ولهداومنحقصات، مرمعات فيه تكون وقد مائلا، يكون قد المراحل لكن 
لأنئزيسر؛ ولا منحثض فيه وليس فيه، اءوجاج لا الذي أي: ؤاك_تتبمه قال: 

امحجبمويىمنلأذه•الهلريذ،
بينكيكون كيلومرا، ( ٢٠مستقيم)حهل ق التالية وين بينك، كاف إدا فمثلا: 

الاعوجاج.كثرة حب، وذلاائ، أوأكثر، مرا، كيلو ٣( معوج)٠ حْل ل وبينها 



٤١٧اوق1ءاثىقعقرسائ 

فإنكمحويا، الطريق كان إدا والمرتفعات، النخمضات ق الخال وكذلك 

عليكزاد الأسفل، ل وئره الأعل، ق صء كاو إدا لكن برعة، تريد ما إل تحل 
الطريق.

انخفاضفه وما العوج، فخرج العتدل، هوالمستوي إذن المستقيم فالمراط 
وارتفاع.

انموى،لأمح،أثاومواكمحم الصزاط والراد 
الحسي،الصراط يه فالمراد ه ألكبل سؤاء يهديى أن ؤيى 

الصراطوهذا العنوي، الصراط هنا لكن بل، المواء إل ءغ؛جل اض هدام ولهذا 
لالفانحت:ب[.'لإؤإه أشت آئ؛ن محرط ؤ بقوله• بيه المعنوى 

هإه•آتث آمحل يرط ؤ مكلا مجخ 
العمةانعمش أي! لالمانحة:ي[ علهآه أ>مت< أين يمط ؤ تعال؛ قال 

فيهم!تعال الله يال، الذين هم وهؤلاء والدنيا، الدين نعمة فيها ؟كون التي التامة 
ألبج-ثيث عثؤم أث، أثيم ١^ مع هأوكاش محالرمود أق لمي 

عليهم،اض أئعم الذين هم أصناف، أربعه فهؤلاء ]اشاء:ها'؛ا، ه ءألئظج؛وا ؤألفتداء 
هذْ:وهيعلنرانهم 

ني،الئنول لأة أيضا؛ الرّلمن ؤبممل i آشش ولأ ثال: الأول: الرنة 
أعلومحمد غرهم، من طبقة أعل العزم وأولو الأنبياء، من طتثه أعل والرسل 

طبقث.العزم أول 
الأنة.هذه تقرأ محا.ما الثادة لهؤلاء ذكر قلبلث، ق ؟كوف أو بد فلا 



لقاءاتاكابا1همح ٤١٨

ماتصديق ق غايته الصدق ق بلغوا الذين هم الصديقون، المائة! الرنة 
رْءممقبمنن.الصديق يكر أبو رأسهم وعل ؛دللث،، وقاموارسله، عل اممه أئزل 

الرسلمن وأنصارا حواريئن هناك لأن الصدضن، رأس عل أنه عرفنا وقد 
قولهق كإ الأمم، أفضل الأمه هد0 لأل هوأفضالهم، يكر أبا أف ينا وعن الئاشن، 

هوالأمة هده أفصل وأن آ، ١ ١ ٠ عمرازت زآل ه إلنا؛يبى أّمجت أمؤ خير تعال• 
عليتحدمثا رركنا داز،ت نْءهبمتة عمر بن اممه عبد فعي الصحابة، باتفاق بكر أبو 

ا.ءنينا٠ا ثم عمن، ثم ا؛وبآ5ر، ^^١ يند ١لأمة هده نحر افه.أف رسول عهي• 
حليقةكان أف بعد الكوفة منبمر عل يعلن كان محنالب أيى ين عل إن حتى 

ينحر١^ ألا نأ م أنو نعا؟ بمد ١^ ثدْ حي ^^١ ررآلأ ئون: 
مح«رأ؛.

وأنهحليفه، ليس بكر أبا أف يدعون النءين الرافضة كيءب نعرف وبدلك 
طالبم ن عؤ بخن لم ،ياذا فمحال: الخليفة، هو عندهم عليا لأن ظالإللأ؛ 

واعترفأقر، لأنه العدل؛ هو حرى ما أف أعلى بل مفللوم؟ أنه حليفة كان حن 
يوللا لأنه للخلافة؛ وياحقثه يفضله، إقرار وهدا بكر، أيو الأمة هده حير بأن 
وجمرهم•أفضلهم إلا القوم عل 

الصديقون.هم الخلق من القانية الهلبقة نقول! نحن حال! كل عل 
ققتلوا الن>ين وهم المعركة، شهداء يشمل وهدا الشهداء، الثالثة! المرنة 

فثنالعليا، هي اض كلمه لتكوف قائل الل.ى هز اممه سيل ل قتل والن-ي اممه، ميل 

(.٥٧رقم ، ٩ ' / )١ الصحابة فقائل ل أمد أحرحه )١( 
(.٨٣٣أخمد)ا/ه'ا،رفم )\(أحرحه 



٤١٩اوهاءاثدهءثرسائ،ة 

مكانهليرى قاثل ومن حاسر، فهو للوطية قاثل ومن خامر، فهو للقومثة فاثل 
الديص فهوشهيد قتل إذا الدي والقاتل فهوحاسر، رياء قاثو ومن فهوحاسر، 

الشهيد.وص اض، سبيل ل المقاتل ص هذا العليا، هي اف كلمه لتكوف قاثو 

وبماتلحمه، ؤيثاتل شجاعه، بماتل عن ه افه رئوو ئثو وقد 
هئافه يجأ مائل ررس و:. اممه رنوو ممال افه؟ نبيل ق ذلك أي وياء، 

,٢ اف«ر سبيل مهوِفي المحا، 
بيد؛ميى ررواليى ت الخدين، ق حاء ولهدا النه، سبيل ل ليسوا هؤلاء إل أي• 

الماتة،بج؛موهبجخاء:زم 
٠.النالث،ا،ر رح واوح الدم، لوث واللوذ 

ممدشهيدا، افه عند يكون الخهاد ق قتل من كل ليس مهمة، الحملة هذه 
ي؛كلمبمن أعلم رروافه ت محال لأنه وث.هيل.؛ ليس اممه عند ولكنه شهيدا، رأينا ق يكون 

و،نباه'ا•

اممهمحال الشهداء، من الئاثاة قاف العلم، أهل أيمحا يشمل الشهداء ولفظ 
يإلا ألبمإج أنديا ثأولوأ نأتوئ إلائئ َلآالق آنت شهدهُ ؤ ;ن1ل: 

[. ١٨عمران: ]آل 4 ألبترآشهح 

فه،العلم يطلبون الدين أولوالعلم هم الشهداء من يكونون الدين العلم وأولو 
توملم (، ١٢٣)رقم حالما، عالما قائم وهو سال من باب العلم، كتاب البءخارىت أحرجه )١( 

(.١٩٠٤)رقم اض، سل ق فهو العليا هي اف كلمة لتكون قاتل من باب الإمارة، كتاب 
(،٢٦٤٩)رقم عغبجل، النه سيل ل بجرح من باب والمر، الخهاد كتاب البءخاريت أحرجه )٢( 

(.١  ٨٧٦)رقم ال؛ه، سبيل ق والخروج الخهاد فضل باب الإمارة، كتاب وملم؛ 



لقاءاواال|د،ااسوح ٤٢٠

وأصحابه،\لإئ. طريقة عن عثرحون لا والدين ئعوْ، الحل لهم بان إذا والدين 
فتنهإدا \؛ئأ مسعود: بن الله عد ماو ؤلهدا القارئ، العالم ليس 
يالوا•■يوذ محإدا تتة، الناس ويئخدها الصغثر، محها ويزبو الير، محها تترم 

زقت،هماوiي، كوت »اذا ه: اوحمن؟ صد ه ط دلك، زش مألوا: الثة«. ٤^^، 
زاك،الأث1ئمالآحنة«اار.زقئ،أذناؤكلم، محاؤفلم،ؤئنثأصاؤكلم، 

بمم،هو فإذا الضر، ق جثته إن العلم، ق بحرا شخصا وجدنا لو يعني؛ 
ولايعلمه، يعمل لا لكنه بحر، هو من كل بحر،ل، الفقه ول بحر، لحديث ال 

ؤرإد١ااناف٠ان: ق عغبمل افه يقول، العلم، أول مى ليس فهدا السلف، طربج، يئع 
لأنلقويم تسمع ]اياسون:٤[، لبمةل؛اه شح بموزأ وإن أبمثاثثم هنصش رأبجم 

ئثبجأيأ فيهم:  Jfلا-لكنهم نملث،، مظهر ل وهم ومحاثا، مصاحه لهم 
]الطءقون:؛؛ا.تثندءه 

الناس:مى طائفتين يثمل الشهداء لفظة أن فالحاصل 

اممه.مسل ق نل من الأول: 
حقيقه.العالإء هم الثانية: 

السلمنعامة وهم الأمحرة، الهلبقة وهم الصالحون، الثاسة: الرسة 
عليهماممه أنمني \ئذيو؛ بمراط المتمم، الصراط تبمديلث، اف الله تأل، فأنت، والمومتغ،، 

وهوألا واحد، معنى محمعهم وهؤلاء والصالحين، والشهداء والصدمين النيين من 
به.والعمل بالحق، العلم 

jوالحاكم <، ١٣٧  ٠٦رقم ، ٤ ٥ ٢ ب)U/ ش وابن (، ١ ٩ ١ رنم ، ٢٧٨/ الدارس)١ أخرجه )١( 
٨٨٥٧٠المدرك)!/•،"؛،،رنم 



٤٢١اسءاثثءثرساءنة 

آلم1فااهته ثهن آلمعْثوب ؤءمٍ م1لت مسيرينك 
صنفانهذان لااغ1ئ;ما[ ؟٠ آلكاين ولا علين آلمعصوب ؤء؛ر تعال! محال 

عليهم.اممه ؛ Ju\للذين محالفان 

بالحي،العلم وهو واحد، ثيء بجمعهم عليهم اممه أنعم الذين إن قلنات 
عكسعل والصال؛زس عليهم، المعضوب ~أعتيث الصنمان وهذان ُه، والعمل 

اليهود،رأسهم وعل به، يعملوا ولم الحؤ،، علموا عليهم، فالمغضوب دلك، يى 
افهعبدوا أي؛ الهق، يعلموا لم الذين هم والضالون يه، يعملوا ولم الحي، علموا 

بعثةبمد أما الثنول يمثة هبل المارى رأّمهم وعل جهل، عل 
ولميمملواالحي، علموا لأمم سواء؛ واليهود محالنصارى ءثيآقلأْؤئم الؤسول 

النصارى،هكذا يسعوه، لم ولكنهم عيسى، نبوة بصحة علموا اليهود أن فكا يه، 
يتبعوه.ولم محمل رسالة بصحة علموا 

مغضوباوئول. يمثة بمد فالحميع اليهود، وبع، بينهم، ميى لا إذن، 
عليهم•

آغتداو،1 انه لإ علهنه آلنيصوب هاو،ت لماذا يقال! وهنا 
فإذاعيره، ؤمن اممه، مى يكون والغضب اض، من النعمة لأن والخواب! ■ة1لإلمه؟ 
اليهودفان ولهذا عليهم، يغضبون باق الومفن محاكل أحي.، عل اف عقب 

والصالح؛ن.والشهداء الصاّأشن ؤمن الرمل، ؤمن الله، من عليهم مغضوب 
علمهماف أنمي الذين صزاط ١^٢، التيواط تآل.لما اشَأن أل ن

والصالحع،.والشهل.اء والصاويقين النبثن من 

••ؤصى•*



>قاءاتاد؛ابا1سوح ٤٢٢

امحسناة

نذوواثقرآنسئ؛١- 
نرولنرولن• عل نرل القرآن أف يعتقدون والخإعة الئنة أهل السوالت ُُ

اممهمن بالوحي ينزل ^١٣ جبمل هل هوت والنوال الوحي، ْع وئزول منجم، 
الدنيا؟الثناء ل العرة بيت، من أم عِههل 

حالين!عل نزل القرآن أف يعتقدون الئنة أهل إن قوللئ،ت أولا؛ ابواب• 
نزلأنه القرآن ظاهز بل هدا، عل كلهم الشة أهل ليي لأنه نفلت؛ فيه وممزق. منجم 
ثهماس ابن عن روى افا هدا لأل العزة؛ بيت، إل واحدة مرة ينزل لتر مجتا، 
ثلينيل ؤدإبمُ تعال؛ اممه قال مباشرة، اض عند من ثزو ممه ستر١'، إل ٤ئتاخ 

]اكعراءه منآينذئى لمجن •وهتك ئدأمححآمحي\ن ثنن ألثفي!ل، 
تعال:قوله مثل وقع، عن تتحدث الايات فيه اق القرآن نرى ونحن 

قوله:زمثل ممقثافيه]شعمان:\أا[، ثعد ألتومية 
إئم>ملم ^٥- قوله! ؤمثل ]الجائلة؛١[، تحجهاه ؤ، نجندلك أق مل آق، سح 

بهيتلكلم تثال اهَ أف عل ثدل ^١ دنك، أثتة زنا لالأنعام:مما[ يهوؤذه آري تتوق 
الديوهو إنزاله، حين به يتكلم افه أل عل يدل وهدا الحوادث، هده وقؤع بعد 

سكللم.شاءلب ومتى تكلم، شاء متى يريد، لعا معال تعال اممه لأف نحتقده؛ 

الياءل الجرة بت مصع,فا الأم، يى القرآن *ضل ئال' هبمههتن عثاص ابن حديث يعني )١( 
أات،م ئناذ:  JUٍلأ« ُق;زه ي. ثل محلثاقتمُ:زُل نريل بمل فم 

(.٧٩٣٧رقم ٢،  ٤٧الكرى)U/ ق المائي أحرجه زثلحوئا. 



٤٢٢الأقاءاثوقءقرساإإاة 

ئنجمارقاطضساصعشم.٢- 

ر3لإأثث ؤدتلبم=ئأ تعال: اف فقرأ الأئمة، أحد وراء صليئ الثواو: 
هثرح,ؤةغثاووء حتكؤ ->ث؛ايى امتانف:ثم مكث ١[ ]الأنعام:٢• ئوه طآلأ ^؟14

للتيتابع لمظ؛ إف له: فملمن، هدا، من ثيء نمي ي فصار ١[، لالأنAامت٢• 
،UjbJلييتابعة ذبت وه، إلا >لأَ'إكت ثاو: لأنه للم؛ إبان لأما نلها؛ 
القولفإ اخئري، الإمام قراءة من وهدم قراءة، هده إي لا وقال: كلامه، عل فاصؤ 

الإنسانيدايع أذ بمجرد تاق لا القراءات أف هو الفصل المول، الحوامحه: 
تكونكلامه وعل شيئا، القرآن ق أحد يزيد أف ينكن ملأ ياطل، ولو ه، نفعن 

فتكون_؛،4، حكن عئ ^ ئوه إلا لآللت وط أس ؤذَل=ظم ١؟^: 
زأنجاهل، رجل هدا أف ل الغلاهئ لكن عظيم، حظا وهدا مرتتن، مكررة بخانه 
ثمنمه، انقطع وه إلا ؤلآإلت تعال: موله إل وصل لما شمعه الدي القارئ 

امطعؤإن حش علط، وهدا ١[ ]الأنعام:٢' ٤^^^ ءًكفي ح-؛اق ؤء فقال: أعاد 
النفس.

يفعلهما وأما وهف،، حيث من يبدأ أف مسه انقهير إدا ان للائينبغي فالذي 
آحئ: _LJانتمز، ثم حملة، آحر يقرأ ذم، ثقته انقطع إذا الأن الناس بعض 

بالييمرتبطا يكون مبلها الذي ثم دالها، ما فاقرأ يلها، بما مربطة ثآكوف مد حملة 
حديد.من الأية يعيد أن يلزمه وحينئد للها، 

فيبدأصرورة، عن مه ^ ٥٥١ممد مسه، انقهير إذا الإسادآ أف نرى لهدا 
ثل.التي اهملة لإعادة حاجه ولا انقطع، حين، مذ 



لقأءااتا:،ابائسوح ٤٢٤

التيوؤهد4 واحدة مْ هذ بل ، uyyؤهد4 فيها ليس الأية أف فالهم؛ 
وحده.الخالي هو تعال الله لكون إثبات قلت~ ~كءإ ولاه يعد وقعت 

*•ؤصى••

ح؛ة«ااتصلأةهإىاش٣- 
يصلهلم عنده ذكنت امرئ أف اررغم ت حديث ( juيوهق كيف الثواوت 

خطةق ٠، وثا«ر ممد صه، لصاحمه; الخمعة يوم هال، ارس وحديث؛ ٠، عاوتالث،ا<ا 
الخمعة؟

فمدئثك«، يصل هلم عندة دكرت امرئ أئف رارغم حديث؛ أما الحراب؛ 
يةوو(تأذ عليه وحب ذكزاوسول(. نبع إذا ^_؛J، أف العلناء بعض منه أحذ 

وملم،،.عليه الله راصل 

لصاحبه؛الحئعه يوم هاو ررس يموو؛ هقأصةقئمُ فالؤئول الئال؛ وأما 
بينهافالفرق، للبشر، وليس ممه، حهلاب والدعاء للشر، حهلاب وهدا لعا؛،، صد صه، 

لصاحبلث،؛وقوللث، دعاء، ونثم- آله وعل عله افه -صل الؤل عل الصلاة أن 
حطابآدس.ألصت. 

••0صق(♦•

٦(.٤ )٦ رقم الفرد، الأدب ق الخاري أخرحه ( ١ ) 
١)رقم الحمعة، فضل باب الخمعة، كتاب داولت أبو أحرجه ، ٢)  الحمعة،كتاب والارمذيت (، ٠٥١

بابالحمعة، كتاب والساويت (، ٥١٢)رقم نحطب، والإمام الكلام كراهية ق حاء ما باب 
١٤٠)رقم الخمعة، يوم للخطبة الإنصات  ١.)



٤٢٥الهاءاثثءق>سائ 

:)اساس(؛خحانمك«إة)ابن(«نالآس«اء«٤- 

تيعني مياشرة، الأب لأمم الابن اسم وصم، أف العايء بمص يكر السؤاوت 
يملواأن أبناتهم، تسمية ق النصارى بفعل سبه هدا ق يكون )ابن( ذكر بدون 
لمقلمحمل الى الأنناء ولوحظت )ابن(، ذكر دون مباشرة الأب باسم الابن اسم 

اف،المد )فلأن يماو: أف صتل احقناء، فيها أن اممه( وعيد الرحمن، مثل؛)عبد الخلألة 
الحثار،العبد يمال؛)فلأن أف مثل التزكية، من نؤغ فيه أو الرحمن( العبد فلأن أو 

رأيك؟فإ اللخليف(، المد أوفلأن 

فيقولالنسبة، عند لمقل)ابن( محدق الإساو وهوأف الأول؛ أما الخواب؛ 
ءلريقةخلاف، انه ثاك، لا قهدا مليان. محمد صالح، محمد اممه، عبد محمد مثلا؛ 

الكفار،احتلها التي الأمم من علينا ذحلن، زكن مل، من نعرفها كنا وما لفح، ال
الأمم،.ْع الناص عل وراجت، 

لنثتأؤآ بمتن ؤوءم،إأبت تعال؛ افه ياله كا بمال؛)ابن( أذ والصواب 
ربمث\هلاكميم:أا[.

عند،اطة أل يعني! اف،  JLxJtيقولهم! يريدون فليسوا الله، المل. محمد وأما 
هنالكن)ال( أحي.، بال م زلا:>! أبدا، عبد، الخبار وأف الخ؛ار، الند أو 

فقول!الناس، ألن عل دائ، لكونيا للتخفيف،؛ )ال( إل ومحولتؤ )آل(، بمعنى 
البلادهدم ل العناء ألسنة عل جرت العبارة وهد0 افه(، عند )آل أي! اللب، العبد 

فيها.يبحثوا لز بل ينكروها، ولم زمن، ثني 



لق1ءاتاكاباممتوح ٤٢٦

ورداثكفءضالرجال:ثسدهلأءائهور، ٥- 

الصحح!الحديث ق البي ئول علكم نحفى لا الثوال! 
الأرضق قه ثفذ منلوه يأئكحوه،}لا وحكه، دينه رصول من ®إدا 

الرجلأف مع ن الزمن هدا ل ونحن ؛، عريصااُ ررويناد ت لفظ وق '، يٌااروقثاد 
لأنهإلا لثيء لا يرده الناس بعض عند من للحملة تقدم إذا ء ، الكفالصالح 

منوغره التلفاز، ووجود الهر، ارتفاع مثل: الئزوط، بعض عل يوافق لا 
رأيكمفا متزوج، أنه يردبحجة ويعفهم ، ^٠٤شروطا تكون ربإ التي الشروط 

بلسانحالم، ممد مقاله، بلسان يكذ لم إن الحديث،، هذا مضمون حالف فيمن 
وقدصالحة، ابنته تكون الناس بنص بان علتإ وحلقه، دينه يرضى ولمن حاله؟ 

هؤلاء،لثل وتوجيهكم نصيحمحم فا فابق، من أو يمل، لا لمن يزوجها 
خزا؟اممص وجزاكم 

وهوكثثرة، مناسالت، ق عثرنا ومن منا، حصلت، لهؤلاء الصيحة الحواب! 

هوالذيهذا فإن وحلقه، الخاطس، دين جمه أير يجعل أل للأسان يبُي الدي أف 
المرأة؛دين يئظرإل أيفا كذللث، وحلقه، الخاطب، دين إل ينظئ أنه فاكا التركة، فيه 

غ1بجا،لأزبع؛ المرأْ ١رمحكح وملم-: آله وهل علته ااإه -صل السل لمول 
ا.ئربث،^١^٠٠١ الدين بدايته ياظمر ؤلدينها، ؤلجمالها، ؤلحثبها، 

)ا(أحرجهالمهفى)يمآآا،رنماخ؛مال
(،١٠٨٤)رقم فزوجوه، ديته ترصون من حاءكم إذا جاء ما باب الكاح، كتاب أخرجه )٢( 

(.١٩٦٧)اككاح،يابالأكفاء،ردم محاب 
الرضاع،كاب لم: وم(، ٤٨٠٢)رقم الدين، j الأكفاء باب الكاح، كاب البخاري: أخرجه )٣( 

(.١٤رقم)٦٦ الدين دان نكاح استحباب باب 



٤٢٧ا;إقاءادثأوهعسرساأنة 

حطرهذا فإن حدا، مرتفعة عالية بمهور إلا يروجون لا الأن الناس وكون 

وجوم؛عدة مذ الأمة عل 

ا.مؤونة«ر آيثزْ ،،تنئ ٥١ررأعثنم لأف النكاح؛ من التركة ننغ الأول! الوجه 
النكاحإل ؤيذهبون البلد، بنات نكاح عن يعزفون الناس أن الئاف؛ الوجه 

لأسسايتجبالثحيهس يروجون البلد حارج لأف الأف؛ هوواقع كإ البلد، حارج من 
عليهيرتب البلد خارج مذ الإسان ثروج أف ومعلوم ذكرها، هنا المراد ليي 

والإريث،،كالنب، كمرة، أحكام علميه ثرس-، الكاح لأل كبره؛ مشاكل 
مىكمر ثدم فمد ولهدا المتقبل، ق مشاكل يولد وهدا دللمثج، وعم والصلة، 

الأوان،فات أذ بعد لكن فحلوا، ما عل بلائهم خارج من تزوجوا الدين الثاس 
والدنية.الأولاد وحصل 

تحتاجكالثحل فالمرأة البلد، بنات من المكاح تملص إدا آته الثالث،! الوجه 
والعياذ؛اللة.والعهر، للزنا سبتا هدا ويكون ذكاح، إل 

وأخلاقعادات لها تكون ربا الخارج مذ -؛ا ياق التي هدْ أف الراح! الوجه 
شك.لا والصلاح الخم فيه من فيهم كان ؤإف أولادها، ومسد الزوج، تممي وديانه 

آيثزْبرٌكه الئق؛؟ ررأعظم ونقول! المهور، ق المغالاة عن ننهي نحن فلهيا 
ْووة(آ.

يتقدمولم والدين، ا-قلق ق لها ،•؛ -aSهو"من المرأة ول زد إذا الخامس! الوجه 
.محمد وهو الأمر وئ لأف لأمانته؛ وخائنا لها، غاسا كان منه؛ أول خاطب 

أحمد)؛؛/هما،رفما،آه؛لإ(.:ا(بي 



لق1ءاهاكاو،اهمح ٤٢٨

وهذاهآئكح_وهاا.  ١٠ية_ولت والإرشاد بالتوجيه أمته عل العامة الولاية له الذي 
نحالف.

فهذاصلي، لا من غبمرهما أو أوأخت، ست،، من لمولثه اختار إذا وأما 
كانمهإ يزوج، أف نجب لا يمحل لا الذي لأف عغلها؛ خطأ أخهلآ بافه— —والعياذ 

كائن،إدا بل إمحللاقا، يروج أف غور فلا حماله، كان ومهإ ماله، كان رمهما حلقه، 
كانالنلأة رك إذا لأنئ الفلاة؛ ترك إذا الكاح بمغ أف نجي فإنه زوجة، معه 

ثمجن تن لأ آوقاي إل مجمثن و تعال؛ اممه قال، وقد اطه، دين عن ئدا من كافنا 
إث"دلممؤئلإهلاأسة:-اا.

أكثز Ujغاشبجا، فإنه اقلق، ثى فاطا لزكه الإسان اختار إذا كيلك 
الثؤمحصل بأكماء، ليسوا بمن يزوجن النألة، هذه من يستكين اللاق النساء 

الخمح.تيدي أف افه فنسأل والككال، والبلاء 
هذا،سالومائالأئنإلها،ؤأثاكاثالم0لأمحتار إذا أما 

الحل،اءإف بل يمنعها، أن لوتها نحون ملأ سامة، زوجة عنده ان بإئرضنت، إدا 
صالحلا فامما، صار منه، ذلك ويكرر كف—،ء، خاط_ا من ابنته الأب، مع إذا قالوا؛ 

بعده.من إل منه الولاية وتننع ولاية، له 

*•هسى••

لآبج(اسمءودءضاصا:ذكووجه ٦" 

وآوكدلظمأر؛ن؟قإ ين ءاموأإرنث> ؤكواثاآقآث> اش؛عال؛ يقول اوئؤال،ث 
التحذير؟وتوجيه العداوة، فنرجونبئتن [ ١ ٤ هة-ءدرعثم لختظم عدؤأ 



٤٢٩اوه1ءاثدهءقرسالأة 

-ذءَانمحأه >كأياهث ،■^: ٥١قال ص
وذص ض دمنهم عدد، هو من والأولاد الأزواج فمن وأولادكم، أزواجكم إل 

الثر•عن يئآكمها الخثر، عل أبويه يعتن صالح 
افه،دين عن لانحرافه ّستا وأولاده زوجته تكون من هنات والمراد؛العداوة 

نحدهوالشخصية، الدين ل الضعفاء الثاس بعض ل يقع وهن-ا عداوة، أكر فهده 
بالسبوكدللثخ تريد، ما يفعل أحرى، جهة من لها وعبدا لامرأة، زوجا يكون 

للأولاد.

وثتزاللسان، سلميطه هذه الزوجة تكون دنيويه، ءا.اوة العداوة تكون وقد 
الأولاد.وكدللث، عليه، وق1د ويؤذيه ماله، 

الظر،ودمة والمراقبة، باليهفلة حيركم حالوا أي: ؤةنور؛وثلمه وقوله؛ 
منهاحترز إدا إلا إندو0، صارا يكون العدو أن الغالب لأل يصزوكم؛ لا حتى 

وراثة•

داز،تؤإنإ وأولادكم، أزواجكم إن فيها: يقل لم الأنة أن غ الحمل. ولكن 
الأقل.ومحي؟5ول الأكثر، مدتكوف والنعض للمتعيض، و)من( ؤبةه، 

••©صى••

اثم؛الإزاروارثوب؛٧- 
بالإزارخاص الشاق مف، إل التقمتر أف النم أهل أحد ذ/ 

فالئنةوالعإمة، والبنهللون للثوب ية بالنأما هدا، ي ورديت، النصوص لأن فمهل؛ 
هدا؟ق فضيلتكم قول فإ الشاق، ، نمقوتحت، الكعسٍن، قوى ما 



٤٣٠

الإزارق بش ما وأف له، وجه لا بالإزار نحمسصها أن أرى الذي الجواب• 
ؤإلالشاق، نصف إل السنة أن أرى لكني القميص^، ق يعني. الوب، ق بتا 
بمدالأمة هذه محن أن دللثج ودليل ثنة، هذا كل الكعبين، ؤإل اشما، تحت، 
الكعبين،يتجاوز 1^؛ لكنه دلك،، من أمقل إل إزاره كان هقؤهقتئ بكر أبا لإها 

سرحي،يونج، شش أحد إف هالات حثلأء، الثوب جر من س الئى حدر ٧ ولهذا 
هلذ•حملأءاار١ا.مج ، IJJ،رإJالث، افزئرو ممال منة؟ أتعاهددلالئح إلاأف 

انهعل يدل، يتعاهده أن إلا الأرض إل يصل حتى عليه يسترحي فكونه 
إليمل حتى وانرحى الشاق، نمق، إل كاف لو لأنه الشاق؛ نصم، من أرل 

٠نة ٌفكل فوق، من عورته تنكم، فوفح الارصن، 

منالأحاديث، يتدبر ٢ فإنه فوقه، أو الشاق، نصف، من الثنة هصر من وأما 
عنينزل لم ما أمقل إل الشاق نصمح من الئنة أف لعلم يدبرها ولو وجه، كل 

الكعبين.تحت، 

••©صى•*

احكاماآن«عشالطر:- ٨ 
نحمعالتي الأوقااتؤ هي فإ ومحرايتح، أمطار بين الأيام هذْ نعيس الثؤالت 

فيهاالمالواءت٠؟

لكانالفاتحة نوره محمل أن أحببنا أننا لولا مهم، موال هذا الجواب• 
الموضع.هدا عن الكلام هو اللثاء صور 

رنمحيلا١١، ثتأء1.ا ررثومحت، الني هول، باب ه، الض أصحاب كتاب البخاري• أحرجه  ٢١١
(٣٦٦٥.)



٤٣١اىلت1ءاثوقءقوساممة 

منأما ورسوله، اممه قبل من محددة الصلوات أوقات، أف يعلم أف نجب أدلا• 
هعومثا كيآ عثرَ؛ثث< المّاروه ون تعالت الله هاو ممد اطه، قبلر 

ويءاث١^، م إك آلشى ص  ٩٣ؤ 'نال؛ وقال محددا، ١[ لاشا،:أ 
\شمهلالإما،:اري[.

فوقتصرثئا، واضحا بيايا ذللث، بهن ممد عث،يألآلأؤقلأأ الرسول، وأما 
إلكدا ثن المغرب ووقئ كدا، إل كدا العصر؛>، ووث ى-ا، إل كل-ا ثن الظهر 

وتئناشتلا كدا، إل كدا من الم ووقت، كدا، إل كدا من العناء ووقث، كدا، 

بذكبيرة-ولو الوقت، مل صل ثمنر وقتها، ق الصلاة وجوب والأصل 
متعمدا،كاف ؤإل يحل، قد الومت، أن يقلى جاهلا كان إل مل فصلأيه الإحرام— 

الإحرامبتكبثرة الومتؤ مل صل ولو علته، مردودة بامحللة فمحلايه متلاعس، فهو 
كانفإن الومتؤ، مل صل فنن الوقت،؟اا مل الصلاة كل صل لو كيف، فقتل، 
جهلومنر مردودة، بامحللة ومحلائه متلاعسؤ، فهو الومتؤ، يدخل لم انه عال، 
ومنالومتؤ، يحول، بعد يعيدها أن وعاليه نافلة، فصلاته دحلر قد الوقت، أف وظى 
ألمؤصل، لو منه تقبل ولا بامحللة، فصلأيه يعمي إذ فكدلكؤ الومتؤ، بعد محل 
نحرج،لب انه يقلى بالومتؤ أيصا والجهل والنوم كالننئان لعير كاف ؤإذ منة، 

الأصل.هو هذا صحيحة، فصلاثه 
شرعئ،بمدر إلا تآحثر جع أو تقديم، جع مجمع أف للأسان نجور ولا 

قال!ح؛ن رأأئ^بمته عباس بن الله عبد إليه أشار ما وصابهله بنا•! الشرعي والعير 
ب؛ررننخأ تبوك، عزوة ق سائزها تفرة ِفي الصلاة بئ بع . افه رّول، ®إذ 



وق1ءاتااساممنمحح ٤٢٢

علحمله ما عث1ست لأبن مملت سنيي• قال والعناء® والئرلتا والعصر، الفثهر 
وج.ألأ:اخقها أي: روادألامحرجكءرا؛، محاو: ذَلك، 

يكونوأن الناس، عل حرج ثركه ل ؟كول أف ا-بم»ع: ز فالضابط هدا وعل 
إداالضابهل، هو فهذا ومثمة، حؤج وقتها" فا صلاة كل ~يعني الصلاة ريد مق 

محورلا قإثه مشمة، ولا حرج، هنالث■ يكن لم ؤإذا بجمع، فإنه ومثمة، جرج هثاك كال 
الوقت،.مل صلاها التي الصلاة إعادة فعليه تقديا، إير ومن الحمع، 

الناصيذم، أن حرج هدا ول بغزارة، نازلا المطر يكون البلدان بعفن وِل 
الأسواقلكن وافقا، المعلر أوكون حرج، مهدا ؤيتأدوف، ثيابم، فتسل المجد، إل 

حتج،أيصا فهن.ا الناس، فتؤذي كثيرة الماء لع ~مثلأ~ فتها أو رلئا، يعي• وحلة، 
يجوز.محلا ذللث، بلءون أما فيجمع، 

يعلطونبالثنة، لئج سميقولون: الل،ين الناس بعص أف نأسف، فانا ؤلهدا 
حتلمأ.وهذا سسب،، لأدنى حائر اُبمع أن ؤيظنون المسالة، لم•؛ هل 

حراما،ابتع صار ابتع، ترك ق حرج لا انه علمنا إذا نقول،: أذ يجس، ثم 
صارشمما، زإذا ئإ، بل حاوا، الخْع صار خزيا، تزكه ل أة هبمنا وإذا 

هن.اعى وني.ل فلا وفتها، ي الصلاة فعل وجوب، الأصل لأف حراما؛ الحمع 
الأصلإلأ1موض.

ُانجع لا انه حنبل بن أحمل الإمام مذم، من فالمشهور بجمع الهم، الصلاة أما 
ُ

أنهالصحح ولكن والعشاء، الغرب، ُين يجمع ؤإيا وثبهه، للمطر والحصر الظهر 

(.٧٠٥)رقم الحضر، ق الصلأتتن و؛و؛أ الحمع ياب وقصرها، السافرين صلاة كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ر 



٤٢٢ال1ق1«اثدهءقرسائة 

وجدتمتى الثمة، هي العثة لأن والعصر؛ الظهر وبئ والعشاء، الغرب ين بجمع 
الخْع.حاز والعشاء أوالمغرب والعصر، لظهر اق 

يمولوزتالدين حش الحلمإء، كل عند رحمة ابمع أف يظثوا لا ١^)،؛ إف ثم 
وهناكأفضل، ممعاله السبب وحد إدا انه نرى لكننا أفضل، ثركه يقولون• يجوز، إنه 

علونم الأراك، ل الخلافة كانت ٧ الإنلأمة الأمة أرباع ثلاثه يم مذهب، 
قموضعينI إلاِفي مهللما جع لا انه رى وهو حنيفة أي الإمام مذهب 

غرولا أو١^^، أوالرض، الثمر، ق جع ^ وإلأ ا، النسكر لأجل وجع؛ عرقه 
صعبة.فالمألة سهلة، المسألة أن فلا''نفلن ذلك، 

عذرلا انه علمنا ؤإذا أفضل، فالخمع العير، تحص إدا الخواب! فخلاصه 
الصلاةفعل هووجوب الأصل لأل حرام؛ فالخمع شككنا، ؤإذا حرام، فالخمع 

الصلاةبعد ولو السبب، وجد فمتى يشرط، فليس الخهع، سه وأما وهاتبما، أل 
جغ.الأول، 

••ؤصى••

ضلأ؛»امسها،صب«:٩- 

نحلص،مصيب كل أن يلزم وهل مصيب؟ محتهد كل أن يلزم هل الثهمال،ت 
هذا؟يلزم لا أم مصيب، محلمى وكل 

ليسإطلاقه عل وهذا مصيب، محتهل• كل يمول؛ العلياء بعمى الخواب! 

محاجتهدالخاكم حكم ®إدا فقال! قسمان، إل المجتهدين مثم . الحم، لأف بصحيح؛ 
)ا(الحجةضساس)؛/بلأ؛(.



^IuUIIuULaJ ٤٣٤

قواصح وهذا ؛، ١١١أجئ،يله أحطا م هاجثهد حمحز وإدا أجران، يلك أصاب يم 
قد؟كوفالمخطئ ولكن نجلئ، من ومنهم يصب، من المجتهدين مى أف التفمل 

هدهص نتيجة، إل ووصل ا-لإهد، وبدل اجتهد، إذا وهو آحن، وجه من مصتا 
للكن للحى، وطلبه ولعبه، اجتهاده ق تحسبا فهو اممه، حكم ؤا حتلما النتيجة 

ا-لءكمهوثمحطئ.

ليسمن لتكم اُلإصابة يومق وقد عمحثل اممب مى توفيى اطتكم إصابة إف يم 
علفهو خالصة ينته كاست، من لكي حالمة، نيته ليتر أومن الاجتهاد، أهل من 

أحهلآ,أم أصاب، مواء حم، 
••©صى•*

١٠-

المالصاح>ِ_ا بين المال م يق، فكيفالمضاربة، ثركة حيزتؤ إدا الئوال؛ 
بجهده؟عمل والدي 

بهالمز المال هذا خد وتقول! مالأ، شخصا تعتلي أن معناها! الضارية الخراب! 
فيكونالضاربة، هي هذه عليه، يتفقان ما حنن، أوأثلاثا، أنماها، إما بيتنا، والربح 

حتستاعل يهشم فاوبح التجارة، ربحت، إذ العمل، الأحر ؤمن المال، أحدهما من 
عليه.اتفقا ما 

ايزخد وهال! ألم، مئة أءهلا0 أنماها، الربح يكوذ أف عل اتفقا إنيإ لقل! 
أحطأ،أو فأصاب اجتهد إذا الحاكم أحر باب والسنة، بالكتاب الاعتصام كتاب البخاري; أحرجه !١( 

رقمأوأحaلأ، فأصاب اجتهد إذا الحاكم أجر بيان باب الأقضة، كتاب لم; وم(، ٧٣٥٢)رقم 
(١٧١٦.)



٤٣٥ااإقاءاثالثءقوسائ 

ماسن،فصارت اقة هزيحت الئاح، نصف ول الريح، نصف للئج مضاربه؛ -يا 
ربحالال ونبا ئتبه، ربح العامل حمسون، المال ولصاحب خمسون، فللعامل 

المقارب.هدا استعمله الدي بالمال 

لنزولحسزت ولكنها ألف، بمئة اشتغل يعي• البضاعة، حبرت ولو 
عثرة،العامل عل ت نقول فلا ألما، عشرون فا-قارة ثإن؛ن، صارت حتى الأسعار، 

حسرالمال فماحب العال، صاحس، عل كلمها بل لا عشزة، العال صاحسؤ وعل 

ؤينزل•ؤيافر والنهار، بالليل بجب العمل، حير والعامل الدراهم، 

الثزطوهذا بيننا• ثارة فا البضاعة، حسزتإ إذ للعامل! يقول الناس بنص 
محور.لا وهدا عمله، من أكثر العامل هدا يغرم أف إل يودي لأنه يصح؛ لا 

ؤإياكم.يعيننا أذ الله فنسأل اللماء، هذا ينتهي هنا ؤإل 
••)3^0••



رق1ءاتاسباهمح ٤٢٦

M اليةس هش انس ث1ف1، ا^
لت—فتحي- >= 

وأصحابه،آبه وعل محمد، سنا عل ونلم الله وصل العالتن، وب فب الحمد 
أماثني:الدين، يوم إل باحان يعهم ومن 

الفتوح(،الباب، الممى)لقاء الثماء من ا1ئة بعد عشن الرابع هوالثماء يهدا 
شهرمن الئادس الخميس يوم هو وهدا أمؤع، كل ل خميس كل محم الذي 

هد(. ١٤١عام)٦ ثعباف 

آداuص٣رةاذواuثصحو 
تذآمحمفيَيم بجقؤ ؤ أثء نثدت آى,فلإ'  ٢٣٤٠^^تنال؛ قنيي ئنير 

دء؛بح
اممهمحول مسم من تبثر ما عل يالكلأم الثماء هدا نبتيئ 
m أئنيمتثل و _؛  ■p ٥

ه\)؛>إوووت ئإ أوكق، يألخازن ؤإلمثوى ؤزء محوي ؤ، وئينئ ألإبمتث 
ثاّسجآآؤ ■ن\تؤ\ا0 أين ءؤي2لإنا تعال؛ موله ثني حاءمت، الأيه هدْ لالحجرات:ب[، 

]الحمات:آ[.ه ثدمتن سيئر ما عق همزأ مماتحموأ أن جيئأ ثت 

بالتاكدتعال افه فامزه يهم، ليس ما قوم عذ بلغه اللمي. ال ّي، ما ونجب 
أرادواره؛هبممح الصحابة بنص وكان عدالته، ينزفح لا مذ تتا جاء الأحباوإدا بذ 

منا:شثمحنتي.لا:شليناتيهانيا:م،ةؤلأء 



٤٢٧ااه1ءادراوءءهرساهت 

انمرةولكن لالخجرات:آ■[، ه ثجيإ دإ ثاص جلأؤ ون ^: ١١عليه ثزلغ أذ بند 
هلنم فيَتحونرنآلآتخ ؤيظثؤ 1ثم يبمؤل يآؤم ا0  ٠٢٣٤^^^وهوئولث.' ^، Ijiبعموم 

ءؤأئ4هظ.الرسوو من تهللبونه ما عاوكم لثن أي؛ لالخجرات:ب[ 

تبميصل ومقال ِفي بأصحابه قام ه اللمي أل ّّْها* ■ كثثرة أمثله له وهذا 
لوملتتااف، رسول يا فقالوات بقي، ما الليل من بمي ومد فانصرف القيام، صلاه 

مام»_ م:قال وعه. الم- كل بمم نجم أن منت هوا -أي: ليكا نجة 
,لب،اطلبهم، عل يواذقهم ولم ، ل؛لقٌ قيام له تحب، بجنرفن حص الإمام يع 

والمثمة.العنت من دلك 

محا~أي• الثر عمليِفي عن بحثوا اللمي. أصحاب، من نمرا أف ثمنها 
مالوها،فكآيم العيادات، مى بنته يهعلةِفي الذي العمل وهو للنامن— يفلهر لا 

هموأما يعني؛ ثاحر، وما دئبه، من مدم ما له اممه عمت افه. رثول إل فقالوا؛ 
اموموأنا ١^١^؛،؛ ومال أمطر، ولا أصوم آنا أحدهم؛ ممال دلك، ثهم قلم؛كن 

;الفقال:»u . ١^، ذلك ثثغ اشاء. أتزوج لا وأنا وقال أنام، زلا 
زغبمنن ، ^١١٠١٤وآتريج وأقطر، وأصوم وأئام، أصل محي و'كدا، ٠^١ ^١ ١٥أقوام 

عليهم•يسئ، عملا يعملوا أف فحدرهم ا، مصُر مليس ثقي عن 
(،١  ٣٧٥رنم) رمضان، شهر قيام ل باب الصيام، كتاب داولت وأبو (، ١ ٥ ٩ )ه/ أخمد أحرجه ( ١ ) 

كتابوالساتيت ٨(، ٠ )٦ رقم رمضان، شهر قيام ل جاء ما باب الصوم، كتاب والرمذىت 
(.١٣٦٤رنم)ينصرف، حض الإمام ْع صل من ثواب باب السهو، 

النكاح،كتاب وملم؛ ٥(، ٠ )٣٦ رقم التكاح، ل الترغيب باب الكاح، كتاب الخارىث أحرجه )٢( 
بالصيام،الموز عن عجز من واشتغال مونه ووجد إليه ه نفتاقت لن النكاح استحباب باب 

X\^رثم)^٠



_luLJIu_ ٤٣٨

وعنعنه الله —رصي العاص بن عمرو بن الله عد حديث أيصات دلك ثمن 
يدعاهعاش، ما الليل وليمونس النهار، تصومن قاوت أنه البي لإ انه أثيؤ~ 

وئبِسالمصذبم،،محإؤأنمز،موقا، 
ناإل فارشدْ الدئر(اااا، صثام مثل نذلل،، أئثابجا، بنشر الخشه لإن وام، ثلاثه 

وأهون.أمحل هو 
الئسوللكن عالية، عثة له من يقهبمأف الصحابة مى يوجد انه والحاصل 

تشقدلك لأة الأمر؛ من ممر ِفي يطيعهم لا وتلم- آله وعل عليه ال؛ه -صل 

ءإوة؛ابمثئئقفيوه:ََ"َ 
هوارتباطما يائل! يقول قد ه، آلإيش ■حثبإوةأ أق ت تعال قال ثم 

أأنِت؛نتئآذؤص
فيكبج_ئالآشملإه؟

اممهلأل فيه؛ محالفكم فيإ همحلئغؤئ؟إُ الثئول يهليعون أثكم والحوامح،؛ 
ثثب^أق لأن فيه؛ حالفكم فيإ الني. طاعة قمميمون الإيإن، إليكم حثآ< 
الاستدراك،مى يكون ما أي من استدراك وهدا دإئ'ه,< ل وئينهر الابش ءوي 

لنفإنكم تريدونه، الذي الأمر مى كثثر هِو، اللي حالمكم إدا ولكن يعض؛ 
حقجاأق قؤأ بثه به الئسول عل محملوا ولن نحالفوه ولن ذلك، تكرهوا 

ئريمخأ.ق محبونا جعله أي; ه ألإبش إوم 
الصيامكتاب لم؛ وم(، ١  ٨٧رهم)٤ الصوم، ق الخم حق باب الصوم، كتاب البخاري؛ حرحه أا 

(.١١٥٩رقم)به، تضرر لن الدهر صوم عن الهي باب 



٤٢٩الاقاءادرابعءثرسالاة 

ثركونهلا يحنث ق وزينه محونه، جعلكم أي; &ثإؤ'ه ق ؤوردثاثأ 
عارصه،محبه يكون قد للمحبة للثيء الإمان فعل أف ودلك به، موموا أن يعد 

آلإبش4،ؤ"ءثب1وئأ مال• ؤبجدا ودامت، المحبة ست الثيء له وين إدا لكن 
الثيءئين لكذإدا المف، ق أيصا تالخجرات:ي[ ؤر الثف، وهداِفي 

عليه.ويثبت يتمر، فاته للائان، الحبوب 

محأدمسا0هتؤإلمنوق إورُآتةن ؛^^3، مال: مسثرٌ 
إولمُجب' ]الحجرات;7[، وأدنثانه ثألمثوى إكبآ3ةر ؛ؤؤثْ تعال؛ قال، 

الأسقاْة،مقابل هو الدي ه ^^٣؛، الإيإن، مقابل هو الدي ه أرهن 
فات5همدونه، ما إل الأعل من يدرج وهدا الك،او(، مقابل هو الدي ؤمحأدمسان4 

الإنلأممذ اِقروج هو فالمحر العصيان، من اعفلم والفسق الفسق، من أعظم 
باُتاق ةتيأ!هميئه' الفقهاء يكنها العالم، أهل كثب ِفي معرومة أمثاب وله ؛الئلثه، 

أحتكام
منكبيرة الإنسان يمعل اف كبيرة، فعل ولكنه الكمر، فهويوف القس، واما 

دللئج،أسه وما واكد>ف_،، والثرثة ا-قئر وقزي، كالزنا منها، يتب ولم الكبائر، 
الضقال ي الصالحة، بالأعال تغر أش الصغائر وص ئدا، ذون والعصيان 

مامsكهمااتط رمصاو، إل ورمصاو الحنعة، إل والحنعه الخس، ارالصالواات، ه! 

وزنهِفي\لإنح\ن اضُإوهلم خي، امحل فالؤنون صر«راأ، اجف ^١ ثثهن 
متهم.عبملنا أف اممه سأل والعصيان، والفسوق الكفر إليهم وكره محلوتئم، 

بينهن،لعإ مكفراهمت، الحمعة... إل والجمعة الخمس الصلوامت، باب الطهارة، كتاب لم؛ مأحرجه C ١ ر 
(.٢٣٣رقم)



لق1ءاتااكابالصوح ٤٤٠

أإ،لماممه -صب من هم إثه اiئائ ؟<، أؤ.ثاورى U؛ ءؤ1وكلى 
ئموالعصيان، والفرق الكفر إليهم وكؤ،، ئثو:إم، ل وذج الإبان، 

التصرف،حن الأصل! والثفدِل \لأأذدإ طريق سلكوا الدين أي! ه ألرسدمحمح^ 
فيه،التمحزف الإنسان نحيس أف المال ِفي فالثثد حبه، موضع كل ِفي وهو 

عارماالوئ يآكوف اف هو ~مثلأ~ النكاح ولاية ق والؤثد مائدة، عتر ي1اولهِفي ولا 
عغتْل.اممه دين عل هوالإنتثامة الدين والرشدل، الكاح، ومصالح دالكف،ء، 

الكمرإليهم وكرم ملوجم، ويِفي الإبان، اف'إل؛هم حبب الذين فهؤلاء 
الراشدون.هم والعصيان والفرق 

ه!عيث-كث نآقث وتنه تيرأثو ؤقتلأ تعال! ملؤ متّثر 
وهورين، الدي وهو ص-،، الدي هو ماممه اممب، إل مقامة كلمها الأفعال هدْ 

أمقلمد اطه أف يعي• ]الحمات؛خا آثوه تن ؤتلأ يحدها! مال ؤلهدا كث،، الدي 
لثنلمموذلك، عغيل اض من ولكنه بميكم، وليس ثنه، مصلا أي؛ قفلا، عليكم 

متىالشخص، الإيناوري بجعل حنث وأعلم رسالته، يجعل حيث أعلم تعال افه أل 
ِلوثينه الإيإن، إليه صب والإخلاص، القصد وحن التيه، حس منه افه علم 

تعالافه ءإل دلك،؛ منه افه يعلم لم وض والعصيان، والفسوق الكفر إليه وكرة ملبه، 
أنآس قم٥يٍيث وؤأ ؤيقول! ]الصم<:٥[، هلؤبهنره آممذ  ٤٢١^٥^١ؤاغوأ يقول! 
والعصيان.للمخالفة سبمب، فالنبنوب [، ٤ ه يعص يمجيهم 

وممواال4ير، هم الدين نغمه عليهم وأيعم عليهم، افث مصل الدين فهؤلاء 
علميهم.منه إنعاما أي! تا-دمات؛ه[ ه وننة أش من ؤةثلأ عغبجل؛ اش مال للص، 

الأخزة.ق ؤنعمة الدسا، نعمةِفي نعمتان! والنعمة 



٤٤١اااقاءاضابعءثرساهت 

جننتمن ؤّقنمؤأ تعال؛ الله محال كإ الدقا، ي منعمون فهم الئار، مأما 
أي؛]الدحان:ه'ا-لإأ[ .ليا وتء٤٧ و؟ محعثاًَؤير نعيعج وآ ؤعأنلؤ 

واللعة،العذاب عليهم الاحرْ لكراِفي الدثا، ق نعمة عليهم الكفار فهؤلاء نعموا، 
والعياذباض.

نعمةوعل الدنيا، نعمة عل حميعات النحمتين عل ععصل هإثه المؤمن أما 
نعمة؛ق هإثه له، سسن( لا أو عقي،، أو مريقا، أو فشرا، كاف حض الاحرْ، 

-تزأقحنثئ ثزمن وهن أنئ آو دُكر نن صند٠ا عيل، س ؤ تعالت اللب لموو 
لالحل:يبم[.ه ثنلؤى ءءقازأ ما يلنستي يهم ولجنمهن ثجة 

ينعمةتتصل الش الدين نعمة يالنعمة والمراد ه، ؤنتة تزآش ءؤةنلأ هال،! هنا 
الاحرْ.

نعمت؛ن!هناك اف النعمة ق الكلام وخلاصة 

والمهليع•والفاسق والمؤمن، الكاؤر الخلمق، يمع ت عامة نعمة 
والدثا،الدين بنحمة تتصل الخاصة النعمة وهذه للمؤمن، حاصةت ؤنعمة 

الخجة.الكمار عل لقوم فمهل الدنيا بنعمة خاصة فإما الأول، وأما 
اف،يمرن اممب، أنناء مذ اننان هدان ]الخجرات:ح!ا ءيئِِ،ك1ثه تعالت ماو 

ءقَلإ،أقن أف ؤتنئأ تعال؛ الله يال، ميء، لأكل عليم والحكمة، العلم دائنات ؛^١ 
آشإن ؤ تعالت ويال، [، ١٢]الطلاق؛ ه ءلما سء يخ، تائ هد أهة وأن فير ّمحائ 

ؤثا١ عو ق؛=كسثا مادا ذْس ت_،ودةا وما أمحيْايِ ؤ، ما وتأم البث( ويأرل_ أكاعة عثم 
JjSياات1لثهالأ آوسج، مثايح _دص ؤوءن•' تعال ومال، ٣[ ٤ لاق،ان؛ ه شؤم( ؤضير يأى مس ( ؛



اق1«اتااباو،السوح ٤٤٢

َةث4تفي^ ١^• ِس;;كن ثثثل ;ئ ِزآو;٣ نا ؤ;تلا ألا 
أسإن ؤ تعال؛ ومال [ ٥٩]الأنعامتؤ،كف إلا يابج( فُ رف دلا أمحي ظلثت 

ه]آلءمان:ْ[.لأءسهمسبفيمحنلأفيص 

إذاائ والإني، لأكل محط تنال افب معالإ 
ولاعجل إله اف من وتيرب ؤيرهب، محاق فإنه محلبه؛ بممئْو ما حش ثيء، 
اش؛يغضب عقيدة يضمر ولا النه، يعقب فعلا بمتل ولا افه، يغضب قولا يقول 

يقبملإمح،ولأمحش
ئةتقم ما حمح اف هي والحكمة البالغة، الحكمة ذو مهو الحكيم، وأما 

حكمةوهو إلا به الله  ٢٠٠٤٥٤مي؛ ثن ما للمصالح، ومطابق موافق 
وئاللاكمر:ه[، ألندره ثي ثا بتلعه ؤ-حا=كثه تازقؤن\ق! اممه قال عغليمة، 

أس.^؛;١ين لصن ؤو»ث تتالت ومال لاكن:ح[، ه ءا-ثر أئه آلإس ؤ تنالت 
البالغة.الحكمة ذو أي؛ الحكيم؛، معنى هذ>ا ٥[ * ،: Jjlil]^ بمنوّ 

وماؤ تعال؛ مال كنا لمحأإ، ا-له اممه قإف التام، وهوذوالحكمر آحر مش وله 
ؤكزعم ؤؤ0 تنال؛ ومال لالثروى:'ا[، آمموه إق محن فيو كثم 

عهك%اولاأخذ لاثء:آ٥[ امره دأيدمحِ إؤ كيثدث \نكز' دألرّدل لثا٢مح رددء ّيىء 
اتج،تمبل يهكئ رش دأهئ، ألثثوث يدن عوذم آلثى أثح محش ؤ :آواْت 

يبي,إمبموثهتالؤضن:اي[.عن د»ءميابجن 
وانضرعلم، بجملنا؛ن وأن و'ءنيه، برخه وإياك٠إ يتولانا أن تنال افه أل ن
قدير•ي ثل عل إثه بمه، 

••وص0••



٤٤٢الهاءامابعءقرسائاة 

الإسئلة

وسدالأمإتي،ا:اشور، حيا١- 
ريانةص مثبجم رركنت افب.ت رسول بحديث يستدل رحل هناك القوال! 

المحور،إل اوحال ئد ۶ م الآ:؛رة«راا، ٣^٢ هإي صوها؛ ألأ المحور، 
لتسؤإنه موروها"، 'رألأ ت موله لعموم ه مة إل الرحال قد ؤذ\ باب من ؤإثئ 

تغم لإالإلأإل؛لأةتاجد«رم، »لأوثئ بحدث: ؤ-بمللأّتدلأل محاك 
حذا؟اف جزاكم قولكم، فإ المحور، إل الرحال شد 

النصوصن،ببعفس يستدل ألا ا،لومن عل الواحب إف هدا؛ قولناِفي الخراب: 
صدريت،مبلغ، واحد إل واحد من صدرين، الإسلامية فالشريعة الأحرى، ويمل 

بعض،إل بعصها المموص نجمع أل عوا فيجب، ه محمد إل عئوْل افه من 
ألاهروروها؛القبور، زيارة عى مينحم قال: انه عنه المحل.ثق إف فتقول: 

ر>مدردها«هام، وص ثت، هدا »رمموالآ:؛>ة«. لفظ: ومح، النذ،«رم. دإِباممو 
أش.يوف ^١ ولا مآكان، دون .متكاJا ١^ قص ئأ 

أواكد،الخاص، عل محمل الهلiقة أو العامة، اشوص أف المعلوم من ولكن 
دلليح،ق المرأة يحول النص هدا ظاهر كال ؤإف المحور، تزور لا المرأه فمثلا: 

(.٩٧٧)رقم أمه، فبمر زيارة ل عِإءثل ربه هؤ الّتي استثذان باب الجناتر، كتاب لم؛ مأخرجه ( ١ ) 
(،١  ١٨٩)رقم والدية، مكة مسجد ل الصلاة فضل باب الحمعة، ياب الخارىت أخرجه )٢( 

(.١٣٧٩^رحالإلأكلأ٠ةساجد،رلم)
(.٩٧٦)رقم أمه، قبمر زيارة ق عغتجل ربه ه الني، استئذان باب اّبمناثز، كتاب ت ملم أخرجه )'٠١( 



هءاتاسبا1ئنوح ٤٤٤

أفدبك مذ يتثتى ٠، ١^^٠٠١ وائرات "لس البي لأف رور؛ لا لكنها 
يإلأوأ-حتها؛ أوأمها، أسها، قر لولكل حى لكل، ايا اشر يزور أف لها محل لا 

زيارةفتكون هدا، وعل العبور، زائرات الثي. لعن قد بل عليها، حرام دلك 
الدنوب.كائر مذ لشور ا،لرأة 

الله~صل اللمي لأف ودبك الرحل؛ ئد مذ محتاجه ما أيصا ليلق مذ يتثتى 
البقعيزوروا أف بمكثهم الذين المدينه أخل حاطب إنا وّلم~ آله وعل علته 

شدإل محتاج لا زيارته تكون ممن مايلهم، مذ :بمم ويلحق الرحل، قد بدون 
الثحلبثي ق١موا أنم أوالأJ٠ة أوالتابع؛ذ، الصحابة، من أحد عذ يرد ولم رجل، 

للخير،محبتهم وشدة ءثوآدقثأ،ثآلقةم للرسول محبتهم شدة مع ه ام، م زيارة إل 
^ب،َلإ:فذذ/كمذئأك،

هلريقهم.عن يحيد لا ئإسا السالمح؛ 
فهوثلالإ؛ساجد..اا إل إلا الئخاو> تشد ءرلأ الخدث! هدا إف هوله1 وأما 

للماحدإلا كاف، مكان لأي الرحل شد مع عل يدل هل العلمماء،  Uiiحلافا محل 
لأيالرحل شد عذ الئهي المراد إف وقالوا؛ العلقاء، بعض احتارْ ك،ا الثلاثة، 

إليهويتحدث بالقبور، يتصل لا للمشرة الرحل يشد الذي أف ومعلوم لكن، مكان 
اشرمكان يريد فهو القبور، هدا كاف مكان اي ق المكان، يزور ؤإنا ويونسه، 

إليه.الميت يمج اف او اشر، يدحل ال يريد لا 

محابوالترمذي: (، ٣٢٣٦)رغم الشور، الماء قنيارة باب ا-بمائز، محاب داود: أبو أخرجه )١( 
ابنعريق من وحشته (، ٣٢رنم)• مجدا، اشر عل يتحد أن كرامة ل جاء ما باب الصلاة، 
وأحد٢(، ٠  ٤٣رنم)المور، عل الئزج انحاذ ق التغلغل باب الجاتز، محاب والمائي ماس. 

(.٣١١٨)ا/مامم(،رقم)



٤٤٥اساءا1رادعءقوسالنات 

الناحبسوى الناحب إل وحل شد وص ندا إو يال: س المء نمن 
القبور.لزيارة الرحل بثي لة علاقة لا ؤإنه الثلاثة، 

أحدهاك ليس لكن ^١، ص ^١؛!، أف هب مول: وحى 
ءفي4أصآؤئم،الني م نيارة إل الرحل شل الأمة أئمة مى أو أصحابه، مى 

إلاوحل لاتشدوا فقول: فيهزأنل؟، قالما ؤاذاj؛^-^، ثوخدهذاإْللأما، لا 
لأفالنوى؛ النجد للصلأةِفي الدينه إل الرحل شدوا ولكن س الني م زيادة 

الحزام.النحد إلا سواه، مما صلاة ألم، مى نحر فيه الصلأْ 
••هصق(••

«نهجبم4ااطاممليغ:٢- 

عامهتنصح فهل والتبلغ، الدعوة حماعة خ يكون الثاص مى يثر النوال: 
للناس؟فرحوتوصيحه حطا، هناك كال ؤإدا معهم، يل.هبوا أل الناس 

وكثرفيهم، احتلموا الناس اف ثلث، لا والتبلخ الدعوة حماعة الحوابر: 
منولكي منهم، أحدر أف شيئاأنتطيع أحدهم من رأينتح ما وأنا فيهم، الكلام 

معهم؛الدهاب من ايهل قلئ، لا ئهو العلم، لطنب، بلده ل يش أف عل يدر 
الع؛اداُتاؤمن أممل العلم ءفل-ت، لأف 

ممزامحرصون لا أقإم بمعتى: قليلوالعلم، هوأمم فيه عليهم أنتقدْ والدي 
للخثروالإيثار،محبة وعندهم جياشة، عاطفةديية عندهم ولكنهم العلم، علءلل.ثح 

الإنسانوكن ثركة، نعيهم ففي أيدبمم، عل اهتدنا أناس مى وكم دلك، وعثر 
ؤإلالمطلوب، هو فهدا امقلوا، فإل صحهم؛ محذورا شيثا منهم رأى إدا الومن 

ركهم•يمتثلوا لم 



اق1ءاتال1ابالختوح ٤٤٦

بضساشضني١^٥؟:٣- 

يوزعها،أن يريد ألم، مئه ~مثلأ~ الرجل ْع يكون الزكاة تونع عند السوال،ت 
ألما،مئة أو مليون، نمق، دين عليه يكون من مئهم محاجون، أمامه ويكون 

يبدأ؟فبإذا ممرة، عوائق وعنده سطا لحلمه يكون من ومنهم متتان، أو 
أشدوفراشه وكائه وشربه لأكله ؤقاج من احتاج، لمن البداءة الحواُس،ت 

لكناكمل، و لة يكثز ربإ الدين مخي الذي لأو دينه؛ يقضي ممن إلحاحا 
ئقدموألحنخ، أفأ والفراش والكسوة ثال1زام، الئنام إل الخثإغ الإنسان 

٦[،• ]١^: i نا'ئكن ألئثقتس >إتا ١^: اوة نحد وليلك، ٥^١، 
فالأهلم.ؤيبدأ 

*•هصى••

ددتاماتاصب«:٤- 

الحدب،،سنوات، فدهنت، استدار، الملك ءان ت يقول من سْاسا النزال! 
الدهر؟سب، صثة وما الكلام؟ هدا مثل حكم ما الخصس،اا، سنوات وأقبلت، 

الكلأمَمضيح;^١ الحزابه: 
ودحاة؟حصب دهر لكن كاف ما أول الدهر أف علم عنده ليس لأنه أولأت 

علم.بلا  Jyفهن 

زيدوبجا، الى مثل الشة هذْ يض: الكلام، ثدا مثل محدق، أنتَللم ءاث: 
لهذا.داءن ولا وا؛ا، وأكي أمطاتا، ثد؛ مذ أكؤ أدرىاْ  jUjالناس خل أش 

؛اش~1~والعياذ يقول، بأف والزمن، الوقح، سسثا أف قهو الدهر! شن، أما 



٤٤٧ائقاءاا>ابععقرسائ 

أشبهها.ما أو الئنة، هذْ الله أولعن الإوم، هدا اش لعي أو الوقت، اض لعي 
سب،مًلر انه رعم ما لأنه باض، وكافرا بالكوكب مؤمنا هذا يكون ولا 
١^.أزو كاوِفي ك زني U الناس م افَأءاد ^ ثاَل: كن لَالكوكب، 

*•ؤصى••

جهلاثاهرب ايبشاءض تقديم حكم ٥- 

التحأف العشاء صلاة إقامة وث ثدكز ثم ايرب، صل رجل الثواوت 
العشاء،وصل فتوصا طهارة، عتر عل الزبؤ صل وانه الئرُتج، صلاة انتهىِفي 

صحيح؟عمله فهل ايربر، صل العشاء صلاة وبعد 

بداانه فيه ما عايه لأن إعادة؛ عليه وليس باس، قلا معي ما أما الخواب! 
إذاالنتمل ل لكن به، بأس لا وهدا جائز، دللث، أف منه ظنا المغرب؛ مل بالعشاء 
كنت،إل ثم الغرب، فائؤ العش١ء، يصلون والناس اآمب، يصل لي وأنث يخيف 
حادخل ثم ونلي، وثشهد فاجلس ^، ١^١٦إل محام قإدا زكعة، اول ِل يحنث، 
انمشاء.م س مل فقا الأنام 

يحلن،ؤإن تلأثا، صليت، لأنك معه؛ محنلم الثانية، ِفي معه يحلن، إدا وأما 
ركعه.فامض الثالنة ل معه 

منه،جهلا المغرب عل العناء محدم انه فيه ما عايه لأن صحيحه؛ صلائه إذن، 
فهلالعناء، يصلون والناس آتيت، إدا هل المأتملت كلامناِفي لكن يضر، لا وهدا 

أيحلأم العشاء، بية معهم ألحل يم وحدي، المغرب أصل أم العشاء، ية ألحل 
وهامالأول، الزكنة دحلِو، فإل الغرب، بنية معهم ادخل نقولت الغرب؟ سة معهم 



رق1ءاتاسالسن ٤٤٨

بشما الإمام ْع ؤيصل يقوم ثم ؤيتئم، التحيات هوؤيقرأ جنس للرابعة، الإمام 
دحلِقؤإل ثلائا، ام لأنه الإمام؛ مع سلم اكايية ل لحل محإف العثاء، صلاة من 

ركممح،•قفى الرابعة ذحلِفي يإذ رىُه، ص الثالثة، 
٠همي•  ٠٠

ح؛ةمنيىسوؤايت1ت،وأمم«|ذسء؛٦- 
وكانتايام، ئلاثه فيها وجلوا حدة، إل الرياض مى أناس انهللق الثواوت 

ثل،مآ5ه، إل يتجهون م ايام، يلائه فيها والمكوث جدة، إل الدثاب نيتهم 
واعتمروا،مآكه إل دهنوا يم البيت، مى أحرموا حدة ق وهم أيام الثلاثة امصت، 

احم؟محا 

ويودواالميقات، من محرموا أل عليهم والواجب أحعلووا، هؤلاء ابواب• 
منمروا ميقايت، أول إل رجعوا جدة من انتهوا أوإدا جدة، إل يذهبوا يم العمرة، 

أرادوالنا أتم ءلإهلم فالواحس، الرياض، مى آتوا كانوا فإذا منه، وأحرموا علمدْ، 
هناك.من وأحرموا ايازل— ~وهوقزن السيل إل لهبوا أمم السثلث، الدحوو(ِؤ، 

منإف ت يقولون العناء قإف جدة؛ مذ أحزموا وهوأمم ثك، كنا والأمر أما 
الممزاء،عق ويوزعها ظ فديةِفي يدح يعني؛ دم، يلزمه الميقات غثر مذ أحرم 

منااممه يكلم، ولا اممه، إل يتوب، أف ئعليه فقثرا، كاف ثإف غنيا، كاف إف هدا 
إلأونثها.

محشيولم:لإ،وششتيآ.



٤٤٩الأق1ءاارابعءثرسائة 

ظ|احتلأدافسملإسؤالإئمئ٧- 
يحلأن العشاء، وهويصل ا،لغرب،، سة الإمام مع الموتم لحل إدا القوال؛ 

ثيء؟دلك ق ؟كوف هل الظهر، بنية العصر 

يصلكاف جثل بن معاد لأن مؤ؛ لا والاموم الإمام نية احتلاف ابواب؛ 
احتلأف،من يآكون ما أعظم من وهدا فريضة، يصلون وهم ئافله صلاة بقومه 

ن؛غئتاوي;محقكتي.'''.
*•هيى••

حمإمبيعاثيدةامداسزث٨- 
فاتانرطنا، خمسين ثحؤ امتيراد فيها زراعية شهادة عندي كاست، السوالت 

ألفبخمس؛ن الشهادة يشرى موف أي! الكيلوريالا، عل أعهليلثج ودال،ت واحد 
ألف،خمسين المبلغ فأءهلاز( ؤنصما، ؤيالن آنداك القمح عيره توكانت، ريال، 
محبفإذا المبلغ، حذا تزوجت بأف علمتأ حرام، انه اكتشفت مدة فبعد مقدما، ريال 
هو؟

فالزواجالزواج وأما ١،^،^، حدا يتصدق أف علميلثح الواحّت، أد أرى الحوابه! 
جاهل،لأنك محبي؛ قيأ اإثه~ فاء ~إن إيم علثك وليس إمكال، فته وليس صحيح، 

للدولة،وحيانة بالكذب،، حراما  s_pذحلتج عليلثج ذحلتإ اش الدراهم هذه لكن 
والؤنولعليه، هوحزام ما علميه وأدحلته هدا، صاحبمج ظلمت، قد أنلثح وأظن 

الآجرْ،العشاء ه اممه رمحول نع بمل كال جبل بى ئعاد 'أل اف؛ عد بن جابر حديث يعي، )١( 
ثمصل إذا باب الأذان، كتاب الخاري: احرجه الصلاة،. تلك -؛إ مصل ئزمو، إن، يرجع تم 
(.٤٦٥رقم)العشاء، ق القراءة باب الصلاة، كتاب لم: وم٧(،  ١١رقم)قوما، أم 



٤٥٠

ا.آومفإلوما،<ر ظادإ، ارائصزأحاك يقول؛ ه
ةُ كنتؤإن فتصدق، لك تيسر فإن الظل-م، مى ينع آن الظلوم مر أن وذكر 

اض؛ثاء إذ ثيء عليك مليس الدنيا، من ثنتقل أل القه أراد حتى وبقيت شرا، 
ونعها.إلا متا يكلف لا تعال وافه طه، حى هذا لأف 

والدينيوافقون، ~والمناوون عليك عرمحى الدي وض موافئا، كاف ولو 
غا.ويصدق هو، عليه تردها فلا محتارون~ الأن بالربا يتعاملون 

*•هسى•*

اثكادرة:على السح ٩- 

التيالقصيرة الكنادر ثنت ثم طهارة، عل الحورب لبت إذا الثوازت 
حميعا؟علنهنا أمح شل الأن، نتيمالها 

إلمر لا الى الكندرة عليها ولبس الخورب، الإمان لبس إدا ابواب• 
حلعهافإذ الكندرة، عنلع لا الحال هد0 ق لكن حميعا، عليهنا فمسح الكنسؤ، 

عندئنها أن بد فلا الحورب عل اقتصر ؤإن الحوربج، يغ أن لزم مجها بعد 
الكنادر،لخير ية بالنحرا ويبقى سأريح، لكن الجورب، ويمح الومحوء، 

عدمه.أو 

*•هسى••

دعاء- ١٠

المزآن؟حففل دعاء حديث، صحة ما الثوال،؛ 

(.١٢٣ رقم)٢ أومظلوما، س أحاك أعن باب والخم،، الفلالم محاب، الخاوي: حرجه أ١ 



٤٥١ال،قاءالرابععثرسائ 

ئاوكإ المران وحمفل ؛، صعيفرهدا طالب أنج( بن عئ حديث الخواب! 
مىثهوأثدمصتا يد0 محمى هوالدي المرآذ، يعاهدوا ®! 

الإ.لفيفمحا."ا.
*•ؤصى••

^اذشصةاضجد:- ١١
المسجد،من للمجد الملاصقة المتجد مكتبة أو الناص عرف ق ت الثواو 

يها؟الاعتكاف كور فهل 
منه،مهئ منه، مقتهلعة وهئ -تا، أحاط قد السجد نور كاو إدا الحوابؤ؛ 

مندiنات!ثه إدا دلك، عل ؤيتبني المسجد، من ئنبنن الثور،  ١١٠محط كال٢ ^١ أما 
ؤإمحةزكعتي، يصل حش محلس فلا يحلها، ^٩١ فيها، الاعتكاف يبور انه النجد 

فيها.تم؛5ن، لا ا-اثائص ؤإف بوصوء، إلا حنب وض فيها يبلس لا 

كنت،ولن العلم، طلس، لب منه للاستفادة كتاب لأحد إليها ثدحل اذ ؤيمكنك 

ممال،صدري، يئملته؛ن المزآن اف، رسول، لإ ُال■ أنه ههقنئ طالت، م بن عي >دوث بمي ، ١١
أنثش م، :  Jliءثظ؟« تن ثثقع بمن ث-تل م ص بمنك ^ _ •1لأ ه ١)؛؛، 

دؤ،يئابحم،، الخم-اب بمالإ الأود الرئة مرأؤ، دئاج، أزغ ايئتؤ لبمه •صل دال،ت وأس، 
الرابعةوِفي الثجدة، وحمئنزيل الكثامحت، ماؤه اكالئة وز الدحاذ، وحم الكثامحي، بما؛ني الئامحي 
موصل علتي، وأثن وجل م افن ثاخمد من ؤذ1■ قإذا اكصل، ؤثارك آلكثأب بمانحة 

آذواذخمي آبم؛تءٍ،، نا آدا العاصي برك ازخمي اللثم مم،• يينؤيفذ، دانمحز آي،، 
الميوابن (، ١٢ ٠٣٦رقم )١\إخ الْلراق ثاننفى...«.'أحرجه لاشض ى ه، 

والليالأت)ا/هآه،رفإا،يه(.فيصذ\ض 
لم•وم(، ٤٧٤٦)رقم وتعاهده، القرآن استدكار باب، القرآن، فضائل كتاب، الخاري! أحرجه )٢( 

(.١٧٩ ) رقم به يتعلق وما القرآن فقائل باب، ونمرها، السافرين صلاة كتاب، 



٤٥٢

نم\إلأعاهشلهلاشاء:؟ألمواف،يةوو: مار، لأنلث، جنبا؛ 

••ؤمى••

شالو- ١٢

القديمةسيارته يتمن فإنه جديدة، سيارة يشري ان الإنسان أراد إدا الاسؤالات 
بأنعلتإ الحديدة، الثثارة قيمة يكمل لحى الأخر؛ بسعر يزيدها ثم معم، بسعر 

الثئارةكاست، كانإ الحديدة، الثثارة سعر باختلاف سعرها يرتغ القديمة السثارة 
اليارامت،تثادل، يعني• القاليمة، الثثارة قيمة ارتفعت، كلعا عالية قيمتها الحديدة 

حكمها؟وما يعة؟ ز بيعت؛ن ل يوع ا هان• فهل المرق، دع ْع وجل-يدة قديمة 
بسيارةقديمة سيارة يثدل أن للأسنان تحوز ت يعنى به، باس لا هل-ا الحواب،! 

الزيادةفيه كع والذي ربا، ليت، بينها فيإ الياراُتظ لأن الفرق؛ ويدفع جديدة، 
إلبثوبين الأن إيا0 يعهليلئ، ثوبا تشتري ؤأ ايقا وبجوز ١^^^، الأموال هي 

مدة،ممي بند ولو آحر، بملم ة، أو ساعه، تشري أي، أيصا ولحور أجل، 
حا.بمفرد لأا-زأو، رثوتة لبمث، ١?^ فالأصال 

محدد،غر القل،يمة الثثارة معر إل دقولت الشركات، بعض هناك كان ؤإن 
ثأس.فلا القديمة، ة الئثا١ قمة نفعت،  ١١كذا الحديدة، ة الثثار قمة نقمت،  ١١كنا 

سبممح;شن.
الح،هدا يمغ القديمة الئثارة ثمن جه-الة لحل ت يقول البعض كان ؤإن 
قيمه—مثلا—أل علم قإدا اشن، معرية بعد إلا البع يم فلا جهل، لا انه والصحح 

قومت،سيارته أف عزف الما، عشرين أعطني وقال! الثا، خمسون الحديدة الثثارة 
جهالة.هناك فاليتؤ ؛ثلأثين، 



٤٥٣ءقوساىت اوات،ءالرابع 

صلأةاسهر:- ١٣

حماعةورأيت صغ؛رة، والالْ أو بقرية، ومررت نتمر، ِزر كنت، إدا السوار،ت 
ركعتان،فاتتتي وقد المسافرين، أومى القتم؛ن، مى هم هل أدرى• لا وأنا يصلون، 
أنمز؟أم أنر فهل مثلا، الشهد معهم فادركث، 

ك\ئذيطريق، مجد متافز وانت، يحاش الإى النجد كاف إدا الخواُب،ت 
يت$_ولأحيائا الطار —ق —مثلا أو افرون، مأمم فالأصل —مثلا—، لحطات اق 

فالمرينةيصلموف، الناس ويجد ويدخل الوقت،، ويأق ائتظار، ق ا.الهلار ق الإئتان 
مقيمون،أمم فالأصل بلد، مجد ائنحد كاف أماإدا نفر، صلاة هيج أف •ثل ثدل 

أريعا.ومحمل مقيم، الإمام أف عل فتقضى 
••©صى••

يجخالإثمبياضاجد،وخأاسما:- ١٤
الصلاة،ق أو الدروس، ق الأماكن تججرون الإين ل مولول ماذا الثؤالت 

الوقت؟طول للمكان يججز كاف معزوف وض العلم، طلأُب، أحد بأف علتا 
ؤص•'عل العلتاء فيه احتلم، فهدا للصلاة، المنجد ق الحجز أما الحواُب،؛ 

حرام،إنه يقوون )؛نء تيمية ابن الإنلأم فشيخ مغ، من ؤمهم أجاره، من مئهم 
٠.الإثنان؛ بدن ق الث1يىتكون إن،ا الصم،، يوصعِق فينا يكون لا بق الؤإن 

•حملث، بطل الصلاة أقيمت، إدا ولكن حائر، إيه ت يقول، من العؤاء ومن 

ا٩٥/٢٢امحموعاكاوى)



ثق1ءاتاابب،الذمح ٤٥٤

ولئلايهوأهود(، العلم، حلقات ق أما الصلاة، ق لا؛بور أئه يفلهر والدي 
الاز؛ناديار م ثق المالزس من سثول لا الدين الءئغائ يقدم أذ إل مضى 

ويعلمون.يفهمون 

وخاو،مأصنِساسمِفيص.
صفئنحجر أن فيمكن للطلبة، المجد كل ق ؟كون الحجز أف أظن ولا 

صمان.أو 

فيهااكاله لأف به؛ محجزون ما يرقع ولا عليهم، ينهر لا للصلاة بة وبالن
عتجز،كونه من أفأر يئه مقُرإغ فتها صار ورفعن،، حلاف، فيها كال ؤإدا حلاف، 

فيه.حؤ لا ثث فالخلاف فتجنه، والنزلع الخلاف إل يودي مي؛ وفل 

ث؛٥ ض( لم عمل على الفولالآ>اوال أخلت حكم - ١٥

ويدإصافئا، عملا أحياثا منى الحمل ويتْلالبا حكومي، ، موظفأنا الئؤال(ت 
وقتاحارج النمل ل وزملائي وبعض أنا يتعميدي فيها أعمل التي الدائرة يامتط 
لزملائي مع أحصر أف عل حريصا كنت، ومحي يوما، ( ٤٥ولمدة)الرسمي الدوام 

يايتحلم قالئ؛ أحدهم سألت، ولما محروق، ولم العمل، ياتونإل ولكنهم العمل، 
ولزملائي،ل العمل  siUJJالمبلغ ، وصرفالمحددة، المدة اسهتا حض ، JLjuدورك 
3،ريي بان عمحا حرام؟ أم حلال أهو المبلغ هدا أئريِو، من جثرة 3، ؤإش 
نفلمرهمق إنني حيمثج النمل؛ 3، عني رامحون الدائرة ورئيس المباشر، العمل 

عمل،حن وعل حرصي، عل ل مكافأه المبلغ هدا ؟كون وقد نشيعل موظئن 
فيه؟أفعل فإذا نلألأ، المبلغ للمقكذ1لا زإذَا قليل، راني إن حين، 



٤٥٥ال،قاءاارابعءشرسالنات 

بلاثنانحصلغ اثى اللكفاه وهد؛ ممرا، مثله يقع الثوال هدا الحراب: 
أكلص حو شر المال وأحد حق، شر مال أحد هو به تئز ٢ ْشن، عمل عل 
المباشرالرئيس ولووافق حتى للأمانة، حيانة من دبلن، مال، نع تماما، بالباطل المال 
حرالماثر- الريس ~أعني■• ماله ليس والمال حائز، فهو العمل، هدا مل عل 

الدولة.مال فالمال كم1،يثاء، فيه كقزف 

الخلاص،يريد وأنه صح، مما داُب، مد انه أعتقد النائل الرحل وهدا 
محإذاي إذا إلا مشاكل، محاك متكون لأنه _، والخلأصلأأمو;ئذةإل 

مثلأف أحث، أنا به، باس لا مهدا ربه، عل الحاكمة صارت الدائرة إل رده 
سحيحتى أمرهم؛ يهئ؛ أذ الأعنال هده مثل ينملمول الديى الرومحاء هؤلاء 

أمانة.فهده لخور، قلا التلأم،، أما اللازمة، الإجراءات صدهم 
الل.ولهيلرم مما المجد لأن منجي.؛ ل( هده الدراهم اجعل الأخ: لهدا ماقول 

ذمته.بدلك وئبزأ المتململ، مصائ من دلك، أمنة أوما بناؤه، 
العمل،هدا مئل ينملوف الدين والمدراء الرؤساء أحدر الماسة آرذْ ؤإنني 

الموظفان،من أيديكم نحت، فيمن أيقا النه واموا عليه، وليتم فيإ اممه ايقوا وأقول: 
ينشحق.لا من سلوا بأن الدولة تخونوا ولا لهم، تخل لا ما يطعموهم لا 

••هصق(•*

بدائه«دةادن،أضاسب:- ١٦

الوصوء؟بمد من أم يلبس، ما أول من يبدأ هل الحورب، عل ١!^ 
هولنس ١^؛-؛،، بمد منح مرة أول مى يكون الحوزنمح عل المح الحواب،: 



٤٥٦ ^uUlulft الفتؤح

ذئأالمجر، لصلاة لبس إساثا أف فرصنا لو فمثلأت ا-اثددث،، من ولا اللبس، من 
منحم اليوم، كل طهارته عل مل انه ت يعني الغد، من المجر لصلاة إلا يمسح 

مالأف مسحه؛ من وليله يوما يمنح هإيه الثال، اليوم مذ المجر لصلاة مرة اول، 
ملاكحلأسمنادوة.

••هصى••

اثهيوالٌثد:جوازدماءاض-  ١٧
أتناةالمزآن قراءة j أماته أو ظ افَ صفات من ^،٤١ وزد إذا الثواو: 

الصلاة،ق الأساء بنص أوأماء ءتئث4يظ البي أنكأ؛ بعص وردت أو الصلاة، 
قوالمافلة الفريضة بئ ز؛وا محاك وهل افه؟ ئنحاو ويمال،: علتهم، يصل فهل 

ذللئ،؟

حديثهحديث، من الئل. عن ست، ممد الاءالة، صلاة أما الخواب: 
بآيةولأ ماًل، إلا زحمة أية لا:نز ه الض فكاو وتة، ^١^، معه قام ت.يقأنث 

ثابت•وهدا ؛، ر نبح إلا بيح تباية ولا ثعوذ، إلا وعيد 
باس،قلا الإئتال، قاله إدا لكن ثيء، اللمل. عن يرذ ٣ المريقة، ق أما 

علصل أو وعيد، آية عند أوثتود رحمة، آية عند سال، أو تبح، آية عند نح إدا 
عنيشعلة ^١ وكارا ماموما، كال إل انه إلا باس، ملأ ا'>مه، مر إدا الحم، 

أجالإنام قناة؛ لأنالأساعإل 

االليل صلاة ق القراءة اصتحيامبح؛علويل باب، ونمرها، السافرين صلاة كتاب، لم: مأحرجه )١( 
(.٧٧٢رقم)



٤٥٧

أنئمحي ق امحث قن م:رذ ندا فإن هي.، م ني ام درئ إذا أما 
^١ء١١بنص إف حى عليه، يصل فإنه عفييآئآْؤقةم أما عليه، يصل 
*رغمغنة؛0.' ش بدث عليه؛ يصل أن الئائ عل وجب اسمه ذكز إذا دال1 
>ءيم0''قوئؤ.؛، ^١١١ يصل هيم عنده دكريت، رجل أيف 

•ءؤصى••

ه؟آوندرى أنقك سىتزممضافى:ؤ - ١٨
١^ننهرألنسيلأ إل معوي يدعونكن أأاإءك ؤ محوله الثؤاJت 

الأنة؟هدْ ضر ما لالإماء:ماه[ أ3تئه 

يطلبونرأشسهم هم هؤلاء ه ١^٤؛، ؤ عغهْل؛ اممه يقول ابواب،• 
منالأنبياة فنثلأ: اف، إل ي U يفعلون أي: ه آه ^١^؛ الومله اممب إل 

اJدىهدا نقول: إلها، اتحد عثهآلصالآْأئم عيسى فمثلا ، ٢٠٢أشرك من الناص 
محتاجفهو افه، إل والقرب الوسيلة، افه إل يبتغي هو عمى— —وهو إلها انحلتموه 

الأية.معنى هذا ا أ افء؟ إل محتاج ه وهونفتدعونه، فكيف اف، إل 

••9صى••

١٩-

الرباعية،الصلاة ودحلِفي افنا، مرحل كاف إدا عليكم، الثلأم الثوال: 
يصلأم الرباعية، الصلاة يكمل فهل الأمحر، التشهد ق فكان مقي»ا، والإمام 

(٣٥٤٥رقم)رجل، أف رغم الد. رسول، قول، ؛اب، الدعوايتف، كتاب، الزبيري.' أحرجه إ١( 
غرب.حسن وءالت 



لقاءاتاسالفمح ٤٥٨

أدركمحمد الصلاة مى ركنه أدرك ؛امن ]لإسول لحديث ركعتين؛ 
الئلأة«راا؟

الصحابةلأن الستة؛ من ليس وهذا القوال، مل سلمت، أنت، أولأت الخراب• 
مدمض م القوال، عند يشون لا المجلس ل M اونول مع وا جلإذا كانوا 
مشرؤع.غثر وهذا سلم، يسأل أن أراد إدا مصازت،~ ~ك،ا الأن الناس وأكثر سلم، 

النيقال نقولت فإننا الأ-جمر؛ التشهد ق  ٧١٠إماما أدرك لمافر بة بالنأما 
 u« محأوّا، أذزكتيUj  دآشا«رآ؛.م

وفاتتهالأخر، التشهد الإمام مع صل إنه فنقول؛ الأخر، التشهد أدرك فهنا 
ركنهأدرك 'رمن إليه؛أشرت، الذي الخدين، وأما ركعات،، أرع مليم ركعاته، أرع 
انالإئكون ل ليس الخ،اعة، إدراك ي فهذا الصلأْ«، أذرك محمد الصلاة من 

محاكموما هصأوا، أدركتم  ١٠١١الثسولقول فعموم محرى، وبينها فاته، ما يفقئ 
التشهدق القيم الإمام السافر أدرك إدا ما وهو الصورة، هذ0 يشمل فأتموا®، 
ذ\خلذ.ما وأتم الأخر، التشهد صل فنقول؛ الأخر، 

••ؤمى••

0يااشمةأواسرحاواسر:- ٢٠

مطر؟ق ا-بممحة يوم والعمر الظهر بين جع من صلاة صحة ما الثؤاJ،؛ 

لم؛وم(، ٥٧٩)رنم ركعة، الفجر من أدرك من ؛اب، الصلاة، موامت، كتاب، البخاري! أحرجه ( )١ 
٦(.' )٨ رقم صلاة، من ركعة أدرك مءن باب، الصلاة، ومواضع الماحي كتاب، 

كتابهومسالم؛ (، ٦٣٥)رنم الصلاة، فاتتنا الرحل; نول بابه الأذان، كتاب، البخاري؛ أحرجه )٢( 
٦(.٠ رنم)٣ وسكينة، بوقار الصلاة إتيان استحثايؤ باب، الصلاة، ومواضع اجد الم



٤٥٩اللةاءامابعءضسالااة 

والحمعةوالعصر، الظهر جع تقول• نفك، عل حكمت الأن أنت الخواب! 
والعصر؛الفلهر ثئ إلا جع أنه قصأص0وأم' السل عن زذ ولم ٠^١، سمى لا 

ثيءثعدهامع نجع فلا الحمعة، أما بينهإ، فجمع نء-اريتان، متثا-يتان صلأتان لأنبمإ 
ا-اتمعة.مع نحمع لا والعهر ا-اتمعة، ْع تجمع لا فالمجر مبمها، ولا أبدا، 

اوموللقول الإعادة؛ عليه تح_، أنه أرى فأنا صلاته حكم أما 
وقتها،ق يودى الصلاة أن والأصل ؛، ردا،رمهو آهرثا عليه لسس عملا عمل ارس 
صلاهفتبقى الظهر، ْع إلا جعا العصز قدم أنه ءثوآصْؤئيمُ اللمي عن يرد ولم 

تقله.مالخمعة 

لكنفرقا، عشرين عل تزيد ممرة يروى الفئهر وبتن بينها ابمة فان ولهذا 
بأدنىنجمعون الأن ا-اثمع، ق حش يريدون، ما يمعلول صاروا الناس الأسف—،" ~ْع 

مشمة.توجد لا انه مع امر. قالوا! الماء، من يسرة قطرات جاءت لو قيء، 
الثياب،سل الذي هو العناء! قال فقد ا،لهلر، ق به بجمع الذ'ي المد>ر وأما 

ثرمحلين!من بد فلا مشمة، معه وتوجد 

تجعللا المرة والتقتل رطبه، تكون الثياب أن بمعنى! الثياب يتل أولا! 
رطبة.الثياب 

الشتاء.ق كان إذا مشمة معه توجد وأيقا ثانثا! 

لمشمة، فيه يكوف لا فانه الثياب، يتل ا،لخلر كاف إدا الصيف أيام ق لكن 
افه.حدود نتعدى أن يجوز ولا وينشطلث،، ييرثدك فانه راحة؛ فيه تكون 

تلم م(، ٢٦٩٧)رقم جور، صلح عل اصطلحوا إذا باب الييؤع، كتاب اJخاريت أخرجه )١( 
(.١٧١٨)رقم الباطلت، الأحكام نقص باب الأشية، كتاب 



٤٦٠

تصحولا الدنوُت،، كبائر من كبثرة ارتكب ممد عذر بلا بجمع ان إيفأي 
هبلصثت لأما تصح؛ لا اكامحة والصلاة تقديم، جع الحمع كاف إدا الصلاة 
وقتها.

••هصق(••

الوباأبيؤع أنواع بعض - ٢١

بالأفاط،وتديده قرصى توفير بخصوصي إعلاما ما بلد ق وجدت الأنؤالت 
هدافيقوم التمويل(، ربيت إل فدم، سيارة، ثراء يريد شخص كالتال! وصورته 

يكونأل عل باسمه، تحويلها م ؤمن الشخص، يريدها التي الثثارة بثراء البستا 
ستاإل الأنامحل بدير الشخهس ويقوم هو، شرائها يمن من أكؤ له ببمها يمن 

اكويل؟

فيشريياالسيارة أؤيد أنا ت يقول التمويل بت إل يذهب مثلا يعني! الخواب؛ 
مقسطا!الثمن من بأكثر الطالب، هذا عل يبيعها ثم الثمن، ؤينقد باسمه، 

قيمهريال ألس خمسان حذ يقول! أن من يدلا يعنى! الزبا، عل حيلة هدْ 
•الصوري البع حذا اتى اجل• إل الق، يثن لث، علوهي الستارة، 

يشترىفلن الثثارة، يطاو_ا جاء الرجل هذا أن لولا الأن التمويل فبيت، 
؛خمسانتشترحا بمعنى! بقيمتها، افرها قال! الثثارة طالس، أن ولو السيارة، 

التمويل.ست، يقبل فلن ألما، بخمبن بالتقيهل منلث، وآخذها ألما، 

الحقيقة——ق فهذا الزيادة، هو المعاملة هن.ه من التموير، ست، قصد إذن، 
بحيلة.لكنه بزيادة، قرض 



٤٦١او،ق1ءادواوعءسوسائإات 

مآوما ألامحا ثينئ بملم فهوؤ الحيل، عنده ثممع لا عغءْل اممه أو ومعلوم 
وتعهاالثئاره، هذه بثراء قصدك ما التمويلI لبيت قيل فلو [، ١٩]^^:ه المدط 

يمدهأف يدعى أن يمكن ولا الزيادة، قصده إف تأكيد! بكل لقال الرجل؟ هذا عل 
أبدا.\)'خم الإحساوإلئدا 

قبلهاالئثارة. أؤيد لا قال! الثاري الرجل لوأن ~ملأ~! الناس بعض يقول 
الثثارةءلاو_إ الذي هذا لأف اش؛ عند ئتي لا حجة هذه أولا فنقول! التمويل، ست 

وحدتما النؤع، هذا من معاملة ألم، لوأحصنت، ولهذا فهويريدها، يتركها، لن 
الناس.فلاثعربعمل البيع، ل رجع منهم واحدا 

الثتوكتفعله الذي الصريح والربا ربا، يعمر الرجل هدا يأخذها التي والفائدة 
ومحاولفه، عاص أنه عل فيه الإنسان يدخل ربا الصريح الريا لأن هذا؛ من أهون 

علتحيلوا فاليهود بحوز، لا وهدا ماح، أنه عل فيه فيدخل هذا أما يتوبإ، أن 
فقالوا!الشحوم، تأكلوا لا قال! الشحوم عليهم افه حرم هدا، مذ بأدنى افه نحارّم 
المن.وناخذ الحم، نبع لم الهمحم، نذ.دأّب 

دوبوهبل أيما، محلبيعته عل باعوْ ولا التحم، أكلوا ما أنه الأن فالصورة 
وأكلواباعوه، ثم فدوبوه، ثمنه، وأكلتم عليكم، اممه حرم ما يعتم إنكم يقال! لا حى 
الشعحوم،عاثهم حرمت، اللهوي، افه ®قائل قال! ءثوأكلأ،ؤئم والرسول يمنه، 

شاووئرأاثاءوظ«مّ

ل0؛عنيأذابرها•
تلم وم(، ٤٣٥٧)رقم ودكه، ييع ولا اليتة شحم يداب لا باب، البتؤع، كتاب، البخاري• أحرجه آ ٢ ) 

(.١  ١٥٨ ) رنم والأصنام، والخنزير، والميتة، الخبمر، بح نحريم تاب المساثاة، كتاب، 



وقاءاواال؛1باانتوح ٤٦٢

النه،فايتلاهم السمت، يوم الحيتان عثهم حرنت الست، أصحاب وكيلك 
الثبتيوم غثر ول كثرتما، من الماء وجه عل مزعا الست يوم تأق الحيتال وجعل 

فعملواأكل، بدون الحيتان هذه تذهب أف ينكى لا نعمل؟ ماذا فقالوات لا 
لكنفإذا الثنت، يوم الشكة ق تدخل الحيتان فتاق الحمعة، يوم يضعونها شكة 

صدناهابل الثنت، يوم صدناها ما نحن وقالوا! وأحدوها، حاووا الأحد يوم 
هشمن نزدء أةلمؤؤ\' ؤ3ئكا بيد؛ يدا الدثا عونواق عوموا؟ ماذا الأحد، يوم 

—.باض والعياذ — سعاوى فزذة فكانوا لاوقره:ها■[ 

وأئتوك،الناس أفتاك ؤاذ احللأما، بالحتل اممه محارم سثحل أن أبدا محوز فلا 
حيالة؟إلا هدا هل بشسلث،، أنت ثكر 

نقداعليه ويبح زيد، فيأتي سيارات، عنده هدا التمويل ست لكن لو أما 
بأس،فيه ما فهدا سئن، فيقول! ممثطة، أريدها أنا ؤيقول! عمرو ؤيأق بخ،سين، 

حيلة.الإننائألهدْ فلائك الزنا، اخد لأحلأن لأيشترىإلأ كونه لكن 
حزام،انه يحلم لم كان فإن بهيا، يتعامل ولا يتوب؛، أف عليه محب لكن ؤإذا 

تاب،إذا نقول! قد ثظر، محل فهذا وعاثد، علم قد كاف ؤإف حلال، فهو أحده فإ 
سلفما 3قو ةن؛هى تنهء تن معملة جاءم ^٥٠^٠ عيججل! افر ئال كنا سلم، ما فله 

يتمدقأن عليه فيحب معاند، الرجل هدا لا يقال! وقد ]اومرة:هي'آا، وأنئ،أإلأقيه 
هدا.من أحذ ما بكل 

الخميسق افه ثاء إذ اللماء ؤإل نافعا، علتا ؤإياكم وزادنا فيكم، افه بارك 
التوفيق.ولكم اهَلا ننال القادم، 



٤٦٣الاقاءااغ1ر،سءثرسس 

.ثءاماسوثوسوائة .
=،— —هسى =، 

وأصحابه،آبه وعل محمد، ثبسا عل وسلم اف وصل العاتي؛؛، وب فه الحمد 
أئابمد:الدين، باحسانإلثزم وننبئهم 
وفيهه(،  ١٤١)٦ عام سعنال شهر من عثر الثالث، الخميس، يوم ض يهدا 

يىءلاغثادا نإن ؤ ثازقرة\ق،: اطه دوو< عل نتكلم سوف، اللماء دا هق 
رأمأفيجمحئ<نيئإق ممتئأؤأ آ/مئ  Jpبمث،إند>ثهثا ؤ0 مأصيمإ؛ت؛أما آثثتأوأ 

•]الخجراتت٩[ آلمثسط؛نه محنر آثه وةرخزا0 أنيل بيمتا ثلتيمأ ^٠؛، ؛ن 

الناس.من حماعه وهي، طائفة: ممندها ه ؤ»لامثاإ، 
همين؛أفراد ش ينشل الطائثه لأف جع ولن،ا جع؛ وهزلة: 

لكافؤإلأ للمعتى،، مراعاه الحمع؛ يصيعة الثم، علي المميز يمود أف صح ، LLJJUl؛
مرجعه،الضمير ليaلابو، اقتتلا، المومنه؛؛ من طائمتان ؤإن يقول: أن التثنية مقتفى 

بانمى.إليه عاد لكنه 
متعددة:أسباب، له المومتي؛، بير؛ر والاقتتال 

ثتثهم■ثير دماء ما إ" 
جاهلية.ودعوة ملية، إماثحزة ؤ" 



اقاءاتاوي1واالصرح ٤٦٤

دلك.عر أو حدود، ِفي سهم حلاف، إما ي" 
حب'او/1'ق ائفرذ ينثده أل أيس هد ااش«؛طانى و،اإنى متعددة، أسابه أن الهم 

يقتلبنصهم حش؟كوف محنهم، يمرش ٠، بيء-مُر ذ دمث المُب،، 
بعصا.

ولهدابينهإ، الصلح الاحرين الوثيتذ عل همالواجب الاقتتال، حمل فإذا 
بدلكان ثَلن حش ^، بكل لكلح \ثف'\أي: ^^١ ئال: 

بمازلأن ِنى مه د لا الئلخ لأو ام، ض لأحدهما الحق ض واكازل المال، 
تعال؛ئال لتا ولهدا الصلح، م لنا ؤإلأ حقه، كيال مذ يريد عثا \ضؤؤوا أحد 

يتمأف يريد إئثان كل كان تاا1ناء:هأ١[، ه أشح ألآمس وآحْترت حيف ؤو١لمLلح 
التنازل.من بد فلا قوله، 

١،٧^، قيأ ألأ>ئ >، يمدي ء ؤءن قال: أملخا:تئنا فإذا 
صلح،لا فهنا الأحرى، يقاتل الطائمى إحدى عادتا الصلح بعد أل محرض لو يحني؛ 
أي؛١^؛ وأم تزجع؛ثه، أي؛ رأثوه، ؤ-متث؛ىتلق محغي ام نقاتل أن فعلينا 

وشرعه.دينه 

علإحداهما وبمن، الصالح، تم فإذا الإصلاح، هو الأمر أول ل يائفلر؛ 
يىأؤ بمن،؛ من معها فنقاتل عليها، اثغي سماعي أف وجن، الأحرى، 

جهزأف لحور ولا قتالها، عذ الهم، محن، يإيه فاءت، فإذا أراهوه، حئ 
هؤلاءلأف مالأ؛ ثعنم ال ولا يريه، مي اف ولا مذبرا، سع أف ولا جريح، عل، 

مؤمنون.

(.١٢٨ رقم)٢ النخالة، الزمن.ثل مثل باب، والار، والخة الشامة صفة محاب، لم: مأخرجه )١( 



٤٦٥اااةاءالغاسطوسائ 

قاءتالمئسطونه،!ن محب أقن ؤأمطوأإة ألنيل ثتيمإ؛يمتا ثاءث 
سهإمالح أل وجب الحرب، ووصعت ورجعن،، قاتلناها، أف بند افه أمر إل 

لنيل.يا 

الإصلاحوهذا القتال، وو31ل الأول فالإصلاح الأول، الإصلاح عتر وهذا 
فمثلا!بالعدل، بينهم ننوى ثم طائمة، كل عل يلم، ماذا ثنفلن اف أي! 

والثاJةريال، مليون قيمته ما الأحرى عل أيلمئ، الطاتمت؛ن إحدى كادث< !^١ 
وتتساةهلان،الطائفتان تتعادل فحينئذ ؤيال، مليون قيمته ما الأحرى عل أئلمت، 

والأخرىينال، ألف ت مان نتثه ما الألمرى م أتاثت إتحداخا كانت هإِل 
علنحملها ريال ألم، فمئة ؤيال، ألف مائتا إذن فالمرق مليون، ؤيمته ما أئلنت 

ه.أنيل ؛يمتا محال• يلهيا مليون، قيمته ما أيلمت، الى الأحرى 
وهو؛القسط أمت ٠^١ )اهسطوا( ^٢^؛!^، محق أكن إة 

آلثئسطمبه،محق، أثن ؤإف أتد.له، ؛^١ ؤعأص,لزأ لقوله! ثأكيد وهلا العدل، 
ررإوقال! أنه وسالم— آله وعل عليه ~صل ايي عن ومدثبت، الحائلين، محب أي! 

بجن،يديه وكك دجل، عر الرص نمنر عن يور، بن مثابر عل اممه عند اشطن 
ولوا،ارموما دأمحم حكمهم بمدلولِو الدين 

٠ؤلثاتنالت ميرقوله 

لقوله!كالتعليل هذا ١[ ]الحجرات:• آلثوي-وثإحوآه ؤإقا عمة؛؛؟ل• الثم قال ثم 
المقتتلتين؛الطائفتن بين الإصلاح عليتا اممه أوجس، إنا أي! بيجتاه، ؤ5ئندءوا 

الرفقعل والحث، الحائر، وعقوبة العادل، الإمام فضيلة باب الإمارة، كتاب لم: مأحرجه )١( 
١(. ٨٢٧رقم)علهم، الثقة إدخال عن والهي بالرعية، 



٤٦٦

حتىلهم، إخوة أيقا ونحن إخوة، هما القتتلتان فالطائفتان إخوة، الومنن لأن 
الاقتتال،.مع 

ئئ((راء،^١٥ ئثوق، ١^ ررم \ذوو.قدص: أليس مائل: فإذامال 
للموس؟أخا ليس والكافر 

كلفليس كفر، يوف هوكفت ه الئي ذكره ائزي الكفر إن أنممال،: فالخواب، 
الطاJفتينهات؛ن بأن عغجل اممه صئح فهنا كفرا، يكون كفر أنه عليه اليع أطلمح، ما 

النيوقال، كفر، دول كمر هذا فيمال،: كفر، الموس قتال، أن ْع لنا، إخوة ١^^:^ 
فياي،ثافاطءلاك،«رم.

أكز،كهما يراوث،لأ:كفران والمائحة الض،، ق الطاعن أن وسلوم 
كفران:الننة وؤ، الكتاب،، ق اممه شريعة ق الكفر أن عل ذللت، هدل، 

ا-لمثملس هذا وق ١[ • ]\لحجو\ت.' يؤءه بم، ثأصيمأ آلعؤيمةإ-حوة ؤ.لثا 
بم،ثميحإ وإ-ءوة لقوله• ظاهر هو ما المقتتكن الطائثتيرن هائم، عل العهلف، عل 

أخويلث،ين فاصلمح النلميح، س الأسماء أخويلث، ين تصلح أنلثا كإ قممج^ه، 
الإيان•و،

رقميشعر، لا وهو عمله محبط أن من الومن خوف باب الإبان، كتاب البخاري• أخرجه )١( 
(.٦٤)رقم كفر، وقتاله فسوق السلم مباب المي قول باب الإبان، كتاب ومسلمت (،  ٤٨)

والماحةعلاي0،المب ق الطعن عل الكفر امم إطلاق باب الإيان، كاب ملم: أخرجه )٢( 
رقم)ا،ب.ا(.



٤٦٧|رإىه|رى|ررسءقوبإرإوائ 

تفعلوابأن تعالى الله اموا أي! ١[ ]الحجرات:* تل^ؤريمنه أقآ 
منوقايه اتحدتم ممد بال*ا، قمتم إذا لأمحم عنه، ماكم ما وتركوا يه، أمنكم ما 

التقوى.هى وهده اف، عذاب 

منوقاية انحاذ أما فالعني! القرآن، ق تقوى كلمه سمعت هكثإ هذا، وعل 
ءِؤبجلافه .ؤتأخك؟ أي• ؛رمياه، واجتنابثواهيه،أوامره، فعل الله عياب 

ادميتمو٥٠إدا

••ؤسؤ(••



وقاءااتادواو،اهتءح ٤٦٨

ضهموهثأاودضااه«م1رصامىة:١- 
هداأن هدا معنى هل اكاوث،اا، ؛رودعوا لالخارصث\لثسول. قول السوالت 

ئذالاكنممك،ذاسأممح.؟
صمر؛فإنشهلكمسشبجص

ئدعوا،لم قإو الئاث، ودعوا هجدوا، حزصتم، ررإدا وفولث أهلها، عل الثإر 
زكاة؟فيه ليس الثار هدْ ئك أن انمى: فهل الئع«رأا، يدعوا اس،، محدوا أز 

فيها؟يتصرفون لهم الزكاة يلث اتركوا لكن زكاة، فيه انحى: أوأن 
للعاناء:قولان دا هو 

قدرظفإذا اوبع، أو الثار، ثلث زكاة محهم تثل أنه الش أف الأول: اكنل 
الثلاث؛ن،نضل ٢ ؤإن صاعا، عنه سضل فنحن صاعا، تع؛ن سير زكاته أن 

الزمر.أمقطنا 

أونحدوائدعوا، لم هإل الئك، ®دعوا بقوله: الني. مراد أن الئاف• اكول، 
كاملا،المال ل نحب الزكاة وأن لثم، الزكاة تك نلأك أنا ايخ« مدعوا الثلث، 

أقارب،من ثاووا من ؤثعهلوها فيها، ليتصرفوا أواؤع؛' الثلث، لهم نرك لكن 
هوالقول وهل.ا توزيعها، ق حرا ليكون ذلك، أفجه ما أو يعرفومم، اناس أو 

ماباب الزكاة، كتاب ت والترمذي (، ١٦٠٥رقم)الخوص، ق باب الزكاة، كتاب أبوداويت أحرجه )١( 
 jالخارص،رنم)اا<إآا(.يترك كم باب الزكاة، كتاب وازئي: (، ٦٤٣رنم)الخوص، حاء



٤٦٩الاهءاائ،|،سءثرسائآ 

ر>محإالنول فيها قال التي الأحرى الأدلة ئموم لأن الشيح؛ 
فتكونشامل، عام ،، العشر،ارنصف بالضح ثقي ومحقا العشر، الماء ثمت، 

لما-ىكاة ال مم ١  ٠١كاة، ال يلث، ك تم لك1/ كاملة، كاة ال فما ثمن الJاا هذه 

••محصى•*

حكماثشاماهسالهو؛٢- 
قعاأوبدقاتي، اعة، ببعده مواء أسفى، مائل الثول بعد حرج إذا النوال• 

امحإ،وأرجوالتفصيل؟

حكمهشهوة بدون البول يعد الدكر من نحرج الني الثائل هذا ابواب• 
الياب،أو البدن، من أصاب، ما وعل عله، محّب، أنه 1 البول، حكم 

بعده.الوضوء ومحب 

••محجمي••

أثةمضرإ.جوازشأرثمت ٣- 
العالمين؟رب اف ثممد فهل الصلاة، ق شخمى عشل إذا اJئؤال! 
صححز ثبت لأنه اممه؛ فلإحمد الصلاة، أثناء ق إنان عشن إذا الحوابت 

اممبرسول مع اصل أنا سا ت قال القاص، امحم بن معاونه حديث، من لم م
مملئاتيابصارهم، الموم قرمانج، الله• يرحمك مملئ،ت الثوم، مى رجل عطس إي 

محاألحادهم، عل بمربوف ثجعلوا دظئوJا ماو\ئلم ما امثاْ، وادكل 
رنم)آ؛إا(.ماءالسماءوياناءالخاري، من العشرذ،ايقي باب الزكاة، كتاب اJخارىت احرج،، )١( 



صاءاسبا1سرح ٤٧٠

رايتما هووأر، هبأبي( ه افب ونول صل يلنا سكث،، لكي بممتوش، وايتهم 
ستئني،ولا صزبى، ولا كهنق، ما يوافه، مئة، ينلنا أحس بنده ولا ملمة، منؤا 
ثر٠5cوالئوالتنبح إمإ الناص، كلام مى ثيء فيها لابملإ الصلاة هذه ®إو ثاو; 

ا.وةناءْاائزآنااأ

الض.أنز يا اطه، محي الفلاة و ظن إذا ان الإنأف م يدل وهدا 
أنأمنه الصلاة— ق والهواجس الوساوس باب الشي3لان عله فتح ~إذا الإمان 

ا.الرح؛مر الشطان من بافه ويستعيد ثلايا، يساره عن يممل 
عميبجلاطه يذكر فانه يصل، والإنسان الدكر ست، وحد فإذا هذا، وعل 

ولأحرجعلثه•

الأنلأمشخ يكز المؤذن؟ نحي_، هل تصل وأنت، الأذان ممعن، لو لكن 
الثنطانمن باممه ويستعيذ عطل، إذا اطه محي أنه كعا الموذف، محسيا أنه لآذذآ؛دذ 
ا.المودزر فيجسس، بالهواجس، الشنطان علميه استول إذا الث-جيم 

محلويلمةالمؤذن إحابة لأن المؤذن؛ إحابة ت يعني ثيء، هذا من النفس ق لكن 
يائأن باس لا فإنه يحوها؛ أو واحدة، لكلمة إلا محتاج لا ما أما المصل، سعل 

ُه.

هذالأن لا؛ تفعل؟ لا فلأن يا يقول؛ هل منكزا، يعمل إنايا رأى لو لكن 
محئلأآاةس.

(٠ ٥٣٧)رنم الصلاة، ق الكلام تحريم باب الصلاة، ومواصع الساجد كتاب مسلم! أحرجه ( ١ ) 
(.٢٢رقم)٣• الصلاة، ذ الومومة شطان من اكُوذ باب اللام، محاب لم: مأحرجه )٢( 
(.٧٢الفتاوى)؟أ/ محموع )٣( 



٤٧١الأقاءالغ1ع|سءسرسائ 

؛اأحسة بن الأكل ض ٤- 
يأكلأن له محل لا أنه شاة يدح أن يدر إذا أنه الئاص بعض يعتقد السؤال! 

صحح؟هدا فهل منها، 

الغاتب،فلأن يدم إن يقول• ربإ فالإيان النية، حسب عل هدا الخوابخ! 
بقدومنعمته عل افه يئأكز أن -رازا قصدك هل فنسألهث شاة، أذبح أل يدر عل فلله 

يإيهالأول،، قصده كان فان بقدؤمه؟ والسرور المرح تظهر أل قصدك أم الغائبج، 
ودليلياكل، أن فله اكاق، قصده كان ؤإن صدقه، نواها لأنه شيئا؛ مئها ياكل لا 

رمائوتمءارر امرئ لغل ؤإما يالكأت، الأءءال ®إء الئي. قول هذا 
النعمة،هده عل افه شكر بدلكإ يقصدون الناس غالب، أف ٌلنيا ق لكن 

مريصله ينزص الناس من فكثثر مرصه، من مريض شفاء ل كاف إذا ميا ولا 
الفناهرلأن منها؛ تاكل لا له! نقول فهدا شاة، يدح أف مريقه ادإة ثمى إن فيتذ.ر! 

صدقة.فهي السكر، أراد كان وإذا افه، شكر يذللئ، أراد أنه 

عليهم.ويوزعها يذبحها أف وله يدعوالفقراء، أل وله 
وقال؛ق\كؤ'0وأئلإ امح، ونمى مكروه، النير إن أقول! بالنامجة ولكن 

٠.هصاء*أ ترد ولا يخثر، يأ؛و( لا ُإنه 

(،١ ) رنم الله رسول إل الوحي بدء كان كيف ئاب الوحي، بلء كتاب البخاري• أحرجه ( ١ ر 
منوغيره الغرو فيه يدخل وأنه ، بالنية،٠ الأعإل ®إنإ .، قوله باب الإمارة، كتاب ومسلم؛ 

الأءءال،روم)م''ها(.
محابلم: وم(، ٦٢٣٤رقم)القدر، إل اJذر انمد إلقاء باب القدر، كتاب الخاري: أحرجه )٢( 

(.١  ٦٣٩)رقم ثبثا، يرد لا وأنه النذر عن النهي باب النير، 



صاتاساه؛>ح ٤٧٢

ثمنذرا، ض ثدر إدا والإيمان بنيره، الوفاء ق ثعب ثم يذر، ان إئمن وكم 
ءاثتاثهت> أق4 عنهد س تعال! لقوله عفليم، حطر عل فإنه ته؛ ثب لم 
يدءظوأ ضنه، تن ءات|نهُ هلم١ ُأج^' ألمادح؛ن ين ونتكؤن لهتتم؛ر ضنه، ين 

لاكوُة;ه؟-م\'\[ه كمزم. يزو إق محكم ف؛ ثأدا،ا مأعمثم مثوث. وهم ورزأ 
نفاهااممه يعمه أن بنذرْ يفي لا الذي ان الإئأن محثى يعني! ذللث،، من باق، أعوذ 

فيي\ل\د\ت.

يدونشفاه الشفاء اممه أراد فان النذر، يتركوا أن السامين الإخوان فعل 
نذر.bلون هد.م الغاب، قدوم افه أراد ؤإن يذر، 

••محيى••

ئىووبضإوظراشضئثو>٥- 
علهيوجس، مما للانخفاض رمضان ق اثك_ر مريض يتعرض الثؤال،ت 

القضاء،حمه ق فهل أوأكثر، أسوعا، الانخفاض هذا معه يتمر فاحياثأ الإفهلار، 
الإؤلحام؟أم 

الإنسان،مع ْستمثا داما كاف إدا الأمراض، من كغيره الثآكر مرض اُبمواب• 
عنيعجز الذي كالكبير مسكينا، يوم كل عن يطعم فإنه الصوم، يتهلح ولا 

قأقطر مدر لم ومش صام، الصوم عل هدر فمتى فترايتج، ق كاف ؤإن الصوم، 
ذلاث،.بعد قضاه ثم رمضاف، 

ئ،هطس؛الإسات وجوب 
محلم،؟والإمام الحمعة، صلاة إل المثر أثناء ق الكلام حكم ما السؤال،؛ ُُ



٤٧٣اسءارغا4أسءقوساه' 

الجد،ق كنت، مواء محوز، لا حرام، تجلب والإمام الكلام الخوابت 
بمسجدومررت آحر، سخص عند تمل أن تريد كنت، إذا إلا السجد، إل مقبلا أو 
المسجد.هذا نقمي لا لأنك تنصت؛ أل يلزماك فلا ا-ؤ3وة، ق حطمه ثتيغ قد 

إدالكن واضح، غثر الصوت كان ؤإن حمى لالخفسا، الإنصات ؤيلزمك 
شيئا.تستفيد لا لوأنصت، لأنلث، أهون، أنه شك فلا واضح، غثر كال 

••©صى•*

 -V:حكأاعدمالإذواءضاضو

الصغيرمن البول، عن التنزه عدم الرمان هذا البلوىل، به عمت مما السؤال! 
فالجورب لس أثناء وخاصة والجاهل، والعالم والأنثى، الدكر ؤمن والكبير، 

يتحرزلم إدا البول من ثيء يصل أن بد فلا أرصها؛ قاسية المياه دورة لأن الشتاء، 
الل4؟وصؤلم نصيحتكم فإ الثيء، هذا و يتساهل الناس من وكنثز الإنسان، 

أسبابمن لأنه عغلم؛ خطأ البول من التطهر ل التساهل أن شلثح لا الخوانر.■ 
الئىأن دظ^بمتمح عباس بن اش عبد حديث، من الصحيحين ق ست، كإ القير، عذاب 

ءآماعلميهإ، أمريشق ق أي: ومابمدبانِفي'كير٠٠ ررإئكاقثد.ثان، فقال: يفض ر مس 
الأحئمه،»وأما يستثرئ ولا يستره، لا أي: ، ١^١٠٠٠٠من بمتمث لا ص أحو.محا 

واحده،محير كل ق هثزز نمش، محشمها رطبه، جريده احد ثم باشيمة،،، ينئي مكاف 
.٢١١٠٠ظقسعاىل;اسثا (١),.

مسلمت٢(، ١ )٦ رقم بوله، من يستتر لا أن الكبائر من باب الوصوء، كتاب البخاري! أخرحه ( ١ ]
٢(. ٩٢)رنم منه، الاسراء ووجوب البول نجاسة عل الدليل باب الطهارة، كتاب 



لق1ءاتاوابائسرح ٤٧٤

منالمم غياب عامه هإو البوو، من ررانثزئوا قاوت أنه عنه. ويروى 
امو«را؛.

أنايلم، دفن إذا يشغي أنه الحديث؛ هدا من قمحهإق العناء بعفن أحد وقد 
وهذادلك، أسه أوما الشجرة، عمن أو الثءلب، النحل من جريد؛ قرْ ق يغزز 
علهدا وصع إنا م، كل عل هدا يضع بجن لم البئ. لإل عظيم، غلط 

الحريدة؟هده وصعتح ح؛ن يعيب، المر هدا أل تعلم أنت فهل يعدبان، قرين 
عاليهوصمن، حيث، اشر، يصاحب الظن أمأيتف الأن أنته إذن، لا، اِلحواب؛ 
تعلم.لا وأنتج يعدب،، اضر هذا صاحب، تقول! كانلئ، يعني؛ الحريده، 

جريدهيوصع أن يبغي إنه قال؛ العناع بعص لأن ذلك؛ عل نبهت ؤإنا 
أنهثالث، لا وهزا دلك،، أسه ما أو شجرة، عصن أو الدفن، بعد اضر عل رمحلبة 
الثنة.من وليس حطا، 

مقال!صلبه، وأما الأن، ا،لراحيض وضع من النائل الأخ إليه أثار ما إن مم 
وهوالول، فيه يكون حاص مكان لها ازاحيض لكن ثلث،، لا صلة المراحيص 

بنجمي،فليس الحوض هذا عن حرج وما الإنسان، فيه يول الذي الحوض 
علالبول ثزش أن من مامن ل فإنه أوغره، الإبريق، الإنسان استعمل إذا والحوض 
بأنا.هدا ق أرى ولا خمافه، عل أو جواربه، 

يزف،ثم الماء، فيه يصث، إناء عنده بجعل يستنجي أن أراد إذا الئاس بمض نحم 
ولهذاعليه، البول من ثيء يقع ربا هوالذي فهذا لزجه، عل( وثرس الإناء، من بندم 

الطاقة.إل وأقرب، أحن، لكان الإبريق، الإناء يفع الذي هذا لوامحتعمل 

(٤٠ ٦ )٤ رمم الدارممي أحرحه )١( 



٤٧٥او1ق1ءار،مأ4،سءاقوسائآ 

٠مماري هان،وي^ن ٨— 

أحيائاان فالإئمقدارها؟ ما تعلمنا أن نريد الأيإن، لكمارة بالنسة الثوال! 
عئ؟ف،امحب عددهابالضط، أعلم لا فإذاكث بأيإنه، لايم ثم باض، محلف، 

اففان الاكان، من ممر أن  ٥٧٣يشغي لا ج نعلب أن محب أولا: 
ا.١ • ]القلم: مهثزه ثلاي ولا^۴٠ ؤ فقال: الدم، بصيغة الأبجان من الإكثار ذكر 

أي:لالأتدة:هح؛ا ه أي«ثمحأ ؤوأح؛وظتأ تعالى: محولة ق الحلناء بعفن وقال 
الأيان.تكثروا لا 

وصلإذا لأنه اف،،؛ ساء ررإن بقوله: يمنه مكصل حأم،، أنه محير ؤإذا ثانيا: 
سهل،أمر وهدا عاليه، حلف ما حالفج لو حنني نحنث، لم اف،، ثاء ارإن بقوله: يمينه 

ذلانا.عليه نهل يمتن، كل عند اف؛؛ قاء ررإن قول: لسانه ان الإئعود إذا 
لسانعل محري الدي وهو بمصي، لا حلفت نوعان: فالحلف، حلفط إذا ثالثا: 

لت،واش لا، قال: فلأن؟ إل مص أندم، بمول- أن مثل محقي، بلا ان الإئ
بيمانليس فهذا يجالس. لت، واف لا، فقال: اجلس. لأحر: قال أو بدايرِ_إ، 

تالإاءندْظم وليمن هنظ' ؤآ اسي أئة يوابدآلإ ؤ؛؛" تعال: لقوله به؛ ؛^١^ 
عللسانلث، عل حرى لكن قلبك، ق ثعقد نإ وأنت، لالاتدة:ا'ح[، ءقو.يم 

لايضزرفهدا العادة، 

فهوصائما الإنسان كان إن لكن كفارة، محيه لست، الماصى عل الحلف، رابئا: 
كمارهلا فهنا كدا. فعلّى ما واف قلت،: فإذا آثم، فهو كاذبا، كاي، ؤإل بار، صادي 
كفارةفيه ليس والمامحى ماض، قيء عل لأنه له؛ فاعلا كنت، ؤإن محي عليك، 
آثم.هأنت، كاذبا، تكون أل ؤإما بار، فأنت، صادمحا، تكون أن إما لكن إطلامحا، 



لقاءاتاك1واالقمح ٤٧٦

فيهاIثقل ولم جازمة، بنية صدها ونمدت مستمل، عل اليمين كانت محإدا 
الكفارة.فعليك عليه، حلمت، ما حالمت، ثم الله،، ثاء ،اون 

؛أصناف، أربعة والكفارة 

اين.معثزة ؤلعام إ" 

بموتم•"أو 

تحريررمة•■أو 

أيام.ثلاثة صيام و أ٠ 

—الصيام ~وهي والرابعة منها، تشاء ما افعل التخيثر، عل الأول الثلاثة لكن 
ثلائأقام.نحم الأول، اكلاثة من -تكن لب إذا 

صفتان؛له مساين العشرة ؤإؤلعام 

يتثدوف،عثزه تدعو ثم — عشاء أو —عداء، محليامإ تصغ أن الأول؛ الصفة 
يتعتول.أو 

صاعانالعثرة ويكفي اللحم، ومعه أررا، العثرة تعطل أن الثانية؛ الصمة 
اللحم.ومعه الأرز، من ؤنصمج 

واحدا،شيئا عليه الحلوق، كاذ فإن متعددة، أيإن عل حلفت، كنت، قادا 
كفارة؟يمن فلكل متحددا، كاف وإو< واحدة، كفارة أحزأتلث، 

انإئ^١^، ثم يمن، فهدا البيثؤ. هدا أيحل لا واف قالت،؛ لو ذلائc؛ مثال 
وقالثالث، ثم يمن، فهذا بيته. أيحل لا واف فقلتؤ؛ فلأن. إل بنا هيا وقال؛ آحر، 



٤٧٧الاق1ءارغ1«،سءقرساىة 

لكنثاك، يمحأ أما فهدا سه. أذحز لا زاف فمك،: هلأن. إل ثا هيا لك،: 
ءمي عليه الحنوئ، لأن واحد0؛ ممارئ تكفيك فهدم واحد، ميء عليه الحلوق، 

واحد.

كمارةكمن، واحدة التمن كاو.تإ إن ثظزئاث عليه ؤ الحلوفتعاJد إذا أما 
هدْأركن ولا س أكلم ولا ١^، ^١ أذخل لا زاف تقول: أن مثر زاحدة، 
فيهتكفى أبما هدا واحد، الخلف لكن متعدد، الأن عليه فالحلوف، الثثارة. 

واحدة.كمارة 

ؤإذاكفارة، واحد لكل فعليلث، عليه، والحلوف، اليمين، تعدديت، إذا أما 
زادوما اليقين، لأنه حمتا؛ فاجعلها حمز، أو كفارايتؤ، عثز ، ilJpهل ثنككت،: 
فه.يحكوك 

••ؤمى•*

زكLةUاعدسارة:٩- 

مدةملكه ق يقيبمت، ولكن التجارة، يقصد أرصا امحسرى سحصرإ الثؤال. 
زكاة؟عليها فهل محلويلة، 

مواءعام، كل زكاة فحليه للتجارة، أرصا الإمان اشترى إدا ابزاب• 
ساوى،بإ منة كل يمومها كثين، أو ممت،، وسواء ممن،، أو قيمتها، زاداتإ 

مدمال، لديه يكى لم ؤإن عنده، الذي المال من زكاما أحرج مال لديه كان إذ ثم 
مضى.ل،ا الزكاة لأي بابجا ؤإذا بمثها، شنه كل ل الزكاة 

٠٠®^©••



لق1ءاتالب1باإصوح ٤٧٨

سضدفأرةميوة:- ١٠

مرةسنة كل وآق السعودية، ق بيت وعندنا الآكويت، ق أعيش أنا ت النوال 
وطيأو عل شل، أنمل أم أجع، أم وأجع، أنمز فهل نهرين، فيه وأمخث تقريا، 

الزحمنيارة باب، ؤمن أقارب، فيها ل السعودية لكن فيه، أعنس الدي ١^٠^-؛، هو 
آف؟

الثمر،ئأو-نص فترخص حولية، المجيئك ل افر، مأنت إذن الحواب! 
صلمن أل ومعلوم المجد، ل صل أل عليك محب الداء، تمع دمث ما لكن 

علميهوجب يم، إمام حلفج صل ومن يم، الإمام لأن يمصر؛ لذ فإنه لمنجد، اق 
مصر.أن فللش الصلاة، لوفاتك لكن الإتمام، 

علتمح أن لك أيصا وكدللثا مقيم، لأنك لالج«ع؛ حاجة فلا ا-ثْع، وأما 
أومهرين•ولوشهرا، افر، ملأنلث، ايام؛ يلأيه الحوربين 

••©صى••

حكم- ١١

واجب،؟هو هل للقرآن، اكجويد حكم الئؤالت 
الصوتمحسين باب هومن ؤإنإ بواجب، ليس القرآن ل الخجويد الخواب؛ 

خثر،فهدا لنهي، ولا يكلف، بدون باكجويد القرآن تودي أن أمكن فإذا بالقرآن، 
ينطقأن أراد إدا حلقه يتجرح يكاد ويده يتكلفون، الد.ين القوم أوكلث، وأما 

الئنة،حلاف هدا اف شك فلا اهلمة، الحروف من غرها أو الهاء، أو بالحاء، 
المعتدل.باكجويد المراد لكن 



٤٧٩الاقاءاومح1«،سءقرسس 

^١٥الإسلام شخ يكز وقد سنة، هو ؤإثإ بواحس،، يز أنه فالثواب 
لأنالقرآل؛ لعدم؛دبرهم محسا هذا يكون ؤيتكئفونه التجويد، يعثتون اثدين أن 

^^،الإسلام سخ وصدق فقط، اللفظ إصلاح إلا ٠^ له ليس حينئد الإنسان 
يثبهالذي التلحن يقصد القرآن قراءة رروأما وقالت ٠، الفتاوىر ق هذا ذكر فقد 

حنبلبن وأحمد مالك ذك عل لص ك،ا متدعة، مكروهة فهي الغناء تلح؛ن 
الأئمة*.من وغرهم والشافعي 

أحدهمعن صح فان للوقت،٠٠، مضتعه التجويل. ررإن الع^إءت بعض عن ؤيقال 
بالعاق.الاهتإم وييع كثيزا، به ينشغل لا الإساف أف فمراده هذا 

*•هصى•*

اقرأن:اسنيسالأخلق - ١٢

والحإعة(،السنة أهل اعتقاد أصول )شرح ق اللألكائ؛ الإمام ذكر الثؤال،ت 
محلوق،القرآن إن نقول؛ أن محور ارلأ قوله: وهو ظهه حنبل بن أحمد للإمام قولا 
أحمد؟الإمام قول معنى فإ ليس؛مخلوق* القرآن إف Jقول: أل محوز ولا 

يالمرآنلمظي هال،ت رامن دان،ت انه عنه المشهور أحمد الإمام الخواب: 
عنه.نقل الذى هذا ٠. متدغءا يهز ، محلوق، عنز ثاوت ؤس يهوجهس، محلوق، 

القراءةقراءة، وهنا مقروء، ثيء فهنا القرآن، قرأت إذا ك ومراده
هوالذي مؤع فال سك، لا محلوق وهن.ا وسمتيلث،، لسانلثإ وحركة لفغللئ،، هي 

لأينتمة)إ/ههم.السائل )ا(حا.ع 
(.٣٩٢)Y/ للأللكئي والخ،اعة، المة أمل اعئاد أصول ثرح )٢( 



لق1ءاتااو،اباالسوح ٤٨٠

ثقووتأف الإطلاق أما الحق، ص التفصيل وهذا تمحالوق، غم به اكلوى أو القرآن، 
يتيغي.لا فهدا محلوق*، أوعم نحلوق، ®لفغلي 

أنتهل نقول: نأل محلوق* بالقرآن »لفذلي قال: إذا الإنماف أة والحاصل: 
الممؤع،والصوت، والث1تين، اللسان حزكة من فغللث، هز الأي فنالك أردت 

محلوق.غم فهذا وهوالقرآن، به، يطمث، ما أرديثج أم فهونحلوق، 
••هيى••

جوازالإج1زةاضاهمجسماسم:- ١٣

أصقلنوقد حائل، أهال من وأنا المصمم، ممملقة ق موظثا أعمل أنا ا)ئؤال: 
أنيشرط لا والعمل فقط، والأهل الوالدين لرؤية لكن اصعلرارية، إجازة أحذ إل 

الإجازةهذه آحد أن ل محوز فهل العمل، ل مقامي يقوم بمن آمحا أن إلا أذهب، 
اJثنة؟ق يومين 

الوالدينورؤية مرة، السك لب وقمم شرعي، عذر هذا لأن بأس؛ لا ابواب• 
صرورية.شبه العلويلة المدة مع 

••ؤصى••

بذصباي:اصف ليلة سل U حكم - ١٤

رأيناثنرةفقد ئنتاف، من اشثم، لنأثة ق مثروعة ثنة هناك هل السؤال: 
الأحاديثهذْ بعمى صحح وقل الاJالة، هذه فمل ق الأحاديث، سعص مصمنة 

الحدثين؟بعمى 

صعيف،،ثنتاف من اثئم، ليلة قفل ق وزد ما حمح أف الصحح الحوابج: 



٤٨١اوهءاس4أسحرسائ 

كانواأتيم الصحاة عن يعرف ولم موصوعة، أشياء ومنها حجة، يه تقوم لا 
وأكؤبصيام، اشف يوم محقون ولا بعمل، محئوما كائوا انإم ولا يعظموما، 

الحجازل والتابعون الصحابة- وليس —التابعون الشام أهل يعظموما كانوا من 
صحح.دليل بدون شيئا يعظم أن يمكن لا قالوا؛ أيقا، عليهم أنكروا 

بقيام،محص لا الليال، من كغثرها ثنتاف من اشف لتله أن ٠ااصواب 
اشف،ليله لانخز نقول؛ فلا ليلة، كل يقوم كان من لكن بصيام، اشف يوم ولا 

ليلهاهش لا نقول؛ إنإ المحق، أيام مم لا نقول؛ لا البيض أيام يصوم كان ومن 
بصيام.مازها ولا بقيام، 

••ؤصى••

وضوئم؛ائتقاض ش قك ض - ١٥

وصووهانتقص هل ه؛ نفق قك ثم للملأة، شخص ذهب إذا الئؤ1ل؛ 
يعمل؟فإذا ينقص، أم 

فإنهلا؟ أم وصووه انتقص هل وشك؛ متوصئا، الإنسان كان إدا الخزاب؛ 
يصرف-لا -أو يممتل *لا فقال؛ ذلك إليه شم ه الني لأن وصوئه؛ عل يمي 

أونجدوثتا«رارخشبمغضنتا، 
أحدثث،،يأنلئ، طنلث، د_ؤي لو حش ان، للإئراحة — الحمد —وفه وهذه 

فلأمح،بموارإذاظنت.

(، ١٣٧)رنم تيقن، يحتى من يتوضأ لا من باب كتاب!لوضوء، اJخارىت أحرجه 
بملأن فله الحدث ل ثك ثم الطهارة، تيمن من أن عل الدليل باب الحيض، مماب لم: وم

(.٣٦١بaلهارتهطل^،،رiم)



اقاءاتااوي1باإفتوح ٤٨٢

إليدهب أن وأراد أدن، ثم!إ وصووه، مص إياي أن فرض لو لكن 
يتوصأ؛أن عاليه محب فإنه لا؟ أم الوصوء مض يعد هوتوصأ هل ثائ،ت النجد 

وواله•نجمن حتى الحدث، بقاء الأصل لأن 

*•ؤصى••

ض(الولإدمالرضاسة:- ١٦

فإكمدية، ؤلممة عمل رمماف ق حمّص مد وكان متوق، رجل السؤال،• 
حكمها؟

ممىمؤئكم ؤ؛ل تعال اممه لأن متوق؛ موز(ت أف الصواب الجواب.' 
•[ ٤٢]الزمتموتهتابٌ جلأ الأنفس أفث ؤ وقال،؛ ١[، ]السجدةتا ه ألمنن 

يدعوقرحا يقيم أن همد إدا أما باس، فلا المساكين، يطعم أف تندا قصد إذا أما 
وهوألالناس، بعص يفعاله آحر ثيء وهناك يدعة، فهذا والأغنياء، الحبمرال إليه 

تكونإنإ الأضاحي ذبائح لأن الأول،؛ من يدعه أشد وهذا كالأصحثة، ذبيحة يذح 
فقط.الأضحى نل عق 

الذيالوالدين عناء أف العامة بين ينشروا أن العلم لهللبة يبني إنه نم 
أوصلاةالراؤح، صلاة ق لوالدك فدعاوك ثيء، هوكل ليس رمصاف ق يكون 

نوق.عئر له يذبح أن من بكثير أفضل التهجد 
••ؤصى••

ش،اهن4اهضمرث- ١٧
الكتنمح؟هذْ بع حكم فنا الصور، بعص العلمية الكتس، يعص ق الثؤال،ت 



tATاثلتاءاما4أسءضسائ 

نسمتن٠إل تنقسم صورة مؤا الش الكتب الخواب! 

يبورلا فهذه الندة(، محلة ئ) الأن يمي ما مثل للصور، موضع م ق■ 
هوالصور.وآحرا أولا 7را المقصود لأنه اقتناؤها؛ ولا شراؤها، 

عليشتمل قد لكن الفائدة، يه تمصي إنإ الصور، به تمصي لا آحر قم و٠ 
شاي.منها التحثز لأن اقتنائها؛ من باس لا فهدم المقال، كتب الذي محورة 

لأنهجائز؛ وببمها شاي، أيصا الوجوه ويطمئر كلمها، عليها يمثى وكويه 
ببمها•جاز استمالها جاز متى 

أجلثى يشربما ان الإئهل ت ذكرت، كعا فالأمر اء، نصور كانت ولو 
اصصد.حسب الأمر الصورة؟! 

٠تقصى•  ٠٠

«اىهضنجافضاصث- ١٨
منهمتعطى أربع ؤوئ فإذا الزيت، يعو الورش بعض الثوال: 

هذا؟ق قولكم فإ مؤة، محاثا تغيثرا 
بترينامني اشميتح إذا يقول! الذي هدا دام ما بأس، هازا ق ليس الخواب! 

أملأفأنا وكدا، كدا يدرهما الزيت من جوالي مني أخذت أو وكذا، كذا ومدره 
بغزهيعني: الثمن، ل يزيد لا اوجل هذا كاف إذا به، باش لا هذا محانا، كذا لك 
حزج.فلا الناس، سحر مثل 

غاء،ملأإش،ؤإثا سالما، إثا الإئائ كان إذا وهوأئن ئاعد٥: وثليك 
محايا.يكون فالزائد ة، اهامالمرة ق ثتعنم أنه يعرف غام، اوجل وهذا 



لق1ءاتااساواالنترح ٤٨٤

'ضاحجنز،ستي:- ١٩
الدينصاحب فأعهلى الحج، شهر وحاء ئمثطا، دين عليه ان إئالئواوت 

هذا؟ق قولكم ف،ا حج، ثم المط، 

وعليهنقح، أف الإسان عل حتج لا بأس، هدا 3، ليس الجواب؛ 
الدنن؛نحي لحر ظك محب لا ج مول: وصا تحل، لز كاف إذا ذنن، 

والإنسانثانتا، حج ثم أولا، دينلث، اقض للإنسان: مول اف عغئجل افه من ثبسمٌا 
اشر،مثل دنن عثه الزى والإنسان عليه، إثم لا قإنه الحال، هذه ق مارتج لو 

عليهما أيصا الدين عليه الذي الرجل فهدا مال، لديه ليس لأنه زكاة، عليه ليس 
يستهلح.لا لأنه حج؛ 

••هسؤ(•*

٠٠نمسصدك<، فيعU ه؛»لإ سىتوثه - ٢٠

ماسالمة لشراء المشري يذهب الأن التجارية الحلان ثعفى ِق اوسؤال: 
فإأحر، محل من باللعة ؤياق ويذم_، قليلا، انتظر اليانع: له فيقول البائع، من 

تمهذا؟وهلدحلفياثمالأل،أملأ؟
«لأثحىفيزالثي لقول محوز، لا محيا نئامدا، إذا أثا الجزاب: 

الصياحل منه وهوطلبها —مثلا— العصر بعد انتني وقال: ثواعدا، إذا وأما ، عندك، 

عنده،ليس U يح ارحل ل باب اليؤع، كتاب داويت وأبو (، ١٥٣٤٦رثم)أحد، أحرجه )١( 
(،١٢٣٢رقم)عندك، ليس ما بح كراهية ق حاء ما باب اليؤع، كتاب والترمذي؛ (، ٣٥'رنم)٣ 

اكحأرات<،كثاب ماجه؛ وابن (، ٤٦١٣رقم)الائع، عند ليس مجا بع باب الٍوع، كتاب ار؛ والن
٢(.١ رقم)^١٨ يقمن، لب ما ربح وعن عندك، ليس ما بيع عن الهي باب 



٤٨٥الثءاسع،سءقوساإنلآ 

لأنهيه؛ بأس لا يهدا العصر، بعد عليه ويييعها ليه، الهذه سيثري أنه نية عل 
لمىثلض.لَ

منهإواحد كل وعد، هدا الئالعة، محفز أن مل عقد بينهإ يكوو ألا \.بإ 
الذيفلوذهب الئهار. آخر و للث، اضُأخضرئ شاة إذ قال: لكن الأخز، يأي 

سJارى؟لماذا الأحئ: له يقول فلن آحر، من واشترى الثراء، طلب 

فإن:بالحر؛ وابثزوا الصالح، والعلم الماير، العلم يررقنا أن افه أل ن
عافُقلأ>ماإلهءرأا•

وأصحابهآله وعل محمد، ثبينا عل وسلم اممه وصل العالمتن، ون، فه والحمد 
أجعنحا•

٢(.٦ رقم)٩٩ القرآن، تلاوة عل الاجت،اع قفل باب والدياء، الذكر محاب ملم: أحرجه :١( 



لق1ءاتاكاباإممحح ٤٨٦

افماءاثدسمزساض
سي—حم— 

وأصحابه،اله وعل محثد، لبينا عل وتلم افر وصل العاتي؛|، رب فب الحمد 
محابمد:الدين، يوم إل حان با بش 

الئادساللماء وهو ثعناف، ثهر ق الأمحر اللهاء سيكون اللماء هدا مإل 
ه(. ١٤١عام)٦ ثنتاد، قهر من العشرين الخميس يوم ق يم اك، عثزبمد 

عثايسيرة بكل،اُي، سهلم أف نحسن فانه الأبواد-ح؛ عل رمصال شهن أن بإ 
المارك.بالشهر يتعلق 

الشهورتمن ■ي عل مزايا له رمقال شهر 
رتأكفآ^ ^١٣ث تعال يال، كنا \ذر°قأآ فيه أيزلء اممه أف منها؛ 

هنألمناي أله-دكا نن وبتت هكتثا;ءل ندر ا3مزتائ فه أنزو ١^؛؛، 
[١٨٥٠]اJقرةت

ساJكا٠الة، نورة شأما ل ١^ ^3، ١^، ١^ وله فيه -جعو ١^ أو ثمنها: 
ننشر آكدي ألمدرُأوأثلأ ثلأ ما ذوق وتآ  ١٥١آلثنر ثإت ؤ أركه ونا تعالت 

منذي؛ذهإداَةا تينم؛-نركو ؤ، آننثه فيها• وقال لالقدر؛ا~ُا[، ثمره آنف 
بالركة.تعال اش هوصمها لالأحان;'أ[، 



٤٨٧القاءاوطدسءسرسائ 

إيإو1صانه 1رر والاثام الدنوب مغفرة رب سبمايذؤقاق اف، أف ؤمنهات 
منمدم ما له عفز واحتثاتا فيقانا نمقاذ صام »من ه: الض مماو زاختثاثا، 

مح«ر'•

الأجر،ئى علتث افه رب با بمزصئه، إيايا أي؛ ررإي،ادا" رمش 
عليثيبك بان عغئجل افه عل صوملئ، تحتسب إنك أي؛ الأحر، لهدا 

يثبه.من مدم ما له عمرافه واحتناتا صانهإينأئا فمن صيامك، 
بث،كإ ٠، دJهر من مدم ما لة ا1ل4 عمن واحتناJا إ;ةادا ءامه مذ أف ؤمنهات 

١^ض دلك 
دسهمذ مدم نة الأو4 عفن واحتثاتا إيإدا ^^ ١١ؤنه ئام مذ أف ؤمنهات 
اممهرمول اركال فقد والإحسان، والعفو والكرم، الخود نهر أنه ؤمئها• 

يإما0وكان جزيل، ينماه حيذ رمماذ ق ؟كون ما أجود وكال الناس، جود أه 
الريحمذ يا-لم أجود . افه ملزئوو اامنآل، ثدارثه زم۵ال مذ وته ز كق 

اأزنالإ«رءا.

)٨٣(.رقم الإبان، من احتسابا رمضان صوم باب الإبان، كتاب البخارىت أخرجه ( ١ ) 
البخاري:أحرحه ينبه•. من مدم تا ك عفن ؤاحتثات1 إخانا تشاد٠ قام »تن ه: الني لحدث )٢( 

بابالسافرين، صلاة ت وملم )٧٣(، رنم الإيإن، من رمضان قيام تطؤع باب الإيان، كتاب 
(,٧٥)٩ رقم رمضان، نيام ق الترغيب 

الخارتم،•أحرجه ذنبي'• ثى مدم تا له عفر واحتناتا، القذر ثلة قام اتن الني لحديث )٣( 
(•١ ٩ • رنم)١ ونية، واحتسابا إي،انا رمضان صام من باب الصوم، كتاب 

كانباب الفضائل، كتاب ومسلمت )٦(، رقم الوحي، يدء باب المدمجة، كتاب الخارىت أخرجه ( ٤ ) 
(.٠٢٣ )A رقم الرملة، الريح من بالخر الناس أجود الشي. 



لق1ءاتاالاباإفمح ٤٨٨

ليلهزاممت إذ أرأث اممه، وسول يا فقالت؛ الثى. عايثة سألت وقد 
اقأإكذئJيمفاذتير١؛.راملن: وال;أذ.ئو؟ القذرنا

منيكثر وأن المبارك، الشهر هذا ِق الفرصة هذه يغتنم أن للاسغان فينبغي 
والشفاعةبالمعاونة الناس إل والإحثان والصدقة المزآن، ؤقراءة والدكر، الصلاة 

وال؛ركة.با-قتر يعامله أذ تعال افه لذل والخرات، الإ انولع من دلك وعثر الخسة، 
ومحوطه؛سامرذفان، فرضه 

أركانمذ ركذ وأنه الإنلأمية، ١^ عق مهئوءس انه شك لا الصيام 
ءفيهآصْؤئمالشي فبقي الهجزة، من الثانية الثنه ق عغتْل اممه ئزصه الإنلأم، 

علالنفوس تروضن حتى الصيام، يهنوس ولم البعثة، بحد تنه عئزه أرع 
ماأول، وكاذ الهجزة، مذ الثانية الئنة ق وقزض واسقريت،، وامحلماس الإنلأم، 

افنولئ منكسا، يوم كز عذ بجم آذ أن يصوم، أذ بهذ محيث الإنماذ أف قرض 
ساءمن هصاز لالمرْ:؛ح\[، قأ=ظلمه حبر ثثؤأتوا فقال! الصوم، إل يدب، 

رمصت-ايىثنن ؤ فقال؛ عينا، صومه تعال اممه أولخت، ثم أمملز، ساء ومذ صام، 
ثؤدمتن أأه-دنح، من وبيشؤ ممكنا هدر \لمزءائ مؤ أمني ئ ألن 

ج\شملإنثهل\مق:0\\آ.

ثنحال مقيم، قادر، عاقل، بايغ، منلم، كل عل إلا زمصاف صوم بجب، ولا 
وجدنالو صم، ثقل؛ ولا بالصوم، نلزمه لا فالكافر مرومحل، ستة يعني؛ الموانع، 

الدعواتجامع باب الدعوات، أبواب والترمذي: (، ٢٥٣٨٤رقم ، ٢٣٦; ٤٢)أحمد أحرجه )١( 
يالعفرالوعام باب الدعاء، كتاب ت ماجه وابن صحح. حسن وئالت (، ٣٥ ١٣)رقم النبي، عن 

والعامة،ردمر٠ه٨٣(.



٤٨٩اسءاسداسءقرسس 

منليس لأنه انسك؛ له؛ مول فلا ومصاف، ثهار ق يته ِفي ويئزب يأكل، ك\ؤت\ 
وماؤ مال؛ تعال اممه لأو منه؛ اش يمل لم ينلم، لم وض لوصام بل الصيام، اهل 

مهرلاكوة:؛ه[، ه ؤهسوله، اش يقثثوأ أدهن إلا سنتهم يمم لمل أن معهن 
مىيمغ لكنه الفطر، عل يودبح ولا منه، يصح لا صام، ولو بالصوم، يؤمر لا 

النلمى.الفهلربئ إظهار 

:أمةأذ ثلثه م نجث، النوة: فاو لكذ ء ء نجي لا والصغيث 
بالإ.إدا وعزم بنشاط ؤيستماله عليه، ويتثرل ليعتادْ أطاقه؛ إذا بالصوم 

عنهزئ ممد ، c_dJأهلا ليل لأنه ١^٢؛ عانه نجل لا واiجنون 
وتجن، الزكاة الزكاة، ؛لا ١^١^ ثتيآِمن لأس نجث، زلا ١^٢، 

ائال.نق الزكاة لأف ^؛ نال 

؛ثهزواله، يرجى لا مستمرا عجرا كاف إل لكن الصوم، يلرمه لا والعاجر 
ه'لكضسمممح'أنمحممvلأتحم

ثرجىالذي والعجز الصوم، يلزئه ولا منكتئا، ثزم كل عن ألجأ فهذا بروم، 
ثمالمرض، يرول، حك، انتظر له؛ نقول بروم، طارئاّثرجى مرصا كالمريض زواله، 
أثرهآمكثامّ بمن تعرمبد؟ أدعك ا نوبم-صقاث تعال؛ افه لمول صم؛ 

لاوقرة:هها[.

الإ!للم:ملل نناأكال محزب، ظلهُأذ:اكل الصوم، وائملأ:أزثئ 
الإقامهثريد أو يقيم، كاف ولو الدية، مس ق كان أو قصدها، الي الدينه إل 

نوبمسا^كال تعال؛ لموله ؤيثرب،؛ يأكل أف قلمه مسافر، فإنه الشهزكله، 
كالديلطاعة، أثمئه أرا؟5وو ئند(بير؛، ولا لغله، تياآدكثامّ سعرمدة أوعك 



وق1ءاتاكابالذتوح

ئومحامحركإ ط1-ءة، لعم أو مريض، أولعيادة رجم، أومحّلؤ ~مثلأ~ لعمرة يافر 
ضو'•

المسافرإل يموو؛ ش ثمنهم العإثاء، ت؛و( خلاف محل فهدا الحثم، الثمئ وأما 
يترحص•لا إيه بمودت من نمنهم الثمر، برحص يتررس محرما نمرا 

صده أومحاِفي الإ، و بمثي المسافر أذ؟كوف منى َلأ قدا: ذؤ 
ا.افت مرال ما هإثه يلده، إل يعود أل عزمه دام ما إليها، 

اء؛والنمالخائض للمرأة ؟كون إئيا وهدا الصوم، يلرمة لا موايع يه من 
القصاء.عليهنا ولكن منه،ا، القوم يمح لم ولوصامتا، عاليه،ا، صيام لا يإيه 

تمتة وهي الصوم؛ لوجوتحح تشترمحل الى القرومحل هي هدأ 
الإسلام.— ١ 

آأ-امغ•
٣-العقل.

؛—المدرة.

٥-الإقامة.

الموانع•اقلومن ٦" 
واهسه؛اثجوابح، سام 

عنهنجب، ١^■^، إف قلت• إدا تتغربون فلعالكم الصوم، عنه نجب، ١^■^، أما 
هواشتودهدا لأل المعاصي؛ عن الإسان يصوم أف تحس، هوالمعاصي، الصوم 
ألمحاممحب ؛ ٣٠١٠أث؛ن خثثك ؤ تانق-ربماقت اممب لقول الصوم؛ ق الأول 



٤٩١الشن ءقوس اسد،س f الث 

لعلكمت يمل لم ]اوقره:ّا\،ا[، ه ينمون ت1كأ من مث كثب َكما 
^١٠٤^قاوت لا، الأهل، عن ممسكون لعالكم أو ثعطئون، لعلكم أو محوعون، 

إوإي•'وأكده ذللث،، الني. وحقق الصوم، مى الأوو اقصود هو هدا ه، ثنمون 
طعامهييغ أل ق حاجه فه محليي والخهل، بؤ والعمل الروو، يول بمغ لم راس 

ؤثزاثه«رُ

الصن؛هؤ هدا عغءْل اطه معاصي ض الإساف يصوم أف ت حقيقة الصوم إذن، 
الحمقى.

طلؤععئوْلمرر طه تعبدا الفهلرات،؛ عن الإمتاك فهو الذلاهري، الصوم أما 
نوأثث ًكتث ثآ نآ;قزأ محئة ص -تال: الشنس؛ موك، إل الم 

هأناث;يأؤكجمحآص
صومأما فقط، التين صوم الذلاهريت الصوم نسميه صوم فهدا [، ١٨٧لالقرةتأي-ؤ،ه 
عغئجل.افه معاصي عى فهوالصوم الأول، هوالمقصود الدي القن، 

قلثا؛صوما يصم لم ولكنه جديا، ظاهريا صوما صام محمى هدا، وعل 
نقولكإ ناقص، إنه نقول: لكن باطل، إنه نقول: لا جدا، جدا ناقص صومه محإف 

محيلالقإو_ا وصلاة عغت؟ل طه والتدلل امحؤع الصلاة مى القصود لصلاة، اق 
الجوارح•صلاة 

كلق قليه يكون كان بقلبه، يصل ولم بجوارحه صل الإساف أف لو لكن 
ناقصةلكنها مجزئة، الفلاهر— الرمم —حسب يرقة لكنها جدا، ناقصة فصلأيه واد، 

رقم•٣[، ]الخج: ه ؤوتهثنؤإمنكءآبيٍ_ تعال؛ اش قول باب الأدب، كتاب البخاري• أحرجه )١( 
.(n«،>U)



صاءاسص ٤٩٢

محزئلكنه افه، معصية عى الإسان مم لز إذا حدا ناقص الصوم كذلك جدا، 
الظاهر.عل تكون إنإ الدنيا ق العبادات لأن الظاهري؛ الرمم حسب 

غروبإل المجر طلؤع ب؛ن ما الفتلرات، من شيئا ان الإئتناول إذا فتقول! 
الحإع،هو اافهلرات وأعفلم القضاء، وعليه فاسدا، يكون صومه محإل السمي؛ 

ولزمهصومه، ئثد الصوم عليه محب ممن وهو رمضال، مار ق زوجته جامع فمن 
عليترتب بمي■ الإثم، ولزنه الكفارة، ولزمته القضاء، ولزنه اليوم، بقية إمساك 
ادوفالإثم، أشياء: خمسة الصوم عليه محن، تير كان إذا رمضاو مار ل جاعه 

الصوم.عليه محب خن كال إدا هدا والكمارة، والقضاء، الإمساك، ولزوم الصوم، 
هووأهاله،وصام أهله، ْع سام كمافر الصوم، علنه نجث، لا ممن كاف إدا أما 

يرتس،لا بمي؛ فقتل، القضاء إلا عليه، ثيء فلا ذجا؛ع، بأهله يتمع أل له بدا ولكنه 
مدجانع g لأنه القضاء؛ إلا ئيه ليس كفارة، ولا اك، إمولا إم، لا طيه، 

أثناءق ولو يفهلر، ال له ثبوز السافر إن إذ ماح؛ بثيء أقسيم هو لكن صومه، 
القضاء.وطيه ميب، ولوبدون الثهار، 

لمهإف متتابعين، شهرين فصيام ثبد، لم فإن رمة، عتق وهي الكفارة، ثم 
مكينا.متين فإطئام يستطع، 

كفارةعؤ أف لوطملم، كفارة، عل أف أطم لب واف أنا يقول،: أل بين فرك، ولا 
ه.نقاك إمعن عجز ولكنه كفارة، عل اف اعلم أنا يقول،• اوأن جامعت،، ما 

فالكفارةحرام، ا"بم،إع أن الإنسان علم إذا أي: واجبة، الكفارة حال، كل فعل 
دْ.بمه:هريرة أي عن الصحيحين ق بت، ما ذلل؛،: ودليل حال، بكل واجبة طيه 



٤٩٣ائنت عقوس الاهءالسائس 

هاكمث،رواية! —وق هاكت اممه رسول يا وقال! ه الئي إل جاء رجلا أن 
افبرسول ممال حتايإ، وآنا ^^؛، ٠١عل ومنت مال! لك؟١١ ررما ممال! وأهلكت— 

شهرينيصوم أ0 ستطع ررمهل مال؛ لا، مال! ينمها؟؛، رمه ين ررهل ه! 
ممكثقال! لا، قاَل! سك؛نا؟اا يئن تجدإقام ررمهز مماو! لا، قاَل! ةثابم؛ن؟اا 
قاو!المكتل- -والنزق كث فيها يعزق الثئ. أئ دلك عل مثأثحى الئئ.، 

مشأممز أعل الرجل! يثال، به؛،• يتصدى ررخذها، قال! آنا، ممال! الشاثل؟ا؛ ررآين 
ش،م مل أفقز تت أخل ا>تين- -رد لأيها نا:ئ قزاض اض؟ ننول ثا 

إذاله: يقل ونم أه^اكاار١؛، ررأفه قال: ئأ أتالإ، دث ض س ١^، صحك 
هومقتفىوهذا عنها، العجز ق يفل ا3كفارْ أن عل هدا فدل مكئر، اممه أمحاك 
وعموم]اوقر0:ا"\؛آ[، ه وتعها إلا مممثا أس يثؤئ ^^٠ تعال: اممه قول عموم 
[.١٦محcآمه]اكاين:قوله: 

الأثة؛عن واص^ن اثضئ رفع 

الخطأحكم الأمة هده عن نفع افه آن ع،؛جل اللب رحمة من أن اعلم ثم 
علميه،ميء ملأ صائم، وهو وثرب وأكل لوأحطأ، الإساف أف بمعتى والنسيان، 

أفمثل طير، قد أنه ت؛ين نم يهللعر، لم العجز أف يقلى وثرب أكل الإساف فلوأف 
الصلاة،إقامة هي فإذا وثرب، مأكل الأول، الأذاف ففلنه تكببمرا سغ يكون 
ؤوليت_،تعال: اممه قال وقد الإثم، تتعمد لم لأنك ميء؛ علميلثإ ليس له: نقول 

]الأحزاب:ه[.مب؛ثمه تثرن ما ؤونجر قئطأنُيدء فيثآ ج؛ح 

تغليفلباب الصيام، كتاب لم؛ وم(، ٠٦٧ رقم)٩ الأيان، كفارايت، كتاب اJخارىث حرحه أ ا
رقم)اااا(.الصائم، عل ماررمضان ق الخ،إع نحريم 



لقاءات(اديابالقتءح ٤٩٤

يقعوهدا يعرب، حا فإذا وثرب، فأكل ،، Lj^Pقد الثّص أن ظن ولو 
قدالشص أف الناس فيقلي بالغيوم، ملثدة ماء التكون الشتاء، أيام ق ا ممن 

لمالرجل هدا لأف علة؛ ئيء فلا الشمس، طلعت، نم ثريتح، أو فاكل، عزبتؤ، 
عتتتظمءؤولإس تعال: اممه قال، وقد النهار، ل الأكل يتعمد ولم الإثم، يتعمد 
]الأحزاب:ه[.ه1وبتتمه تثرن ما ؤلى ّدء قح،؛ثانار معا ج-يح 

وطاعهسمعا لقلنا! فاسدة. العبادة لنا! قال فلو عيججل طه متعثدون ونحن 
يشرمه،اطه عل نحكم فاننا طه، الحمد قلنات صحيحة. العبادة محال! ولو نعيدها، 

iLiؤأ صًم ه بكلامه: لنا يقول كان فإذا علنا، الحاكء اشُهو لن،ا 
حهلآ،دةبل؟ا لا لا، أنقول! ]الأحزاب:ه[، تثرن ما ثونجر يدء قئأآتد 

قيء.علينا ليس عادته، وعل نعمه، عل طه الحمد نقول! 

بنتأس،اء عن البخاري صحيح ففي تماما، هدا ظبق ه الرسول إن بل 
آلهوعل عليه اطه ~صل اش، عهد عل عيم يوم 3، أفهلروا أمم لأأءئقبممح١! بكر أب 

واجثاالقضاء كال ولو آ، بالثضاءر ولم الشص، »__، م وسلم—، 
الشريعةحفغل لأن إلينا؛ لنقل به ولوأخرهم الشريحة، بلاغ عليه لأن به، لأنترهم 

ليكرمحافظ فاطه تالخجر:ه[، هلحذذا!ونه ١^^^١ رنا قى اطهبهتؤ,إدا تكمل مما 
وئزعه.

وهلءاالشمس، تغرنمط أن قيل فاكل وهم، إذا الإنسان عل ثيء لا نقول: إذن 
أنهيقلن أذانا المدياع ق الإنسان يسمع أحيانا الشتاء، أيام غر ق حش كثيرا، يقع أيصا 

(.١  ٨٥٨)رقم الشمس، طلعت ثم رمضان ق أفطر إذا باب الصوم، كتاب البخاري• أحرجه ، ١ ر 



٤٩٥الاظءاسدرسءسرساهة 

ثسعليك؛ ي لا فقول: يرب باشسَللم فإذا شلر، بالدم أذان 
ماولغن هء أ-عطانم مآ جناح عقبمتكنر ؤوبت تعال: ،< ٥١قال وقد الإثم، 

سش^هلالأتماب:ْ[.
قالفلو الص، حلاف تقتفى اش الأمثة حمح بطلان المحوصى -بمده 

منله: قلنا ولا؛النسيان، بالخهل، يشل لا والشرمحل ثزط، بالصوم الإمساك قائل: 
وستته.رسوله وكلام افه، كلام هذا هدا؟ قال 

سى»من قال: الني. أن هبمته هريرة بط ص أبما الصحيحتن ول 
^^،١نكتفي ونقاةأرا؛، افُ أشه لإتإ ضزثه، يشأ ثرب، أؤ 3آكل ضانأ، زص 

بالصيام.يتعلق فيإ القدر 
صقضامرضان:

ؤاحتثاباإيإئا نقصاو قام رامن اللمي قال فقل بالشام؛ بملي، ذء1 أما 
بذي.'".٤^٥^٣ 

بمماكلوانيرض؟!لأ،وصسظماك،مذلك 
لا؟ام متي، عدد القيام لهذا فهل الليل، ل وذللث، المثرؤع، 

ثلاثثنان الإيصل لو متي،، عدد هناك فليس امحر، سيل عل أما نقول: 
عليهاض —صل الئي لأن لعاذا؟ له: يقال ولا عليه، حرج فلا ركعة، أوأربحئن، ركعة، 
اف،رسول يا قال: صائل ماله بل الليل، قتام ق عددا يومحت لم وسلم— آله وعل 

ومسلم؛(، ٦٢ ٩٢رقم)الأيان، ل ناسا حنن، إذا باب والدور، الأيان كتاب الخارىت أحرجه )١( 
رنم)هه؛ا(.لايفطر، وحمامه وشربه النامي أكل باب الصيام، كتاب 

رأ(ملمنحربجه)ص:أآ؛(.



رق1«اتاك1باإاتتوح ٤٩٦

ههآورت واجده، صل الثتغ حثي مإدا مش، رُمش قال• الليل؟ صلاة كيف 

يواظس،ءثوأدةلأْؤئم الني لكن اثدى العدد لكن منهن، عدد يوحد لا إذن، 
أعلممن وهي لأ.بمه عائشة نئلتا كا عنزة، ثلاث ؤإما عئزه، إحدى إما عليه 

قيزيد لا 'كال ٠٠قالت! رمضاف؟ ق ه الني صلاه لكنت كيف بحاله! الناس 

مجايعلا لتكن الأفضل، هوالعدد فهدا ، ٠٢زك٠ته٠رعنزة إحات'ى عل ولاي رمصاو، 

يستغرقولولم يتصرف، حش الإمام "ع قام لن ثواب بجصل الم تام إل فم 
ضJلولكه بأصحابه، الني.قام سمامناشل،وئطذلكأن 

الإمامخ هام مذ ررإثه قال! هذ>ْ؟ ليؤا بقيه لوملتنا افه، رسول يا قالوا! الفجر، 
خنىهمفك،هما؛وت«رأ/

كأكقانت ^!۵^؛،، حى الإمام ذح قمش إذا فه، والحمد نعمة، هده 
ياهلل؛،.أومتمتع فراشلث،، ل نائم أنك، مع كله، الليل قمت، 

يتساليمة،الإمام هدا يقوم،ع رمضاف ليال ق يكوف ألا للإنسان يتبغي ولهذا 
ويضعالوقت،، عليه مضح المساحي، ق وشجول( بتسليمه، الئاذ؛ا الإمام وْع 

كتاب،ت لم وم(، ٤٦٠)رنم المجد، ق والخلوس الخلق باب، الصلاة، كتابح الخارى؛ اأحرجه )١ 
(.٧٤٩)رنم ركعة، والوتر مثنى مثنى الليل صلاة ياب، ونمرها، ال~اءر؛ن صلاة 

(،١١٤٧)رقم وءارْ، رمضان ق بالليل . الحم، قيام ثاب الهجد، كتاب الخاوي؛ أحرجه )٢( 
(.٧٣٨)رقم الم،.، ركعات وعدد الليل صلاة باب ونحرها، المسافرين صلاة كتاب ت وملم 

(، ١٣٧٥)رقم رمضان، شهر قيام ل باب الصيام، كتاب، وأبوداويت (، ١ ٥ ٩ )م/ أخمد أحرجه )٣( 
الهو،كتاب، والسانى.■ ٨(، ٠ )٦ رقم رمضان، شهر نام ق جاء  ١٠باب، الصوم، كتاب، والرمذىت 

(. ١٣٦)٤ رقم حص؛^_j،، الإمام مع صل من ثواب باب 



٤٩٧ارمءاسدرسءموسائنت 

يكتبان أجل من يتصألأ أن إل فاستمث إمام مع ثرعت إذا مولت الثواب، عاليه 
لالث،تا؛وة.

هيهدْ ت فنقول المرص، ؤينتهز الأجز، يريد منا واحد كل أن العلوم ؤمن 
يتصرفج.حتى الإمام مع يم المرصة، 

اممهولاهم فيمن تعال اممه يمموا أل الساجد أئمة عل — محس، —بل ويسغي 
مقتفىعل حم سر أف فيجس، رعية، والآمومون رغ، السجد فإمام عليهم، 
وعدمالاستقرار، نعتي والطمأنينة الصلاة، ق الهلمأنينة الثتة ومقتفى الثنة، 

صليثولو باطلة، صلاتك قلنات طمأنينة بلا ان الإئصل لو ولهدا السرعة، 
مصل،رجل مدحل الممجد، يحل ه اللب رسول، أف هريرة بط فعن مرة، ألم، 

ءبمز مرجع لمنمل®• هإنك نحل، ®ازجغ ويال،؛ ٧ ه الئ عل مطي 
،Ij^Ajتحز*. نم هإيك، تحز، "ارِخ ت ممال . السل عق ئطم جاء، مي صز، 
الصلأةإل ممتؤ ٠^١ ممال! هعلمني. ^٥، ٩٤احسن ما يالحق بعثك والذ.ي ت ممال( 

عشازدغ م زاكنا، تكن حص ازثع م المنآن، من معلث، سثز ما ١^١ ئم محكم، 
وانعزجالثا، ثهلمثى حى انقع ثم ناجيا، يطمئن حى انجد م هاج، ئعدو 

بالطمأنينة،محلا إسراعا يميع — الهداية لهم الله —نسأل الأئمة من وممر 
وراءهالدين لكن الطمأنينة، يواجس، يأق ولا يطمئن، لا أنه فرصنا لو حتى 

ذلك،،غي أو كي، أو لرض، 

رنمكلها، الصلوات ل والمأموم للإمام القراءة وحرب باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرح* )١( 
(.٣٩٧رقم)ركعة، كل ق الفانجة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب لم: وم(، ٤٧٢ ر 



لق1ءاتالاباإهتوح ٤٩٨

عليه.حرام وهذا الطمأنينة، من يتم^كنون لا فتجدهم 
المأموملأن نحب؛ ما فعل من المأموم تمنع ئرعه سمئ اف الإمام عل عئرم 

أمرين؛يتن 
■إماأJبمارمه.

مشكلة.وهدم باطلة، صلاة عل يتابعه أف إما ؤ٠ 
حرمةتراعوا وأن اممه، تتقوا أن عليكم محب الأئمة! لإحواننا نقول واذللث، 

ْعالعجلة، 0ع ساعة ق الركعات قضيتم أمحم قدر ؤإذا وراءكم، الدين المساإمان 
أنظني ل لكن ؤنصما، ساعه قلدكن لكن الئاعة، تبلغ أن أظن لا أق 

إذايضثرك ماذا فنقول! ساعة، ثالث، ق يقيمونها قد الرعة  oJlAيسرعون الدين 

زذث،؟!

السرعة،مع ركعة وعترين ثلاُثؤ عل محاففل أف يريد المأموْين بحص ثانيا! 
مئين!يذللمثج يفوُت، لأنه حهلأ؛ وهن.ا 

أوثلاثركعه، عئزْ هوإحدى الأفضل والعدد الأفضل، المدد الأول! 
وعشرين.ثلأرّث، من أفضل أنها عندنا ثلئؤ لا ركعه؟ عشزة 

سجودهم،ل سبماتمؤ\ك اممه ويدعون يهلمئفن، الناس قلع الإمرلع، الئال! 
حقيما.قياما يكون حش يديه، بين قشعون اممه، إل محبتتون 

رمصاذؤيقوم يصوم ممن محعلنا وأن رمضاف، ؤإياكم تلعنا أف تعال افه نسأل 
قدير•ثيء كل ٢، إنه واحتتابا، إي،ائا 

••ؤمء(••



٤٩٩ا1لقاءاسدسءضسائ 

الأ،ئإإيا

اقأراطاإفجاوسمإدىوآلإتاضادث- ١ 

منزلهق النكرات يفع ألا المستأجر عل يشارط أن الموجز يلزم هل السوالت 
ذلك؟ق إثثإ المؤجر عل فهل النكرات، بعض وصع ؤإذا ميسآكنه؟ الدي 

قدفهنا الناس، ل هذا ممر إذا إلا بلازم، فليس الاشتراط، لزوم أثا الخراب 
يشترط.أن نجب نقول• 

التلفاز،لا الدش، إل نمر وسم، فلا، الناس ِفي ممزا يكن لم لَإذا لكن 
ويأقالعالم، كل ق التلفازية المحتلمات بكل ياق هوالذي فالدس كالدش، فليس 
والدينومزوحيه، صانعيه أن اليةين علم نعلم بافه~ "والعياذ ففليعة بأشياء 

يصئخأذ يمكن لا لكن الإنلأم، هدم أرادوا الأمور هذه يسوا أف عل يئرمحون 
واممكواأعإلهم، سوء للناس نين إذا ولكن يمكن، لا هدا ؛افه، أفرك ويهول،• 

العاصي.من ئيء كل عليهم وهان صاعوا، لشهوات اق 

أوالإنثان لمل فبمن، ألا؛٤^٠- اه أل -ونالناس ق سا كثز ^١ فة: 
ا،وتأحريآء ١^، فللئؤير زقه فاذا اَلدش، ري< ألا شرط يقول: يرط، 
■M

المتاجرإن ثم الشرط، هذا يشترط ئأ أنه قدرئ فإذا فلا، سل لم لَإذا أئ 
بشرطإلا له، محدد الأ علته فيجث، مديه تلم، إذا لكن إم، المؤجر عل فلتس وصنه، 

ينزعه.أف 



لتا

—علالسعودية والحتنات فقتل، السعودية بالحطات ي1ق فهو التلفاو، أما 
يفسحأف مدته انتهت إذا يلزم ولا الدش، به يأق مما أهون البلاء— من فيها ما 

العقد.

••ؤصق(••

ضستااهنياس1م؛٢- 
الأيامصيام مثله وهل رمضاو؟ من يوم لكل البة نيئ يلزم هل الئراو: 

اقوة؟

أةالأاس:ظن بعض لأن الكة؛ تين مض نحلم أن د لا أولا: الخناب; 
الرادبل كذللث،، وليس ينام، أف مل الصيام ان الإئينوي أف النية سيت معنى 

المجر،طلؤع مل نوى فإذا ولوبلحفلة، المجر، طلؤع مل ينوي أف الية بميت 
النية.ييش فقد بلحغلة، ولو 

رمصافثهئ يحل إذا مسالم كل أف أحد لكل المعلوم من رمضاف فصيام 
و-جالإدا إلا كافية، أوله ق فالنية كثه، سيصومه أنه عل الحازمة النية عقد فمي. 

النية،تحديد من بد فلا ر-؛ع، ثم ان الإئمافر لو كإ الصوم، يمطع تجب 
أولهق النية فان حاله، عل ذام ما وأما الية، محدد أف بد فلا عول نم مرصى أو 

تكفىءنآحرْ.

إلا؛*LJيتيقفل ولم العصر، يحد النوم عله الإساف لوأف ذللث،: عل وبناء 
النيةلأن صحيحا؛ يكون الثاني الإوم فصيامه الثاني، اليوم من المجر طلؤع 

تلم،.قد 



الدنءقوس اسءاسداس 

شواومن أيام ستة —كصيام المص الممل فإن النوافل؛ من المنية الأيام أما 
الفجر.طلؤع نل الصوم أف بد لا أيئا فهذه مثلأ~ 

منايام ستة يصوم أذ سة عنده ليت الإسال أف فلو هذا ويت٠ين 
الشسطلعت ولما المجز، نحل الصوم يتؤ ولم استيقفل، النهار أثناء ول سؤال، 

الظهر،عند أي! الشمس زوال عند لكنه أصوم، لا أو أصوم، لتل فقال؛ مهر 
ولميشرب، ولم يأكل، لم دام ما صحيح، لليوم فصيامه فصام، الصوم عل عزم 
أولهدا يكون ان أريد أنا قال؛ لو لكن صحيح، فصيامه ذللث،، قبل يممطر يأيتج 
صامفقد اليوم، ذللث، بعد أيام بخمسة أتى لو لأنه يصح؛ لا قلنا! الست،. أيام 

ملمن تكون أن بد لا المعيتة فالأيام أيام، ستة والخدين، ؤنصمؤ، أيام خمسة 
المجر.طلؤع 

-٣

منها،يتكثبون للرقية حلوا لهم~ علم لا ~وهم المتصوفة من كثير الثوال! 
هذايجوز فهل العلاج، وبني العلاج، مل المال من بحصا المريضل عل مقرضون 

ثهم؟نقول فإ العلم طثة بعض حدوهم حدا ؤإذا منهم؟ الفحل 
أنفه فالخني والمتصوفة، الصوفية أما عناونا، كثرثؤ المسأله هن.ْ الخوايثج: 

أناسؤمن جدا، كثر بالرقية التكنحؤ لكن هذا، من ثر;؛ه اطه— ثاء إن — بلادنا 
وهوأحاْ، ينح اف يريد الذي المؤمن لكن الاستقامة، ناحية من بحالهم أعلم اش 

تعالافه عئعل الذي هو وهدا أل، يلم يعط لم ؤإن أحد، أعطي فإن يقرأ، الذي 
الدنيااشترى ممد لالتكثس_،، وميله الكريم القرآن جعل من أما برئ، كه رل 



اق1ءاتاساه1وح ٥٠٢

الواقعل مسالة وهالْ ثمحستا، من الأخرة ق له وما باطه— —والعياذ الاحرأ بعمل 
الدولة.ق المؤولين( تل من يعالج أن وينبغي الأن، كبم مستوى عل صارت 

*•هيى••

-٤

يدثحها؟أف لصاحبها فهل ارض، -يا اشتد إذا الأنعام يتمة الئؤاو،ت 
—كانلغبمرْ ملكا كادمتج إدا وأما باس، فلا له، ملكا كانت، إذا أما الخواب! 

ينقدها،أن ولا يدحها، أن يلزمه فلا متعته— مريقه الإ ق شاة وجد قد يكون 
بالأكلعليها يقوم أذ د فلا له، كاث، إذا لأما يدحها، أذ له بمالكها الي لكن 

والمال.١^^!، عليه يضح وهذا والملاحظة، والشرب، 

إلالحال! هذا وق أيصا، ويرثيها منها، لينرح فليدحها هذا، وعل 
يكوفألا ثزط يأكلها، أف أراد لمن حلالا صارت المشرؤع، الوجه عل يبحها 

محل.لا قاما قتلا، محلها ؤإذا يصؤْ، المرض هذا 

*•هحمى••

خمإدأ4هالدوراتامياضةفىرنفان:٥- 
بالدوراتيمي ما الشباب، بحض تل من نحيا قد رمضاف ليال ِفي الثوال! 

توجيهكم؟فا الرياضة، 

والسابجالإنان، عل فاتت، وعنمة وقت،، إصاعه هذا مثل نرى الجواب' 
يسعىوأن تعال، الله يعبد أل الحياة لب وخليفته بل الحياة، ؤب وظيفته هذا ليس الملم 

عنه؛أينم،مى المكر رأى ؤإذا الأسواق، ؤ؟ بالمثي ~مثلأ~■ إما اللمض،؛ إصلاح ؤب 



٥٠٢الإاقاءاسدسءا؛مسائ 

منيت ل قوم اجت؛غ ما ١٠ءاُهت القرآن، تلاوة عل باجتعلع ؤإما وسهولة، 
ولجهإ^:ها،إلألإوت،ضاص، اف،:ظونكثاب، ثثوُت،

يؤبم/غ لم عمله، به بطأ دس عنادْ، متى افه وأويأ الملائكه، وحمتهم 
تج((راا.

الشبابهؤلاء الأن حارة، فهو"وافه— الأمور، هذه ق الوقت، إصاعة أما 
لونعم، هذا، مثل ل أوةاترم جع يمضون كانوا إذا حيرهم الجتمع أن الواع 

باعتدال——لكن الميم ك،كرة اياحآ، الرياصية يالألعاب يتسل أف الإسان أراد 
ؤإزالةللنفس، وتله له، ودقؤيه للتين تمرسا فيه لأن بأنا؛ هذا ق نرى فلا 

لص.

الناسينشغل وربإ الإجازة، وقت ق رمضان سيكون الثنه هذه يمإف 
ربابل فائدة، عير ل المارك الشهر هذا وقت، ؤإصاعة التر، إل ياهروج الأن 

مصزة.فيه فيا يكون 

ا-قلق،هداية عل محرصون الذين الدعاق إحواننا ننصح الحال هذا ق لكننا 
وطمأنينة،وحدوء بصيرأة، عل عكتجل اللب إل ويدعوا ادم،اتا، هذه ل بمجولوا بأن 

حم.حدي اممهأذ لعل النافعة، والأشرطة النافعة، الكتييايتح بثفر وكذللث، 
••هسؤ(•'

القرآنتلاوة عل الاجتملع قفل باب والامتغفار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب ت لم محرجه أا 
رفم)ا،ا،ا-آ(.وعرالاكر، 



ت|اك1و،النمح ١٠٥

^دص1جلاتيعبتياسلأما:٦- 
احي،المأئمة قاحتالف الأمطار، نزلت، فتر0 مل أل نعلم نحن النؤال،ت 

فإذللئج، يرى لا وبعضهم اجنع، يستدعي الحال، لأن الحنع؛ يرى من يعصهم 
ءانم_،الحهع، يجيز الطر أن ير لم الإمام وهذا ~مثلأ~ مسجد إل جاة فيمن قولكم 

فمحلفيها، بجمع الماحي أحد وحد حتى آحر، مجد عن وبحث المأموم، هذا 
ققولكم فإ آحر، إمام ْع العشاء وصل إمام، ؛ع المغرب وصل العشاء، صلاة 
مطر،يوحد لا إذ للجمع؛ منوعا هناللث، أن يز الأول، الإمام أن العلم مع دلك؟ 

ولأهالالث،;زد،ولأغيرُْ؟ولأيوحدزتحل، 

والحناءيفهلر، أف أجل من رمقال ماقزل؛ه من يثب هذا أن أرى اُبمواب• 
هدالأف والفتلر؛ الثمر عليه حرم بملمر أف أجل ثن رمصاف ناقرل، إذا قالوا؛ 

مجدحبمن يهابه ق ثعبه ربعايكون ١^■>^^، مذأجل يذم، لم الأن الرجل 
يتخلصأذ يريد لكن العشاء، صلاة إل حضر إذا ثعبه من أكثر الئامحٍ، المسجد إل 
بالصلاة.أرحنا يقول،! ولا الصلاة، مى أرحنا يقوله؛ فكانه الصلاة، من 

إلمنها أقرب البمللأن إل محهي باطله، صلائه د،5ذ ٢ إذ هدا، مثل فأرى 
منذهب، إنعا الثهولة، أجل من نجمع الذي المسجد إئ، ذهب ما هدا لإل المحة؛ 

الصلاةومت، مجدهِق إل حاء إذا الثهولة أذ الغلموم فمن ؤإلأ اشحلمص، الحل 
صلاته.صحة من ل؛Li، فأنا له، وأسهل أفضل، لربه مع 

الصلأ0،محرص الله أف يعلموا وأن ءغ؛ثل اممه يمموا اذ للمسامين ونصيحتي 
وقتها،عل صلاثه يثدم أف ان لإئيجل لا معع،، وئت j، موئوئا كتابا وجعلها 

أمئJاعلته لبمز عملا عمل من ١١^١٥^^؛ الشي لقول، منه؛ مل ميمهالز ؤإذا 



٥٠٥اوق1ءاسدسءقرسائ 

شزعئ،ءلأاز.هيؤنث«رُ|لأإذَالكلظ.ثدث 
محدكلكنت فإن ساء، أئ ؤإذا طث،، إل الأن اذهب اويل: لهذا قول ن^ 

يصلمتمة، ويلحقالث، يلر، الممإء لكنت ؤإن فاحضز، السجد محضزإل أن قدرة 
الثيقال زقي بمدر، محها تفك، لأك لكماله؛ الخاعة أخئ ولك نتك، بي 

قبجظكان:ظمحاسا«رى.»إذاثرص 
••هصى••

ك٠(ضاثةياممواضاصيأ:٧- 
لالطر وجود ْع بحمعوا أف دوائرهم ل بملوف لمن بجون هل اذث)ذ•' 

ئفهم؟وقلما 

ألبأس قلا منبمعون، البالي ق الناس أن يعرفون كانوا إدا أما الخوابات 
إداوأما جائز، الحاعة لتحصيل اجمع لأن الخإعة؛ تحصيل أجل من هم تحمعوا 

الحق.هو ا-إثمع فرك تحمعوا، لن الناس أف يغريوف كائوا 
إذاهع؛ محوز فلا العصر، ومتا لحول إل يستمر عملهم لوقدوأف يعني• 

بالمهلمر.للممشمة ولكن للممهلمر، ليس ا"لحهع إف 
عباسبن اف عبد قال ب ولهذا لشقة، هو ما لأنه لكلثمر؛ ليس والمتلمر 

قبالد.ينة، والعشاء والمد_، والعصر، الفلمهر اممه رمول، ®بع غ.بممحت 

لم؛م(، ٢٦٩٧)رقم حور، صلح عل اصهللحوا إذا باب السوع، كاب البخاري؛ أحرجه )١( 
(.١٧١رقم)٨ الباطالة، الأحكام نقض باب الأشية، كتاب 

رنمالإقامة، ق يعمل كان ما مثل للمسافر يكتب باب والمر، الخهاد كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
(٢٨٣٤.)



لق1ءاتاكاوااإسوح

ذِلك؟م لم لَجس: م ك م: ;ن تين  Jliنطر«. زلا خزف، غم 
:ثقلكذ إذا ١^٠ ترك ق عليهم طؤ لة أي: أقك<اراا، محرخ لا )رم قاو: 

وقت.كل يصثواِفي أل عثهم 
*•ؤصى••

الوحاJواشاءشتمواحJ:دم حكم ٨- 
غرفةعن عبارة وهي ب)القاية(، يمي ما المناطق رعءس ق هناك النوال! 

عائلة،وكل الغرفة، هذ.0 ق الرجل هدا يدفنون أحوهم ماُت، إذا الأرصى، تحت، تبنى 
تجمعونوأحيايا فيها، يدمنومم أقار7ام كل الأرصن، نحث غرفة لها امرة أوكل 
^ا؟ق فضيلمكم رأى فإ محارم، يكونون لا وقن. الرحال، مع النثاء 

الحاجة،ْع العالياء بعص فيها رحص هن.ْ سمية، وهي السقاية، الحوابا: 
،واحد قر ق أحد ق والثلاثة الأنمن جع الم. لأف مثلا؛ الأرض كضيق 

واملكل عئفروا أف عليهم ويشق تبعن كانوا الصحابة لأن الحاجة؛ أجل من 
قنا.

ي5ولال الواجس، إن وقال: منها، مع وبعضهم فيها، رحص الئلمإء فبعص 
ئلاباص.الإمكان، عدم مع أما الإمكان، مع لكن قبره، ق ان كلإئ

رقمالحضر، ل الصلأتن  UJUالج«ع باب وقصرها، ايافرين صلاة كتاب مساومت أخرجه ( ١ ) 

كتابوالترمذي: (، ٣١٣٦)رغم يغل، الشهيد ل باب الجاتز، محاب داود: أبو أحرجه )٢( 
ماباب الخنائز، كتاب ت والنسائي (، ١٠١٦)رقم حمزة، وذكر أحد ثل ل جاء ما باب الخنائز، 

٢(.٠ ١ ٠ ر رقم الئير، إُماق من يستحب 



٥٠٧النة ءقوس اتتءارطعس 

أنهلو لكي رايا، فيه أعطيك لا الأن فأنا والتاء، الئ-جال جع موضع أما 
•أحن لكان وحدهم، والئحال وحدهى، الثماء جعل 

••ؤصى•*

واثصلأة؛اثناءاسوم اسامة ابتلاع ض - ٩ 

نقيسأن المكن من فهل الصائم، مطئ الخامة أن الفقهاء ذكر القوال: 
الصلاة؟مسد الخامة مثل هل يعني: الصلاة؟ عليها 

الإماممدمس، بل هدا، عل أحمعوا ما الفقهاء فيك— افه —بارك أولا! الخواب؛ 
لا؟أم ئفهلر هل قولان: فيه أحمد 

قالي وأما المم، إل تصل الي هي المقطرة النخامة من المراد أن وثانيا: 
فمهإل النخامة تصل أحدا أظن ولا تفتلمر، لا فهده الصدر، إل وتزل ااثالق، 

منتكزملأنه فيبلعها؛ 

إلالخامة وصلت، إذا يقولون: أكثرهم الحنابلة فقهاء حال، كل عل لكن 
صومه.فد ايتلعها نم الفم 

هداإن قلنا: إذا الصلاة بطالمت، الصلاة نللثجِفي حصل إذا أنه ذللن، وقياس 
بأماالقول y لإ الصلاة، و دللئ، ذكروا أمم عل يمر لب لكن الأكل، بمض 

فربا،ولا أكلا، يمي لا هدا لأف نظر؛ فيه ابتلعها، ثم الفم، إل وصلت، إذا ئفؤلمر 
منلا الغلاهر، من بمتن الفم كان ؤإن جوفه، ي تزل، لإ بل جوفه، إل تدخل ولم 
٧١.،<

••هساى•*



ثءاتااسuاإذمح ٥٠٨

المائية:ال،،طدىت حكم - ١٠

ثويالتي الصور بعص التجاؤة ايحلأت عند الأ-جمرة الأونة ق انتثر الئؤالث 
بوصعنحاؤة محلات محموعة به يقوم ما وهي فيها، ا"اممم توصخ فضيلتكم من 

لاحز،تاجر من عنتلف حارة عل امحول وءلرمه محلأتيم، من يشتري لمن جارة 
بهناقةعل للحصول الشراء إلزام مع الحائزة، ئمابل البضاعة يعر يرغ لبعضهم 
المساقة،دهلاقة عل الحصول مقابل معيرأا مبلغ إل الشراء يلزمك وبعضهم السابقة، 

البaلاةة،أحد عند الثناء يلزملثؤ ولا الئعر، يرفع لا وبعضهم السعر، رفع عدم لإ 
سكثرذللث، علتابان الثراء، إرادة عدم عند معيرأ، بجال المايقة يبح؛هلاةه وبعضهم 

مثصلأالمسالة لهدم الحكم توصغ يضيلتكم من أرجو البارك، رمصاف هر سق 
محففلكم؟واض وغيرها، الصور هذْ عن السائلان لكثرة أمكن؛ ما 

والجار؛بجور، وبعمها مجوز، لا بعصها ذكرت الص الصور هدم الجواب،؛ 
يألفاشترى من ولنملت كذا، ؛٠>؛^ منه يشترى لمن حائزه الناحر يضع ال هو 

غانم،ؤإثا سالإ، إثا المشتري لأن حائز، فهذا السابقة، ل الدخول لحق ئتث ريال 
منأو منه، مواء حال، كل عل البضاعة هذه وهومحسشرى عليه، يرير لم والسعر 

محصل ٢٧ؤإذا فهوغانم، جائزة له محصل أن ميز ثم عمم، مذ اشترى فإذا عثرْ، 
•سالم فهو له 

صور0،بجمح الحرام هو مهدا غارما، ؤإما غانتا، إما المشترى كاف إدا اما 
الناس،ؤيثلبل النوق، يفد هذا إف قال! الناس من أحدا أن مزصنا لو لكذ 
المحل،هدا مذ يشتري أف الجل مذ أنماه، إل البلد أنمى من ان الإئياق وربا 
الأمورهذه مثل أف فنرى الكثيرة، المدن ق خاصة —مثلا— السير يربلث، مد وهذا 



٥٠٩اثائءاسدسهثوساكت 

هو—كإ يزال لا كاف إدا أما حننا، لكان ومنعته، هدا ق ودح1وت، الدولة أن لو 
مع.إل محاج فلا التجار" من مشن أفراد 3، الأن 

الم1لةنذيين:ثذة و لنا إن الأن: محالخلاصة 
ينا١^١ يتشر لإ الأم أف دام نا مول: هزلأء، لمغ بالمة الأول: القز 

إلأدى إدا أما بأس، محلا الحائزة، لكثرة التجار وسابي الأسواق، اصهلراب يوحب 
اكابيؤيضع سيارة، هدا يفع كأن بالحايزة، التجار وتسابق الأسواق، اصهلراب 
ممغ؛أن الدولة تجب-كل فهذا "مثلأ~ ألش الئانج، لنفع ألما، هذا ؤيضع ميارتتن، 

التلأب.محفل لئلا 

وهواشترى من نقول: يمغ، ولا جائز، إنه نمولت التي الحالة ق الئاف• النظر 
بأس.محلا لالهلاءة، ثمنا ولا الئعر، عل نيادة منه توحد ولم حقيقه، الثراء يريد 

••)محيى••

والوسةنهايةالدة:حكمه4ممؤجاشاءندءارسيىيوم14 - ١١
منهمج لا بتتها ق يبقى حملها وصعن إذا المرأْ المنامحلى بنص الثؤال،:ل، 

المدةهذه انتهت، فإذا يوما، أربعتن لمدة كالمحادة والحثران، الأقارب لزيارة البيت 
أوع، أو وأرز، لحم بتوزيع تولرتنوم لم والتي الحئ، من النثاء وتدعو أولتؤ، 

هذا؟فأرجوتوضيح الحي، أهل عل فاكهة 

كتابج،مذ لا أثر، عليه وليس بصحيح، ليس فهذا البيت،، لزوم أثا اتجواب• 
حومحاالناس؛ اعتاده فقد زوجها، عن انحتامها وأما العلمإء، أمحوال ولا منة، س ولا 
لأنه؟L؛؛؛ بينهإ يقع أن إليها، مسثامحا زوجها وكان النفاس، ايام ل ذهبت، إذا ما أس 



لق1ءاتاك1بالذش ٥١٠

هذهتركت ثو لكي شابا، كاف إدا صيإ لا المدة، هذْ نفه يملك زوج كل ليس 
أوائل—وهي الشديدة والمشمة التعب ايام ل أن بمعنى أحن، لكان العادة 

يتجرأولئلا عرهم، مى -ها ارأف لأنهم أهالها؛ عند تبقى أن بأس فلا الوصع~ 
لأنزوجها؛ إل ندمت، أن لها مبني الثمة، زالت إدا أما يتعبها، لثيء الروج 
امنها؟ نحرم فلمإذا ا"يإع، عدا ُّا شاء، بجا مّها يسممع اف للزوج 

الولائممن هده تها، باس محلا القاسي، مدة من انتهت إدا الوليمة مالة أما 
أمام:ثلاثة الولائم لأن الباحة؛ 

لهيموت، من يفعلها التي الأحزان وليمه وهي كالاتم، عنه مّهي نم ~ ١ 
الصواب.وهو محرمة، ؤإما مكروهة، إما وهذه إليها، ويدعوالناس متولر، البتا، 

قال،. الث؛ي، فإن للنكاح؛ الوليمة وهي شرعا، مهللوب آحر وقم ٢" 
يستلزمللنكاح الإيلام لأن وذلك ا، بثاهءر ولو ®أنلم عوفج: بن، الرحمن لمد 

الشروعة.الأمور من الكاح ؤإعلأن ؤإعلأنه، إفلهاره 

المرأةحروج عند كالوليمة فهوماح، ذللمثؤ، عدا ما هو الثالث،؛ والقسم ٣" 
أشبهوما ينزل، ما أول الثيت، لنزول والوليمة للختان، والوليمة الفاس، ين 

ذلك.

النكاح،كتاب لم! وم(، ٥١ ٦٧)رنم ولوبثاة، الوليمة باب النكاح، كتاب، البخاري! حرجه أا 
)(.iYU»؛)Jj،...ijT^yتعليم؛كونه وحران الصداق باب، 



٥١١اث،ةاءاد،طدرسءسوساس 

١^٧^؛م؛ حياالسبق - ١٢

القدم،كرة ق وو\ضة ابقات ومؤياصية، دورات تكون رمقا)؛ ق الس^والت 
،،^ljألم، أو ريال، خممئة مثل معثة، نسبة محقر قرمة كل فرق، عدة وك5ون 

ا1تيةالحائزة أو الكاس، ياخل منهم والفائز جوائز،  ١٢-ويشتري واحد مجمعها 
ممحثذومائم،ماخكمذّ،اكعل؟

قديعنمون،يدفعون الدين اللاعسن هؤلاء لأن محل؛ ولا حرام، هدا الحوابح! 
تكونربإ يغنم، لا ومد الواحد، يغنم قد لكن غارمون، الأن هم يعزمون، وقد 

حافر،أول، حم، إلال، ثبي، ُرلأ قاوت أنه ه الثمح، عن ب وقد لغرم، الحائزة 
محلتيوق محوز، لا هذا أف الشباب، إبلاغ فالواجب بجائر' ليم، وهدا ؛، أوثقل®؛ 

ثيتدون.أمم افه— ثاء —إن 
*•همي••

حئاضودادتمالق؛ر:- ١٢
المز؟وصعل، إذا ايت، وجه كشمؤ يجوز هل ت السؤال 

وليسفقتل، الأرص يل الذي حده يكثف قال! من العلياء من الحوابؤ! 
افت،،لأنه؟قفث، كفتا؛ نم الكفنإن،ا لأن سنة؛ ليس قال: نذ نمهر الوجه، 
شينا.منه يظهر لا انه بمعنى! 

••ؤصء(••

جاءمحا باب الخهاد، كتاب والرمذير؛ ٢(، ^١٥ رنم)٤ البق، ق الحهادباب كتاب أبوداويت أحرجه !١( 
(،١٠٥٨٩رقم)بق، الباب: الخيل، كتاب ارث والنحن. وئال؛ ( ١٧٠رنم)*بق، واللرهان اق 

(.٢٨١رقم)٨^والرهان، بق، البابإ الخهاد، كتاب، ماجه؛ وابن 



رقاءاتاك1بالئنن ٥١٢

خةمنيكاسيةضأجلاثس!-  ١٤

منالس تزك لكن نزك، اهس أخل من وانمادة الطاعة فعل الئواو: 

افب،إل و، محفلوو؛ أوثزك مأموو، فعل إما الطاعه لأن شرك؛ هدا الجواب• 
فهاواوغمنالثركلأس

بينهزئا هناك لأن منهم، حويا لا للناس، مراءاة العصية الإنسان ترك فإذا 
حوئاالمعصية ييع أن وبتن للمعاصي، تارك وأنه عابد، أنه ليغلهر الناص يراني ان 
سزك،ليس والثانج( شرك، فالأول، عزصه؛ وينتهك -ثمه، يأكلوا أف الناس من 

أمامالمعاصي وييع ناسلث،، أنه ؤيغلهر يتنثك، الناس بحص /أل خيلآ؛ ولكنه 
يبال.ولا فعلمها، الخفاء وهول الناس، 

•♦ؤصق(•*

صهيؤرواصؤيوو- ١٥

محناالتصوير، وكيلك حاجة، دون التصفيق يكثر المدارٌس بعضن ل النؤالت 

لخكلمذلك؟وضحالإنكار،أمَلأ؟
وفيهبه، العادة حزت هذا لأف باتا؛ به أرى فلا لس_،، التصفيق اما الجواب! 

التئتهباب من وليس أحلمه، من له صمقوا الذي الأم هدا عل حصل لمن تشجيع 
وماَكانؤ تعال! قوله ق داحلأ وليس ا1نلمان، بين وانتثر ثلمع الأن لأنه بالكفار؛ 
ثبعلونهؤلاء لأف ]الأمال:ه"ا[؛ مهقاء إلا أل-ديا عند صلامم 

وكنيتهه.ما=ءقاء إلا آلمت عشد قال،ت ولهلءا وثصديه، ئكاء العبادة 



٥١٣اواةاءاسعسءغرسائآ 

لبثيء ثابكم ءرادا ءقؤآلصأ؛ْؤئم! اض رسول قول j، يدخل لا وكيلك 
ارأةولأن ١^٥، لب ندا لأة اشائ«را؛؛ ومحئق س ملبمئح ءم 

سغ،ولا صمق، أف الإمام أخطا إذا أمرت فلهيا الفتة، إل يودي قد صوما 
بحوا.ي اذ الرحال وامر 

الإخوةبعص يعفب أنه وصمق هدا فعل إذا الإساو أف رص لو لكن 
أنهفيه ما غاية والتصفيق مهللوب، أمر التاليث لأن يفعل؛ ألا فالأول ا-قاصرين 

أمائطلوب، تزكه أف شاك فلا والخبة، الألفة إل ئ3ئي رثه كان ؤإذا ماح، 
ايالصقر؟ صوته يرفع الإساف أف معنى ما أكرهه، فانا الصفر 

وموفيدخر، فوف صور ؤإذا له، حاجة هناك ليت أيصا والتصوير 
ثيءفهذا الوزارة، من مهللوبا كان إن أما محزم، حاجة لغر الصور واقتناء يمش، 
آخر•

وصحبهآله وعل محثد، ثبينا عل ونثم الله وصل العالن، رب فه والحملو 
أحممن•

لالأيدي رغ باب الصلاة، ق العمل كتاب اJخارىت له، واللفظ ( ٣٣٢)ه/ أحد أحرجه ]١( 
حميمل من الخ،اعة تقديم باب الصلاة، كتاب ت لم وم(، ١٢١٨رقم)به، يتزل، لأمر الصلاة 

إذا-احرالإئم،رنم)اآأ(.



لقاءاواااب1بالصوح ٥١٤

الإهاءاسمجهشسالىةا

=<—ؤتحى- 
آلهوعق ^؟؛،، ١١حائم محمد بثا عل وأنئم وأصل العالمتن، رب فه الحمد 

بند!أما الدين، يوم إل باحان سنهم ومذ وأصحابه، 
يأواثدي المفتوح(، اuب )لقاءات من المئة الثاح القاء م بجدا 

ه(. ١٤١٦)عام رمضال شهر بند الأول هوالقاء وهدا أمبؤع، كل خميسِق كل 
ءأواسمااغ؛إوسرضان:

المتسابقونفيها يتسابق للخثرات مواسم جعل ئتحاةئؤو\ل اطه أف المعلوم من 
كيالأ؛د4ُ ؤاحماما؛ الئالحه الأخال ؤإكثار الهثم، تشط ألحل من الطاقات إل 

فاتتالمواسم هده ئاثت إدا هل ترى، يا ولكن الترائم، لونت، المواسم هدم تكررت 
الدثا؟ةذْ قل الإننائ مذ ظ باقية الأياو أف أم الأعٍال، نم هذ اق الأزماذ 
الختاةهد0 ل دام ما العبد مذ مطلوبة الصالحه الأعنال أف وهو اكاي؛(، هو الحواب 

ثتلإآصظق أممه إن ثي بيووثئوب ب؛آاؤهث،ر ؤعمئ ؤ تا3قوبماقث اطة مال الديا، 
إلإنلامكم عل اشثوا أي: [ ١٣٢]^:ئنيتوزه زآقر إلا ثزئن ملأ أئ 

ك،االوت، أي! ]الخجر:ا'ا،[ ه آلتvرئ^ خيش حئ ئثن ؤآعثد ؤ تعال: اطه ومال، ١^,^،، 
النمللانقطاع أمدا افه محنل ٣ الماءرا؛، من زي ١^؛، امحن يدك ئيزة 

الحثاة.هده ق ذام ما سبماةئؤئ\ك اممه بطاعة يقوم مأمورأف ان فالإئالموت، إلا 
٥I ٦ / ١ ٤ ) الطثري مساّر 



٥١٥الإق1ءاسابعءسرسائا 

بمديبمف،ان:اسام ماسم 

)رإذاسالإثثاناثثطغعتقكدثبمضتي.محقاو: 
.امحي، بجنل ملم ٠، له٠١ر يدعو صالح ولد أو به، يتتح علم أو جاينؤ، صدمة 

اشلاغاصإلأبانيت.

نقول!عِإ؛ثل؟ افه إل مربا العبد نيا يقوم وظائف الأيام لهده هل ولثئفلر• 
مشروعايزال لا الصوم لا، الصوم؟ انتهى فهل الصيام، ثهئ انتهى إذا فمثلا: نعم. 

وعلعثه افه -صل الثئ إله أنثي ما وأفقده وأعلاه وفت،، كل ل ف~ "والخمد 
بنديليه ثم ٠، داوذر هوصيام وهدا يوما، ؤمطر يوما، ان الإئيصوم أف وملم" آله 

ناكالأئزفام.ذبك 

رمصال،رامنصام اللمي.فيها: ئال ئوال، من الئلم، اياآ صيام هدا ؤمن 
٠.الدئر«ا كصيام ثاف نوال، بثامى بنه أم 

كاي.رمفال الإ؛ال محأ ايأ1\ قفيا يزك لا الائام وهدم 
١^١^،لأةال و ص مل وًامها ض، ء كاف ص ^١، نعل 

رمصاو،صام ررمن كاملأ، رمصال صام عل وربه 'ءبم'قو'كؤ البي يكره الذي 
نلمأئبم..«.

١(. ٦٣رقم)١ وفاته، يعد الثواب، من الإنسان يلحق ما باب الوصية، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
بابالصيام، كتاب ومسلمت (،  ١٨٧٥)رنم الدهر، صرم باب الصوم، كتاب البخاري؛ أخرجه )٢( 

تفضيلديان واكنريؤ، العيدين يفطر أولم حقا به أوفوت به تضرر لن الدهر صوم عن اض 
١(.١  ٥٩رقم)يوم، ؤإفطار يوم صوم 

رنملرمضان، إتباعا شوال من أيام ستة صيام استحباب باب الصيام، كتاب ملم؛ أحرجه )٣( 
(١١٦٤.)



لق1«اتاسالذترح ٥١٦

قضاءها،أحر ثم رمصال، من ايام خمثة عليه إساد1 فلوأف يالثالت هدا ويسين 
خمثةصام إنه  IJIa;بل لا، زمصاف. صام إنه يهال،! فلا هبلها، الئتة الأيام وصام 

أجرثا،ينال حتى كاملا، رمضان صيام من بد فلا رمقاف، من يوما وعئرين 
المثاء،مل بالصوم التنمل جواز ؤ، العلياء خلاف عل مبنيا ليس وقدا 

منايام مق صيام وأف حكمها، قو^كلأ٥ؤئم اومول بهنر مسقلة مسألة قدم بل 
ا1هموصة.الصلأة بعد ثكون الى الراتبة بمنزلة ثرال 

^١؛،١١١تهن نز؛ع محل فهدا المصاء، مل بالصوم الئلم، بغثر التهلؤغ اما 
يوديحى يطوعا، ينوم أف محور لا إثة دالات مذ ومّهم أجاره، مذ ممنهم 

تبدأأذ الختر مى ليس لأنه بالعمل؛ وأحي بالمرء، وأول أحوط، وهدا الفريضة، 
لكنذمتلئ،، ِفي دينا لكان مث، لو إناك إذ أهم؛ فالواجب الواحم_،، وتيع بالممل، 

^شلة،ضسإئم،ذلأخزغ.
أيام،ثلاثه شهر كل من الإسان يصوم أف أيصات المشرؤع النيام ؤمذ 

١^١^٠١اوم ق ك5ول أف الأهصل لكن أوآحرو، أوونطه، الشهر، أول مذ سواء 

النايتذ،زب عل الأغهال، مهها يعرض يومان ®دانك و؛قول•' يصومحا كاف ه
وأناصاتم«رُعنل أذيغرص مأحج، 

قؤالمي لإل الحاج، لغثر عرة وفويوم الحجة، ذي مذ التابع صوم ومنهات 

والماشت(، ٢٤٣٦)رنم والخميس، الأنمن صوم ل باب الصوم، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 
(.٢٣٥٨)رقم س، ائتي، صوم باب الصيام، كتاب 



٥١٧او،ةا«اسابعءقوسائ 

اكر،مأإهاارُيكمن!ئ أذ ؛ ٧٥١،اأحثسنض قال: 

هإفالتابع؛ يوم إل الحجة ذي أول من العثرة الأيام بقية صام وكيلك؛ 
أقصلأيام العموِو ررما البي. قال الأيام، من عثرها عل مزيه له فيها الصوم 

بقلإا> مج زيل إلا ابهائ، »ولأ مال: ابقادُ؟ زلا مالوا: _« j منها 
ثك.بلا الصائح العمل مى والصيام آ، بتيءار ع1مين-ئ وثالؤ، 

عثر،أوالحائي معه، والئابع ايحرم بن اللحابر يوم صوم صومه: ينبض ويا 
وم.شهر غالب اوصوم عشز، والحادي والحاشر التابع حيعا، أوالثلاثة 

كله،يصومه هؤكاف البي قإة ثعباف، صيام أيصا: المثرؤع الصيام ؤمن 
دة.بمةا•عائنه ص دللث، ست، كنا منه، مليلأ إلا أويصومه 

اسل؛شام 

الثنة،ليال جيع يموم . المح، ؤال ٌُن رمضان، يانتهاء يتته لم القيام 
تلن;لإثآ ثضأنقثنظؤ،هممح يموه س ^٤^١^ 

يلئه،ويموم الليل، نصم، ينام كاف داود، قيام قتام وأفضل ٢[، • لالرملت ه معش ١^•؛؛، 
الإئنافلأل محلبعا؛ ان بالإئارمق فهو شرعا، امصل انه كعا وهذا ا، ر ندته وينام 
عغ؛؛ةلفه فيتهجد الليل، يلثؤ يقوم ثم كشرا، نوما يأخذ الليل نضمؤ ينام عندما 

عرفةيوم وصوم شهر كل من أيام ثلاثة صيام استحباب باب الصيام، كتاب ت لم مأخرجه )١( 
(.١١٦٢رقم)والخميس، والأنمن وعاشورا، 

(.٩٦٩رقم)التشريق، أيام ق العمل فضل باب العيدين، كتاب البخارىت أخرجه )٢( 
بابالصيام، كتاب ت وملم (،  ١٨٧٥رقم)الدمر، صوم باب الصوم، كتاب البخارىت أحرجه )٣( 

تفضيلوبيان والتشريق العيدين يفطر أولم حقا به يون أو به تضرر لن الدهر صوم عن النهي 
١(.١ ٥ رقم)٩ يوم، ؤإفطار يوم صوم 



رق1ءاتالابالذتوح ٥١٨

النييال ولهدا اليومية، أعاله يدأ أف مو ليستريح القو ندس ينام ثم 
بمشه؛هئا؛س(وداود، تام >رأكوتام 

^-١ؤونضالو،هايواو: 
ثنلهسبمأشأتج، مأنتحب ثذيدعوو، بمول،ت الأخر اش ييث، جتذه 

فيتهجد الإنان كون مع الإلهي النزول وقئ اجتمع فإذا ؛، هأعفر^١١١١
هداق حصل ؛، ناجاو«روهو ربه، مى العد ؟كوذ ما ُرأدريه إليه ؤيتقرب عكتجل 

للإنسان.ح؛تممئ 

الإساةفىاشرات:

قتلهوالذكر كالوضوء لأله— —والخمد مشروعة تزال لا العبادات بقية ثم 
عثرة،عل غا يتصدق، صدقه كاف نواء افء، نبيل ل الإماي، وكدللث، وبعده، 

أميالإسان!^١ حتى مسه، عل أو ع1تهلم، بالإماق أهله، عل -^1 يتصدق او 
انجرين لسعد ه البي ُال عليها، محيوجر عليها، يثاب صدقه دللئ، كاف ثمه عل 

jمحعل ما حى علبجا، إلاأجزت افث وجه بما سص ممه يمممح، لذ *إيك وياصزت 
الروجةم( الإماق أل بغ امأتلث،«، ثم محتلي، ثا ررخص فقال: امأ:ضرى، ثم 
عليه.تؤجر ا هن. ومع بها، امت٠تاءلث، ممايل ق علتها تنفق لأنلثا المعاونة؛ باب، ين 

تالم وع(، ١٠٩٤)ريم الليل، آحر من والصلاة اكءاء باب التهجد، كتاب ^١^؛ ١١أحرجه ( ١ ) 
نيه،والإجابة اللمل آخر ق والذكر الدعا، j الآرغيب باب ونمرئ، السافرين صلاة كتاب 

(.UOA)رقم 
(.٤٨٢)رقم والجود، الركؤع ق يقال ما باب الصلاة، كتاب ت لم مأخرجه )٢( 
نوى،ما امرئ ولكل والحبة بالنية الأمال أن جاء ما باب الإبجان، كتاب ^،>.^،؛ ٩١١أخرجه )٣( 

(,٥٦)رقم بالثلث،، الوصية باب الوصية، كتاب ت لم وم(، ٥٦)رقم 



٥١٩ارااظءاسبعءقرسال،ة 

ز'كاتجاهد واناكن I^؛LJ4 عل ررالثاعي ^١^٠^: ائ ثئَل 
وثالمائملأ:مح«راا.»ىلئائملأضئ، قال: وأحب ق1لالراوي: افِ«. ثبٍل 

وتوجيههموكفايتهم بحضانتهم المائم هو والمساكن الأرملة عل والثاعي 
يكوراالأولاد، من رءايتكا تحت، ئز الدين المناكن حتى يثمل وهذا وتربيتهم، 

وغرهم.والزوحامت، الأحواتا وكذلك أوإُايا، كانوا، 
كثيرة.والعياداُت، ف، والحمد واسع، الله قفل أل فالمهم 
عبادته.وحس وشكره، ذكره عل ؤإياكم يعيثا أن تعال افه سال 

ءََْ م  9

«وسيممساساضام:

رمقاف،بانتهاء الهبملمام قرضن موسم انتهى لنا انه عغيجل اممه حكمه ومن 
قافأيضا، الإنلأم أزكان من نكن ص الذي الحزام، اتت غج موسم دخل 
المعدة،ذو موال، الح^: أصهر إف إي موال؛ من يوم أول من تبتدئ ا-لإ أمهر 

أوتريقه، أكان سواء الحج، لأداء رمن ١لأمهن وهزه دوالحجة، 
بلادل لوكانوا كنا إليها، الناس محاج قد لأنه الأصبز؛ هذه تنال اممه وجعل 

إلللوصول غالتا د،قفى انيئ هى الده هذه قإل صعبة؛ الواصلأنتح وكانّث، بسوة، 
الأنأمآ موال، مهر دخول من للحج يتاهبون سبى فينا الناس كال ولهدا البستا، 

إلأِلسعا-ون ولا يتهيوون، لا رب،ا فانيم الواصلأنتج؛ مّهلت، وق. — فه —والحمد 
إنهعقالحوف كازا U ال؟ازإل عقاج الأنام من قلل:زنا نم، زلا ناخر، نئن 

كتابت ومسلم (، ٥٦٦١)رنم المسكين، عل الساعي باب الأدب، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
٢(. ٩٨٢)رقم واليتيم، والمكن الأرمالة إل الإحسان باب والرقائق، الزهد 



لتاءاتاكاواا1ذمح

عيهي ما عو محقي الأموو هل ضن4"' محلا وامحر، والمثال الإبل من مل من 

شهرذلك بند ؤش مم وحج، صوم الخير، مواسم ، juداء ممملب فالإنان 
اشة.هذ0 عل الحئد _ أبدا، وهكذا محرم، 

عبادته.وحن وشكره، ذكره عل ؤإياكم يعيثتا أف افه وسأل 
••)محصء(•*



٥٢١اسءاسوعءسوسالاا، 

^ك٠اادذاواجثةاضق؛- ١

ئصزت،أم المدة، طالت البلاد، خارج إل الناس بمص افر نئد الئؤار،ت 
الزواج،ثذا بارأ المزق نإ الطلاق، سة وعنده يتزؤج، أن ضد مسه، عل فيخاف 
العرل؟بالزواج سمى ما أن المتعة، وزواج 

أحمد،الإمام مده—، من ائئهور عق محرم الطلأق ث الزواج ا"بموابح• 
زواجوالتعة مؤقتا، زواجا يكوف أف ثوى الإساف لأل المهة؛ مثل إيه وءالات 

ىاترئ لئل نإتإ الكاُت،، الأءو )رة ئال: ^٩^ الئ ض بث، ه >ف،، 
مى«را؛.

التحليللوثوى كإ متعة، فهو زواجه ق التوقيث، نوى قد الرجل هدا دام قإ 
Jاءللأ.يكون الكsاح قإل ءاJه، يشرط أف ئدون دلأوا~ االطلمة محلٍل ~أي• 

١^ؤسه الإنسان يتزوج أف بآس لا أي؛ به، ناس لا إلا العلمإء؛ بمص وثاو 
طلمها.اJالد ئازيى إدا 

الوقت،ائتهى إدا انه بشرط موقن، نكاح المتعة أف المتعة وبتن بيته والمرق 
الطلاقسة يثزوجها أف فهوثوى هذا وأما الزؤج، من اختيار بدون النكاح انفح 

وهوالتوقيت،، غر محذور فيه لكن معه، ونقى فيها، يرغبج قد ولكن البلد، قاري إدا 
إلالبلد، قازى إذا ظلمها الزيل أف ثلثوا لز قاِيإ وأهلها، للمرأة والخدلع الغش 

رقم)١(.الوحي، بدء كتاب، الخاري، أحرجه )١( 



اق1ءاتاكاو،اهمح ٥٢٢

لولكن حزاما، يكون الثاحيه ثذْ فمن وعشهم، خدعهم قد هدا وت5ون يزوجوه، 
متعة؛ينمى لا قإثه يغش؛ موف إنه وقالت الثيء، هدا عل وأقدم ان، الإنمعل 
الزوج.اختياومن يدون النكاح انفسخ وقتها ائتهى إدا محددة، تكون التعه لأف 

ومحتب،يصر أن وعليه الطلاق، بنية يتزؤج أن عليه عئرم انه والراجح 
يطلق.أو ظة ماويى، ^١ م الطلاق، ث شر يتزوج أو 

ضجضابط ٢- 

بيتهامن عئرج أف المنلمة للمرأة يثعي لا انه الإخوة بعض يرى الثزاوت 
الفتنة،مى عليها يدعو ما عليها يلاحفل لم لو حش مهللئا، الثوي إل محرمها مع 

ثنظرربإ قاما والاستقامة، الصلاح مى قدر عل كائن ولؤ حر اقزأة إف قائلين! 
وهكذا.التعفن من للاذية تتعرفن وربجا الزحاو، إل 

لخروجالثرعي الضابهل هو قعا عفليمة، دة نتقخروجها ل يكون وحينئل. 
ولإخواف،الأمرل هدا أرجوتوضح للضرورة؟ محزم وبدون بمحزم، محتها من المزأْ 
١^^١؟وجزاكم محفظكم، وافه 

والئز.١^ ض وأبعد أسل، فيتبجا اأنأة ماة أف شك لا ابجان٠: 
ثنالؤم من الأسواق إل اشاء حروج من تجثل ما حمنا عثنا محمى ولا 

فلتحزجالخروج إل اصتلزت ؤإذا الطلوب، هز ئهدا تخرج، ألا أمكن قإدا و7س، 
عيأي: زهنتفلأت«راا، »كمجن الض ثاو كإ 

(■٥٦٥رنم)الجد، إل النساء حروج ل جاء ما باب الصلاة، كتاب داويت أبو أحرحه !١( 



٥٢٢اسءاسبعءضسا1،ات 

وليهابموم لا حاجه تشترى أل إما ياجة، إلا وج لا ولكذ متطثات، ولا 
هعبشرائها، ول؛ها يقوم لا معينة سلعة محار هد وهي نخلف، السالح لأن بشرائها؛ 

ويقولله، ذكزُت، الى السلعة الوئ يشري أف ودللث، سهل، الأمن أف اظى أق 
ردها.ؤإلأ تتا، رصوا إل أهله، مثريها إنه للباغ؛ 

كمجزلا يمزخال، يثها ارأة ظزم ا1الةأو فالويأتىفيس ممكن، وهذا 
بزيته.متثرجة ولا ئتطية، غثر فلتكن للضرورة، حزجمت، ؤإذا للضرورة، إلا 

دامما بلازم ليس لكنه وأول، أمقل انه سلث، هلا لها، محرم اصهلحامح—V أما 

التاجر،إق أو الخياط، إل يأق الرجال بمص تجد أيلث، المنمق مى ولكن 
وربإالرحال، ونحاي، تذهب اش هل والمرأة الئثارة، ق سمى ثم أهله، ومعه 

معلفلا أهله، عل غيورا حازما زجلا يكوف أف الإنسان فحل بأهله، فتنة محصل 
الولجل،مح5لم وهي عندها واهما وليكن معها، فلينزل بد ولا كاف إدا البمل، هدا 

الرجل•هويكلم ثم أويكلمها، 
••همج•*

ثابطاسوض1سفباصاش:٣- 

—والعياذزيا او لواط، من معميه، عل أناما يرى هد الماس بعفن السؤال،ت 
أذاريد أنا أءلLْلثV، لا لكذ أناما، رأيت، آنا ويقولت أيام، يمد بتا يمدث ثم باض— 
صمةهل وما الئ،تر؟ مذ هن،ا يكون هل أدرى• ملأ طبب،، والستر عليهم، أمتر 

معهم؟يعمل فإذا هؤلاء، مثل وجد إدا ومثلأت النآر؟ 



لق1«اتاكابالصوح ٥٢٤

اقناصىمى عترها أو فاحشة، عل ثحمحا رأى من عل الواجب الخواب؛ 
أوخاف وجب ثيتد لم ؤاف ا|لءلاوب، هو فهذا اهتدى، إن ثم أولا، ينصحه أف 

الأم•وة إل أمره 
ذبكم إذا لأتمُ ض.، من نأى بإ الناس محدث أف إطلائا ضي زلا 

أفهذا تمعوا الذين الناس يصور ثم الناس، نفوس ِفي ا1نصت هذه هانت، 
لكنشر، وفيه حتر، فيه ض~ ~وا-اثمد فالجتمع حطآ، وهدا هكذا، كله المجتمع 
يتحدثالإثسان فكون ثالث،، بلا ثرْ من أكثر ش~ "والحمد بلادنا أم حإرِْو، 

وأنحطأ، انه أرى الجتمعامحت، ق والفجور والفسوق المعاصى من رأى ينا 
يعالحهااف أمكن هإدا العصية، صاحس، ْع المثكلة يعالج أف اولأ علميه الإنسان 
حصلارتياعه؛،ا من حتث الئرع من علم؛؛ بنا الإننان واقتناع مهوأول، شه، 

لمءإن حقيقية، توبه افب إل ويتوب قناعق، عن ثسا يترك لأنه السلهلان؛ من 
الدمة؛ذلك،.وتبمرأ الأمر، وئ الأمرإل موي هذا يمكن 

بلة،الط؛ن يزيد ربعا ثم يتحدث، ذم، سيئا رأى إدا الناس بعضن كون أما 
هذا.ولاثحيسج غلمهل، فهذا راه، مما بأكثز الأمر ويصف 

زآثص ثدا نصيحة مذ سقن لا الإنناف كاف فإذا للستر، بالمة أما 
ينلإأف ينبغي ملأ اد، والمبالسر معرويا إئسائا كاف إدا يئظر• فهذا معصية، عل 

بالاستقامة،أومعروئا الحال، محهول كاف إدا وأما الأمر، بول أمرْ يبئن إذ علميه؛ 
أوق.عليه فالئتر لعل، ما يفعل أف له سولت، ه نفولكن 



٥٢٥الأىءاسوعءسوسالااأ 

سيااتامس:٤- 

هذاتيع ؟كول بأل وصية وكتب بيتا، أويث وفاته وقبل رجل، دو3، الثؤالت 
امتغتىوالأن البيت، تعمثر ؤؤب له، أصحيه وق أولادو، مذ جض المحنا عل الومحق 
والئوالالتعم؛ر، وعن الأصحية، عن وؤيعه الوقف، هذا ريع عن الأولاد 

الباقي؟يصزفج ويم ركاه؟ عليه الوقف، هذا من التجمع الال هل الأن؛ 
يغثرحرف الوثيقة ق يكون قد لاثه الوثيقة، ق أنفلر أن بد لا الحواب؛ 

الأصحثة،وق ايحتاج؛ن، عل الوقف كاف فإدا الئؤال، من محهنا الذي العني 
الأصحية،ثم الوقف، عإرة تقدم يقولور٠! الناس أف فالغالب الوقف، تعمبمر وق 

منميله أو ملن، أو مخي، كيلو زلا الأقارب، من أز الدرية، من الممحاح؛ن ثم 
مواهممن اوعل محناحيذ، كانوا إذ الدرية عل إما فيصرف المحتاج، مذ الناس 

محجوزةالدراهم ثش اذ سعي ولا هدا، عل الوصه دنْس ولولم الأقاري-،، مذ 
هكذا.

علتهلتش لأنه عليهم؛ الموقوف يملكة لم دام ما زكام علته لنز المال وهذا 
وهمبالحاجة، مشروطا الأّتحقاق دام ما يستحقونه لا هؤلاء لأف مالك، 

مالك،له لتس مالأ ؟كون وحينئذ يملكونه، ولا يستحقونه، لا يز عقاحوذ، لا 
نحبسونه،ايكم أرى لا لكني ماللثج، للمإل يكوف أذ الركام وجوب، شروط ؤمن 

فيإللتلف، عزصه يكون ولئلا الست، يه لينتغ الخثر؛ جهة ِفى يصرف أن أرى بل 
محتاحونه،لا علتهم النصوص دام ما الوصية، نص عذ خروج هذا ق وليس بعد، 
أحرى.مصارف ق فيصرف بالحاجة، مشروط وهو 

••هسؤ(•*



٥٢٦

ءضارقوواسئد.٥- 

هسدك مثتُ ؤهؤئؤأ أقث آمإ  ١٣٠١٠جلوأين موله ق الثؤالت 
افه؟ذكئ ام هوالدعوة، هل الثديي، القول معنى ما ٧[، • ]الأحزاب: 

ثدك<،و زولؤأ أس آقثإ ^١^١ أزذ >تأأا -نال: اضُ قال الحزان٠: 
بالأمرأو العلم، يتبميم أو ايئب، إل بالدعوْ سواء الصواب، الثول هو السديد والقول 

دلك•أوعي المم، عن والم يالمنروف 
سديد،قول النه ئدكر الخاحة، به سد صوابا كال هوما الثديي القول أل الهم 

قولالعلم ويعلم مديد، قول النم عن والمر مديد، قول بايروف والأمر 
السرورؤإدحال عنهم، الوحشة ؤإرالة للأسامحل، الإخوان مع والتحديث، مديد، 
الثديي.القول مى عللهم 

ءمحاوهيهكاءاساضظال:٦- 
سقسعه أف يشيع فهل كلمه، شوال شهر رمقاف يشاء لواستغرق ^١^ ١١

القعدة؟ذي من ايام 
أزسفر، إما كاملأ، زنشاف صنم ظي كاف الإثتاذ أن ئدرئ إذا الحراب 

الأياميصوم فإنه قضاء؛ كله قوال وانتهى موال، شهر وصام أوبنمامحى، مرصى، 
فكدللث،نواته~ بعد يقضى قرصن ~وهو رمقاف كاف إدا لأنه القعدة؛ ذي ق الستة 

لرمضان.تابعة شوال من الست، صوم ولأن النافلة، 
يمفس٢ م القضاء، من فيها يتمكن أيام ومضت، القضاء، ق لوماوف أما 





لقاءاتاك1و،اإذتوح ٥٢٨

-٨

تفيقول أرض، قطعة أو مالأ، إما هدية، لزوجته ثيدي أن يريد رجل السؤالت 
أنرته؟محة حى 3، محجما بالتال ؤيكون المثراث، عل توثر ثبْ هل 

الهبهءإل شيئا؛ الورثة مى أحدا ووهب صحته، الإسازل كاف إدا الخواب،! 
صحح،تحإق الصحيح الإسال لأل ودللئ، جائرة؛ عطية هدْ تعد ولا صحيحة، 

١^١^>!،.ص مكوف ملة ورثته يظنهم الدين هؤلاء يموت فقد ينلم ولا 
ِمنلأخي هئ أف قور لا هإِنه ،، الئوفالنُت، نزض ِفي ئدا كاف إذَا أثا 

بالثلثلئم أفؤئ فله الورثة، ي زأثا ع؛رثا، زلا الزوجة، لا بثيء، الورثة 
الخوف،.الموت مرض ل هدا فأيل، 

الاحرين،وء؛رم الورثة، بنص يعطت أف باس محلا صحته، حال ل كاف إدا أما 
مثلالدكر فيطي هم، يألبحب تنم اكازاة نحب ظلأولأد الأزلاد، ل إلا 

••ؤصى••

الس>دواضسميطمس:- ٩ 
منإلا طه ئ اشو الإنثان قاث *أذا هيأدئوأصح: الثوال: 

م،أنونمصالجبموله«راا،ضيادئ من إلا ثلاثة: 
الدنيوي؟العلم أم الشرعي، العلم بالعلم 

الأ.جز،عئصلله محإثه يه، ينتمع علم كل عام، ا-ثديث، أف الظاهر الخوابج: 
١(. ٦٣رنم)١ يعدوفاته، الثواب من الإنسان يلحق ما باب الوصية، كتاب ت لم مأحرجه )١( 



٥٢٩اأاقاءاساوعءضسائ 

علمومد يؤو، الإساف او يزصنا فلو الثرعثر، العلم وهمتها رأسها عل لكن 
ينالفإنه تعلمها، الذي هذا تتا وانتفع الباحة، الصناع من صنعه الناس يحص 

ئدا.عل ويوجر الأحر، 

••هصى••

كأراممذنلأشانمساص:-  ١٠
غيملته وكان ه ض الزارذة الأذكار الآLن يال، إذا الثوال: 

هدا؟عل فهلثزم حاصر، 

أفضل،هي الملب، بحضور العبادة هي إذا الإنتاف أف ثالث، لا ا■يناب،: 
نثةعن كاف إما فعله أصل لأو هدا؛ عل يؤجر فانه العقلة، مع هعلها لو لكن 

ثك،.بلا ناقصا يكون لكنه الثوايت،، لثبوُت، كاف، وهذا عيججل افه إل الممرُب، 
ولم[، TA;،j،4^i]عن هثه> أعمنا عن ؤأ ُؤدلأ عغ؛جلت الله هال، ؤلهدا 

يكوذأذ اممه ذكر عند للإنسان ينغي انه إل إثارة هذا ؤله، لسانه، أعثلنأ من يقل• 
حاصزاس،،ضلأتكوللإهغالح

ؤيقول،•صلاته الإسالِفي يأق السيطاف اف أحثر البل أف لهدا ويدل 
باًللة،صلاته إو الئنوله يم ولي كافثابتا، بجا ثدي كدا. اذكز اذكزكدا، 

نة؟كوف الغفلة مع ق إل الإنناف ^١ قثزب هربة وكل الدكز، أو م ذلك، هدل 
مصوحش_، ناقصة لكنها واحبه، كاست، إدا الواحس، عن ونحزئه فيها، ثواب 

حضورالقلبإ.

'9جمىء



٥٣٠

ننوطاوشطرٌ(؟- ١١

)الشخ(كلمه يطلق أف يصح هل وبزكاثه، الله وزحمه عادكم الثلأم الثواو؛ 
فارحونوصحمثفئية، أصبحت الكلمه هذه أل صخا ولا الناس، من أحد كل عل 

ذلك؟

ُِم  الئن،كبثر إما لمر، إلا تكون لا الوق اللغة ق )شخ( كلمة الحزاب: 
كإلكن الصغم، عل ثطلق ولا دللئ،، أفته ما أو ماله، أو بعلمه، المدر ير أو 

ثسئا،ينرف لمر أو -^١٥^، كال من بالش؛ح _، ijكاد حش الآل، ثثشت محلت: 
كلمة)شيخ(الشحص هدا عل أءللمث، إدا لأنك ينتغي؛ لا أرى— —فيإ وهذا 
وعترالاستفتاء، ق إليه فرجعوا علتإ، عنده أل وظنوا به، الناس اعر جاهل، وهو 

صريعظيم•وحصل:مدا دلك،، 

٢،^:>،،^^^١ الهداية- زم اهَث -ظ الأاس 
والواقعحمه، ق مصا دلك، كال أذري. لا ماو: إدا أنه يزى لأنه علم؛ ُعإر ولو 

نئه،ولكنالفوسق ذي، ^ أذري، لا لأ:م: قط 1او الإنأان؛^١ أن 
عجل.افه محم ش لحورإلأ 

لكآرْ،إما ^^١، نن عق إلا تهللق لا )شخ( كلمة أة أرى دالذي 
يهللمقالأن الناس بعص كاف كإ وهدا لعلمه، أو هومه، ق وسيادته لثزفه، أو 

هوإمام،يقول الملية، العاiأ■مى هدا كاف ؤإل حتى العايء، عامة عل كلمة)إمام( 
؟كوفأف امشص من عل إلا )إمام( لفظ يطلى ألا يثغي ينبغي، لا أيصا وهدا 
المنلم؛ن.بس ٠^^١ قوله وكان لةأثاع، وكاو، إماما، 



٥٢١اواظءاسبععضسال،ة 

القوال،إلخاء محي طآ ملك ثن ١^٠٤ زكدبم، ك، أنك علما زمذ 
والئؤال ^١ أف ^١^١ إذا ^كانوا ٤٠الشاثة لأف الئة، من ين ^١ 

ئهداطم.ا1يلس، ^ij نن الثلأم،إلأ ثل اوئول.للمثكوا 
••محسى•*

:الإسلام( ^١^؛ ١٥١٩٣١هياب) 'jAفقرات المميذهلي -  ١٢
محمودمحمد للدكور الإنلامي( الخمافي )التراث محاب و يا؛ القوال: 

قالتوسهلة اتكلية ق للعللبة الكتانم، هدا بتدريس أقوم إق حيث قمريان؛ محمدين، 
الأول:القفزة الكتاب: هدا من الفمزي؛ن هاثين ياف سيادتكم من فأرجو محيزة، 
الأهواء،بؤ لائريع ررهوالذي القرآن؛ فضائل محاب ق الترمذي سنن ق جاء يقول: 

ثتمفيولا ، ٧١'ئزة عل يئاثى ولا النلإء، منه يشع ولا الألسنه، بؤ يلثس ولا 
ثتمفي)ري ق\صلأو\م'أ اليآ قول مذ ر>وانعللأئا محابؤ؛ ق وجاء ا• ءجاتتتاار 
الىاكائق ظل ِفي ودلالتها القرآنية الإشارات نوصح أذ عيا يبغي عجاسه٠ 

حديثجاء ثإ حدين،؟ أم أثر، هذا فهل الشن®• مرتبة حا وبئ العلم، إليها وصل 
ايعن ^٤^١ محاس ابن فئن ^١^^٣ الي حديث ولتتدكر فقال: أيمحا، 
هدا؟صحه قإ ٠، النار*؛ من ينشوأمقندْ علم بثم المران ؤ، مال ررش مال• نه اه 

اغؤاثك، لا القزآن وءجاس_< يظن، صحته ق لكذ حدينج، هدا الخواب،: 
وباُيل،حث، فيه الإشارات٠ مذ يكنه ^١ ولكنه عغجل ؛^ ١١كلام لأته سممي؛ لا 

٠رنم)٧ بالقرآن، التمسك ق باب القرآن، فض-أئل كتاب أخرجه )١(  ٠  ٣(.٠
تسيركتاب (، ٣٦٥٢)رنم الحديث، تكرير باب العلم، كتاب داود؛ أبو أخرجه )٢( 

(.٢٩٥٠رقم)برأيه، القرآن يفر الذي ل جاء ما باب القرآن، 



لقاءاتاسالفتءح ٥٣٢

شكَلأ والفلاسفة افصل أخل من ؤءئب انموفتة إلها يرمي ام فالإشارات 
باطالة.أنيا 

يهداالواقع، ضيقها يهإدا ع;دث زنا اوكون، عجائب إل الإشارات وأثا 
١^١^٠القرآن، أثازإَصا الوائ، ضيقها الأثأأء من ■^١ لأف به؛ لاثام 

قوئعت.وقوعها الإئسان يظن ولا الخيال، ق يدور لا الأول ق وكاين، ضيقها، 

يمرمن عل محمول وذللت، مشهور، فضحح خدا، عباس ابن حديث وأما 
الأهواء،يرأنل نفمثل العربيه، اللعة أوتقتضيه ^٤، ٤١١متقيه بنإ لا برأيه، القرآذ 

سويمتارخه^١٠ ^؛ji تعال• افب مول ل، يقول فمثلا• بآرائهم، القرآن يفرون 
الحقيقية.الد وليست، اشمة، باليدين ا،لراد يقولت لالأممة:؛ا■[، 

عليه.استول أي; لالأضاف;؛ه[ ه آلتمح، ؤ تعال؛ موله ل ومولت 
بإأز ١^٤، متقيه يإ اكزآJ م تن أثا بزأيه، ١^ قم فهدا ذلك،، أية زظ 

بؤ'بأس لا ندا قإف له؛ شرعية حقيمه لا حيئ الثغة متقيه 
••)محصى••

جواز٣ساماثليجااعونيءا- ١٣
فهلملأ، يصوم وهو زوجته، واقع ثم تمل، صيام صام رجل الثواوت 

جدثعلأ؟فه عبادة كالِو، حيئ اليوم قدا يقضى وهل ذللث،؟ 3، إيم عليه 
المصيام لأن حرج؛ الممل صيام روجتئِفي جالإ س عل ليس، ابواب؛ 

أمعائشه عى حاء وقد قطعه، ساء ؤإل أمصا0، الإسان ثاء إل والتطوع ثظؤغ، 
عندكمهل عائشة، ®يا يوم دايتج اطه رمول ل قال قالثات لأ.بمها ا،لومشن 



f_l  ٥٣٢ءقرسائ السابع

محنجعاوش1 ا، صائم ®هإق يال؛ ثيء عندثا ما اممه، ومول يا ظل,' قالتاث ثتيء؟ا، 
ساف زئول زجع ً ياثش: زور- جاءثا -أو هديه لنا ياهديش ه اممه ننول 
دالأسئ1، لك ويدحثأت —أوجاءئازور— هدية لنا اهديت اممه، يارسول ءلتأ 

أصنحتكئت ررقد ئال؛ ثم قأكل، يه قحئت . ٠٠راهائه ثمال! حيس، ت قلت هو؟اا راما 
٠٠١١٢^.

أوبئرب•أونأكل، سواءبجاع، الفل، جوازظع عو وهداليل 
3لأ—٠^— يوم كصوم معتتا، يوما اليزم هدا كال يإل قضاؤه، وأما 

وزال.انتهى ومد معم، بيوم مميل الصوم هدا لأف ينقى؛ 
ولكرريمضيه، مإيه الشهر، مى ايام ثلاثة كصيام معم، عتر كال إدا وأما 

الاتحباب•شبل عق بل الوجوب، نبتل عل لتس 
*•ؤصى•*

غةأ(امك1ةبياساو،ت0ل:-  ١٤
حئزكاة إحراج أرادين، ^ حليها، زكام أحرجت، امرأة هناك الثؤاو،ت 

زكاةقمحرخ أذ لها هل تال! الأن وهي فيه، عق زكاة لا وقالت،ت رفضتح، والدتها 
علمها؟ئوون الزكاة أحرجت، الماضية الئنه ق أتنا مع عالمها، يدون والدتها حن 

ومثرؤع،ومصالحه حم انه سلئ، لا مهدا حلثها، زكاة إحراج أما الخوابهت 
ذق،م ذل، كا ١^، تثغ إذا -لإ؛ها زكا؛ همج أذ ١!;^ م دالزاج؛ح 

الئىعن الصجيحه الأحاديث، 

(.١١٥٦رنم)الزوال، نل النهار من بنة النافالة صوم جواز باب الصيام، كتاب مسلمت حرجه أ٠ 



رق1ءاتااسائفمح ٥٢٤

محيزأثث، ؤإل بأس، 3لأ ووكلئها، ، iijSأذنت،ِفي فإن ١^١، حئ زكاه وأما 
كهزي تن قلمئ أنها كانت، إذا مع َلأ الزكاة، همخ أذ فلا:وثها ثيء، ^، ١م 

زكا0،فيه مذيمووث الثيء ئمذ العيء، ب؛ر، حلاف فيها السأله لأف امآ؛ ق لاركام 
واجبة.فيه الزكاه أة والراجح فيه، ركام لا يقول! من ؤمنهم 

الوجوب،،تعقد لا الأم لأف بواجس،؛ وليس يطوعا، فة5ون الاصية الئنة وأما 
•إذما بدون محرجه أن لها وليس 

••)هصى••

ا1طبمرةثله سب اسودايذي - ١٥

الجدايتج؟مذ وعترها التلاوة جود ل الطهارة محب، ثل السؤال؛ 

هويلنا! هإو لا؟ ام صلأ0، هو هل التلاوة! سجود عل ينسي قدا الجواب! 
أحدث ١٥أ-هوؤب!صلأ0 افه يمل ®لأ ه.' السل لمول الطهارة، لة وجبث صلاه، 

حىيتوصا«أاا.

الئيء.بى حلاف، فيها والمسألة الطهاره، نجسؤ إلإ ^L^*؛، للمز إثه ملنا! ثإدا 
ؤإلأطا>ا، كاJ إذا إلا اأزءُ بمطه لا  -صنيود أة نزى والدي 

يجال.فلا 

فهناوصوء، عتر عل يكون ومد بنته، الإسال ياق فانه الشكر، مجود وأما 
عليدل و؛وا الثكر، ونجود امحوة، نجود بئ المنى منرى بمجد، أف بأس لا 

بابالطهارة، كتاب ومسالم؛ (، ٦٥٥٤)رنم الملأة، ل باب الخيل، كتاب البخارتم(• أحرجه  ٢١١
(.٢٢٥)رنم للصلاة، الهلهارة وجوب 



٥٣٥اسءاسبعءثرسائ 

بئريصل وهو إسائا اف هلو ثبوز، لا الصلاة ِفي الشكر سجود أن المرق هدا 
فإنهسجدة، بآية ونز القزآد٠، يتلو لولكف لكن للشكر، ينجد لا هإثه له، بولد 

وسجودطهارة، من فيه بد لا التلاوة تجود أق النألة، ق أزام الذي ثهدا 
الهلهارة.له يشرط لا الشكر 

ممزأ1لأ ضي ولكذ الونش، طوو لئلا خفئا، نذوء'ا كان ^١ از زلا 
سواءتيازة، م إلا المزآف بمزأ أًلأ للإننان فالأفضل هازة، طل ه؛لا 

منليل لأيه طهارة؛ شر يمزأ أو لة لكن دالسا، ظهر عن أو ١^٠>^،، من قزأه 
محوزلا فالخنابة الحنابة، مذ إلا متطهرا، الإسان يآكوف أف القزآن قزاءة ئزوط 

صيأن:قزأاكزآنض:ظ
*•هصى•*

حكهااسطءابيصآخواسى:- ١٦

بدعاءيقومون المهاية وق ذكر، حدث عل الناص؛شعوف بعفن الثؤالت 
صحح؟هدا فهل آميرأا، يمولون• والبقية يدعو واحد حماعل، 

ليمنوهو سنة، صار عادة اتحد فإن عادة، يتحد لم إدا صحح هدا الخزايهت 
عنيعلمها لا ؛دعة فهدا؛الدعاء، حتمواوا جالكلمإ عادة، هدا كاذ محإدا سنة، 
الي

عغ؛ْلاممه يدعونا ثم يزغيب، أو وعيد،  ٢٠٦٢يمز كان أحيانا، كاف إدا وأما 
الإئناذيمثله قد فالعارصى والعارض، الثاس-ا الثيء بئ يزق لأنه بأس؛ ملأ 



لق1ءاتاكاباهتيح ٥٣٦

بنصنته يصل أحيايا ءقهائ؛آؤئمُ لكف كإ عليه، يلام ولا أحتايا، 
لحماعه الإنسال يصل أذ ُننة فلبمل دلك ومع حماعه، اللئل صلاة ق الصحاه 

الءj،١لأأv^صلاة 
••ؤصى••

١٧-

ملاممع إلا استيقظ فإ مجدة، آحر ق فنام إمام، حلف—، مصل صل 
نهوللماموم؟نهوالإمام بان علتا الثهو، نجود ؤيجد يتم فهل الإمام، 

التثهد،إلا عله مل وما تجدة، آخر ل، ثام الإي الرجل هذا الجواب• 
وينلم،المأموم هدا يتشهد مولث الئجود، مئ وقام انتبه، الإمام تلمم ول،ا 
اJثهبنجود يتحمل والإمام الصلاة، مى ء مل يفته لم لأئة علميه؛ شجوي ولا 

ظئوfلإثتتيt٠ناثلأة.ءنالأمومإذاكاف 
ينلمأولم مدة، بند إلا يدكن لم كاف محإف ؤيثلم، يتنهد اذ علميه ويجب 

كامااة.بالصلأة يأبأ أذ عليه وجب مدة، بند إلا 
^^لها\محمذملامبمأنطم

يسجدولا ؤيتلم، يتشهد اذ علميه فيجب يتشهد، أف علميه محس، انه الإمام بع 
لإمامه.ناع انه دلل—، وُصبب للسهو، 



٥٢٧الأقاءاسبعءقوسائ 

جوازإماجامجلرةاءضىJجص:- ١٨

بالززجفهو ، محدها.LJويس زى؛، لد:بماءلأء اوأة لكنت إذا ١^: 
زوجته؟عن الزكاة تجج أف 

 :،^l^ ،لإزلكذبزلأ;أز,ثواك،بمي:^١لكنت نعم
ابنها،أو أوأحوها، أبوها، او روجها، عئها وأحرج الزلكْ، منه ًّرج مال عندها 

أ-محرجأذ أؤيد أنا الزوج: وءال مال، عندها كال لن حش لكن؛إذن٠ا، بأس، ملأ 
تعدام ليس والروج مال، عندها يكن لم لإدا إذما، بعد باس ملأ حليلئ،، نلكم 

بمدراعئ من سع فإنما عبجا، يمج أف أحد لتس وكذللئ، زكانما، لإحراج 
الزلكةونزم.

••هصى•*

ضابطا'واماسأ- ١٩

صحيحة؟الزيادة هد0 مهل العيد، ايام يريدِفي من الناس من الئوال: 
لثزلأيضا؛ عيد ثاكالث، زاكافي إثLلكل، فيه بز عيد الأول اليوم الخزان،: 

هاثتابم، آبا يا ُدعهءا تعنيان: صغمّت؛ن ٌءع عندما ءقوادثلأ0ؤئم اللمي 
أثامعيد«اُ
الأياميجعل الإسارن أف حرج ملأ ثلاثة، الخمع وأقل جع، اءآيامءا وكلمة 

زاكالث،الثانج، اليوم فصيام الصيام، زهي ناحية نالة إلاِفي عيدا، كثها الثلأة 
لكنومن النساء، وكذلك ركعين، يصل العيد فاته إدا باب• العيدين، كتاب البخاري• حرجه أا 

الذياللب ل الرخصة باب الخيدين، صلاة كتاب ومسالم; (، ٩٤٤)رقم والقرى، ليوت ال 
(.٨٩٢رقم)الميد، أيام ق فيه معصية لا 



لقا«اتاسبائ،توح ٥٣٨

ايامأل همنلوم الحجة، ذي ق أما يبور، لا يهدا كالعيد، حرام، شوال( شهر من 
ولعلكأربعة، صارمحت، الحيي، ليوم ايام ثلاثه أصفنا فإذا صومها، يجوز لا الثفريق 

الأضحى،عيد العيدين! ل ايام يلاثة هي فنقول! أفراح، من الناس يمعلة ما أل تريد 
الفعلر.وعيد 

••ؤصى••

امير:عنى - ٢٠

ويأتونالزير، عل بالحرب يمتفالول أناس هناك الأعياد، يمنامئة اوسؤال! 
توضحالشخ من فتوى نريد فقالوا! الرير، عليهم فايهرثا وتاليا، وسيوف، بأهانيج 

باحد،قهير حمزة عمه إل اممه.ؤ•' ومول عن يقول اليتم، الحديث، صحة وما ذللث،، 
مىجوابا نريد نحن العوام! فقال الئيء؟ -آدا يتجمع عمي لحم فإن الزير، فقرب 

ثركه.ؤأ مستعدون ونحن الزير، عل الثيح 
كالدف،ليس لأنه المحرمة؛ اللهو آلات، مى الزير أن نفهم الذتم( اُبمواب،• 

اميأى زاشاء أبيح مما وهو الأعراس، 1ام \ذجو ئه مما؛١؛^، الدف، 
والرحال،للناء يال،! من العلناء ومي فمهل، اء للنالعرس منالة وق الأعياد، 

ائالة.ثدْ ق الباب نفتح لا لكننا 
ت3لريتاأشد وثغمته ١^^٠، مى صودا أشد الزير لأن كدلكؤ؛ محليس الزير أما 
تاخهلا لحزام، أبا العازف ي، الأم لأف خزام؛ يهز م، بماز ملأ للإنسان، 

اسثناؤْ.الثق لحاءَِفي نا إلا منها 



٥٢٩الأتاءاسبعءقوسائ 

٢١-

>سللميل، ركعات، ثلاث من وملم القيام، صلاة الأئمة أحد صل الئؤال،ت 
هدافهل بالوتر، أتى ثم مئم، نم بواحدة، فأتى فقام ثلاثا، صلينا فقالوا! ذكروه، 

سح؟

المضلأة أو ثم أذ الإنمان م نجن فبم،-: اف -بارك أولا الزاب 
ثزجعأف زخث ^١، الثالثة إل ئام هاِذا قوادقاذلإصومُ الض ثاو ؤا م، نش 

قامإدا الثجل أف عل ص أحمد الإمام إف حر طرأ، ثد ولوكاف يكر، إدا 
ئإذا ض: اشتر، ًئلأة ل الثالثة إل قام ثكاي ام، ضلأة ِفي الثالثة إل 

الصلاة.لتصح الرحؤع؛ عش وحب نهوا، ؤإفكاف القيام؛شت،، 
حرالأربع ؤيتم محه، بأس لا للأربع إتمامه إف نقول: ذكريت، الدي الثال وق 

به•باس ولا الرجل، هدا ئنل كإ الوتر، صل أتم إدا لم وتران، بميم ؟كوف لا 

منيارة١^١٠ضراصد،اءوىإوصا:- ٢٢
الشهداء؟لقبور المرأة زيارة حكم ما الثوال: 
ررلسه الثى لأف المحور؛ ثرور أف لها محل لا المرأْ أف الصجح ابوابؤ• 

بأس.ملأ ونثمتؤ، ووقفت، محي، عتر مى باشرة لومريتح لكن ، المحورُ را.يراُي، 
المور،الماء زارة j باب الجائز، كتاب داود: واو ٢(، • ٣٠رل ، ٤٧١)"T/ أحد أخرجه )١( 

مجدا،الشر عل يتخذ أن كراهة ق جاء ما باب الصلاة، أبواب والترمذي: (، ٣٢٣٦)رنم 
٢(،•  ٤٣رنم)القبور، عل رج الانحاذ ف التغليظ باب الجائز، كتاب والمائي: (، ٣٢رقم)٠ 

(١٠  ٥٧٥)رنم القبور، التاء زيارة عن الهي ل جاء ٌا الخناتزا كتاب ماحهت وابن 



لقاءااتالياو،اإذتوح ٥٤٠

البميع،أو أحد، شهداء مواء القثرة، نيارة لمصي سنها من عرج أن الحظور 
أومرامءوصاحمه•

المبررةذ0 إل وقاوت وصاحثه، ام، قتر اصتش من العلياء ثمن 
للمبر.زارا لأكون القبة حاؤج من فالواقف جدرا، عاثها ان يمعنى• محجورة، الأن 

البقيع،ولا الني مر لا مهللما، المبور يزور لا المرام أف فالرامح• 
صنم.زلا الشهداء، ولا 

٠)محصى•  ٠٠

آدم:يوسوسد؛بني اهبملأن أعماو ' ٢٢

إمح؟"محشم تن عثك؛ لإ ؤوماَ؛اف الشيطان! عن عغ؛ثل افب مزل ق الئؤال،ت 
وأعوانهوأنصاره الشيهنان دعوه أل عل ذلل اآ'اأ[ ]إيرامم؛ره ثأثتجمتر دعية؛ أنا 

الثي3لانأؤلياء مذ الناس يعص أف ممرا ونمع نرى ثم والإمحاء، الوسوسة هي 
أمل، مال افه ال بئ نوفق فكيمح حارقة، باعإل يأتون أو الهواء، ِو، يطثرون 

التوصح؟فتريد عادية، غير بأعإل إتيانم ثم دعوة، إنه الشيهلان1 
علالثساطين تعينهم للعادة حارقة يافعال يقومون الدين هؤلاء الخوايخ! 

فمثلا!يريدوف، ما عل الشناطين فأعانتهم الشي3لان، دعوة أجابوا لأمم دللث،؛ 
باش،يثركوا أف بعد إلا الخوارق هذه من به يقومول بإ يقوموا أف لهؤلاء يمكن لا 

أسهأوما أواذبح، اسجد، التنطان! لة يقول، أف إما الشيطان، يهلاءة به ويكمروا 
نحملهموالشياط؛ن الأمور، هذه ق الثناط؛ن Jعيتهم ثم وكهما، شركا ؟كون مما دلل—، 
محعلواالديذ هؤلاء اف الإساف فيفلن يرومم، لا الثاس لكن البمدة، الأماكن إل فعلا 



٥٤١الهاءاسبعءقوساهت 

الشياطن.وأولياء افه، أعداء من افقيمة وهمِفي الله، أولياء من الخوارق هده 
إداحش ذكرت، مما أعإ وه ثأتئثتن دءأ3ؤ ئ وثآ وقول٠ت 

قنآ  ١١٩مول: مثن الشيءلال، أخاب مد ئإنة ^، ١^ !ق الإنناJ ذ-ثا 
ثيعوم ص لخية، لألا زلاميزة، ي، من زلائم ّاكلان، يئ هوكب 

فاستجبتمل.إليه دعومحم ما 
••محيى••

^نبممم،إواتضضةاس؟- ٢٤

ثزغاصرات،;ل ؤوأ.ثم العيد، نملأة الخانة الثؤال:سممماملاركعة 
تهو؟سجود عليه فهل لمامحة، اق 

التكيثراتتبما —وآعتي المحي صلاة اككبثراتِفي ترك إدا الإسان هدا الخوابخ: 
كانتالائساف يا أش إف ئنة، التكبثرات هد0 لأل بطل، لا صلاثه محاق الزائدة— 

نسيانا،تزكها ^١ ظه، خزخ ملأ يا، نإذَلي:أن كوابه، وأكثز لصلاته، أكمل 
لعانجب انه السهؤ نجود ق القاعدة لأن وجوبا؛ لا انتحتابا، للهو؛ يجد فإنه 

معثتهإن هإثاك صلأتالث،، بطلش ثعمدثه إدا الثئء يعنى! عنده، الصلاة يبطل 
نجبلا هإJه عنده، الصلأة يطل لا كال ^١ وأما وحوبا، ، ١١ظتنجد نا١سا 

متعمداالأمان تركها لو سة، التكبيرات وهدم الماعدة، هئ هدأ له، الجود 

للهو.ينجد أذ لة ينتحب قلنا؛ مسياثا، يزكها هإدا صحيحة، فملأته 

لونحء الأول، دون الثافة الايثة ق الزائدة اصرات ُتك ثامل ولا 
واحده.^٥ الثانية السجدة وق تزان، ثلاث الأول الثجدة ِفى —مثلا— 



٥٤٢

جوازه،لأةاهدرضمماقهو:- ٢٥

الراؤيح،يصل، الإمام فوجدت العشاء، لصلاة لرام اُاشجي دخلت، الثؤالت 
متفردا؟العشاء أصل ام العشاء، ث التراوح أصل فهل 

التراوح،صلاة يصلول والناس اشجي إل الإثنان دخل إدا الخواب! 
منا٥^١،كاف إذ م العشاء، سة معهم يدحل ئإثه العشاء؛ صلاه يصل لم وهو 
العنا؛محل النافر لأو الإنام؛ تغ م الأول اومحنة ل الإنام نع دخل ذئد 

الركحاتمى عليه مل نإ فيأئ يقوم الإمام، نلم إذا قإيه مقيها كاذ ؤإذ ركعتئن، 
الأربع•

نافلة؟خلف، فريضة أصل ، كيفمحاتل؛ يقول وهد 

حيح،السل. عهد وعِفي هدا قإف نافلة، حلف، فريضة صل تحم، نقول• 
هومه،إل يلءهب ثم العشاء، صلاة اي. مع يصل بخينق جل بن معاد كاذ 

ئريصة.ولهم دافله، له فتكون ، ^٠^١١٥١٥ص ى مبمل 
حيصلوا وأن النلمئ، عن ينفردوا ألا فالأئصل أحد، معه كاذ ؤإذ حتى 
الفريضة.ؤينووا المنلمل، 

••)محسؤ(••

الصلاة،كتاب، لم; وم٧(،  ١١رقم)نومآ، أم ثم صل إذا باب الأذان، ياب البخاري; -مجه أا 
(.٤٦٥رقم)الياء، ق القراءة باب 



٥٤٢عغرساهت السابع  ٠٥٥!

٤اضروامحاو نوجة اسرهن عص وجوب ' ٢٦
عمة،الغم وزوجه حالة، الخال زوجة ينادون بلدنا ق عندنا الثوال! 

يكونومد مصافحة، يدون بك ترحب فتأق عليه، محكثث أن بأس لا انه ويروق 
وهيبك، ورحب اتاتحح، عل مى تدخل ولكنها تنة، الأربع؛ن عمئهافأدوعن 

كاثث،مأزمحاِفيذلك؟
،٣١وزوجة محزمها، لغر يكثف لا فالزأْ حطأ، أنة هدا ق رأسا الخواب; 

ألمالواجب محرم، فهي الأد-ج، أو الابن، زوجه أما بمحزم، لبمتا الأخ وزوجه 
للئرع.العاداتا نحضع 

فاننحور، لا هدا إف ت ويقول أولا، وينصحها النصر، يغص أف بجسا 
لبمت،كامئ، إدا لكن البصر، فلئعص سممد نإ ؤإذ العللوبج، هو فهدا استفادت، 

١^^١.^لإنهلأ:اقإوها 
••هصق(•*

يركته!اليتاض من الدين أداء وجوب ' ٢٧
ِفيييمى فهل عليه، متبق ٌبلح ليف التلبنم، وعليه توفي رجل ااسؤالت 

ذمته؟

أدىمد كاف إف ليف،، التلبمئ، مبلع وعلته الإنسان يومئ إذا الحواب• 
لكفنإف الورثة، عل تكوف والاءي برئ، ممد حنانه، ق علله حلن، التي الأقساط 

•اليت، ولوببح فورا، يودى أن مالواجب، يولم، لم ثيء عليه بمي مد 



}ق1ءاتاسالفمح ٥٤٤

محون1ىسناسوات:- ٢٨

اجدْبه اتصلت إذا الناس مى ممرا أف ت ضن بالذات رمقاف ِفي النؤالت 
بناعة،الإفهلار مل العصر، صلاة بند يتيقغلون الناس وبعض نائثا، 

كلأ؟الصلاة ثارك محت، يدخل هدا فهل ؤنصف، ساعة أو 
الطJق،١^ ص ١^; ثوجن، الذي الئلأة تزك أو رى الذي الزابه: 

أنهشك لا لكة الإنلأم، من الإنماذ ئه بجج فآد اكاJوات، بمئس تزك وأثا 
وافهالغراب،، مى هدا يصلي؟ ولا يصوم كيف الرجل• بهيا ؤيقال فايق، 

النثنال.

••9صق(••



٥٤٥بمدm؛] مض أىرىءأرقاض 

ارأئءاثضعسوساض
-G^S

و1صحاده،آله وعل محمد، هثآ خمذ وتلمم الله وصل العالن، وب فه الحمد 
أماثني:الدين، يزم إل باحان ينهم ونن 

الخمثسيور ئو والثوم حميس، يوم م أموعِفي كل محم الإي اللماء ئو يهدا 
■(.٠١٤١٦عام)شوال نهر من عثر الثامن 

ش؛نآواتصضرةاسرات:
النماء.هدا ق الكريمة الاثة هده عل تكلم 

ممه•لأبمومأبن ءائتوأ اؤ؛ث قي ني•' هنلؤ متّثر 
الفاصلة;والأخلاق الآدام_، من لمائه اطه ما حملة ل عئؤثل افه يمول، 

[،١ ١ ه قمم محل بجبجأ أن عتكة مم ين مم ينثر لا ءامنإ ال؛ن ؤكآ;أرا 
هدهق الناس جعل تنال افه أن المعلوم ؤمن والازدراء، الاستهزاء هي السخرية; 

يممقننا لإ ثؤى يئسثو0 أمن و تنال؛ افه ممال محليقات، الدسا الحياة 
يتمتابمصمم لتقخد دمحكثت تني( مث بمممم متثنا ألولأ آلثؤة ؤ، ثعيشتم 
هناالمزاد ولبمل المصالح، ِق بعصا __ لثثحر أي; نثغاه 

آ'ك؛موسرلأ بؤ ءن< تتثيم قثيثا آثزَةئ< ؤ تنال; اطه وقال الأسهزاء، 
رأ'لإرمنييلأه]الإراء;لآ[.ديجتمي، 

منهبعضهمأعلم العلم؛ سماصلوزِل فهم الناس، ؛ Juالممضيل هدا إداثث 



لتاءاتاالب1و،السوح ٥٤٦

والبلاغةالنحو من العزق الثعة كعلوم الوسيلة، وعلوم الشريعة، علوم ل بعض، 
وغثرها.

مدومذ ثمنهم رزمه، لهِفي اممه بنط مذ يمنهم الررق، ِفي يمماصلوو وهم 
مرزنُ.
ومنهمالحالية، الفاصلة الأخلاق دوو فمنهم الأحلاق، يمماصلولِفي وهم 

دلك.يوف 

دلك.يوف مذ ومنهم الخلقة، الثوي فمنهم الخلمة، ل يمماصلوف وهم 
ومنهموسمح،، حتت، هوذو من ثمنهم الخنمس،، ق كدللئ، يمماصلور١ وهم 

دلك،.دول 

ّدونه ممن ينحز أف لأحد محور فلا 
مرهمن مأ تحز لا ■1\نث\ أوي عةق؛جلت افه يموو الأية هدْ ن، 
منبعمنا ينحز أن وينهائا الإيإن، ووصم_إ شحاطيا [، ١١لالخجراتت

السحئستيذا سخريته من لزم هواش، كاف ؤإدا عغيْل هواطة المفضل لأن يعفى، 
الرسولقول يوحي هذا ؤإل عغ؛؛ْل الله يممدير ساخرا يكوف أن دويلث، هو الذي 

ئإنالهَهزالئم«اآا.الثهن، ^;^١ 

الأمربيدي الدهر، وآنا الدهن، بمس، آدم ابن ت القدسي الخديث ثق 
أهل4امحواءان((رىؤ

(.٤٢٢ رنم)٦ الدعر، ب ص الهي باب وضرئ، الأدب من الألفاظ محاب سالم: أحرجه )١( 
(،٤٥٤٩)رنم لالخايث:أأا[، ؤونا؛يئكاللأألئنره باب القرأن، ضر كتاب البخاري: أحرجه )٢( 

(.٢٢٤٦رقم)الدهر، ب عن الهي باب وغرها، الأدب من الألفاظ كتاب الم: وع



٥٤٧ادقاءاثضهثرسائ 

قأو (، Jlilأوِفي العلم، ق دونك هو الذي الرجل هدا مذ ئخر فلماذا 
الثنب؟ل أو امحس،، اوق الخلعة، أوي ا-ظق، 

اضهو صورك ي ^١ حزمة والذي اممه، هو الفضل أ-ءطاك الذي أليس 
يكوناليوم ساحر رب محممه محل هفييأ أن ■ءغ؛جلت الله قال ؤلهدا ا عَقتجل؟ 

ثيءوهذا العد، ق فاصلا يكون اليوم مقفول ورب العد، ي يه منحورا 

ءب-
بمنلم يذيب أحاْ عم ُرمذ دالن انه اللمذ. عن يزوى الاثار بعض وي 

خنى:شلة((رأ/

١^^٠١؟وخمك ))لأخم\صص، نفي\لأ/\يخ\:
عإر0.مذ يسخر فلا يه، افه أدبه بإ يتادب أف الإئنان هل نجب إذن، 

ننمه:محا يتووأ أن ^^2 مسمرقنلهتعال؛ 
ه■يهلألإ أن ^r؛؛J نء ين دثاي ولأ ننأم عل ءؤأ أن ؤع-ؤ، تعال؛ قال 
هداإف أحد! يقول لا حى بالتفصيل والرجال النساء عل وثص ١؛!، لالخجرات:ا 

وحدهذ،النتاء يكز لو بالنثاء، أو وحدهم، الزجال يكز لؤ بالرحال، حاص 
همفالقوم واشاء، القوم بئ جع إدا والئناء، الثوم بئ المرى نعرف وببمذا 

^^ذئمبيلالثخالزاشاة،إوالقوم ؤإلذكن ؤاشاةئنالإuث، الئخال، 
حديثهدا وهاوت ( ٢٥" )٥ رقم والرقاق، والوؤع القيامة صفة كتاب 1حر الرماني; أحرحه )١( 

بمتصل.إسادْ وليس غريب حن 
حديثامحذا وقال؛ ٢( '٥ )٦ رنم والرقاق، والولع الميامة صفة كتاب آحر الرمدي; أحرجه )٢( 

غريب■حس 



لق1ءاتااساءصمح ٥٤٨

يشملفهو يومهم، إل ارسلوا أمم والثلأم— الصلاة عليهم — الرنل يدكرق ما 
والقومالإuث، ئن الشاء صار واشاء، القوم ذكز إذا لكذ زالإناث، اللكو3 

وعءلأ;ألآوأصةهجأالذكور، ئم 
إ'لآلةفهلسمات;ا\[.

هلإثة _!؛؛، لا ما علته نقوو وألا الإخلاص، يرزقنا أف عكيل افه أل ون



٥٤٩الأقارارق،|سءقوبمدائ 

الأئإر|إا

وتراءصممرأن؛١- 

ؤيدهبولحدق، يلغون بنضهم اف وهي الطلاب، ض قضية هناك الثؤالت 
صلاة-مثلا- ؤبملون القرآن ؤيقروون ابثابة، ثى بملهروا أل يوف المدارس إل 

عانة؟صوم من حكم قنا طهارة، بدون الظهر 
لأفالقرآن، ^١ أف مل يعتسل اذ حنابة أصابته س عل الواحسج الخواب! 

مسامزأ أن للإسان تحل ولا الراجح، القول عل حرام ا-خبح عل المران ؤراءْ 
وهوجب•المزآن قراءة بنج المران بن 

الواجبات،عنه ينفث لا بايع، فهو جنابة عانه صار إدا انه المنئوم ثممن 
نعم،ت فنقول الأستاذ، يعامني أن تأخرت إن أخشى مثلان التلميذ يقول مد لكن 

الأخرة.عفونة من أهون الدقا عقوبة ولكن الأستاذ، يعاقبك، قد 

—والعياذعفلقا إي آتى هد ءإيه أوأصم، أكم، حدثا وهومحداث< صل من أما 
كفنائهوكافت يدث، وهؤ صل من أن ث؛محذآلئث حنتثه أبي( مدهن، إن حى ؛اف~ 
اكلميدعل والواجب، خطثر، فالأمر عغهْل افه بايات متهرئ لأنه الملة؛ عن، محرجا 

ثمالمدرسة، إل ئكدهم1ا تأخر، إذا يقول— ~كءا المدرمم، عقوبة من تنسى كاف إدا 
منهاستادلن( ^١ الأّتاذ أن أؤلن ولا ؤيتطهر، يذهب أن الدرس أثناء ق ليستأذن 
ئ.وقأف العير هدا واعتذر التلميذ، 



لق1ءاتااكاوااهتوح ٥٥٠

-٢

أوكلتوقد رض،  UIوالأن يدي، 1^ تنه كل ي الفملر زلكة الئواو: 
مذنبا؟أوأكون دلك، ل محق مهن آحر، نخص إل إحراجها 

ولوكانحتى مملرْ، زكاة بجرج من يوكل الإننازأذ عل حزج لا الخواب؛ 
الزلكة1زقإنياج الفطر، زلكة نناءٌقإخزاج خاتن، ئت! ِفي فالتوكل ئذر، بلا 

نفرك،ء وبجا ١^، هذه خذ س وقال:;i زلكة الإنأان م كان في أيضا، 
ملاباس•

 Lمنالكن-،عنزة إطعام ~وهيا يمم كماره علتالئؤ كال لإ أيصا وكدلالئ
ؤإفحتى النيابة، تدخلها مما الأمور هدأ لأل باس؛ ملأ عنلث،، يْلعم من ووكلث، 
باس•ملأ ثظرك، عل ووزعها فطنه، يه وافر ا1ال، هذا محي وقلث،: المال أعطش 

*•ؤصى•*

٣-

lj^ : محيزظ للوعاء؟ الدفن ِمن ١^١٤ القي:ند عئد ١^ محي نا
المبورب؛ن المثي محم وما الزيارة؟ لقصد لتميتزْ الأمم أوكتابة علميه، علامة وصع 

بالحذاء؟

١^ؤالدثاةلاثداعئد ١^ \لئوذ:نو الأول: الثؤال إجابة الحناب٠: 
*انسئفرواوقال! علميه، وقفن المستؤ ذقن من مغ إدا كاف السل. لأف الثنة، مذ 

٢٠٠٧١ء1دالخي،ومول: فممفث الآنبم1ل«راا، قإلأ ، ١٠٤٠٠^ه ذاحدا لأخئي، 
(.٣٢ ٢١)رقم للمت، اشر عند الاسغمار باب الخنائز، كتاب داويت أبو أحرجه ( ١ )



٥٥١الأق1ءاثسعق>سائ 

ماتر١ا،ثلاث دظ دثا إذا كاف . ١^ لأف ثلاث ي، اللهم وُ، ١^; 
عنده.القيام لإءلااة حاجه ولا نحرف، ثم 

الإس1لأو عل ذليل الؤسث..® له وانألوا اجبفإ.( »انتثفئوا وق
بعصيمن الناس بعفى بمعله كإ يؤمنون، يدعووهم لا انه لمعنى؛ يدعولقومه، لا 

•ه لنميدعو منهم واحد كل ولكن ابهات، 

عليه،الكتابة أو المز، عل علامة وصع وهو الئاف؛ الئراو إجايه أما 
وتم؛ٍزوُللمقر، بمأذادابجِفيذلك،إظهائ 

دلك،أسه ما أو طويلا، مصتا أو طلاء، العلامه يجعل هلا هدا، وعل عإرْ، عى 
طاوسام بن عل لقول عنيه؛ عى القبر حا يتميز لا متواصعة، علامه يجعل إنإ 

ممالاآلاممخ ه؟ الهِ ننول ء ناتجتي م >األأأبمثك، ماج: لأب زهتئ 
نئ0«اُثفرئا ^١ زلا طظ، إلا 

يهباس لا ههدا القور، ب؛ن بالنعال المثى وهو اكالث،؛ الثوال إجابة أما 
هداق لأو حاما؛ ان الإنيمثى أف فالأفضل حاجة، هناك ظأ لم ؤإو للحاجة، 

ك5ولأف مثل؛ حاجة هناك كاثن، إدا لكن حافيا، بيتهم ءسي أف للأمواتر، إكرام نؤغ 
•به بأس لا مهدا أوشول؟، حرارة، أومدة العلن، من به تتلوث مطر إثر الأرض 

موالق أسلة ثلاثة الأسان؛؛ن ؤيتم أن لديثا، ممنوعة العلريقة وهدم 
َ

رنمواداممين، الثرين أذى من الني. لقي ما باب والمر، الحهاد كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
(١٧٩٤.)

(.٩٦٩رقم)الشر، الأ.رتوية باب ابماثز، محاب لم: مأحرجه )٢( 



لق1ءاتاا1باوااإصوح ٥٥٢

حكم٤- 

قارئسامع حكم له المسجل الشريط حلال من للقرآن الئامع هل الئؤالت 
إليه؟الإئصات وجونم، مذ القرآن، 

وانقطع_a، أول مذ انتهى فقد الشريهل، ق الإنثان تجل إدا الخواب،; 
مفثزجر يالشريط، الأهأإلأآذ:مأحدبالأّتاعإلأ>ْوثوابه، 

الشريهلإل الأمت،إع وحون، نرى قلا الأمحت،إعإي، لوحوب يالنية أما ، ١٤٣٠^هدا 
زككحؤثإدا تعال• موله ل قمحذآقه أحمد الإمام محال مباشره، القارئ إل ولا 

علالناس أجع  ١١ت قال ٢[، ٠ الأعراق:؛ ت زرحمو0يم ئكأ محأنيتؤأ ك> آنشعإ آلمنءان 
الإمام.حنث الماموم كاف إدا ت يعني آ. ر الصلاة،، ق الأيه هده أف 

نجب،لا ءإثه الخاص، يكرك مشغول وأنت، جنيك، إل يقرأ الإنسان أما 
الإنصات،.ظتبم، 

نجد؟فهل سجدة، ياية مر الشريتل عبر القارئ هدا أف فرصي إدا ئم 
يزضم ص. بممحد لب لاك أولا: مجدة. يآية م إذا شبي لا ااماب،: 

إماماليس الأن لأنه شجي؛ فلا ونجد، أمحر. افه وهويقول: وسمنته نجد، انه 
فمهل.صوته الشريهل هدا محكي وإد،ا لك، 

الأذاننجد كاذ قإذا والشريط، ئزذن بأذان أكتفى مال: لنألأكدا ولدللث، 
-ون.ايكتمى لا ؛ثه بالأذان، ومعلمه اللاقطة، أمام الشريهل وصع ثم ا،ليكرفون، معل 

ا،لكاتبأويحض تمعنا، ما ~عل المدارس بعض محطئ ولدللث، المباشر، الأدان عن 

قيامة)؛/؛•؛(.لأبن الغنى، 



٥٥٣الأق1ءاثنيءقوسائ 

بمن،نا إلا 1مُل لا ها اثض، هدا م الأذان محم أذ م حطأ تخطئ 
لالرمول. محال حر العبادات، أمحل من عتاذ0 الأداف لأف حطأ فهذا 

ولهذاص يتميزون ؛، المامه«ر يوم أعناها الناس أطول ااا1ؤذنول ثوابه؛ 
وصوتهأشي، عمله ا،لوذن يعني؛ الإمام، مرتبة من أمحل ا،لوذن مرتبة كانت، 
الإمام.صوت لحق مجا ينحل 

القارئثن كالامتاع لست، الشربمل من الساةة إل الامتاع أن فالحاصل 
الأشر؛لأنمله-نال:للقارئ ولا للخريط لا الإ;صات، يجن، لا زأض، الأشر، 

كإ]الأءراف:ئ'مآ[، مم0ه ثنلحئأ ؤآنيتإ ثن آنثعإ اأث1زءايى مكقح ^٥^٥١ 
أحمن.الإمام كلام من مر ول،ا سمعتم، 

••©مء(•*

ِهِ ة وَُء 

-٥

الثوم،هدا يقفى هل المة، يستإ ولم رمصاف، من يوم أول صام نس الثؤاو،ت 
بقرب؟ولم يأكل، ولم رمصاف، ١^ بملم لم وهو 

يقفىلا إثه يقول؛ من فمنهم ١^[^؛، بس حلاف، فيها مناله هذ.ه الخواب! 
الإسلامشيح اختيار وهذ.ا عليه، محاء ولا علمه، حنن مى لثإ يْبل اليوم، هدا 
.؛ تيمية ابن 

وأول•أحوط وهذا تقفى، بل مال،؛ مذ نمنهم 
(.٣٨٧رنم)مإعه، عند الشيطان وهرب الأذان قفل ياب الصلاة، كتاب مساومت أخرجه )١( 

)أ(محموعاكاوى)ْأ/واا(.



اق1ءاتاكابالسوح ٥٥٤

حكممئت:>>اسىش<،:٦- 

محمما لكفلي«، »اض يقول: كفيك؟ ض ثظ: اثسإذا بعص الثوال: 
الكلنه؟هذه 

كبوز،لا قهدا كفيله، ض الإم من ي قالها \ظ سا كان ؛ذا ]دب: 
^٠^أس تعالى: اف ئال ممد عغيثل افب عل اعتيادا قالها كاذ إدا وأما 

وكلوأععالهم، بأرزاقهم وهو حلقه، كفيل وهوسحاكؤئاق ]النتاء:اح[، 
نحنيولعله الكفيل، ذكر مذ يتهرب يمول الذي هدا أف الغالب، لكن حاجاتمم، 

هؤ.نا ندري لا ي مذ وكيله- علث؛ -إدا 

محاسىثسمدلظمإuمث٧- 
الركعةي السطح ق الإمام مع ركعه أدرك من صلاة صحة ما الثوال: 

فهليثئم، لم الإمام أف لة ئ~يرق ليمضى، وقام ملمثأ، الإمام أف وظن الأحثرة، 
ركعة؟حمه ق ينو 

انه( JWم س1لم، الإمام أف منة فلنا مائه ما لقضاء المسوق قام إذا الخراب: 
ينجدمم قاثه، ما فقضى مام الإمام، سلث؛ قإدا الرحؤع، علمته فيجن، يسلم، لم 

١^٢.للمبمد 



٥٥٥اسءاث|سءسوساإىلا 

سمب؛يااصفمواساؤد؟٨- 

سافنأف أراد شخصا قلوأف والمال، الطمَه بئ ١^^ تعرفون الئوال! 
تشاءم،رصعكا( اسمه شخص مث ؤإن تفاءل، )مهل( اسمه تخص عليه فمر 

صارؤإن تفاءل، الي٠ان عن فهنار الطائر، أرمل إدا من صورة يشبه هذا أليس 
تشاءم؟شإلأ 

او،م الكشط من فيه قا لأ الض نمب فكان الفأل، أنا الخراب: 
شعذأو العمل، عل قنشهلتؤ تحبه، ئن صادمحلث، ثم عملا، أرحرت، فإذا يه، والعمل 

لأنهطيب؛ فهذا قشطت،، دللئ،، أسنة وما صابح، يا نهيل، يا نهل، يا يقول،؛ مذ 
الم٠ل.عل ينشط 

قبيحا،شيئا يرى تم الثيء الإنسان ينوي العكس، عل يهو التشازم، وأما 
٠.الطقةر عن ش المذ. لأف يبور؛ لا مهدا الثيء، هدا عذ متآحر 

أفدللئ،، أمته ما أو يمينا، تدم، حتى الطيور، وزجر الفأل، بين والمنى 
عقيدةص ج الأئر، ثدا ل أثزَلة لا ئدا الأمام، إل أن اتمين، إل الطيور ذهاب 

ياطلة,جاهلية 

(.٣٥٣٦رغم)الطيرة، ويكرْ الفال يعجه كان من باب الق،، كتاب ماجهت ابن أحرجه )١( 
الع3لار،اربح بن إصحاق فيه ت ( ١ ٠ ٢ / )٥ الهيثمي نال ٣( ٥ ٥ رقم ، ١٦٢/ )A؛ الطيرانر أحرجه ( ٢ ) 

(.٣٥٧٨رنم ، ٥٢)و/ والزار ثةات<ا رجاله وبقية عل، بن عمرو وصعقه حاتم، أبو وثقه 



رق1ءاتاسامحمح ٥٥٦

-٩

ينملما الركاة من ينطيه أل لة بجوو محهل شر، لخ زلة غى، ثخص الثؤال1 
بؤ؟يماُت، إلاما الركام من أولاينفي خياطة، مشروعاكمكينة به 

يجوزهل عام، مهن بالأخ، متيم ألا ينبغي الواقع همدا,ق اُبمداب* 
مشروعا؟به ينمل ما أويعطيه به، لمتات الفقير الركام من ينفي أف للإنسان 

الموت،عقايوذإل دةراةممنا الدثأ و لأف ه؛ يمان ظ زايزث:س 
حياطة،عي أو خياطة، مثرؤع ينشئ أذ من الكثر الأح هدا نجس فكونه 
نعم،للعموم، هئ بل وملأن، لملأن ليتر والزكاه الأخرين، إهمال، يقتفي معناْت 

لأنباس؛ هلا به، يصالحها ما ذاءهلا٥ مكيتته، انكسرت الفقير هذا أة فرصى لو 
فلا.مكينة له يشري اذ أما صروري، إصلاحها 

محوزلا مهدا بثا، ثه يشتري كيرا مالأ الفقير أعطيث، أنك لو دللن،، وثظثر 
امدمر لكذ له، بالأّضجار ذلك، ض بمش أذ يكن لأنه الزكاة؛ من تحته أذ 

يئتاجهائم الثيء هدا لأف الركاة؛ من ثنفية أف حرج لا قلتان يتمرْ أف وأراد ينته، 
إوإصلاح.

••)ييى•*

ثةينيمنابمااعاسيا:- ١٠
امالأرض، محتج أم الحزام، اأنّجد. محمطح ق الصلاة أفضل! أبمإ الئواو! 

التوسعة؟ق كائن، ولز الصموفح، دصلِفي 

ص،أزفيالأمفلأصهمئاثلأة



٥٥٧الهاءاثعز،ءقوساىت 

ثصح،لا مكان فيه والمسجد السجد، حارغ الصلاة نرى إننا بل المسجد، حاؤج 
مكان؛لمق اثنلمير؛| اججع ق ثظث له والئرغ الأحتءإع، مكان عتر صلِفي لأئة 

SiijSjواحدا، فعلمهم ليكون ؤيتابعوه، بالإمام يمدوا أف أمروا ولهذا وبأفعالهم، 
فيا1كان.

التشويش،عن وأبعد لملمبه، وأحصر له، أحثع السطح صلاتهِفي كانت، ؤإدا 
بمكانالمتعلق المضل أول؛مراعاة العبادة دداُتإ المتعلق المصل لأف ائمل؛ يهو 

العبادة.

••ؤسى•*

حكمإدقأشافوشامرمج؟- ١١

الحياةمدة لحمهن يأحدف اشاء إلا أولاده، عل ماله أوقف وجل ادؤال،ت 
المكان،الئيول واجتاحت، النخل، افرق تنه؛ خو}ويو؛ مند تعهلل لة المال، وهدا ممط، 

ومشميه؟أبائعه عل افه لعئه محيقب•' الواهم، وكان دللئ،، ق ا-محم فإ 

ساع،محإثه مصالحه، ق تحْلل إذا الوقث إن ؤدهرآقهأ العلم أنل مال، الجواب* 
ةمز،إلفايممحنحاإح•

_؛؛،بمد أزصى إذا أثا إش، محلا شاته، ق أنلأدْ م نناله كل إيقاف أثا 
^هث،فاشرثزط1لأمح:ض

اللعن.هزا شت، محلا ومش؛ريها؛، بائعه عل اممه ررلعنة محوله؛ اما 

••©صء(•*



وق1ءاتاكابالفتوح ٥٥٨

سومادششاسريق.-  ١٢

الهي؟محت علو يقل فهز البمو، م الثخرة أطف إذا الثوال: 
قتهذا يدحل فهل الخطأ، طريقة ق ما شخصا ملي كان مكتستا الفعل كاف ؤإدا 

الهيأيما؟

سواء١[، تالخجرات:ا مره تقرمأبن ه تعالت قال عام، المهي ابواب• 
عترأن ئكتب، قولك: نش U أذري لا ه بالفعل، أز باكنل، كاذ 

ثخهسكلام يعجبه أحيايا لكن يجوز، فلا السخرية، هصد0 كاف لإدا مكتسي،؟ 
يقلدفصار الأرمة، من قارئ قراءة أعجبه فملأ: يتكلم، كإ فيتكلم الثامن، من 

به.إعجاب هذا بل بسحرية، ليس يهدا قراءته، 

ثدحلبه، احزا ّصار الخطأ— ينطق —كان يلده من يلق نخر إذا والئاحر 
شك.بلا النهي ِفي 

اليمانيقول: الراء، حرف ه بمي: الخطأ، من عئدة نا آثاإذاأزادإصلاح 
شيئا.التنير من ذاك يتقيد لا اللحنان، فيمول: آحئ ياق الرُهمن~ ~يقمد 

محور.لا حرام أوالفعل بالمول، مْللثة الئخرية أف المهم 

صش؛ؤثاليمحنث,يئصهئ- ١٢
هوفمن ٤[، • ]اكل: ه ألكف ءومح، عثْ« أفكا ^٠١١، تعال: اف محال الئوال: 

فهله، نقملميعان إنه يهولووز: الناس وبعض الكتانم•؟ من علم عنده الذ«ي هذا 
هدا؟يصح 



٥٥٩الالقاءاثنيءقرسس 

علمعنده ابن، من عفريت هدا ]المل:آ'ا[، ه تن؛لي عميت ا-لجواب.' 
الكتايت،.مى 

الملائكة،فحملته الأعظم ياسمه الأو4 دعا ص1بي، رجل هذا المثرين• بعض هال 
به.وأتت 

الكتادامن طإ عندة الوي هدآ لأف عقلتم؛ ؤخط\ سليإو انه المول وأما 
منه؟سليإف كاطب كيث ٤[، • ؛: ]١٣>نواوإقك أن، ثث، ؤأة° هال: 

قال;فابى الجن، قوة من اشد اللأتكة قوة أف عل ذليل الأية هيج ق لكن 
فيها،يقوم معثنة ناعه لة وكايئ، [، ٣٩،؛ ]١٣^٥١^٠^ ين ئمم أن ثل، بهء  ٠٣٠

"نبحافافال ق رام مل، تجيدإنك أن ئل، ؛٣،^، مال: فقد هدا أما 
الملاذكةفحنلته عغيثث؛ اممه دعا التثر من زجل فهو ع،؛ةز؛ افه أيان من أيه افه- 

به.وحاءنا برعة، 

*•ؤصى•*

اث،؛؛ؤي اتئيي سىيؤية - ١٤
اليقظؤ،د~؛تاف,في المنام ل رآف ررمن الله.• رمول مول مش ما الثؤال،ت 

ولأظ]ص/ياا^؟
ضأي• يروم، أف يمكنهم الذ"ين الصحابه به كاط1، الحديثv ٥^١ ابوابا! 

اثديكلها، للأمة عاما وليس الينظة، ق فسبمراق التام، الخاطوزلب أيأا منكم تآي 
كتابت ومسلم (، ٦٥ ٩٢)رقم التام، ق ه النيئ رأى من باب اكبر، كتاب الخاريت أحرجه 
(٢٢٦٦٠،ردم)رشء نقد التام ق رش *من ٠ الّيي قول باب الرؤيا، 



ٌاثامصنشظ«رأا.ساقص
••©صى•*

بخأسطميذ،ئضاسما:' ١٥

إداحاصه العناء، بعض من بالحرية ابتلوا الهللبة بعض هناك الثؤاو،1 
لهؤلاء؟نصيحة فنرحونوحية يسبه، أحيايا فإنه ميخه، رأي رايه حالم، 

■ءغ؛هلاممه انتز يمتثل من أول ؟كوف أف العلم 'ئالب عل نجب أدلا• انجداب• 
وجهتزتمن ذللن، عذ موئل لأنه به؛ ومحب 

امح,.من كي الزبهالأول:أنه 
الناس،يمتديئه فسوف يعمله عمل أي قدوم، العلم طالب أف الئاف• الوجه 

و4.ويقتون 

ئفهالْ الثل،اء، دون يز أن الئياء، من الدي:سخر ئن العلم ًلالب كاف هإذا 
والواقع.

يصل.يذاثم الثذر، له يكمل أف ي خاكه الإنثانإذا م مالنا:بمث، 
بأدب،ؤيناقثه حالثه— من ؛ع معه'أي• الحي يكون فربا معه، فيبهمحنا المخالف، 
•الحق حرقهن وهدوء، واحترام 

قإسان كل ح3لأ، ايصا يهدا مسخه، رأي لمخالفة به سخريته أما 
وألاجتهاده، هدا وأل الحامل، أحسن عل محمله أل عاتلث، الواجب، فال يوللثج، 

كتاب،لم: وم(، ١ ١ رنم)٠ الني.، عل كذب، من إثم باب، العلم، ياب، البخاري: أحرجه )١( 
٢(.٢ رقم)٦٦ رش«، ص وايام رآن ،امن : الني نول يابج الرؤيا، 



٥٦١الااقاءاث،سءشرسائ 

أجنان.ياته اصاب ؤإل واحد، أحث محلمة إذأحطآ اجتهاده، عل محاجره عغئجل اطه 
علمنة لك، فتكون معلث، الخى أف فربانجل سح، ولا وتناقثه، به تمحل ثم 

عليك•منة له متكون معه، الحق _j، وربا الرجل، هدا 

الومنآداب، مى ولا بل إمحللأيا، العلم ؤئالب آداب، من يلبمث، السخرية وأما 
أحيه.نع 

••ؤصق(••

اسووامم،يو:توامدي - ١٦

بالقواءا>اذ البلم لُلابب يّبمح، انه يذكر كثثرا نمعتك السؤالت 
اذيمكن التحر والضوابمل القواعد هي ما الضر، أو النحو، ل فمثلا والضوابهل، 

منها؟يتقيد حتى الإنان، محفنلها 

التحو!ق قاعدتقن أذكر ابواب• 

ثداطحانا، محمد أكل فتقول: بالعامل، شل أذ الفاعل ل الأنل الأول: 
طعاناأكل فتقول: الفاعل قل ُه اشول بميم أذ الأم وحلاف الأم، هو 

نحوية.قاعدة هده [، ١٢٤]ابقوا: ه مكثت إتت؛ع؛>ئثأ انتق ؤواز تعال: مال ك،ا محمل، 

ومحوزالقديم،إذلأمز.صأذ:ئوذالإثثأخناضالتدأ، 
المواعد!من فمثلا الممسا؛ر ق اثا 

ظزفيها جاءرتإآيه قإدا اكب،. بخصوص لا اللمظ، بعموم البترة الأيل: 
اللمقل.بعموم فانمرة حاص، نس—، عل عام 



^dhUluLJIulfl^ ٥٦٢

ئافاةلا ٠ اثَاء، ئ, ص الكلمة اخممات اذا أف اعد اك ب الخانة:٠ 

قواعدوأما جيدا، يكون إليه لووجعث، الممسار، قواعد صغئِفي كسب، ولنا 
الحو،هكبامحاينئللأ،.

••©صى••

مجالإنام^افهثهماضف- ١٧
عام:

وبينهإالإمام، حلم، واحد ييتؤ ا-ادئعةِفي صلأ0 للنساء تحوز هل السؤاو(ت 

العيد،ضلأة إلاِفي با-إق،اءة، ولا بابمة، محاياُت، لمن اشاء الخراب،: 
الناسمغ وصلن اثنجد، إل حضرن ي لكن ، ٤٠١مجنرأذ الني. فقدأنزهن 

الفلهر.عن أجزأت، ا-اثمعة صلاة 

إداوكدللث، ٥^١تين، صح محلا ا-إئمعه، وأقنى ست،، اجث٠عىِفي إدا أما 
وبينهنالجد ب؛ن كال سواء صلأتس، صح قلا الإمام، حلمؤ بيؤتس صقنّفي 

للمجد.ملاصمات كن ان طريى، 

المحل،ويعتزلن السالمين ودعوة العيدين الخائض شهود باب الحض، كتاب أحرجه أا 
رقمالمحل، إل العيدين ق اء التحروج إباحة ذكر باب المدين، كتاب ت لم وم(، ٤٣٢ ) رنم 

(٨٩٠.)



٥٦٢ال،ت1»اث«قءقوسائ 

ََْ ء

حكأاايجعتيهماممجا:- ١٨

الخ؛ر؟أنوانم، ق واحدْ مره الثلث من الميئ أوصىيه ما يدمع هل الئؤاJت 
أحمعها؟فهل لوالدق، وآحر لوالدي ئك وجد وأدا 

علوكثه والدته، وثلث والدم يلث بين الإنسان بجع أف بأس لا الجواب• 
يشاء.ص يؤتيه افه ثقل فهدا به، أوصى ما حسب 

االصالحهتيراعل أل عليه نجب ئهدا أويثئيه؟ واحدة، منة يدفعه هل وأما 
دلك،اسه ما أن فيه، ينهم مسجد عارم ق واحده مره يد'ئعه أف الأول هل 
للمصلحة.فثنفلر بمائه، ويتصدق ينميه، اذ الأول أو 

*•هصى•*

سنسماامممم1سمامرم:- ١٩
هدامم ولو الصعار، الأولاد وجود بب لالميراث يزك محور هل الثواو! 

المال؟ثى يثزهم، ويرى علته، يمح، أف الوئ عل ّر، المثراث 
يشاوون،ما فيه يفعلون للورثة وراءه الل'ى المال قإف اليث،، ماتا إدا الجواب؛ 

كتتارا،او صعارا، كانوا نسواء إحايته، وجثت، الميراث فمنة أحدهم ءلاللإ1ا فإذ 
وقالوا!مكنوا لو أما بنمه، أمنه يتول كل والكبار ولتهم، أمنهم يتول الصغار 

يبقىأن وأحبوا المشروعات، من مئروعا المال يكوذ أن مثل نبقى، أن نحمت، 
باس•ئلأ وريمه، بمحبه بمص وكل هوعي، ما عل المنرؤخ 

منهمواحد كل وكاف ائال،، فثم ؤإذا ه، ينفماله زكاه يودي فكل الزكاة، أما 
عي.ركام ثلأ النصاب، به يكمل ما عند0 ما ولتنل النصاب؛، تمحيبه يبلمغ لا 



وق1ءاتااسبائصوح ٥٦٤

••ؤصى••

حدث- ٢٠

خ؛.بموعائشة ررحديث ت هولهم من )زوج( كالمة إعراب مولمر ما السؤالت 
نُجمحبم

وهدا.هذا محوز بيان، أوعطف عائثة، مى ثدل هذا الخوابت 

••ؤصت(•*

خمضاصت)اضمجأ(:- ٢١
الشباب؟اض:أبمها أوالئبمة المحطة، لهى محم نا القوال: 
وكيفية،نوعا الحل لهها ق الأصل فيالث،— اض —بارك قاعدة ؛، ٧٥٠١الحواب: 

فالهنالدليل، معليه لكيفيته أو لنوعيته، إما حرام، بس هذا يقول: إنان فأي 
لأوحرام، فإنه واوكفار، الكاري عادة من ئدا كاف إذا اتُت،، قدا مذ المحيطة 

لكفبل عادمحم، مذ بجن لم بإدا منهمءرا؛، مهو بموم يثبت ®مذ ذال،ت الئي. 
يأس.ملأ واللون، الكفار يلهه الناس ب؛ث ثائعا 

النصارى،لهؤلاء مقلد أنه مليه ِفي يكون لها اللأسى أف أحشى لكني 
مقلدهم.الكفار يعفلم مذالثاحع، هذه مذ ينغ فحتنئب الكفار، أو 

٤(.• ٣ رنم)١ الشهرة، لبس ق باب، اللباس، كتاب أبوداود، أحرجه 



٥٦٥الأىءاث|زءدربمداإإة 

حك«ا،أمرا،راةضخم:- ٢٢

الثلم؟لطلب محرم بدون مدينه إل مدبمه مذ المرأة تمر حكم ما الثؤ١لت 
ليحج،ولا فلم، لا محرم، بدون سافز أذ للممزأْ يجل لا الجواب• 

المرأة»لأ;ناي !؟؛، ١١ Jyشوم ذك؛ ِلخي ولا للزيارة، ولا لشرة، ولا 
إلأخذيمح\'•

الأنالتاء يعفى مثل سمر، وليس تمر، هذا أف الناس بعض يقلى قد لكن 
الثوم،مس ي، ؤيرجعن للتعليم، أو للظم، قرب م بمد إل بمدهى من يدمن 

•بسفر لبس فهدا 

و٠عهاللمميم، أو للتعلم، بريدة إل عنترة من امرأْ دمت لو وعل؛^•١، 
يهبان ظ^^ا4راة سنر، يمئ مؤمن، إل اكرّن انئء بمد مساء، 

^لآالإ؟5نتيتي.
البمدالذ-ىي، المحرم إف أولا نقول• سافر، أف لها غور لا الطائرة ق حى 

الرجال،وحدها؛غ وتبقى يزحع، الانتظار قاعة إل أوصلها إدا منه طارت الذي 
المحدد،وهتها منيِذ، قد فالطائرة الطائرة، يحاب أف إل اوصلها أنه لوفرض ثإ 

أزعتردلك.أوطقس، م، -ثلل تتاحر وقد 
يصدئه،الذي المهئار ق الهبوط مذ ماخ يمنعها فربإ طائرة استقلت، إدا ثم 

الكفران~كءايقولوف~ؤإماحللفي،،كإلؤامتتمت،إمالتوءالأحوالابوية 
بمدآحر•إل فثدمت، الأساب،، مذ ذللثج أوعر النزول، من 

لم؛وم(، ١٧٦٣)رنم الماء، حج ,؛، iLjالصيد، وجزاء الإحمار أبوابج الخاري؛ أحرجه '١( 
(.١٣٤١)رنم وغيره، حج إل محرم ْع الرأة محمر باب، الحج، كتاب 



لقا«اتاساهمح ٥٦٦

ذت>نم\تريده، الذي ا،لهلار ق وثزلث هذا، من سلمئ، أنيا يرضر عل ثم 
وقدينام، فقد كئفز، لا وئد الحدي، الوقت، ق عفر قد يتقبلها الذي اكامحي( 

إلمحقر ولا محسارته، تتعطل قد بارايتح، الازدحام من الثز يمنعه وقد يمرض، 
المطار.

بجامهابجلس الذي ئض يرام، ما عل ي كل وصار هدا، مذ سلم إدا يم 
هذايي كا ويمها، فيغرييا سافر، سفيه رجل بجانبها محلى قد لطائرة؟ اق 

أحانا.

الحكمةهل الإطلاق هل تنافز أذ اوأة م الثزعِفي حكئه كانت، ولذللث، 
الثلأمة.غنا الى وهي الصحيحة، 

*•رةص5(••

>ائ>،«1وت،،ونمصشاممس1:- ٢٢

يكونماذا مزوج وهي يوفيت، إدا المزأه ت وتقول امرأة تال الثؤالت 
الحنة؟يتزوجواِفي لب الذيذ ١^^ مذ تتزوج هل مصرهات 

ويلدالأمي ثنتهيه ما الحنة ففي فيلئا— اطه —بارك الحؤ كاستاِفي إدا الحواب،ت 
أهلبذ أحدا ئتزوجي أف إما جمر، كل فسظمئ الحنة، يحلن، إدا انت، الأعير؛ا، 

أقوامالها اش هينثئ الدنيا، اهل مذ ذحلها عمن صل فيها محسقى والحنه الدثا، 
إداتعال اممه ساء إذ وقل؛ فطئثنها، الأقوام، هؤلاء مذ تتزوج فقد الحنة، يدحلهم 
تتعال قوله ذللثؤ ودليل ثاجيه، كل من يرك ما فتجدين الحنة ذحلت، 

تهللون.ما أي! [، ٣١الت،ت ]نْأه ننتمن ما فيها ؤلكم أشمكم ضتهمغ ما فها 



٥٦٧ارلةاءاثا4ز،ءشرسائ 

٢٤ -

هداويا5ون ونطها، 3، أن التراويح، صلاة بئ ا،لوعظة حكم ما السؤاو،ت 
اعتدلوا؟اسروا زي: مش داء، 

اضخ،قد الخف أو ززأى اف التفة إل ق1م إذا >ع، لا الخراب: 
أوراصوا،استووا، فليهل: فيهمفرحة، وصارت وتفرقوا، تايزوا قد الصأين أوأف 

نلأ>ج•
دعت،إذا يعطهم لكن السلف، هدي مى ليل هدا لأو فلا؛ ا،لوعفله أما 
قصدوعلامة دعت، فهو التعثد، حذا قصد ؤإذا التراؤيح، بعد ساء أو الخاجة، 

ائدألبماومءامJت.
أفمحب، عمل الناس لبعض يكون قد الناص؟ تعقل أحي يا لماذا مول: ثم 

ْغيام راس عثيأللقلأهؤقلأ(ت الرسول قول ليدرك وينصرف، التراؤيح، من ينتهي 
^مم:ضتقإقتا؛وة«اال

ثلايةمحها بل الناص، نمقه أيما ومحها ا،لوعفلة، محب، أنت، كنت، ؤإدا 
أرباع.الخلاثة محة الأمحرمذألخل الزلإ شجن فلا الناس، أزى 

منهمقإل قيثخمم، لاناس، أحد.'كلم صل ٠^١ قال: س الثسول أليس 
٠.ائاءا(ر  ١٠٠قلثطؤل لنمسه صلأحدؤم نإدا ؤال،كبح، ؤالثشم الصعيم١ 

(،١  ٣٧٥رنم)رمضان، شهر نيام ق باب الصيام، كتاب داود؛ وأبو (، ١ ٥ ٩ أحمد)ه/ أحرجه )١( 
السهو،محاب اش؛ والن٨(، ٠ رنم)٦ رمضان، شهر نام ل حاء  ١٠باب الصوم، كتاب والرمذى؛ 

(.١٣٦رنم)٤ سمرف، حتى الإمام مع صل من ثواب باب 
ومسالم؛(، ٦٧١رنم)شاء، U سول، لقسه صل إذا باب الأذان، كتاب الخارى؛ أحرجه )٢( 

٤(. ٦٧رقم)ممام، ق الصلاة يتخفيف، الأئمة أمر باب الصلاة، كتاب 



٥٦٨

الكلامبمحثوو الدين الاحرين أوعل ثنيك، عل الناس نقى لا يعني؛ 
وانصرفتدلك، من انتهيت، ؤإذا الراؤيح، ى فصل يرمحهم، ما اظر بل والوعفلة، 

القول.مى ثشت< ما ممل الناس، وانصرف، صلأتلث،، مذ 

بالخيوأبشزوا الضاج، والنتن النائ، العالإ وا,ح يزوهنا اشَأل ظ، 
مؤله اش ننهل عالإ فه يلتمس طريما سلك، رامذ لأن؛ ا،لكان؛ هدا إل بالحضور 

>ثاإلالحة«م.

وصحتهآله ونل محمد، بينا عل وسلم اف وصل النالتي(، رب، فب والحمد 
أمح،•

٢(. ٦٩٩رقم)والاسغفار، واكوة واس الذكر كتاب سالم: أخرجه :١( 



٥٦٩اراقإءائتارر،عءقوسائ

اثتءاثسعءشسالشةأ
 —© G^—

وأصحاه،آل، وعل محمد، سنا عل وملمم اش وصل العالمتذ، رب فب الحمد 
بعد:أما الدين، يوم إل باحان بعهم ومن 

يمالدي افتوح(، اJام-V من)لقاءات اقة بعد عثر التابع هوالقاء فهدا 
ه(.١ ٤ ١ عام)٦ شوال شهر من ٢ ٤ الخميس هو وهدا خميس، يوم كل 

:uضسمرةاسواu^آJشإإ

الحجرات.اية من به بدأنا أن محبي ما اللماء هذا ق ثكمل 

^٨'لايحرمأنن ءامنوأ أك-!ث يجئ تعال؛ مجرئؤله 
%نتم ى كورأ أن ئتئ مم ؛١٣ أؤمئ< ؤ^( نتاش' قال 

والاردراء،الاحتقار والتحرية: [ ١١زالحجرات: نمىه كإ-نيل أير عنئ ناؤ ين مه 
أولالقبل، أوِفي اش، بمن أي• وؤ'"هلءمةه هتيأه محإ أفيرا أف بتك وقوله• 
محرااف عند يكون ئد منه النحور فهدا احر من رجل نخر إذا أنه بمي• الواى، 

النتملق يكون وقد الثاحر، من خيرا الوقت نفى ل يكون وقد الساحر، من 
الئاحر.من حيرا 

^؛^١مال؛ مله تسو 

الننبم،1نقول:أئءه]سمات:اا[اشز: >رلأدزتا قائظ: ثم 
مماذلك أفته وما أخمر، فلأن أمحوي، فلأن قصير، فلأن طويل، فلأن بليل•، فلأن 



وق1ءاتاكابالفتوح ٥٧٠

سسينتقسرت ؛ينتأ ت وقوله عتا• بمد 
ان،الإننفس شزلة منا واحد كل لأة بعضا، لأغز:صا الأوو: انمي 

هننف.لزن فكأنا لزثه فإذا نمجك، يمئزلة أحوك 

لكونهض إياْ فuزك وك، وءيت ^١ لأنك أخاك ثلمز لا اش: الض 
أكفمن ارإل هؤ•' اللي قول وعليه نمنك، لمرت كايلث، تكون وحينئذ يلمزك، 

أبويه؟١^-؟!، بمتن ومحق اض، رنوي يا مالوا؛ دالليه« ض امحأذ:مح 
س،مح«رُح->ذ\وثم رشي أتاة، ءش4 الرجو، ررش4لإجو ئل؛

اطسممد*زالآياةأ:

أنفلاتحورللئ، بعصا، بعضهم الؤمنالرعتتاهنريم الأية؛ هذه يستفادمن 
حلمقية.صمة أو حلقية يصقة أحاك يعيت، 

حكه،ق وعنته اثا إنأزُتا فإذا الخلممة- إل تعود ~النى الخلقيه القثثه أما 
الإساف،حلق الإى هو ميئجل قافه عئهثْل، لخالقه عنب الحقيقة ق إياْ فعتلئ، 
العلويلفيأكوف حلمتة،  J^isjأن للأنسان بمكن ولا المنة، هذه عل وجعله 
متيحا.الخميل أو حميلأ القيح أو طويلا، أوالقصثر مصترا 

بان،يعيب الحقيقة ل فإثنا ابدار، وعبما مائلا مبنيا جدارا لووجدنا أننا ك،ا 
لهأ فالمع،جل الخالق عنث، فكأنا حلقته ق إساثا عنت، إذا أنث، وكذلك، الخداو، 
خطرة.

كتابت لم وم(، ٥٦٢٨)رغم والديه، الرجل سب لا ؛اب، الأدب، كتاب الخارىت حرجه أا 
٩(.رقم)• وأممرئ، الكبائر بيان باب الإي،ان، 



٥٧١االقاءالتا^ثرساهت 

الانتقام،سديد العصك،، نرح الرجل هذا يكوف بأن اُقلق ل عيبه أما 
قحاء ولهذا العيب، بقس اممه ابتلاك عبثه إذا ربا لأنه ينبه؛ فلا اللسان، بذيء 
ّوةفيه زخدث، إذا لكذ ياته لأخيك الياة ظهر ر)لأ الأثر: 
لهوتيير؛ا يه، الاتصال يمكنلث، كاف إن به فتتصل ثنصحه، أن عاليالث، فالواحس، حلق 

مثلا.ناصح بامم أو باسمك رماله له ثكتنر أو عسّتا، من عليه كال ما 

تا؛ريإءؤو(لآ ت تعال مسترمله 

بنمابعصكم يتبن لا أي: لالخجرات:ا١[ و\لأ2تيأه تاتثيأ تعال: قال 
إمارق يا الخمرإ شارب يا كافرإ يا فاجرإ يا فاسدا يا مثلا: له فتقول ياللمج، 

ألؤإما فيه اللم، يكوف أن فإما نبزثه؛اللمسج إذا لأنلث، هذا؛ تمعل لا ران؛ يا 
يتهفقد فيه خن u؛ نإل النهي، هدا اريكيث، فقد فيه كاف فإف فيه، يكوف لا 

أيصا.الثهي وارهكبث، 
بمدالمثوى ؤإئسألآم تعال: سترمله 

يئسأي• ١[ ١ ت ]الحجرات آلابمتزه بمد آلنسؤق ألأتم ؤثس عغبجل• قال ثم 
عنهافه ثى ما ارمحبتم إذا وق، الف وصمج إل الإيان وصمج من سقالوا أن لكم 

اريآكبيإذا فايما، صار الكبائر مى واحده ارتكب إذا ان فالإيفتمه، صريم 
وكالالإيان بعد نهنلئج محتل فلا فامما، صار عليها وأصر كررها فان صغثره 
لأن١[ ]الخجرات;١ آلابمتزه بمد آلفثؤق }لإتعأ ؤنى قوبؤ• معنى هذا يايما، الإيان 

ملثج.بلا عنه منهل فانه الدم أفاد وما الدم، تفيد إئثائثة حلة الخماله هدم 

٢(.٥ • رقم)٦ باب، القيامة، صفة كاب الرمل،ىت حرجه أا 



لق1ءاهاكاواالسوح ٥٧٢

Li  الإيه:يستلادض

ومحريمالخم، لمز وتحريم اشفرية، ^٤٠٢ الكريمة• ؛ ٨١هذه من يستفاد 
ليسوالمس مومئا، لكن أن بعد فامحق مهو ذلك صغ من وأن بالأكاُت،، التنابز 
أحكام.علميه ممدثرب فقط باشان وصما 

اضق:ض افرشث الأح؛ئم 

مهانأحكام عليه ترتب الفسق 

ص^^١، اشه ض ئا يكوف أن مخ لا الفامحق الئلماة: فال - ١ 
لمفإن عمها، أو ؤليا، يكول أن يمح أخ لها كان إذا يزوجها أحوها يزوجها؟ 

القاصى.ئزوجها روجوها إن أبيها من حاثوا أو أقارب بجا يتكن 
>فواأكبم:٣اش-ثالقال: لأن لأتملشهادته؛ الفاسق ٢- 

_Jلا يقوون والقاصى بحق، القاصى عد يشهد لالخجرات:ا■[ قثوه ث ثامحى 
فاسق.لاك مهاديك؛ 

يفبجرالدي الفاسق الصلاة، ق بالناس إماما يكوف أن يصلح لا الفائق — ٣ 
^٥.تصح لأ فنمه 

حلاف،ائل المهل.ه بعض ل كاف ؤإن الئلمإء به قال هدا كل 
سهل،الأمر هدا ازت إئيهول، حتى ١^، بالأمر ليست ه محي ^٠١ ت كلمة إن لدلك، 

فقال!افه، دمه ولهدا بصحيح، ليس هدا فاسما، يكون مزمنا يكون أن من بدلا 
لالخجرات:؛ا[.بمد المثوى يمنألأم 



٥٧٣الأق1ءالتاسعءقرسائ 

ته ^٨٢؛< ٥١١م »أرلجق، يئت J؛j قنا ت تعال ئؤله مسيُ 
كافمن ١[ ل\-لجو\ت:١ ه أهثإمو0 م »أوإملى بمب ئأ جنا تعال؛ قال 

يكرفتوب لا اJدى ه، \محالأون م ثأونجش ف قزا!م صِ هالْ ضز 
كانإذا الما؛ة«را؛ ءت:زم »ااظلم قياصصمُ: ايئ قاَل كا والظألم ظا!!، 

ليسالظلمة فهؤلاء لالخدد:مآ١[، ؤأشيره أد:إم بت وتتم جخا القيامة يوم المومنوذ 
بامرْدامِ فه، عد العبد" "أنها لأنك عغ؛ْل عنه افه نش مما الخدر محب نور، لهم 

نقول:اوثة؟ ض ما قائل: قال إذا بم1،ه لإ دش وقوله: ثنيه. عن وتنتهي 
ْعيصل لا شخص كان فإذا محناعته، إل منصته من اطه إل ١^^؛ هي التوبه: 

مىمالأ نزى قد شخس كاف إذا الخاعة، ْع يصلا أن ربته ربته؟ فإ الحإعة، 
فإغثا، قد:؛٤ الإو\)؛ لكذ إذا م، \ل الأل أن:ؤذَ زه ه؟ إلب 

لراد فلو صاحبه، عل الغش ؛___، زاد ما يرد وأن الغس، يرك أن توبته ثوبته؟ 
فإنالمشوش؛ الرجل عل الغس سس، زاد ما يزد أن فعليه الغس؛ يسس، الئعر 

عشره،تساوي: غش بدون السلعة هذه فمثلا: عنه، به فلقصدق يعرفه لا كاف 
الرياشيرد أن عليه محب، الغس من تاب، فإذا ؤياش• زاد فمد عثر، اثتى ويالغش: 

عنه.بدلك يتصدى فانه يعريه لم فإن المعشوش؛ الرجل إل 

قررطامئة':

لابدبل يائنا، يكون افب إل تائب، أنا دالا: من كل فليس ئروط، لها والربه 
مذثروط؛

كتابلم؛ وم٢(، ٤  ٤٧)رقم القياعة، يوم ءلل،ات الظلم باب ؛، iliaJLlكتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
٢(. ٥٧٩)رقم الفللم، تحريم باب الأداب، والصالة البر 



لق1ءاتاكابالقمح ٥٧٤

أيه،من حاف أنه التوبة عل ثنمله فلا التوبة، ل فه محص أن ت الأوو الشرط 
فلأنيقال! أن لأحل تاب أو السالطاسمح، من حاف أو الأكثر، أحيه من حاف أو 

إلعغ؛ْلوالوصول اممه وصا طب الئوتة عل له الحابل يكوف أن بجب لا، مستقيم، 
ع؛ائة.كل ل ثزط والإخلاص كرانثه، 

الثيء.هذا منه وخ أنه يتحثز بان معل، ما عل الندم اكال! الشرط 
قكان إذا ماثزة يركه يعني• الحال، ق الدس-ا عن فئ أن اكالث،! الشرط 

بمبه.إل باذز واجمت، ل كان ؤإذا زكه، تم 
نثةثلته ق تكون يعني! المتمثل، ق يعود لا أن عل يعزم أن الراح* الشرط 

يهلزأربإ وهويقول؛ تاُب، فإن المستمل، ق الدنس، هدا إل يعوذ لا أن حازمة عازمة 
jينوي لا أن عف بمزم أن د لا زه، تصغ لا ال؛ائبم فهاJا ١^، أفتل أن عو 

ا،وتمز.

فيهيند وقت، ياق لأنه اليائس،؛ سد قبل الئوبة تكوتئ، أن الخامس! الشرط 
وحاص،عام التاتب؛ن عن يعلى الذي والبانم، الإنسان، من مبل لا الئوبة، باب 

كئئجالشص نرى الأن نحن ٠، معر-أاآ من الثمن طلؤغ مهو العام! الباب أما 

إلااعامر،• عنروتح، بن اث دب• عوف، بن الرحمن دب• ثناويه، عن ١(  ٩٢/ )١ أحد أحرج )١( 
افإل تبماجر اذ والأحرى الثكاُت،، مجر أذ إحدامحا حفيتان: الهجرة ُإو قال،؛ ه، الني 

منآكمش ئفلع حص التوته ئرال ولا التوبه، مبمت، ما الهجرة ئقفع ولا ودنؤله• 
تنابلم؛ موأحرج العنلء، الناص يمحي يي' \ eiُلب ؤل غل يع طاشت، ئإدا الزب، 

أفعذ ( ٢٧٥٩)رنم والتوبة، الذنوب تكررتآ ؤإن الل.نوب من التوبة نبول، باب التوبة، 
ويبمطندةالمحار، ثييء ل؛ئوب، بالئل بد، يبمط وجل اةعر *إئ قال؛ الني.، عن موتى، 

نيءاض،صماسزضسره.



٥٧٥اسءالتاسعءسرساس 

وترجع،العرب مى الئس فيه ءرج رس ّياتي المغرب، ل ويعرب المثرق من 
لكنردها، لن ردها أن عل كلها الخلائق اجتمعت، لو عميتجل افب هو يردها والدي 
[]_;YAه ت ث مؤد أن ثيثا أياد إدآ ؤأممْأ الذي افب يردها 
م،ر-هامن الشص طاشت، إذا معر-يا، من عربت، إذا العظيمه الشص هذه يرجع 

والئثوعي،والبوذي، واشرامحة، البجودي، ثلمهم؛ ثومتون الأرض عل مذ كل 
ينثعهمهل لكن عجل اوب عل الدلالة ل واضحا شينا يروق لأبم وغثرهم؛ 
أزنكئ أوتآق أن الأ ؤتل:محن تنال: لقوله لا؛ الإيائ؟ 

أوتثر ثن ^١>^، ^؛٠ ايثماز سا نج ي رش ءايي' بمص مح، ترم يقف ءاكب بمم، 
،^<١٠بمص أ,ق ؤ؛ء-م تعال؛ قوله س اللمي نثر آ' ١ لالأذ٠دام•٨ْ ه ■محأ ؤا'ابمجآا ّك-هت، 

كلمهمالناس أن ْع التوبه، سمع لا حينئذ ٠، معر-نار مذ الثني حروج إثه رش 
الباب،.اسد لأنه لائم؛ لكن يؤمنون 

اممهلقول التوبه؛ ينقع فلا أجله، اف الإنينصر أن فهو الخاص؛ الماب أما 
أحدهثإحصر عمحآإدا آلكتثات، تثلزد .يلذمتثك أوبه ؤولتست ثانقوقاقت 

يم.لأ البابج، اسد ]اشاء:ح؛[ ه ألئن محق ألموت٠١١،إؤ 
وهوالإئان يموت ربإ لا، يموت؟ مش ينلمم مثا أحد هل سؤال• وهنا 

^الُلمم كثا ؤإذا لحظة، أي ق صلاته، ق وهو فرائه، عل وهو مكيه، عل 
كانولهذا المابج، ضد المومت، يماحقا لئلا بالتوبة نادر أن فالواجب به، ويوقذ 

دسه.من الإيساف يتوب، أن الفور عل بجب يا 

ع،ْلاممه إل بالتوثة يبادر أن فالواجب يموت، مش يدري لا ان فالإن

٤(. ٦٣٦رقم)ؤل'ثثعساإنتأاه، _، jIjالضر، كتاب الخارى; أحرجه ر١( 
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حصرإدا حمحآ ألكيثات بممنون لأومك\ أليسة ؤولإّت عيجْل؛ يقول 
اممبمن خر هذا ثوبة، له ليس هذا ١[ ه أقن نتن إؤا هان آل٠وت لمدهم 
أناءو فرعوف قال وهونه، فرعوف اشُ \خوأ ٧ هذا؛ عل يدل واقع وأص عيججل، 

إعينقاِخآصهورس:.آ[

ينئقث تل عميت وهد آكذ ؤ ت له فقتل الموت، وأي حننا منى؟إإ لكن تاب 
ثملفلم هتز؟ من ثب إلإ لماذا ثتوب! الآن أي: آكنه ؤ تيوستااّ[ ه ألثمسدين 

باق.والعياذ توبته— 

ماوالإملاغ معل، ما عل والئدم عغتقل، فب الإخلاص ت حمسه التوبه فشروط 
سدقبل التوبه تكوف وأن يعود، لا أن عل والعزم الخال، ق الدس-، من علميه كان 

الأبواب.

بتوبةعكقل ارتحُ يمح واصحه، ربه وبتن المد ينز ما التوبه قائل؛ ئال إذا 
قزحاأثي. ®فه :٠ البي قال فقد ان، الإئيمحورْ لا مرحا عظي،ا، فركا عيْ 
امحر،مح، راحكه)الراحله؛ عل أخدثم'قاف مى إليه، بموب، ج؛ذ عي؛ بموبؤ 

منها،قاص عنه( صاعن، وثرابه)أي: طعامه وعلتها منه ماملتن، ملأة، بآزض 
وحازتدواْ )صعمت، ناحلته من أبى مد ظلها، ِفي ماصط«ح ثجزة، مأى 

شدةمن قال، ثم بحطامها، قاحد ع1ات.ه، قائمه هوبما، إدا هو'قدللث، ئسنا وانتهى( 
يقول،•أن ريويد المح شدة مث أحطا ربلم—،، وأنا عتدى أنث، اللهم المح• 

بحياةقزح لأثه لا، خا؟ا من أعظم قرحا نحدوف وهل '، عتدك(«روأنا ري أنت، 
أحد.وابتوبة يمزح ء،؛جل فالرب، ذللثخ، من أشل مزح فلا الموت، ءإ_، الإشراف، بعد 

(.٢٧٤٧رمم)-٦١، والفرح التوبة عل الحض ل بابا التوبة، كتاب، لم؛ مأحرجه )١( 
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يناقه.الرجل هذا قرح من أشد 
ويينبينك كان إذا والمنكل سهل، فالأمر اممه وبين بينك الذس-، كان فإذا 

إئملا انتهى اممه وبين بينه فيإ اهممحة، من وتاب ثحص من نزق او إئالناس، 
هذهيكفي هل الملمروى الماو لكن ثيء، أي ولا يد مطع ولا عقوبه ولا عليه 

إلالمال زد ص د لا صاحبه؟ إل المال رئ بجن أم صاحبه، إل المال رد عن التوبه 
منهنزق، إنه وقال؛ صاحه إل ذهب لو ربا أرده؟ كيم، الشكلةت لكن صاحسه، 

أنتت يهول، وربا المؤولة، الحهايت، إل ؤقأشه به ينمك ربا ثاب، ؤإنه المال هذا 
فيبقىهذا~ يقول ربا ألها~ عشرين نرقت والذي آلاف، عشره أعطئتتي الأن 
فيقولأمتن له صاحس، إل يظر أن يمكن نقول؛ يصنع؟ فاذا ورطه، ؤ، ان الإي

منهل.ْ إن له! وقل إليه، بيا ادم، الرقة وهذه وكذا، كذا فلأن من ترى إنه له1 

وصلئلث،.قد الأن هى وها قبل، من منلث، أخذها وقد عغبجل النه تاب ثختس 
يكوفأن بد لا صاح؛ها، إل الدراهلم وكيه الذي الثجل يوصل أن بد لا لكن 

صاحم—،لأتبممه موثوقا يغز لو لأنه عنده؛ وأمينا المال، صاحس، عند موئوقا 
صدمهأنه يعرف، كان إذا ل،كن كذا، س أكثر والمسرومح، الئارئ، أنت، وقال! المال، 

لمفان وكذا، كذا القضية خثرا افه جزاك فلأن يا فليقل! ويأممنه، يصدقه وأمين 
فيهاويكتن، الممتاز، ابؤيد ق ؤيزسلمها ظزف ق عبملمها أن فثئكن ذلك له يتيثز 
وقدتابئا منلث، أخذها ثخ2س س لك دراهم هده بان حطه -يا يعزف لا كتابة 

ظثإلاش.و-اذالإأذمحئ.
مثاؤبجك يب لم يجوش عغقل! افه قال ولهذا التوبة، من بد لا أنه المهم 

آشثزنهتاسمات:اا[.



اقاءاءاك1دااإذترح ٥٧٨

نحصمن مرية صعر؛ حال ل مري إئسان مثلا! صاحثها، يعرف فإن 
تتحمقفبإذا له، هو من يدرى لا مال من مرى ثكلمه بحد أو هو، من يدرى لا 

لئيعه،لا لصاحبه ينويه منه، نحلصا المال؛ بهيا يتصدى أن التوبة تتحقق التوبة؟ 
م؟.وبدلك 
ذكر؛عل و\,\لم' ثعيثا وأن الأ؛واُت،، علق قبل التو;ة أن;نزقنا اشَ أل ن
■بمائة•وحس وسكرة 

••ؤصء(••
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أعلمأكذ ولم الياوة، حلث عندي انمن وساق ميارق عل كنت النوال؛ 
سنوات،)٣( والأحرى سنوات )٧( عمرها إحداهن التانة، ق ثعلمتإ قد أمإ 

غيرْ؟أو صيام عل فهل وماثت، الصغثرة النئا فقطت، لالحلف_،، فعدت 
وءلائ،واودت؛ا، وأجز أجرك يعظم وأن عليلثج، ئم، أن 1_، أسأل الخواب! 

كانفإدا يكفي، هذا فإن تعتقها رثه تجد أن إلا مثتايعين، شهرين موم أن 
أنفعثلت، عندك يغن ٢ فإن الواح!،، فهدا العبد إعتاق من تنمي؛ دواهم عندك 
ذهبفالذي صياف، عندك كاف إذا خذرا، كن لكن مثتامإن، شهزين تصوم 
سديدا.تحنيا شم صبيان عندك كان إذا المقتل ق تكن وقدرا، قضاء دمر 

ثيء؛عليلئ، ما قلنا! ماست، سقوطها عند كانت، لو فإما الصيام مسألة أما 
تدهنها.٢ دت ما ثيء، عؤك ولا بفعلها حصل هذا لأن 

اوصيلئ،أنا ذللئ، مع ل،كن ثيء؛ عليالاح فليس فعلها من هذا كان إذا فانظز 
الئارةتجزك لا غثرك أولأئ أو أولاد عندك كان إذا لوستقبل، ١^، بالأجاز، 

وراءك.ما  viUيستغلهن ثختا تجعل حتى للحلف، 
ثيء.عليلئ، فإ الأمر، هدا ق سلثؤ ق ذامتؤ ما عموما 



ائفتيحالباب لقاءات 

حك1(قه1داواالأس1ر:٢- 

ومحقشهرا بعشرين محودة أوراق عندنا بالصواهع، حاصى موال السؤالت 
س،ا( 7.0أو C/Tيطه)ت مها اخد لصزبجا انك إل اق فعندما أشي، 

ربا،تحتمِ بانبما محضثكم من فتوى عل اطلعت، وأنا المال، من نمصا تعتر هي 
مالخرمنه حمم لأنه فيه زيادة لا ناقص حقي المباي المال، صاحسر من مص فهدا 
بكيامثيره مهاده يعت أنا ولكن دراهم، أحد أنه ءني*ي فالبنلثؤ ريالأ'-ث،، ثلاثة 

ذلك،؟شابه ما أو ريالامتج ثلاثة عدل مق 

ومزكيه،الئيا، آكو . ١!^ ننول *لعن أنه . الير عن بت، ابواب؛ 
حصمإن فيالث،~ اممه ~؛ارك المسألة هده ٠ مواءاار *هم ومال؛ وشاهديه®، وكاته، 

أوساراتر أعطاك ؤإن حلاي، ولا  vilJSق ثالث، ولا وربا، حرام فهي دراهم النلئ، 
غرماءعندك يكون فمثلا يأس، فلا احتجت، إن فهده الدراهم، غثر أوشيقا أراضي 

علبنها نم عليها وهو أنت، ثممق بإ السيارامت، حد بأس فلا حمنا، أعطنا مولول؛ 
اممه.شاء ومنهاإن حى؛أئ الشهادة تيمي ملأثاحد، لاتحتاج كنت، ؤإن غثرْ، 

••محمى••

ظ؛اثةنيايواضضاسام٣- 
صفيمحiأىتفييوضهميىعن٠؟

فلاةق انا0 هناك كان إن لكن نلثح، بلا أفصل الخ،اعه لا، الخزابح؛ 
ه،إلا عليه لاطئ بممثح وضل قام الونئ، دخل إذا فكونه اغُ، إلا به لا:م 

(.١٥ ٩٨رنم)وموكله، الربا آكل لعن باب، الساقاة، كتاب ت ملم أحرحه )١( 



٥٨١اسءا)تاسعءثرسائت 

لومما صلاة حمسير؛ا الملأة الدىا_إ هذا محلاه فتكوف الإحلامحى، عل ذليل فهذا 
إخلاصه.لكإل وذلك الناس؛ أمام ئنمردا صلاها 

٠ة  ْ

سميقواصف؛ي:٤- 

ذليلوما غترم، التنفم من وأيثؤع والتصشر، التصفيق حكم ما الثواو: 
افم؛م؟

اعائل؟ أم محون هذا ت وتصمرماذاستقول تصمق قمغ لوأنك الأن الخواب؛ 
غمهعن مميز الذي للإسان التصفيق كاف إذا أما والأصفم؟ السصفيوا محبب هو محإ 
بأنا.فيه أرى لا فأنا ذلك، أشبه أوما صوابا، جوابا أوأجاب لنجاح، اق 

كراههمكروه إنه أهول! أن أمحتطح ولا ذاتيه، كراهه فأكزهه الت3ثنّير أما 
ق؛ iul®إدا؛عثياصآبخمُ: الثنول قول وأما ذليل، عندي ليس لأنه مزعا؛ 

قولةوأما ١^١٥، ق فهذا ٠ اشاءا٠ر ولثصسح الزجال، ئكنح ثيء، صلاتكم 
لالأمال;ه"أ[وةندث٤ه ماءٍقاء إلأ آثيي، عند صثلأنيم كان وما ؤ I تعالى 

اممهيتعدول الحزام المسجد عند فهؤلاءكانوا التمنيى، والتض.يه) التصضز، واقكاءت 
ؤيصنر.يصمق وسجن. يزلإ أن من بدلا بذلك، 

٠٠ ٠٠®^©

٧(. ١٩٠رقم)بينهم، مملح قوما ياق الإمام باب الأحكام، كتاب اJخاريت أحرجه (



لق1ءاتااسو،ا1نتوح ٥٨٢

•حددة:_U،،L؟اسرمذص احكإم أخان حكم ٥- 
الدزانةقرة هي محودة نمق لفرة المصيم إل أدهب جده من أنا 

وركالصلاة قصر من السافر حكم ص آخد هل جده، إل أرجع ثم سنوات أربع 
ص؟

ايامق الدواسة من سهي حنن يجدك ولهذا مسافر، أنث، إدن، الخواب! 
إلمحقر أن يلزمك لكن منافر، ذرى~ "فيإ فاث أهلك، إل يرجع الإجارة 
فأحب.النداء تمنش إدا المناجي، ق الخإعة 

*•)محسى••

ضءةواض1لسمالإراد:٦- 

أئصافإل الؤمن رُإررْ لقوله يياثا العلكاء بعص ذكر ت الثواو 
هيالممصود ؤإنإ الخاJيثا، هذا ق ثدحل لا والعباءة الثوب إف وقالوات شامه١١ 
والباءة١^^، أن هذا يعني فهل اليمن، أهل لباس يشبة ما وهو الإزار، أو الإزره 

^^^للأيكوئمحامحمالإزارصطاي؟
والمجتصالإزار ينز محريا لا أنه فيكا~ الله ~بارك دراْ الذي ابواب،• 

أنالئاق مف عن ثزلث، إذا أما رى 3^1 وانماءات، والئزواو 
الثابتهو وهذا سنة، كلها الكنّ_ج إل الثاق نصم، س للمثق، محالثا يكون لا 

جث®من ت أن عفييآدئك0ؤئ؛أ الث<«ول حدث لعا بكر أبو ;^^;بمن؛ثزكان الصحابة عن 
نمي؛وبئ(أحد ررإف أبوتكر• ئمال، ٠• الما٠ةاار يوم إليه افه يئظر لم حيلأء، ثوبه 
(.٣٥٧٣رقم)م، أين الإزار باب.رصع الابس، كاب ماجه: وابن ٥(، أحمد)م أخرجه )١( 
(.٣٦٦٥رنم)حللا((، متخد.ا ؤنن *ij س: الض قول باب المناقب، كتاب الخارمح،• أحرجه  ٢٢١



٥٨٢الااقاءااتاسعءقرسائ 

ء
:ُِ الكعس،؛قرب إل إزار0 أن عل يدل وهذا منه؟® دلك اتعاهد أل إلا ينرحي، 

فوق.من عووته بدت ثزل إذا لكان كذلك يكذ لولم لأنه 

ثقوعل حز عل للإئسان! فيقال ينثغي، لا الأمر هذا ل التشديد أن الهمت 
الكنس،.نحت، إل يئزله لا لكن الكن—،، إل اشم، من 

•ءؤمى••

.a٠ باسل يائه الوض »قوم حديث شى ٧- 
الحديث،؟هدا معنى ما ا، المومزأر ثرف الثتل ُةيام س• قوله ق السؤالت 

الحدك،.هذا الحؤانف:لأمى 

••)محيق(•*

بيسفثامحهاظاهث٨- 
ثثتاهأيديمم مثا ت4ووأ ؤنأ0ٌ ثبم\نةنثاك: قوله نش ما الثوال: 
مجاهدا؟يكون ^Ui، العلم ءلالمتv أم القتال، ق هوالحهاد هل لالعكوت:ها'[ 

هي]انمكبوت:بمآ[ مناه ئهدؤا ^؛٢٧ عامه الأيه أن الظاهئ الحواب 
علنفته محاهد أنه ااعنىت ]الخج:خي[ حهئادءءه حى أد ي ؤث؛هنهدط ت كقوله 

علنمته جاهد لو مثلا! علم، طالنؤ يكن ٢ ؤإي، حتى بتا، اف أمز التي الأءإلا 
الآَية.ل فهوداخل انماداُت، بمل 

الإبجانشب، ل و\وهتي الإمناد، صحيح وuل: (، ١٧٩٢ رمم ، ٣٦• )٤; م أحرجه )١( 
 /U(٠  ١٥٤ رقم ، ٣٤٩ ،)تذكرةوانفلر: (، ٩٨٢رقم ٤  ٠٧الوضيعات)٢;ل الخوزي وابن ١

(.٣٣٢لكنى)ص:الموضوعات 



اقاءاوااوب1با1فترح ٥٨٤

ساحبهاوثيست^نسعفئ إذاك1دت القديم ادض الإسادءض حكم ٩- 
٠وقئ 

هوفيه يصل وأصبح له، منك هي أرض ق منجدا بني محص الثؤاJت 
عن،المنجد، أرض من ينمميد أن له محور فهل رمس، منجد بني ثم وحوايه، 

ولائدرا؟ومما ليست، بأما 

ولكنهحوله، ومن هو فيه يصل مزرعته ق مصل 1ل الإواقد إذا الخوانر: 
فإممرمحمي، مجد حوله بنل ثم فيه، عشعون مصل هو إنإ منجدا اعتبمره ما 

■للممزرعه يبعا هدا ؤيكون بتي الذي الممجد إل ينصمون 

كلللناس أبوابه شحوا أمم بمعنىI منحدا، حعالوه قد هؤلاء كان إذا أما 
هذامن المجد يئقل أن عليه فهذا الخمس، الصلوات فيه وتمام مجل حاء من 

منه؛ينمميد ولا مجدآحر، ق قيمته ومحعل يبلع أنه كإ الحديد، المكان إل المكان 
فيه.٠^٥" أن له محوز فلا منجدا أويف إذا ان الإئلأن 

••هصى••

سوفا:اوقيئا دسا عليه سيقع انه علم لن تأجوالبيت حى؛ا ' ١٠
أنهيخأ ئنتأجت و\و]ث بت، أو ا,ؤاخئ محل للاشان كان ^١ الثؤاُل; 

منة؟يؤجر أن للمموحر محور فهل كالدش، محرما شيئا سضع 
ينتأجرهاان وحاءإئأوحيتة أواسةَاحه بيت ان الإئعند كان إذا ]■لجواب.' 

والعادات؛،والأحلأى العمائد يمز الذي )الدس( هذا فيها محميضع أنه ؤ يعرفوهو منه 
بعدثم يعلم، لا والمو-م اشش يريد أته عل استاحزه إذا أما يوجزه، أن محور فلا 



٥٨٥اواداء|رتامئوس|ئ 

قتإذا أي: القد- تم إذا لكن ءثس، فالاجازة فيه)الدش(، وصغ نكن أن 
أنت.أوكمج )الدس(، ئمحرج أن إما له! يقول ا،لده~ 

حرام.( JliLالإحاوة؛حرمت فان لل،ال؛ وبالنسبة 

••)قصق(•*

حيرملأةاربعدمماتبمداقربيزث:- ١١
وعمريتنة عشرين من مريبا الغرب بعد ركعات أربع اصل أنا الئوال؛ 

الأوابتذ،صلاة من الركُايتح الأربع هدْ إن يقول■ من وهناك منة، ّتين الأن 
رأيت،قد إن حسثا ثيء؟ عليه ثركها إذا وهل منها؟ الفائدة ما يقول! والبعض 

فاتدما،وما حهقئها، ما وأسأل أنا، صليتها ثم الصعر، ق وأنا يصلونيا العلياء 
وuانئها؟

يصلالراتبه سوى ما أما ثريد، لا فقعد ركعثان فهي الراتبة أما الجواب• 
زذئتؤوكل،ا ركعة، بئرين أو أوعفرركعات، ركحات، ح صليث، لو ثشت،، ما 

معللما،ملأ احعلها لكن داُءا ءبعلها لا عداها ومجا فقهل.، اقنتان الراتبة حير، فهو 
قصل.وثتمطا قادرا نمنك، ورأيت، ثئت، ما متى 

••ؤمء(•*

ددجؤ^؛^؛٠٠»آىتباهؤنوإو،ونزثما«:' ١٢
ولوصدقوا،،؟النجمول رركدب، الخدين،! هنأا صحة ما النؤال! 

ا.لنجمارأ.يصدى أن للأسان يجوز لا لكن بصحيح، ليس هدا الجواب• 
••محصل(••



لق1ءاتااكابالصوح ٥٨٦

٠يب  ١٠٥١أواض سان عن اثناء١^٠؛ اسضادالإثارة حكم - ١٢
ْعستعمل أفعاله أو افه صفات عن يتحدث عندما الناس بعض \ذثؤاو(.' 

؟اممه بجلال ذلك يليى فهل الإشارة، العبارة 

عوام،حوله من كان إن افه، بصفات يثعلى فيإ الإشارة استمال الجواب• 
إنإذ التمثل؛ إل الي المميم ص ظوف مرق لأمم ذلك،؛ له يجوز لا فانه 

به،باس فلا الهص به ورد فا العالم لتلله كاف إذا أما وهاذ>ا، هدا ب؛ر، يقرئ، لا العامي 
يهرد 1لم وما لالتاء:خه[ معا وكقوله هريرة أي؛( كحديث 

ب،نتظآ أن بجون ^٠ كس، نعلم لا ظ به زذ لم لَما لأن يجوز؛ فلا الم 
يبجرالثض«رى أصابع مذ إصتم( بير!ا ئها آدم بني متوب ررإف يقول،؛ أن مثل 
منإصبعن فئ كوما كتفيه يدرى لا لأنه وذللئ، حرام؛ هذا فإن أصابعه، ب؛ر، 

العوامعند مواء ابدا؛ يل فلا تكون، الإصبعين أي لا ثم الرُهمن،، أصابع 
ءفييأقلأْؤقة؛ر/الرسول قال، كا إصبعين بئ يقول• بل البلم، ًللبؤ أو 

••هصى•*

خمملث»أاضثعليكساض«:- ١٤
الطبيب،ثم اممه لولا يقوو(ت أن ان للإئيجوز أنه مزعا العلوم من الثوال؛ 

افه؟بعد عاليلثإ اعتمدت Jقولت أن ان للإئيجوز فهل 

قول،أن تحلم أن ويجب الله، بعد عليلثإ اعتمدتر يةولت أن باس لا الجواب• 
^^١لأن عغ؛؛ْل فه ماو الطبسن، أن يعتقد ألا يجب الُلتيب، يم اشٌ لولا القائل(• 

(. ٤٧٢٨)رنم الحهمية، ق باب المنة، كتاب داويت أبو أحرجه ( ١ ) 
(.٢٦٥٤)رقم شاء، كيف القلوب تعال اف نصرف باب القدر، كتاب ملم؛ أحرجه ( ٢ ) 



٥٨٧الأق1ءامم1ا،،ءءقوساهت 

وفلان،اش لولا قوله• وبتن هدا بئن يفرق ولا فلأن، ثم اف لولا ت يقول العامة من 
يتوكلواأن الواجب أن لهم س؛ن وأن الأرسانما، الناس من سنغ أن فيجب 

يني.لا وقد يني قد بب هدا أن يعتقدوا وأن وحده، الله عل 
ءفي4ألتةمإُراملم أعداء أراد وقد محرقة، بطبيعتها النار ذلك! عل مثلا وثضزب 

ثلث،،لا محرق بت، أنبا ْع لا، أحرقته؟ فهل تئرى، أن فيها إياه إلقائهم من 
ءئو؟ل.اممه بإذن يكوذإلا لا سب، أي لكن 

ثثاأمن:كلم،بجينام١^١٤ ررالخة قوئصمُأخر؛ان البن 
الأسابلأن ويموُتج؛ يستعملها الناس من كثيرا يجد ذلك وْع ، المودت،~اار ~أى! 

هذملأ-Lلإإلأإذاأراداض 
أننحشى فانه الطبسنؤ، ثم اممه لولا قالوا؛ لو حتى أنبم للعوام أن فيجب 

نيءاةثوةت\لالسسسر هوحالق الدي عغجل الرب مثل هوسيبؤ الدي الطيس، ثبعلوا 
الأسان،هده أن يعلموا وأن سٍحاكؤتاق اممه عل يعتمدوا أن إل الناس نوجه وأن 

لكنشِ، ظ والأمر نبم\تئزةت\ق ض لمن؟ كله فالفضل ظ اضِ جذJها أسار_، محترئ 
وعلالأدوية وعل الأطاء عل يعتمدوف أكوهم الأن الأّف،-الناس -ْع 

ؤإياكمنحلصنا أن افه نال محنة وهده الخالي ويت«ث،ول المستشفيات، 
مها•

الحارفتقديم ]الاتدة:'آ'آ[ ه مؤ,متييرا إنَقتهم دتو1لوأ آئم قؤإ تعال! قوله 
عغ؛جلفه إلا نحور لا هدا المطلي التفويص ثلث،، لا اشحهبميص، يفيد والمجرور 

اللام،كتاب، ت لم وم(، ٥٦٨٨)رقم رداء، الالحة باب الطب، محاب الخاري: أحرحه )١( 
(.٢٢١رقم)٥ الرداء، بالحة الداوي باب 



٥٨٨

لهيثرى شحصا وكل إذا —مثلا— الإنسان بأس، فلا معم ثيء ق كاف إن لكن 
عليه.اعثند فقد له، أويبح 

١٥ -

أحدله محوو فهل ١^، عن حجه مقابل مبمع رحل عل عرض اذث}ذ' 
مانعة؟فلووفه لوجود ايج؛ يزي لا المالع هذا لولا بأنه علتا ١،^، 

الإنائصد إذا لأبيا بأز، فلا به لبمح  JU jLlyض إذا 
محوا.-هدا 

ممتامنالأ1ستينىمنلأن ضاآلأزملأخٍه؛ أولا: م؟ يقصد كيف 
مثلا.مسه وعن عته يأ من بجد أن قلبه كل 

 Iلعلهالممدسة الشاعر إل للوصول المال -،اوا القوى يدللئج ينوي أن ثانيا
عغي؛ةلقذللث،المتكان.بماببزحمةاف 

اضُلغدي المشاعر -طلا، إل دم، أنه بدلاث، قوي علم ٍناث كان إذا لاكا: 
عليةسمّاءبر(تماؤة•

فهداالمال أماسحغمنأحل ئاتْوهلأصث، كلمها الثلاث اؤالم، وهدم 
بهليحج المال أحد ®من تيمية ابن الأنلأم شيح قال ولهذا الخابز، هو 
دصس-،له ما ت يحني ٠، حلأق٠ر مذ الأحرة 3، له ما المال، ليأحد حج ومن حرج، فلا 
الآحرة•م،

٩٠ تيمية)م/ لأبن الكرى الفتاوى ( ١ا 



٥٨٩الاق1ءاوت1|ّءءقرساممة 

يريدلا لكن ؤإذا يكون، ما أن الغم عن حجا أحد إذا يثغي فالذي 
إلأابغ،فلأصضخاط.

*•هيى•*

١٦ -

وقدمعهم، وتهج للحج الركاب أحد عاديه من سيارة صاحب النوال! 
ا-لثجه؟هذ0 يأحد فهل حجه عليه عرضت 

لأنهذاحاج>لكحال•لاباز؛ الخراب: 
*•هصى•*

ذبارتيرك«:، ا

يارك،وذ لثلك، \4ذ هدا إة اراهم حدث؛ صحة ما القوال: 
هاءفزل«رأأء1أذانادئرب؟ؤياثئعا;الث،، 

ذإنذءاء، لأنه يدعه؛ أن لأثري لكننا الصنف، من سيء فيه هدا الخواب: 
اممه.عل وثناء فهودعاء يصح ئأ ؤإذ المهللوب، فهدا الحديث، صح 

ظاءنياضامإو:إىشاءاس:- ١٨
اممه..بإذن مثلا! افه، ثاء إن بغم: الحلب ل الأمفتاء يجور هل القوال: 
ويعوزاممه..؟

(.٠٥٣ ) رنم الغربف، أذان عند مول ما بائح الصلاة، كتاب، أبوداود! احرحه ( ١ ] 



أيصاالظاهر اممه بعون لكن اممه، بمشيئة مثل الله بإذن يجوز، نعم ابواب• 
اش،ثاء أوإذ اممه، يمشيئة المائل! قول دوذ كاث ؤإن ءَإت؟ل للب هزيض هذا أن 

تعطىممد اممب بعون أما افب، أويمشيثة الله ثاء إن يقوله! الإئسان يقي أن فالأول 
ولهذاالعوذ، افه يسال لكن جازم اذ الإئأن تحيي وقد افّ، إل الأم تئويص 

ةالعار هذْ , )مثا ثمنه و، حنث ل الأسان ان ٠ صعق، >ما الامتثناء إن ل! نف 

••ؤجمج••

ثاط1م)امماال(للأس1سمث- ١٩
حكمها؟ما الهلل، وصنف للامالأت، الهلل يهلادة عن أمامحم الئوال! 
وكذلائ،وخمسارا، يخمس ووسعها بحمسارأ سرى أن باس لا ابواب• 

باس•فيها ّْا بعثرة تسعة صزف 

••)هصء(••

غطءtعس انلابي بمك م؛ الأ*واو وضع م ' ٢٠
ؤيشرفمصر، ق الإنلامي مصل بنك يدعى إنلامئر ينك هناك القوال! 

إذافهل له، ينتصر والبعص اJنالث،، هذا ق يشكالث، والبعص العالياء، من محموعة عليه 

المشرفينالعالإء عل الؤرر أن أم وزر، عليه يكون أمواله فيه منا الثحص وصع 
عليه؟

أشبرلكي عنه، أذرى ولا شيئا، النلئ، هذا حال عن أعرف لا أنا الخواب! 
يتجنها؛أن موثنة، أي أول، ثركة أي أوِؤا بّلت، أي ؤ، شل—، عندْ ان إنكل عل 
تأكلسوف، منه كنلمت، إذا تدخله الذي الال( هذا إن إذ حطيرة، المأله لأن 



٥٩١اسءاص،ااوءئمسالاة 

منذلك لكن محرم، وص المال 7أذا وتعدث وثرث الكث فإذا وتثعدى، وسرب 
الثماويلممل »ذم و: الض أن الحدث ق كا الدعاء، إحاثة ْني أساس 
^١؛،ومشزبئ حرام، ومطعمه رب، يا ربر، يا الثهاء، إل يديه يمد أعبر، أئنث 
الحاجهدعت، إذا لكن  ٠١١لدلك((ينتجاب قأئى بالحزام، وعدي حرام، وملبنه 
ذلكإل للحاجة صنه باس، فلا مثلا، يصنف أن قثى لأنك البنك؛ ق لوضعه 

عِقتجل•النب عل فجابه يرابط، بأنه بظاقر لم وص مكسبه من محيء اتاك ؤإذا 
••ؤصؤ(♦*

نرفمو:حكمالإجتماعشقراءة- ٢١
المغرُبإ،وقبيل المجر بعد محا الأدكار قراءة عل الثاس من ممر محثيع السؤالت 

7،ذْيبميعوا أن لهم ؛بوز فهل الصجح، من مأثورة الأذلكر هدم بان العلم ْع 
البعض؟بعضهم مع مرثؤع بموُتج يمروولط متحلمقن الطريمة 

صلاةبحد محلس اللمي. وكان محمد. هدى الهدى حثر إف ابواب• 
منأصحابه إل محلى يكن ولم وثيخن" ثرثئ أي؛ القس- ثهللغ أن إل المجر 
الصحابةمحلمس نعم، ذللث،، أشبه ما أو والكممر، والتهليل الذكر قيموا أن أجل 

نومننا ®اجلز لبعض؛ بعضهم يقول لكن ولهذا الإبجال، يثداكرول أحياثا 
منليس فهدا أوهثلميل أوثنبيح فبتر عل عئلوا أن أما به، باس لا هذا ا، ساعهاا١ 
أحيائا،والممبمفيق الرأس هز من الناس بعض يفعله ما صحتهم إذا ميإ لا الثق، 
علينادحلتر وهي الميع، س هذه كل ؤيصفق، أكر، افه أكر.. اممه . أكر. اف يقول! 

(.١٠١٥)رنم وتربيتها، الطيب الكب من المل.قه قبول باب الزكاة، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
خمسء.عل الإسلام راض النيهت نول باب الإي،ان، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 



وق1ءاتاكابا1سوح ٥٩٢

منيكن ولم محمد. هذي الهدي حر أن الزاف؛ ولكن الفوؤ، الطرق من 
الاحماع.مثنهداهديه 

••محصى•*

سةمحمجاض- ٢٢

طاتا،إذالكن النك >يق عن عاماكك 1خد أن ان محوزللإنهل انئزاو: 
ونحوذلك؟موظفا كان إن أوزاته 

عندهاا،لوفكين أحالت السؤوله الخهه أن لو مثلان رأس، لا نعم الخواب! 
وعشرينمئة بدل متة أعطني ئل لا زكن بام، فلا البك إل الطلاب أو 

هدا.ق عليه حرج ولا كاملا لصته ياحد بل معجلا، 

للبكمعرض هناك لوكان مثلان به، باس لا محرما ليس بإ الجوك معاملة إن 
منهم،واشآريث، المرش أو الأواف أو الأحرى العيان أو الئناراُت، فيه يبيع 
١^^١،ويأ-محدوذ الثحث، يأكلوف وهم اليهود من افرى الئي. لأن حرج؛ فلا 
معاملةاpرفهات القاعدة فهذه يهودي، عند مرهوثة ودرعه ^بآكأخإكة؟ر مات بل 

ظنلاات;اسممكضضناح،لأازه
*•هسى••

يجساتاسمعذاتاسَةاصرة.- ٢٢
وصورتياتالتعيتة، الحادة ذات الايدلغ شهادات سمى فيإ الحكم ما الئوال؛ 

البنكيقوم سنن، لدة معم بمباير شهادات البنوك ^٥ إخدى ق توؤغ أن 
شهور،ثلاثة كل وذلك الشهادات، هده إصدار عند محدد مر عائد بصرفي، حلالها 

وقت؟أي ي النهايات هدم فينة اسرداد للموبع يمكن بأنه عمحا 



٥٩٢ادهاءالتاسعءقرساممت 

دزاهبةال:أغطني إذا اه،صضمحاو، هدم الخزاب:لأأثذئث 
نثقفلا محددة، ضث أو محددة مواء دراهم أعطاك مدة بعد ثم عئ مند وهدا 

ثراهانحن قائده ثراها لا ونحن بالفائدة يسمونه بإ أو الفائدة محدد ربإ بالموك، 
وعئرةمئه وأعهليكا ألم، مئة أعطني يقولون! مثلا محددون لكنهم حارة، أما 

ئدريلا محددة، غير نياده وأءطيائ، ألم، مثه أعطي يقول! أو منة، بعد آلاف، 
ومنهنزح منه وأيبما ريحئ، حتى الدراهم حده وتاجر ؤغ أنه صحيح هدا هل 

يمول!مرة الناس عل ما ؤيلعب يزاب؛ا وصار صندوق ل أودعها أنه أم ثزح؟ لا 
ائال؟ربح ما لأنه ميتا؛ أغطي،كلم لا يقول! ومرة ا/( )٠ ومرة )ه/( يعطيهم 

وثصؤفه.تمتنا؛الينلث، عل ثعتمد فهده ندري، لا 
••هصى••

الإثام:بلازم عنمه سوالندم شم حض، ثى ذض -  ٢٤

ركعتئن،-مثلا- الفلهر معهم فصل ثيئ أناس ْع افر ملحل إذا القوال! 
أربعاأميميرن ْع بملأ أن يلزمه أنه بامحم جب نم ركتن، العصز لتصل قام ثم 

والعصر؟الطهر صلاه يعيد هل ركحات،، 

متمإمام مع يحل من لأن أربعا؛ الإمام مع صلاها التي يعيدالصلاة الخواب! 
صلاهأما الأمحوى، الركعت؛ن أذرك أو أئلها من الصلاة أذرك مواء الإتمام، لزنه 

صحيحه،وقعن، لأما يعيدها؛ فلا ركعتين الإمام غير مع صلاها كان إذا العطر 
أماالحاصرة، قبل يصله ولم ثيء فائه مد بأنه الإسان علم لو فيإ ثزط والرتس_، 

ونها•ل فهوصلاها صحيحه الطهر صلاة أن عل بناء العصز صل فقد الأن 



لق1ءاتاسالصوح ٥٩٤

٢٥-

موتهمن لحظات قبل أسلم نصزانآ هذا للاحر! يقول ثخص ت القوال 
بإنلامهقال ومن ينمل، لم لأنه بميم؛ لم إنه ١^^؛،• له فقال بالئهادس، ولطي 

باكهادةيامرْ لعمه اللمي. قوي ف لك فا الأول* فقال الرجقه، عقيدة عل فهو 
اكابيتفقال ا يئيهءر عى ثممئ ررهلأ ت حديث وأيقا ، ا،لوُت، ؤراش وهوعل 

عزقه؟ْع فرعون بقصة للث، وما 

قحاء هكذا نويته، اممه يل يعرغن أن مل او الإئتاب، إذا الحواب؛ 
الذيالخاصي إن يقولون! عندما جة التصومحى 

هذهتصوة ولا الإيان، كامل مرمى كمر بغم مقجل افه ينعي وكان مل مذ أسلم 
ثماممه إلا إله لا أن سهد بل إمحللأيا منصيه عمل ما الرجل هذا لكن المعصيه، 

آحر'كاف ارمذ الحديث! ل جاء ولهذا إيانه، كال منتهى هو هذا فيكون يؤو، 
رركاف:اتىالأصرم! قصة علما نحفى ولا الحة«رء؛، ذخل افُ إلا إله لأ ص 

صزنولاه.إلكبمالةالإم
نحشممادل الناس، عرض و ثدحل الموم اتى حس معدا سئمه ئأحد مانلم، 

١^٩قلأئلمِفي الأثخل:ضوو صد رخالش مء مال! ابناعه، ؤثث 
(،١٣٦٠رقم)اش، إلا إله لا الو<تا: محي المشرك ( jLsإذا اب، الحنائز، كتاب الخاري: أحرجه ر١( 

٢(.رقم)٤ اف، إلا إله لا ، lyالإبجان أول باب الإبجان، محاب لم: وم
(.٩٦رقم)اف، إلا إله لا تال: أن بعد الكام نتل تحريم باب الإبجان، محاب لم: مأخرجه )٢( 
ذكرباب الزهد، كتاب ماجه: وابن (، ٣٥٣١)^رقم باب، الدعوايت،، كاب الرمدى: أخرجه ( ٣١

(.٤٢٥٣التو؛ة،رقم)
٣(.١ ١ رقم)٦ التالمح،، j باب الخناتز، محاب أبوداود: أخرجه )٤( 



٥٩٥الاق1ءارتاسعءقربادائ 

]هدامحت ؤإئة ;نك^ة لخد خاة؟ زنا ثلاصرم، ندا إف زاشِ ممالوا: ثه، ئب 
محوملئ،،عل أحدبا عمزو، ي1 بك جاء ما قاثوا! به؟ جاء ما ونالوه الحدث، 

زأنشث،،ززئوبه، ئ؛اشِ الإنلأم، زيهِفي ثل محال: ؟ الإنلأم و زيه أن 
هال!أصابئ، ما أصابني حى ممايلئ، افه نقول مع هعدوتر سيفي أحدت ئم 
أخلئ )روة فاو: . ١^ زئول لِ^ 1^^، ِفي نات أذ بم، لم لَم

وه؛اشُلنا أحن فالأvل؛1^، ح«ره، 
••هصى••

؛(.TA_)؛،/أءرجه 





٥٩٧ض>سسثؤا؛؛ث1ر 

وا؛ةُوار^٥^٠ ١٢١مرس 

 ^_l ^)اسسة^©^١؛

٤٠١الاءوام-ثاتضلان| 
٢٣٨٥،  ٠٨أوأئ.زكاا.................................. كمن يمت. افث بعز حلمث من ٠

٤١٣امحج1ك« 
٢ ٠٣ااأممبوي1ينتد.م؟* 

٣٥٨.. ؤ...١ ّ. ّ ... ؤ............٠ .... ّ..١ ١نتإ؟١٠ بلد أي من ;  JUثم أئتإ؟ أين أئنالءان ١٠
٤ ٦٦ؤ ء....... ؛. ّ اوت«. م اف ِفي الشن كم: ى محا الناس ا)اممو 

١٣٢ا)ايدز،ممدآذ;ث(( 

٥٦٧،٢١٧ئلبمفف« الناز ٣ أم »إدا 
٠.٣٧٩....................................ئام؛والغني«»1ذا

٢٨٠

٤٢٦، ٣٥٤......٠................... يانكجوه، وحلمة دينه ف رمحن من جاءك>لم إدا  ١٠
٤٣٤...........ؤ.............اؤ؛لأ.لألأ »إذامامثاجمدمس

٤ ٦٨الثال.ث،اا ودعوا دجدوا، حزصم، ٠رإدا 
١٣ ؤ..............٦ ... . ٠٠٠٠محلز».أف مو زمحنى ئلزكغ اشجي \خونأ د.محj ؛راذا 

٠٣٦٧............. تشنالئ،« ئازقها i وض؛انزأ ؤ:قآبما الهَموو: نمنث ^١ ١١١
٠٤ ٩ ، ٨٣بب...اا.ؤ..ا.................^٠٠ نو كالأخدكلمبمل،لأيخق »إذا 

٤٢٠محاؤفىا« نظن ياؤفىإ، كولم، ^١ ١٠



لقاءاتا1ب1واالصؤح ٥٩٨

٥٥٢٨، ١ ٥ ٢،  ٤٣، ٩٥محثطئيينثلألإ«..ب„.س.... اشلغ الإننائ  oU#إدا 
٠٥ ٥ ، ٢٨٩ءتجنا«..... ئ لكفبمل نا مثل ك،ثئ نام، أن الط.، ترص ءإذا 

٥١٣اشاة«.................. زلمحثق ئلي؟ح ضلاذكب ثتيءٌِفي »إذاباخا 
ة«آ،أمة،ا*'ه.......ّ.ءّبب................؛؛ راأزائألأهمخكه

٩٣، ^١٦ ٠٠٠٠٠....... .....٠. ١ ........ ماأععرا  aJjناأحدف إلنهادأ-ءمثا١>؛ *ازجغ 
1ةأ،ي؟ة»ازئنحل،لإنالئ،لإصل« 

٥٨٢نامه،ا ائصاف، إل المؤمن ارإزرة 
٥٥٠، ٢٨٢، ١  ٥٧............. . ٠٠.........زطواَلئ1ي،« »اظثواِلأبخ، 

٤٧٤. .٠ ٠ . . ؤ. ؤ. ؤ ّ . . .٠ ٠ ؤ ٠ ٠ . . . ... الإزو« من م م قاثة ئإئ اتزو، من »انثئزما 
٤٩٣ررسأفلألئ،« 

٢٣٣سمحالإسممشا( 
٤٢٧موونة، أيسره برئ الأكل ررأعفلم 
١٣٦٨^،* *أغموا 
٣٧٣الككاخ« »أغلنوا 
٥١٧اللل«......ّ....ؤّب......ا..ا.لأ.ؤ.لأّ.... صف ^ S، 015^تام تام »أذثل 
٥١٨٠٠٠٠٠.ّ.؟؟لأ؟....ّ....ّ.ّّ...........وهوناجيارثه، العبدمن ما؟كون *أئرب 

١ ٥٦ص® نورة موثاكم عل "ايرووا 
٠٤ ١ صفوئكلما< ارأنموا 

٥٥١............. ٠٠نامحءننووافه؟«..................
١٦٦محهوو« وص طوأ، »الأنتزاءُ 



٥٩٩

٨٩لأمأثثينألُبجإذاكاا 
٥٨٧كز ؛ ٢٠ثقاة ١^١٤ ئ
٣٢٨الأٍنناث« اأذىصضُ ف ط

١٥ اف«.........................٩ نبل لكمحاهدِفي واكاين الأزنلة قل لثاعي 
٤٣٩ابمة« نابم4إل ح، 

٢٠٥به* أجزى وأنا ل صوم 
٥٧٣طلإمحئ:زمالإاء« 

٠٢ ٥ ثىثلنسهك لأط نمنأ 
٥٤..........ّب.ب..ّ....ا.ّّ..ئن«ص. نمذومحا ؛، ٠٥١ذصز محي 

٥٨٩بملَبم،و1بمرمك« هء؛ل 

٣٨٤اكؤات« للهأزثناَكامحد،موئ 
٢٥١عم• أمحاونا عب للهأ 

٧٦م|نلإاثفنةاعناممتةا 
.......لأّّؤ.........ء..ّّّّّؤ.........آههالأاسأتا3ا:زماواء« 

٨١عاتقه(( عن عصاه يضع ملأ ابوجهم، ما 
٨٣الماء* عل عزمه يضع إبليس ف
٠٣ ٨ ، ١ ٨ .٧، الإاتة« الخت؛ل:زم شآِفيرائا اي ِئ 
٤٦٤...ّبّّ..؟.ب..........العزنم،(( جزيرة \شنؤ0ِفي يعبده أف ايس مد لشبملماف ا0 
٣٨٥، ٣٧٩ء. ّ ّ . ......................٠ نئنه(( حزم _؛، أكل حث؛ ■موْث(إذا افه ف



٦٠٠

٤٦٥نور® من مثابر عل اممب عند المطل ®إذ 
٩٠»إلأثوظحأوقاضُاهإأ 

٨٧.........................الأحر* راليوم ورئله، وكثه، وملأتمحه، باق، ثومي *أف 
٤٣١.ببؤبؤؤؤؤ...ّّ..ّ.ّ؟....ّ.ؤ تا3ثقااا تمرة الصلأةِفي بئ جع ه افب رمول ®إف 
٥٨٦................ا..ّ...ا.ا الرحمن أصاح من إصعم( بئ كلها آدم ثى ملوب ®إف 

٥٧٠»إلمنهماصرأل:ضاويل* 
١٧٥........................افنسا»إلمذ:ننيأ0صينسسإل 

٤٧٠....ا...ّ..ؤؤ.ؤب؛.......ر.. الناس®®إلسالفلاةلاطخمها
٩١الشزك« عن الئزكاء أش ®أثا 

٠٤٥ أومظلوما® ظالما، أحاك ®اثصز 
٥١٨؟نبمافبجبيت،ءاأا........................

٥٢١، ٤٧١، ١٦٣»قالأموبالكاُت،® 
٣٧٨®إمحايعلالإيمل؛ؤءدأخ® 

٤٥لانورث* امحاء تنثز »إنثا 
٤٧١...............................................® مقساء ثرد ولا بخر، يأق لا ®إنه 

٣٧جزءا® وستئ سعة الدثا ثار عل فضلن، ®إما 
٤٧٣،٣٧١، ١٤»إٍالبمو;ان،زنابميثاقفىمحير».............................. 

٥١٠بناة® زلز »مً 
٥الصلاة®....................................٤ ؤالكمرثزك الئزك رثى الرجل ®بئ 

٣٦٩الهلال(( ®تزاةىالنا.ز 



٧٠وكاصوئماةسي:م 
٤٥١القرآ0اا ررثعاهدوا 

٤١٥صدقه،..............نتاعة عقها ثه ثزقع أز ضغمله داسه الثجوِفي ارتع؛ر( 
؛AA...............................عش؛،العموماعف عفونحب إثك اللهم ت مولس ٠

١١٠القاسم ر ئة ررتك 
٤٢٦»محكحالنزاةلأم« 

١٤٢مح1ئوا« »تت1دوا 
٤٣٠، ٣١،٤١A»تيسالأمحبمءاووم(( 

٥٣٧

٠٤٠ . ّ. ّ. . ؟ . ّ.........٠ .. . ١ ١ ١ ّ ... ١ . ؟ ّ . ؟ ١ ١ ؤ ّ ّ ّ. ّ ....... حنزب® ته يمال س1طان ررداك 

٥٩١مالئي؛ظالأثنسٌ 
٤٢٤.لأّلأبّ..ّّ....لأ؟؟ا.......ّ.ّ.ّ..عثك* بمل ملم عنده دكرت امرئ أف أرغم 

٤٦٦زق1محكفئ« نموي، اكلم #لهاب 
..............؛ا....ا.اا.ّّؤ...بب.ههملآِفيش;نمَلأتييق<<

٠٤ ١ الهمج؛؛ ااّدوا 

٥٨٣بالليل® قيامه المؤمن ؛رثرف 
٣٧٦ّ ّ ؟ ٠ّ ّ ٠ ّ.........٠ ّ.. . .٠ ١[،؛ تاكغاين:ه نأوظَمح ٠^٩أتوت؛لإ اش: >رصالق 
٠٣٨٢ .٠ ٠ ٠ ٠ .......٠ ّ.؟ ُ ّ ّ. ..... ّ.١ ١ وحتْ؛ا صلاته مذ أزكى الرجل مع الرجل ررصلاه 

٣٨٢ررطواورخالئي؛؛ 
٣٢٣امحتمذالثاثدين« اص •>ئبجإمحنث 



رق1ءاتاالبابالسيح ٦٠٢

٠٣٧ ...................... منامه® الناس وأمز يصام، نأيه، ^أل البي "يأنمثرت 
٤٣٨نأهطز« صي ذJالث،، ممع لا 3دإِنك 
٠١ ٣ .....٠ ١ ّ..... ّ.. ...... ١ النعم٠١ حمر مى ثك، حتر Jاحال زجل بك بمدى لأل ررموافه 

٤٦٩٠....................اإعثراانصم، بالنصح سقي وقتنا العئر، الثناء تمت، ®قينا 
٤٦١.................. ثاعوما® يجملوها الشحوم، ة1تهم حرنت، التهود، اف ®قاثل 

٥ ٦٧م,.فما® عدى ويى بيي الصلاة ®يثمت، 

٨٥..٠ ١ ١ . ١. ١ ؤ . ؟ . ّ ّ ّ ّ ّ وكعتي® صل — —أوقزامح أمال ثلايه حرج العي.إذا ُر؛ال 
٤ ٨٧الناس« .أخزت اشِ ننول ا)كال 
"؟................................U'حمده® 1ذ اض تح داو،ت افب.إدا رسول *كا0 
٤٩٦..١١١٠ا٠٠ّب؟ب........ركعه® عئزة إحدى عل عإرْ زلا ف، رمقا ل، يزيد لا ®كاف 

........ّ...ءء...ا...اا.........؛هه»كاوئىالإنلأممئزمهمؤاكاف;زمأخد®
٥٨٥ولوصدقوا® النجمون ®كدب 

١٣٤إلأضين« ®كلأم،ئثافى 
.ءُء  ٣٩٥المائة® ءئدقته;نم ظل ل ازئ ®كل 

٣٢٣®كلبد.مصلأَلة« 
٠٤ ٥ ، ٦٩.......... ٠٠اقالحة®..مذ الئنام، زنقة اثتذ م إل الإخخاغ »كاثتى 

٤٤٣زو::\ذ\شلآ 
٤٢٠اي®....................... قة:ززمفيها

٢٠٦ ١١٥اض مذ بمتنه أدى عل ألحدأصن »لا 
٤٨٤»لأ;خناليوسك« 



٦٠٣مرسالآحاعثواأثار 

٥٦٥ذيمحزم« مخ الرأةإلا تتافئ )رلأ 
٥٤٦............................................الدمء م ؛ ٧٥١قإل الدم، ثنتوا لا *

٤ ٤٣تناجدء ثلاثة إل إلا اوخاو »لأئ 
اضُزممغ«..................ّّ..............لأ؛هي ِلأخك،، النجاتة تفلهر ارلأ 

\آلأملمنَلإ:مأخا«.............ؤ..ا......بّ...
٥١١، ٣١٠ّّ.........ّّّّّب.بب.....ّّ.ّ.؛..ّ ئ،أزصأنخانج« 

١٢ الإاب0 ئ ضلأة »لأ 
تم\اآ.......لأ..ّ...ّ...ه.....ّ.ؤ.ؤ.....ا.

٢٠٨جخل:ضلاكزآن« ..مْج.٠ ِْ َ< ُئْ 
٦٨ؤ.ؤ ١ ؤ .١.  ٠٠٠دلأانا،ا..مستا قل محي ١لآ■خر،أل واليوم باش يؤمن لامرأة محل ®لا 

٣٧١«لأثد.خلالأةقائاا 
١٣٧«لأمزكئؤمنئؤة« 

٥٣٤ ٠٠٠٠اخدلم،:ضثثزصأ«.........................ءلابملاضُءئلأةأ:تدىإإذا
٤٨١ ١٠رقئا بجد أو صوثا، يتع حثي بميل لا ُر 

٠٤ .........؟ ١١١.................... ١١ه لفمحبه ما لأخيه بمب حتى أحدكم يرمن ُلأ 
٣٩٩الئد.وةاا ماؤ اغ ُلس 
١٥٨٠.....  ٠١.٠.. ١٠....٠..وذايذو؛ااوكاته، وموكله، الربا، آكل اشرنول ®لعن 

٥٣٩،٤٤٤»دننزاتزاتاتيراا 
٣٣٧«بمامخنإِنبمقلماا 

٣٧٧ماعدا،، خربمثوى »َللم:غص 



مءاتاسالذتوح

٤١٣»يناث« 

٥٢٢نئنمملأث« »هم;ءن 
٣٩صدئه* حب ولا مثر مذ أوثق حمثة يؤذ فيإ ٠ليس 

٠٥ ٣ ..........................  ٠٠٧٥١يئلوذكتاب اف، مذتوت ست يومِفي اجثتغ *ما 
٦٤الثاعه؟« هذْ »ظأ-ءتر-؛لإا ِّء. ٠٤

٤٣٧ؤكدا« كدا قالوا ررناهأمام 
٨٨ؤ ٠ ٠ ؤ.......٠ ؤ . ٠ ؤ ؤ ٠ ٠ فء، تاجيا جبهته واضع وملك إلا أصاخ أوخ موصع محها *ما 

١٢٦.....٠٠محِفياساا...ؤ..لأ؛.؛؛لألأ...........والإزار 
١٢٤تيائو:تئىإ:اآومم« 

٣ ٩٣وصك،(( ولا يصب، من اiنللم يصيب ررما 
٤٩٦................ صل، ٠^١ له ئأوئزت واحد0، صلر المسح حثي ^٥١ مش، *مش 

i0A,r\wمحكزئمذئة،ممدأذتكالضلأة«.........................
٣٩٩ئهكذ.ت(ا منة، هنئ »ننأزادأذ 

٧١ننلوم(( محو قفي ثيء، أنلم،ِو »تذ 
٥٦٤*مرايمحممحم4لمُ 

٥٨٢،١٢٦ماضُإفي؛زماوامحا(؛.....ؤ........ّ.ّّ.ّ... 
١٢٨اهلة« لآفيِفي 

١ ٢٨ؤ........ؤ ؤ ؤ. ؤ ؛ بٍ،ا..........٠. اشثاذلأ:ضم لإف قد^، اثام j »نذزى 
٣٣٨١أزيز،(..ّبّ.ؤّّّ.صو 

٣٢٣.......................اكاّمه((ضنىؤ\ قد فته اي محام »نذ 



ثار

٤٨٧......................دسهء مذ مدم ما غفزثه واحتناثا إيإئا رممال صام رامن 
٥١٥الدهر،،.لأ؟.ب......ؤه...ا. كصتام كاف شوال، من متا أبنه ثإ رمصايز، صام ررمن 
٢٢٣.................................فهوكام،، اممه لغم العبادة مى شيئا صرف، ءمن 

٢٦١ثكافئوة« »تنىضغإَضإظئوئا 
٥٠٤،٤٥٩،٣٢٦،٩١.................... »تذنيوظمشمناصئأاا

٥٤٧لإ:نغشبمئاا 
١٤ .٩ ٠ ٠ ٠ ؛ .............٠ .٠ ٠ ..٠ افه،،نيل ق ئ الئيا، ص اممب كبمه و5و0 قام ررنن 

٥٣١.ّ؛.ّ....ءء.......ؤ.ّ.ب..... كثأشنتةيناش،ا
٤٢٤٠...................ؤ........اا؟لأ..لعا،؛ ممد صه، لصاحبه: ا-إومعة يزم مال #من 

٤٩٥........ا..ّ.اّاا.ؤ...اا ذئبه،،من مدم ما له غفر واحتنابا إينائا رمقاف هام "من 
٥٦٧،٤٩٦،٤٣٧............... وثة،،ما؛ له ك، ش:مف اوئ، لإ قام ررتن 
٣٦١..... وص.خاا حر شنطاو ولا حافظ افه من ثلته لب تلة ق مأها #من 
٣٩٩ؤؤ؛ؤّ...ءءء.ّّّ.لأ.ّ...ّ...ّ.؛..ؤ...... النار« الل4ُزأنةإل ^۶، ميزة مبغ #نن 

 jخs٥٩٤اة«..ا.....لأ........لأ؛.لأ.ؤؤ......ا.... لأبم١لأاس
٢٠٩مم،داشِأنبمئ،اا »تنكان 

٤٩١••.••••••....•••••••••••••• ١١؟..؟••واجهل؛؛ به والعتل الزوو، مول يدغ لم "من 
٣٣٦، ١ ٠ ٢ اف4َفلبمةاا »ننىءأنثطح 

٤٩٥...•• ولمي،لإياأضاضُثتقاة« 
٣٠١#نذثلمثىابملهااا 
٢٧٦»نئوذباشمنشزور!فااا 



لق1ءاتاك1با،اسوح

١٠٤^م؛شكلمد_ها« 
هاينمى(«........ى.ثداثظ،ينض، 

٥٩٤قأوه« عن شقك هلا 
٢٤٩

٥٣١هناوديلأريعوهالأهنائ« 
٤١٩..................................^هلأتهإأطفيسماضِ« 

٢٢٦٨، ٠ الإمام(( وئطوا 
١٣آثي(( زئوء اثظر، زلكثة ال1ثر، زم 

٤ ٥٨، ٠٢٩ ، ١ ١ ٠ ّ...... ّا... ّ....... ؤ. ّ .... ^١(( م1ةفلم زئ صلوا، ١^^١ 
٥٨بم:ك(( ؤالإثِفي زتندك، ؤالئ، سموو: آذم، ;ا 
٧٥٣٢؟(( عنيكب هو ثائشه، ثا 

٣٧٠لأمحلإلأِلأخؤلألإ((....لأؤا...ؤ........ؤ؛؛..........٠... ثاةببمئ،أئ 
٦١مالا( مال، العبدت يقول 

٥١٨.......ّ....؛؛..؛ؤ...ا........ب...الJثا(( ء مقؤناقكلَهإل :زلنةا 
٢٠٥ي وعى عزف اجهل وبع ينوي 

٥ ٤٦......^١^(( ١^ الأممحك ندي ١^، زأنا الدم، يني انآدم يؤذيني 



الوضوعيالفهرس 

الوصوصاثفهوس 

الوصومح،•الفمس ممتاح 
اللقاء.زئم ع بئ المثري ام 

ْث1و:)ا(عالكاةالأؤل.

اللقاءرقم والثاق الث.ؤال، رقم الأم = ذوالشم ١^^١ 
الثاق.اللقاء من الأم اللمؤال = ٢( ثاو:)١; 

العلم:
'\(.ا)0\إ\)\إ\<\<ه 

(y/A>.)\'

(،١٠٧)A/)؛/؛،•أ(، 

(،١١٧/٩))؛ا/؛اا(، )ا</«أا(، 

(١١٨/١٥(،)١١٧/١١.)

إنلامثة:ْمامم 
x٩٧)٦^إ

الإمحان:

x،\v/\v)(، ٩٧/٧)(، ٩٧)م 

X\'r/y))ا/آ-ا(، )خ/بمبم(، 

(١٠٦/١ ،)'٦/w(X\\'M x١

إ٦^\(X(r\^)٦^إ'

السوحيد:

x\ 'r/v) XU/A)

)\-\إيم\(<)مآا/"آ«ا(، )اأ/خ«ا(، 

(X\'i/V (٦٦/X\\'/A) X\'A

)؟ا/هاا(،(، ١١٤)؛/)ّاا/ااا(، 

)ّأا/هاآ(،)ةا/بماا(،)خا/هاا(

أنكا0الإدا0:
(٩٦/٦)

والخ،اعات:الأخزابح 
)؟\إصا(، ٩٧/١٨)(، ٩٧/٧)

(١١٤/٢(،)٩٩/١٥)



•Aلق1ءاتاك1واالف1وح

والشرتالمران علوم 
١٠)(، )٩٩)٨٩(، )٧٩(، (، )٦٩ ٠،)

(١٠١ ،)(١٠٣ ،)(١٠٤ ،)(١٠٠،)

(١٠٦ ،)(١٠٧ ،)(١٠٨ ،)(١٠٩،)

(١١٠ ،)(١١١ ،)(١١٢ ،)(١١٣،)

(١١٤ ،)(١١٠ ،)(١١٨ ،)(١٠٩،)

 ،)٦٩)^٦٩^(،)

(،٩٩)،،/(، ٩٧/١٣)(، ٩٧)؟/

(،١.٤/٦)0\إس 

)أ-ا/ما'ا(،'\ه )\\إ\-'\ه صإ\-

(،١١١/٣)(، ١٠٨/٢٧)).آ/مها(، 

)\-\إ^\\ه0\إ^\\ه 

(،١١٣)؟/

(،١١٧/٥))\\إ0\\ه ص\إ1\\ه 

(،١١٨/١٣)(، ١١٨)؛/)\إحر\^ه 

واكهللح!الخدث علوم 
(،١٠٦/١٠)(، ١٠١/٧))'^إس 

(،١١٢)؛/)0إل\ه (، ١٠٧/٢١)

(،١١٩/٧))'^إ0\\ه )ا/هاا(، 

(١١٩/١٧(،)١١٩/١٢)

تالقف أصول 

الفقه:

(١٠ ١١٣/٩(،)١٠٢/٢(،)٠/٢)

الطهارة:

)ا/'\ها(،)ه/آ.ا(، )0إس 

)•آ/خ.ا(،)^\ر\'\ه (، ١٠٨/٩)

dwyfw)(، ١١٢)خ/(، ١.٩/٦)

(i(\\o/y (١١٥/٧ ،)(١١٦/١١،)

الوضوء:

(١١٥/١٥(،)٩٧/١٢(،)٩٧/٩)

الئنل:
0\إبم\(

الثئم:
)\إس)ملأ(

والماقة:الخف عل المنح 

اشحانات:

(١٠٩/١٠(،)٩٦/٤)

الصلاة:

(،١٠٢/٣))\\إس 



اثمن4ورأواءوضوءي

)م0'\ه)\\إيما(إ ص/ّآ'ا(، 

(،١٠٩)؛/)0\إلأ'\ه 

(،١١٠/٤))/\\إ{<'\ه 

)\-\إ\\\ه(، ١١١)آ/

(0) ^wrfA) ^\\y/\rرأ\\ه

(،١١٦)ا،/)\إ\\\ه (، ١١٦)أ/

\\(.<w/yA))0\الأ^\ه 

)\\A/\(

الأذان:

)ه/*آ'ا(،)ااا/آآ«ا(، )ا،/"ا(، 

)\\إيى\(

الصلاة:ئروط 
م/با(،)آ/ا/\<(، )'\إس 

وواجباما:الصلاة أزكاذ 
•(١٠١/٩(،)٩٦/١)

الصلاة:ثنن 
)/\\إ\'\هم\إ"\ه )0إ\\ه 

التهلئع:
الثدا:ب:

ضلأةالح،اعة:

(١٠١)م/(، ٩٩)؛/(، ٩٦/٩)

)0\إبم\(م\إلإ'\ه )أ/ا'ا(، 

)0إ0'\(0\ا"\ه (، ٩٧/١٥)

(W'/f)•١(، ٦/١٣))'\إآ'\ه 

\\(y/w)(، ١١٢)آ/)0إ^\\ه 

(A/v) ,(\\w/yo) ،(Wifw)\\

اكاجد:

)^ه.ا(،م\/\'\ه 0\إس 

!١)٩ ٠٧ ،)(d\'U/\y ،)ّآآ/ا/«ا(

dwilM)م\/بم\ه)\\إ'\\ه 

(١١٩/٩(،)١١٦/٦)

الئهو:مجود 

)\لإإص)0إ"\(

والتلاوة:الشكر مجود 

y\\()0\إ 

الصلاة:قضاء 

)آا/آ'ا(

النافر:صلاة 

)A\/_)آا/ا<ا<(، )"اا/حا،(، 

)\\إ"\ه).آ/ها،(، )ها/هه(، 



لق1ءاتا1بابالذتوح٦١٠

)\\إ\'\ه(، ١٠١)A/-ا(، )آأ/«

١))\'\لأ'\ه  )؛ا/ي«ا(،(، ٠٦/٤

(،١١١)؛/اا(، )آ/')ه/ا،'ا(، 

)-ا/ْاا(،)ا،ا/؛اا(،)مأ/ةاا(، 

)ه/؟اأ(

اك:

)ا/ه«ا(،)اآ/آأ،أ(، )أ/أا،(، 

)؛ا/مآاا(،(، ١١١/١٦))اا/ااا(، 

)آإ0\\ه)ّآ/*ااا(، 

تالعيدين صلاة 

الأ<ستحارةتصلاة 

الش،والثفى:
)ها/'اا(،(، ١١)آ/• )ها/\،*أ(، 

)ا/ااا(،)ا،/أاا(،)ّآ/أاا(

الثت:عل الفلاة 
\()^إ0'\ه)آ\إ\'

م■■
١)أ/'(، ٩٦/١٩) ١(،٦/٥)(، ٠•

)ها/بها(،)لإ/لإها(، 

)ا/أاا(،ا(، ه)أأ/ا،

(١١٦/٨ ،)(١١٦/١٣،)

)"ا/خاا(،)هآ/ا،اا(

التعرية:

)آ/َخا،(،)أا/آاا(
الزكاة:

١)^)با/آها(، )ا/ماا،(،  ٠٨،)

)ها/خ.ا(،)\</هاا(،)آ/خاا(

الركاة:مصارف 

الو:زكاة 
)ةأ/باا(،)خا/ماأا(

الصدئة:

.ا(،)اا/ا،«ا(،)\،/خاا().آ/.

القزم:
١)؛/ ١١)(، ٠٦ \\هم\إ'(، ٠/٤

)ه/أاا(،(، ١١٦/٢)(، ١١٧)

(١١٨/٥(،)١١٦/٩)

الصوم:مقمران 
)0إ0\\(

ضومصالأغدار:
)آ/ب.ا(،)0/هاا(



٦١١الوضوعيالذهواس 

(،١١٧/٦))•أ/آاا(، )لإ\إيم\ه 

المام:

ص\إلأ'\ه

الاعتكاف:

)اا/؛اا(

والئنرة:ا-ني 
(،١١١/٢)' d\'VM)'\إأ'\ه 

(١١٩/١٦(،)١١٥/١٩(،)١٠٨/٦)

دداجاما؛دالننرة الحج أزلكن 
•/(١١٧/٧(،)١١٤/٦(،)١١)١

الحج
)Tإ^'\ه)0\إ^\\(

الأف:

الأضحثت:

العميقة:

)ا،/أ*ا(

اشسوالزيثة:
١)A/• )يم"\(.ا  ٠ ،)(wrfy،)

)اآ/حاا(،)آ/ا،اا(

الأناد:
صإ0\\(

)'\إ{'{<ه)أإ0\\(

الدم:

(،٩٦/٢١)(، ٩٦/١٥))0اص 

)1\إ0\\(ا)\\إ'\\ه )0إس 

)'\إلم\\\ه)\('إ<'\\(

الدظء:

\)L)ا(، •)؛/• >U/y ،)هآ/خ«ا(

(١١٧/١٦(،)١١٤/١٧(،)١١/•١٧)

المحاج:
)0إ؟\\ه(، ١٠٢/٦)'\ه )\^إ>

المحاج:تحزمان 
)يا/ا،ه(

اص-والثماح:
(\\T/o)

الروجية:العشرة 



٦١٢

م-ي

الطلاق:

/I(٩٧ ،) •/\U(١٠ ،)ر"\ه\\(

)يم'اأ(

اوصاع:

العدة؛

)آا/أ'ا(،)مي.ا(

الحدود:

القتل:حد 
)أا/'اا(،)إرآ/م«ا(، 

الحقاد:

(١٠٦/١٥(،)١٠٦/١٤(،)١٠٣/١٧)

والأنفال:النائم 
(٩٦/٢٣(،)٩٦/٢٢)

النانلأت،:

اي
)آآ/هه(،0إس )يا/أه(، 

م\إلأ'\ه)بم/آ«ا(، (، ١٠١/١٦)

)ااا/هاا(،)\ا/؛اا(، )خ/ةاا(، 

)آ/هاا(

اوبا:

)آا/؛'ا(،(، ١٠)آ/؛ (، ٩٦/١٧)

١(١ آ/٤ ١ (،)  ١٠

الإجارة؛

ا،لصاربة:

الوكالأ:

)آ/حاا(

والثنوك:ارتأْين نركايتج 
)r/_0إس )\\إس 

)أ/ه.ا(،)٦\إ٦'\ه 

)هآ/هاا(،)آآ/بماا(،)"آآ/آاا(

الثصاء:

النهاية:

)؛ا/ا«ا(

\ي:

اله؛:

(\\w/A) ,(S'i/\T)



٦١٣الوضوهيالتهوس 

اكرايض•

الوكن:
)ها/؛'ا(،)؛ا/؛«أ(، )ا/يم\ه 

،(wyfyv) ,(wvfA)

)ا،ا/ماا(

•نوعان:

)>\/T'\()ها/آ«ا(، )\،/ا،ا،(، 

)•ا/تما«ا()\/آ'ا(، 

'\(،V/\r))اا/ي«ا(، 

>\(,A/\r)(، ١٠٨)؛/

(A/yy) i(\'A/y') ,(\'Al\w)\'

)ةا/ااا()ما/ااا(، )أ/ه«ا(، 

(١١٦/١٢))ها/ااا(،)'ا/آاا(، 

\\(WWIr), (A/yr))آ/ماأا(، 

)\،ا/هاا(

واوحلأت:الثمر 
)\\إي\ه(، ٩٦/١٦)(، ٩٦/٣)

(\\،</yi)<.(\\A/yy)

واشاليم:الرئية 
)أ/َ"آ'ا(،0آ/'أ«ا(،)ا//ا/'ا(

والدعرة:الخنمة 

U/0) ،(،\n/\n ،)،)ا،/ا/ه(

 _h(/أأ/أ'\ه(، ١٠١)؛(

)ا/*ا'ا(،)ا//'\'ا(،)ا/أ'ا(

الأجنث:المحالة 
/^(٩٦)

الدمحزتثادى 
(١١٤/١٥•١(،)٨/١(،)•١٠٦/٦)

والأخلأم:١^ 

الإ>0واش1تةاتيب:
 _Al( (.١٠)ه/؛ )'\إس

(١١)ه/• 

والأداب:والت الئالة 
)ه/ا«ا(ا(، )ا/ا.«ا(، )\،ا/'

)1\إيم\('ا(، )م\/'ا"ا(، )ة/أ.

١))ا</؛'ا(، )1إيى\ه  .٦/١٥)

'\(A/\l'\), (A/\A)0إلأ'\(, 

)ة/ماا()ا/آاا(، )\\إ'\\ه 

\\(o/\y))"ا/هاا(، )آ/آاا(، 

(١١٨))0\إ\\\ه )أا/هاا(، 

)آا/خااi(\\A/A )))•أ/ياا(، 



اق1ءاتاثيابااممنوح٦١٤

)أ/\،اا(

U)/اا/م\،(،)^إس (، ٩٨(

Tlr'\)،)ا(، «)ها/')م"\ه 

(١١٧/٢٦(،)١١٧/٢٣(،)١١٦/١٤)

اشو:
(١١٨/٢(،)•١١٨/١٦)

س_،وفنيثات:

)لأ\إ0\\ه)ه/'آ'ا(، )\\إس 

(,\\U/\y)

الألفاظ:

(١١٨/٦)

')محيء(••



٦١٥ضساإصري1ت 

ههراساههتوياو(

اممضةال>ضوع 

,,,,,,٠٠٠,,,,.,...,,,ء.,,,,,,,,,,,,,,,,, ٠٠٠٠٠٠٠واكهون؛الثاديس اللماء 

٥سورة شر 

٥صت*ءاهت يثن تعال؛قوله شر 

٦قخه.' ت>تزلا•' قوله شر 

٦مناه.' فاشرت ؤ I تعال قوله شر 

٧ثئاه! دء ئأرن ؤ ت تعال قوله شر 
٧ت دء•؛تعاه ممقى ؤؤ ت تعال قوله ضر 

٠٧ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ..٠ ٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ت.........٠ وكودّه ٥، آلإمنس إة ؤ ت تعال قوله ضر 
٠٨ ٠ ٠ ......٠ ١ ١ ّ..١ .... ّ....٠ ّ ّ ...٠ .٠ I ه لثآيدّ دثلك و ؤوإوع> ت تعال قوله ضر 
.......١٨ ٠ ٠ .٠ ..٠ ؤ..١ ؟ ١ ر..١ .....٠ ه;لثدي ممن لحي وإئم. ؤ تعال! قوله ضر 

٩ّ ّ ّ ّ . ٠ .٠ ؤ..٠ .. ١ ١ .٠ ......٠ آلمءره; ؤ، ما بنهر إدا أثلاننام ؤ ت تعال شرقوله 
٩.. ١ ١ ١ ..... ١ . ّ ّ ّ . ١ . ١ . .. ّ...٠ . . ... ّ . ٠ ت ألئدوره مال تعال! ضرقوله 

١* لث-يره:............................. دئبمر؛إلممحنذ تعال: قوله شر 
١١الأسئلة: 

١١ المواريث: ق العترسن مسالة ~ ١

٢الخمعة: يوم قل اكاقالة حكز ٢- 
٣المقلب: وسوء النظر كابة من السافر ثعوذ معنى ٣" 



لقاءاوااكابا،إذتءح ٦١٦

٤١ ت لحمة لأكل ما بوو حكم ~ ٤ 
٥١ - ٠ - ٠ ٠ ٠ ٠ •• ٠ •• ٠ ٠ ٠ ٠ السياسهت ق الحديث عل مشتملة يكر محالن ق الكوث حكم ه~ 

١٦والت٠اتت..........................■••■••••يالفطر الوكل ميكائيل كون توجيه ~ ٦ 

النزولوسب نثدده، ألخز لحي ؤوإوه> ت تعال قوله ل )الخم( معنى ٧" 
١٨ورم؟ لل

١٩..................I أهو الدنآإلأ الثغآ عذه ور، تعال! افه نول معنى ٨" 
١٩الامومينت من الإمام موصع ل السنة ٩" 

٢٠.... ٠٠...................... الحهريةت الصلاة ق للمانجة الآموم قراءة وجوب — ١ ٠
١٢ .........٠ ّ..ؤ ّ ؤ ّ ؤ ١ ّ.. ّ..... احتاج!... لن الرئوي البنك ق المال وصع حكم " ١١
٢١٢. .. ّا. ......... .٠ ..٠ ّ.١ ّ . .٠ ١ .....٠ ... السور! أوائل ق القطعة الحروف معنى —  ١٢

٤٢ ّ ّ...... ّ .١ ١ ّ..٠ ؤ........ ١ ؤ ؤ ؤ ....٠ ورسوله! الله كلام من الوعقل نحريد حكم — ١  ١٢
٢٥المتقدم! للحامل الدكان تآجم حكم — ١٤
٦٢ ......  ١١......١ ١ .؟ ..١ افه! ذكر فيها التي الأوراق لغرم مكائن استخار>ام حكم —  ١٥
٢٧إليها! الكثفيةوالدuب الخي،ات -حكم ١٦

.ّّلأ....ؤ.....بببب...............ّّء..يأكانبج!إن المنعة ^ادة٠سن 
٢٨..... ٠ ١ ..............٠ ..١ عليه! وهى مات عمن  ١١١٥^قتل كفارة صيام حكم — ١٨

٢٩الصحارى! ق اكردة القابر حكم - ١ ٩

٣' ••••••••••••• فهوصحابي(! الأساء من ه الني لقي من كل إن مقولات حكم ٢" ٠
١١٢ ١ ؤ ّ . .٠ ٠ العشاء!..٠ صلاة يعد اء الموأذكار الشروق بعد المباح بأذكار القيام — ٢ ١ 

٣٢الغنيمة! ق الخمس أ؟-مصارف 



٦١٧مدساسر4ت 

٣٢............ د؟ يجوز العركة أرض ق اكول الكافر عل يوحد ما كل هل - ٢٣
٣٣\ذثيو\شو0.■ القاء 

٣٣ت القارعة محورة ير نف

٣٣....٠ I ^ م١آلثايعه أدرطى وتآ  ١٥?أكايبم؛ن ، ت تعال قوله ميرّ 
...ّ؟.ا.لأ.ّ.ةمهتأثثئوث الناش كؤ_ن قوم ؤ تعازت قوله شر 
٣٥ّ... .... ....١ آل1نموتيهI يكايهن آلأتتثاد تعالت قوله شر 
٣٦ّّ عيقثو يندي ٥ مء؛فيب-ه* سك ياثار ؤ ظ•' قوله شر 
٣٧... ٠٠٠ذثثاوثههت.ثآمه• ه مويب_نئأ حمن س وأما ؤ تعال؛ قوله ضر 
٣٧......... ١٠١ ّ  ٠٠٠٠ئارثابمث1مهت مت. ^١ أدريتك وتآ ؤ تعال؛ قوله شر 

٣٧الأمئالة: 

١٣٩. الأعلاف! وبذور والتوابل والسكر الزيوت ق الزكاة حكم — ١
٠٤ ّ ّ ؤ أوالمحارة:................ المن و إما الأكل مع القرآن إل الامتاع جواز ٢- 
٠٤ ...... شه*: بمبه ما لأحيه يجب حتى أحدكم يؤمن *لا الني قول معنى ٣- 

٤..١ ..............١ لشخصآخر: العقاري البنك ق الي الأسهم بيع جواز عدم ~ ٤ 
١٤ الصلاة: الأذكار؛عن. صفة — ٥ 

فاكبطنك ق ما تسقطي إلإ إذا لزوجته: قال لن الطلاق وقؤع حكم ٦- 
٤٣طالق: 

٤.......٤ فاسدة:عقيدة عل أتهم بحجة المجد ق إخوانه عل لم يلم ٌن حكم ٧" 
٥٤ .............. بالخلافة: الصديق بكر لأي طالب ش بن عل مبايعة عدم حقيقة ٨" 

ورحالهيده عل الظفر بمقدار لاصما الوصوء يحد وجد ثم توصأ من حكم — ٩ 



لقاءاتاري1واالصوح٦١٨

٤٧

٤٨

٤٦لمبمالهالأء; لَ
٤٦....................والدعاة والعبياء الحكام عل الكلام حهلورة — ١ *

.ؤ....ا؟؟.ّ؟ّ؟..ا...ّ.الكتاب؛لأحل. جيولوجية علمية نفلرية حول كلام " ١١
....١١١١١١١١١....حياميمه.عل اطتاء صرر من خوفا تنى يلا من حكم  ٠١٢

٩٤ ؤ..... . ١ ٠ ّ ؟ ّ ّ. ئرمزألثءاد،؟ااI ؤهم، قسمأجاءثْ الناي ؤئنى ؤ تنال! قوله معنى — ١٣

٠٥ ّ ّ ّ ........ ٠........ .٠ ..١ اجين.٠ المق الصوت صدى جهاز استخدام حكم —  ١٤

١٥ ...........لأ؟لأ.ب.....ّ.....؟ّ....ب. ١١١اليوت؛ ق اء للنالحإعة صلاة حكم —  ١٥

١٥ ••• ٠ ٠. ............ .......٠. .١ I وقشور( لب فيه الإسلامي )الدين قول؛ حكم —  ١٦

٥٢التكضر؛ ألة محول كلام —  ١٧
٥٥التLJخت حماعة ْع الخروج حكم — ١٨

٥٨واشمون؛ الثامن اللقاء 

اثرإ التكّونة شر 

لأ.......جمآص؛ تعالمسر 

فثمل-نال
تعالموله مسر 

تنالموله شر 

تعالدنله فر 

تعالموله شر 
تعالموله مسر 

الأّئالة؛



٦١٩ءرسادئنروات|

٦٦ايإ: ا-الخالهممح4ذها
٦٧ورمحات وصمحا التنزيه مض ٢" 
٦٩....................... لاامتي«مت الأرض المزدس،ؤافي \ذكووا نفخ حكم ٣— 

٧٠ّ .٠ ١ ١ ١ ؤ..... .. . ّ ّ ّ ت التأجيل عند الأصل ثمنه عل مرتفع بثمن الثيء بيع حكم ~ ٤
٧١اض1 دين ثبلغ الحجةِق إمامة كيفية بيان ~ ٥

٧٤.ؤ.................... ............. صورت عثها الي االلأبس ق الصلاة حكم ٦" 
٧٥أمامهI ذكر ْع اوياء مض ٧" 
٧٦.................... ٠ ءاوه1. يرب وما الأولياء، لأحد حكم ٨" 

٧٨.... ١ ..... ........٠ . اآنا-جد.ثا،لعاإقةِفي الدعوية الأوراق بمنع يقوم لن نصيحة ~ ٩
٨٠النوم• ملاين الصلاة^ حكم ~ ١ ٠

٨٠والصيحة؛ للتحدير يكنه ع عييته حال الث-خصفي ذكر حكم " ١١
٨٢حالقه1 مع افه معك مسألة التهصيليتي — ١ ٢
٨٤....................فيهت.......ّ.لألألألأ.لأ...... المصل ياح الذي الثمر صابهل ١" "٣ 

٨٦والثنون! التابع اللقاء 
٨٦العصر! سورة شر 

تعالموله ميّثر 

مسيرُدنلخمال

تعالموله مسر 

تعالوهأسآر 

مساردنلختال

٨٦

٨٧ألإفنفيمه:.............................ّّ.
٨٧٠٠..االألألأ.....ا..ا؛.ء...٠.....ّ.٠لأ..اق;ث،َائزأه:>إلأ 

٩٠ ٠٠٠.٠.....٠٠٠....ا....ّّ.......اا.ه: 

٩١ألم 



لق1«اءاساإفمح ٦٢٠

٩٢......................................  ٠١٣١^^تعال؛ ئوله مسثو 
٩٥الأثئلت: 

٩٥........................؛.؛الذكر:محابس ض الأساع \فمفي طاقة محي - ١
..........ؤ............ء.ّا.ّب...ب.ؤب؛.؛ا"؟انمل: أناء >أ ^١ ٠١ِفي الماط ٢- 

٩٧التأمتن: عقود ٣-مم؛ 
..................ؤ..؛ؤيهالأمحر: 1-لأودتك٠الدخولتغالإuمذالثثئد 

٩٨للجب! القرآن نزاءة حكم ~ ٠ 
٩٨الدعاة: مضايقة أساب من — ٦

١٠الأذان: قل الرواتب ضلأة ممر ٧-  ١
٠١ ١ ا-إقنة: خازن اسم ٨— 

٠١ ١ الحلية: المهحف بح حكم ٩" 
١٠٢بالذر: الوقء .ا-ممإ

١٠٢الئلأة: -ارك محالة محي - ١ ١
١٠٣•••••••••العمرت مو بلده يقل ثر نمره، والعضزق النلهز جع من محي - ١ ٢

٠١ ٤ التلغ: ءعة تقويم " ١٣
١ ٠٥القرآن(: )مادة الإئنان: نول حكم " ١٤
١٠٦ ٠٠٠١التيلغ:...ب...ّ........ّ......خماعة منهج بيان عل الكلام ل، مشاركة " ١٥

٧"إئكان؛ةإءتاقالرقاب: 

محطألمحولفيانمر؟ؤ..........ءيبب.ّبّّّ؛؛...بّي
٩السمر: به يثير ا م~ 



٦٢١صوساى؛ترو1ت 

١١٠....................واحدة!ومحنة ولوأدرك القيم بمد الصلاة المثافر إتمام — ١ ٩
١١١الفل: -٠اثثزغسافيسظة ٢٠
١١ ١ الثيو:.ؤ........ؤؤ......لأؤ.ّ.ا.......-صاةالرادة١^^٤محاثلجود ٢١

١١٢

١١٤القاءالئة: 

١ ١٤الهمزة: صوؤة مثر 

١١٤••••••••••••••••••••••••••••ئو!ه'' مرز بمقل ظ تعال؛ قوله صثر 
١ ١٥....ب...بب........لألأ.....الأ؟. وءدد،,ه: ماب بمحع تعال: قوله ثنيسمر 

١ ٠.١٦... ؤ...٠... قنإدء>ه:مالئو أف جنتث تعال: ميثرقوله 
١ ١٧..................ؤ.ّّ.ا.... ه: آ-قإسن ل لقدث َثلأ ؤ تعال: قوله ثصثر 
١ ١٧.................ب.....ّ...... ه: تنحك ما أدريك ؤوج تعال: قوله صير 
١ ١٨...........؟.........ّ..اّّ..؟. ألالهووه: عل للغ ^١^، تعال• قوله ميثر 
١ ١٨........... ٠٠.........؟.٠٠٠٠٠٠٠٠ّ.يجثوآه.' كيم  ١٣ؤإ تعال؛ قوله ثنيير 
١ ١٩ئورزه: صو ل ؤ تمال: قوله مسير 

١٢١الأط: 

١٢١الأنتحارة: صلاة بعد العمل — ١

 -٢ j١٢١ابميةت المنام الإنكاو
١٢٢'ا-ابمزواشزسام: 

١٢٣الين.: م الدعاء ؛--محكب 
١٢٤الئلأة: ل اوكعات عدد ي الشك - ٥



لقاءاتاسائص ٦٢٢

١٢٥•••••■•••••••• ثني■'■■ روج من طمز ثطنها وو ماتث كتاق امرأة يئن كتمه ٦" 
١٢٦الإزار: ي-نن1لأبمو 

١٢٧......................................اثلأة:و الصق ابطاو يس مم؛ ٨- 
١٢٨.....ا.....ا.لأ؟ا.ب........ا واحال.ةتواحدة تكييرات أريع الوين ثير حكم ~ ٩
١٢٨•••••••••••المهق®: ءنيرانىِفي التام ل رش ®_ اممهزمحوو ئوو مش - ١ ٠
١٢٩الئثر: و عل الئلأة حكب - ١ ١
١٣٠الثثر:........•••.•••••••••••...••••••.••••••• ي ذاض} ا-بمع ل ظن ١- ٢

١٣١آا-اشٍلوبمالألإمح: 
١٣٢ؤّؤ........ّ.ّّ.ّّّّ....••••.••..•..•. ؛ا--محلماضةشضمئا: 
١٣٤محلمهمأمايوالأادات: 

١٣٥-لإمئالنحضاتي: ١٦
١٣٦الطلاق: والثلانب التهاون مناله -  ١٧
١٣٩•••••واحد:.وئت ق مرات ثلاث الطلاؤ، حكم " ١٨

٤١ ٠ ّ  ٠٠٠ؤ.٠..........ؤ ؤ. القاسم: ض الأس وئكية الاننلألثاسم، تنمخ -تكب - ١ ٩
١٤١الكام: ض ائ --تكب ٢٠

١٤٢اأ-الهرحقلؤن:تة: 
١٤٤الكاءالواحدسالأة: 

١٤٤الفيل: سورة مسمُ 

١٤٧الأطه: 

١ ٤٧منكرات: فيها التي الناسبات حفور حكم — ١



٦٢٢ءدسالمنروات 

١٤٨ا1اودةث...........................سورة ق الوصية عل الإنهاد مجّثرآيات ٢" 
١٥٠......... الأموْارر! يوف الإمام خاص الئزثة الصلاة ق أحيائا الصوت رغ ٣" 

١٥١.....الموك1 وغثر العرث والصحف المجلات ق مدر التي الثاوي حكم ~ ٤
؛.......س.......ؤ...؛ؤؤمها»إفَلأآكلمحا«:ه-نننىالأتكاءوةوواتيه: 

٥١ ٥ ّ... ءسنهت ق عملية لوحود الصلاة ق ينجد لا إمام يع المأمومتن صلاة حكم ~ ٦ 
١ ٥٦ننثاكيتى«:.........................ا.اّ..ؤ..يم  jpءائزووا حدث: حال ٧- 

١ ٥٧. .٠. ..........٠.  ٠٠٠٠............١ ٠ هوالعنف: الثمر ق المفر نثاية صايط - ٨ 

١٥٩•••••••••••••راكعات الإمام أذرك لمذ الإحرام نية عى سني الركؤع تيرْ ٩" 
١٥٩٠٠٠العمل: مى يتيثر وما مسا، شعورا يكون الامتحارة صلاة يعد يئج ما ~ ١ ٠

١٦٠. ؤ..١ ّ. ّ ّ ّ. ّ ّ ّ ّ ّ ..... ٠٠٠٠الصلاة: مصر عل ودأثارْ الثمر، أيام معرمة ييان " ١١
١٦٢-الهميىبينال٠نالمواهم: ١٢

إمامهلركت، الكامآة هذه رفعت لو يمول: مجد إمام ق الممصيل " ١٣
١٦٣.....آ ....؛.... المجد:

لأ.ؤ...اا.ا......................ؤ...ّأآا؛ا"ائهائةباخلأتكوئيمضءالم: 
٦١ ٥ ؤ..٠...... ؤ ؤ ؤ التحلمم: لأجل النقيدة ل شثهاغ الناي عل الثاثل إيزاد حكء " ١ ٥ 

١ ٠٦٨ ّ ّ. ّ.. .......... ّ.........١ ١ ّ ّ ٠ ممثطا:....٠ الثيءثمداويعه شراء حكم " ١٦
١ ٦٨وننحهها: الندين، رمع ق الثنة —  ١٧

١٧١شيعدالئة: اهاء 
١٧٢. الأسئلة:.

١٧٢مسوعيو.' ق ؤ اس يصور من يردة ا-اثكم " ١



اتاءاتاساهضح ٦٢٤

١٧٢اوس: ^٤^ انماط ٢- 
١ ٧٣ومحا• يضيق حز الصلاة تأتم حكم ٣" 

١٧٤وانمفاث:........................؛-حكلمادا.سات 
١٧٤فيهثجاته! ويت إذا الآ؛ حكم ٥~ 

بويمؤ•اإعإ.س من السابع الوم قميص حآثم ~ ٦
١٧٥الثخصمحص:ّ.................. نلأنة \سذي \-غمأ\ذ\ج 

١٧٦ح-أموهاظاساص: 
١٧٧ا،-تحريءاءفيانيهي: 

قأداؤها يس بوقت موقة عبادة *كل تقوون التي القاعدة صحة مدى ~ ١ ٠
١٧٧...ّلأّّ.ب.؛؛؛؛... ؤلها«:أرو 

علتاةسكثهمإنناهميه ثقتنب ثارأ ؤ تعال؛ موله عقج من الردعل " ١١
١٧٨العيرُا-إقهلت عدم 

١٧٩لألألألأ....٠ؤ٠٠٠اظظ:..ب.ؤؤ.......ؤلأءإذا امضمحا عذصلاة آا-نننام 
١٨٠........................ والنازطوف:المجد ذحوو محي الئلأم محب - ١ ٣

١٨٠.. ٠ .١ .١ ١ ّ ... ١ ..١ الثصا■ءة مى أحيه روحة من روحته رصعن فيمن الحكم " ١٤
١٨١ ٠٠ؤ.....٠........ؤ ؤ. ؤ. كدواء: وشزيا ئنثها الأ/احP عل اص محكي - ١ ٥

١ ٨٢..... ..١ .٠ ّ.١ ّ ّ  ٠٠..٠...اليارات;وخصوصا اث«ئتكات عل التآممر حكم " ١٦
علمحت إن بما اكنامل امطل الميتة المحلات ض الزكاة ٣ - ١٧

١٨٢سلياَة: 
١ ٨٣والشر: للمثوذن الأذان بحد الدط؛ - ١ ٨



٦٢٥مرسالءتءوات 

١٨٤إليهت.الحاجة عند يستع الصلاة ق والحمع بوقتها، لا الصلاة معل ق ة العتو " ١٩
١٨٥النوافل: عل العلم طف أقفلأ ٢- ٠

١ ٨٦........ حاجة:لغر ااوساجا. فيه يعددلتا الذي البلد ل ا-إؤمعة صلاة حكم — ٢١
١٨٦ا.دودسرهإ: -الحذيرْنإفتاء ٢٢

١٨٨اكاوث،مدااثأن: اللثاء 

١ ٠٨٨نيش: مورة تفر 

١٩٤الأمظة: 

١٩٤ا-لحكباثكوتمامص: 
١٩٥براك الوجود \-محأقووموالنش:)ؤ 

١٩٥...ء.؛....لأب....لأ.... مأ-الأئوثامئضيك
١٩٦الحياة: ي ١^^ عل الماو توزع محي - ٤
١ ٩٧كتاب)الملإة(: j الشيح زاي - ٥
١ ٩٨ؤ.........٠... ؤ ّ. ............. احتلاط:فيقا الص الدارس j التدرس محر - ٦ 

١ ٩٩ناسا: الئزكثارت، ببعضى منهثل غم ٧— 
١٩٩...................... )صالءثلأةآحئئا(: ايزئ: فوو j لحلالإشكاو ٨- 

٢٠١المؤذن: ه-حكبإجا:ة 
٠٢ ٢ ّ............. ّ. ٠ ّ ّ ؤ. ...٠ ..٠ ؤ.٠. ّ .... الأم:حول الثني ذوزان الة م- ١ ٠
٠٢ ٤ .... ٠٠؟.ّ ..١ ١ ١ ء.....١ ء.٠ مطر•.؟. ولا حوف عتر من الصلاة ق الحمع جوار — ١ ١ 
٢٠.........بّّ..؟.ّ..ّ.ّ؛ والطل.لأ_،:يضر كا0 إذا الصوم مى أقفل العلم طلمنر — ١ ٢ 

٢ ٠٦حكموصم،اممهبأثهيصر: —  ١٣



لقاءاتاا؛ابالفضح ٦٢٦

٠٦الروءةت صابط — ١ ٤ 

٠٧الأمام؛ متابنة كتفيه " ١٥
٠٨آ'ا-حكيام،خمح: 
٠٩الثاقة: يا-الحهائئضإلوام 

١اقن: بمد القاء 
١الاعونت  ٧٠٣تفتو 

٢..................... ه:أصت تثع أدى >فن;ض -تال: نوئه فئ 
٢.. ٠  ٠١ّ ٠ ؟ ٠ ٠ ّ ّ ّ ّ. ّ ٠ ٠ .٠ .٠ ...٠ ه:......٠ للمصنمى نحال: قويه بر تق

٣ّ.... ١ ٠ .٠ ٠ ٠ ّ.٠ . ١ ٠ ٠ ٠ ...........٠ ه:براءوُى هم ؤآل؛دا تعال• نوله بر تق
٥. ..٠ .٠ ؟ ؟ ّ ّ ّ ١ ؟ ّ ...... ٠ ...........٠ ه؛أناعون وبنتعون ؤ ضال: نوله بئ تف

٧الأط: 

٧ا-يأتنجلأثالأجد.: 
٩ّ........ ّ ؤ ّ ّ ٠ ٠ باشلأت: التبائJ ل اليئه زنا اشائل من اشثئص محمه ٢- 
حنايةيقوم أحد يوجد ولا برعايها تقوم مسئة أحف لدبما امرأة عل الحج ٣" 

٠أمحها: 
١للتنرجذا الانحناء حكم — ٤ 
١. ٠ .٠ ١ ؟ ١ ّ ّ ّ.. .... ّ.١ ّ.. .١ ١ ١ ّ ١ ّ ّ ٠ الدعوية: ا-بمعثات ق النوؤلى طاعة حكم ~ ٥ 

٢•••••••••••••••••••••••••••• • قراءته:ل تش قاريا بمع من عل الرد حكم ~ ٦ 
٣ّ.......ؤؤؤ............. الأنغر: الئزك من الأم الئزك تنرمة ل الضابط ٧- 
'٤ ١ .١ ّ....١. .. ؤ.٠ ؤ رصاها:.. بم أشهر ستة من أكثر الروحة عن الابتعاد حكم ٨" 



٦٢٧مرسالاءميات 

٢٢٦........................... وصاياللكشامةالدينيقومولوخد.مؤا-دحاجت— ١ ٠
٢ ٢٧..٠ ّ.....٠ ّ. ّ. ّ ّ. ّ .. ّ.٠ ؤ. ؤ ؤ ؤ ....؛. ٠ .٠ ٠ ٠ ؤ ّ ّ ّ ....... اشنر: أذان و اقوين - ١ ١
٢٢٩...........١^٠: ق إلا يد يكوذثدا أن باشلأت افام j الواحن - ١ ٢ 

٢٣٠ؤ..... ّ ........ ٠٠.٠..٠ ّ ٠ ؤ ٠ ّ ّ والخ1اا: الهبات ي الأولاد ب؛ن الخدو وجون -  ١٣

١^^؛•'من الأبنا؛ ثزمحنج متب إحراج حكم ~ ١ ٤
٢٣١..................فينوأي4فلأ؛جإلاشكة: شءيرالاJ م من - ١ ٥

٢٣٢الخامسسالئت; اللماء 

٢٣٢ضئّونةالمثر: 

٢٣٢.......... ٠٠٠٠..............أءطقلفأتؤزهتؤإئا ت تعال قوله تممثر 
٢٣٤........ ...........ء.ءرا.....لأببلر؛ئا تز ؤ ت تعال قوله تمتر 
٢٣٥آلأمره؛..........................هن ث_انثدك.• وإُى ت تعال قوله تمسثر 

٢٣٦فتت,وتةاةامول: 
٢٣٦....ا.اا.........ّ.ّ..ا..... ه! إكؤث( جؤ ت تعال قوله تمسثر 

١٢٣٧ ١ ١ ٠ .٠ ّ...٠ ّ.. ...... ...........تئووذه.' ما اعثد لا ؤ تعالت قوله ثر تف

٢٣٩زلبمنه:ؤ.......اا..ا.........ؤّ....لأ؛لأ. ض:
٢٤٠الأطة: 

٢٤٠.ّ.......ا.لأ...... الحمعةتيوم الكهف محوؤة قراءة وحكم الحمعة، يوم سنن — ١
٢٤٢آ-حكبافلأةضاش: 

٢٤٤......... الثجرتلصلأ*ة يصعثها ولا للعمل عه ١^١ يصبط من ماون حطوره ٣— 



اقاءاوااسالسرح ٦٢٨

عندالثلأم ؤإلقائه الآلة(، هذه ق المع حمح( رما النتمنيت قوو حكم - ٤ 
٢٤٥؛ الئواو: 

٢ ٤٧.................. الأيام! يعص الإمام غياُب ُع المجد وانب استلأم حكم ٦" 
٢٥٠اiقة: الثادس؛عت. اللثاء 

٥٢ ٠ اثني؛ ثئسثرسوزة 
٢٥٠هتبؤ......ااااّّ...؟.... وآلمتح آزئم مر إكاء ودا تعال• قوله بر تق

٥٢ ....٢ ماب!اهأصفاة إثث. نآنتنغزه ره عممي منح ؤ تعال؛ منبرقوله 
٢٥٥الند؛ محووة ضر 

٢٥٦؟ ١١١..ااؤا.ؤ.ّ.........ا..ه؛وثب قف با بدآ ^_1، ت تعال قوله مسبر 
٢٥٨ ١٠١.............................ه؛لدر ما عنه أعئ ثأ ؤ تعال؛ قوله تمسبر 

1لأ...........ب..............ا.خهآه دل د!ت ُارا تيئل ؤ تعال؛ قوله ير نف

٢٥٩.........................او>هل_اه! -كمالي ^وامرأته.تعال؛ قوله بر تق
ب.........ببّ............ا،هأضرقولأتال:>فيجمثاثتتيىه: 

٢٦٠الأط: 

٢٦٠.....بالشدة: اجلتاز ظاهئu اض أوالألغاز اشت بمثدئه الذي الكلام - ١
٢٦١الخ؛وسمتللإوان: أ-انتخدامضأجزي 

٢٦١ء؟ببب........لأ.؟ب.........ّّ.ّ... للئنلم: ض ثدوبب الكافر إقطائ ٣- 
٢٦٢........١١............٠..اذ؛رمفمحق والفطئ الحامعات لطلانم، الصلاة ثمحر ~ ٤

٢٦٣الم،: ل اثن ه-دءن 



مرساىهتءيات

٢٦٤ا--.مممسفيهمظف: 

٢٦٥ي"-تمحثاتسجفيي: 
٢٦٥^؛•••••••••ومحق ينردث ماة آتلاًفيرن عق يزل ^ومآ ظ■' نوله مض ٨- 

٢٦٧بالثانية؛.........••••........يص أن فعليه الابن مات بثاة، ابنه عن عى أب ~ ٩
٢ ٦٧............................ الأيمن؛الصقن ق الصلاة أئصلثة ق التمصيل - ١ ٠

٢٦٨..................الثمنه؛ هويك ئ آلئت.ششررثا لأ ؤ تعال؛ محوله مغص " ١١
٢٦٩^سمفيسامحخاززمحاث..........................أا-حكلمالرأة 

٢٦٩منها؛..................إبعادهم وحكم الصفوف، ق الأطفال صلاة حكم " ١٣
٢٧٠؛ا-حئياكلبالكفار؛ 

١٢٧ الأئناث(ا؛ تنثوا ررلأ لا؛ نوله مض - ١ ه
٢٧١بالتهادني؛................................... نطقه بعد الكاي تش ممر - ١ ٦

٢٧٣الثاعبعاJالئة؛ القاء 
٢٧٣ة}وووشمذ\\لأتم\ 

٢٧٣..... ١.٠٠٠ ١. ١.  ٠٠٠.........ه؛......١ آمحد أثث هن ^ تعال؛ قوله شر 
٢٧٤٠.........ّّّ.ا.....ب....؛..........اضثاوه؛ء

٢٧٤قالث>يبجدثلإبمهث.............................
٢٧٥..................... ه؛ أ.ثثم ٍقوا لا. >نمتمح ؛ ^ قوله شر 
٢٧٦الملق؛ محونة شر 

٢٧٦...................................^بقولخ-نالتؤينمتاعه؛
٢٧٧ه؛ وقب إدا ثرعاز ومن ؤ تعال؛ قوله ضر 



رق1ءاتاكاواالسيح ٦٣٠

٢٧٧.................ه: ألسو ؤح كزاهكت ومن ؤ تنال: قوله شتر 
٢٧٨.............٠١■صده:..........إدا كزحامد ومن ؤ قوله تقسم 
٢٧٩الناس! محورة تقم 

٢٧٩..............بب.....ا..ا.ّ.بلأ 4تدر'نآقاص أعود يجؤ تعال؛ قوله نيم 
٠٢٨ ...... ١١٠...........................ه! مإ1فالقاّنى ؤ تعال؛ قوله تقم 

٠٢٨ ................... ١ ء.ّ....ؤ........ا ؤإكيألثامر^ تعال؛ قوله تقم 

٠٢٨ ....................... ه؛ آكاص ثرألوسواس تن ؤ تعال؛ قوله تمتر 
٢٨١...ّ..........ّّّ.ّ..لأ..ّا.لأ ه؛ وآلكثاى ألجئن ^٠٢٤ تعال؛ قوله تر تف

٢٨٢الأمحئله: 

٢٨٢.١ببّب...٠.ؤ....٠.......٠....٠٠ّاه: ِس الغنل عل امحاث إء مم( - ١
٢٨٢.............................. دفيه؛بعد للميت الدعاء ق الصجيحه الصيعه ٢" 
٢٨٣الخامل؛ عدة انقصاء وقت ٣" 

٢٨٤............ّ..ا....ّ.ّ ٠١٠١١.............الُنف؛إل جع ين الإسراف صابط — ٤

٢٨٥بالعال؛ القبور مى المسي حكم ٥~ 
٢٨٥.................................. الصوم؛ ينظع ولا مماري •ي س

٢٨٦.......الءلسا؛من ثيء فته صابونا المنئؤر أو للحاج الخلاق، امحسحدام حكم ٧" 
٢٨٦والدعرة؛ العلم طي الخنع؛؛ن ٨" 
٢٨٧.......ا...لأ...... الإمام؛ركؤع حتى المسجد ل الثساُت، بعض لمس، حطورء ٩" 

٢٨٧.......ّ.ّ.٠٠٠٠.٠.٠٠ّ........؛ا.....٠.٠.١١-مصشلأها؛ّّ.ّ.٠.ب
٢ ٨٨ّ...... ... ١ ١ ١ ١ ّ.٠ ّ.. .. ١ ١ الخلألة؛ لفظ نسه حطوط فيها التي الألخديه حكم " ١١



٦٣١صرسادئنروات 

آحرمنجدا وتجع حرج ثم الأمحر التشهد منجده ق أدرك من حكم — ١٢
١٢٨٩^; نجب 

٢٩٠......... وب: اس)والدش( أخهزة لإصلاح محاري محو ئح -محكب - ١ ٣
ركعثم(فصل العصز بملو0 فوجدهم باليا يحل إذا النافر صلاة -صقب — ١ ٤

٩٠بث بنية 

٩١حافيا• المجر صلاة إل اللهاد-ا حكم — ١٥
١٩ ........ ..... ٠ ١................٠ ّ..١ ١  ٠٠٠اكرآزت ق الزائدة الحروف حقيقة — ١٦

٩٢ورة لات ريا بعئرة مندسة ييالات تئتة بح حكم — ١ ^١ 
٩٣"ّ.٠.......... .....٠ ١ ............٠ القيامت وصلاة الراويح صلاة و؛و؛ الفرق —  ١٨

ة؟مئابجتئ0((:...........ر.ّّؤؤؤ.......
٩٤ّ.٠.  ٠٠٠ّ...... ٠٠ّ...ّ. ّ.. ّ....... ......  lolJUiUالمدرسي حكمثدؤيس — ٢ ٠ 
٩٥... الئلأة«: ق واكنب الشتر ئ ص ررتحت قيئصمُ: قوله مش - ٢ ١

٦ ٠.٠٠.............٠..الأبت مات ااركه مثم أن ومل وثركثركه يؤئ ١^٠ — ٢٢
٧اكامنمدالئة: اللثاء 

^١الأنفطارت سورة من ثمّثرآيات 

...........^١ؤ...١ .................١ أمطنُ£<هتالثثاث ؤإدا تعال! ثمسثرقوله 

٨ّ ... ١ ١ ١ ّ ّ ّ .......... ٠ .٠ • وأ-مثه فنمذ ئا ئثس ء؛عنا ؤ تعال قوله مسير 

٨... .١ ّ.١ ّ ّ. ّ ت....... ألخءقر؛؛ره عرق مث ما ألأمس ءؤبمأ؛اا ت تعال قوله ميير 
٩.... ١ ١ ......... ٠٠٠. ٠٠٠سوللئ،هت....مو>نك ءؤألنى ت تعال قوله صير 

٩ت محيه كن ما صوئغِ أي ت تعال قوله صير 



لقاءاتاسالذتمح ٦٣٢

٠٣٠ ه؛................................ اتين ةكدّمحرا جي؛ل ت تعال نوله مجبُ 
٠٣٠ .ا.....لألألأ.....ا...ها..ا.ا...... ثثحلإ ؤوإ>ا ت تعال قوله سم 
وةأ'محفيس4تتعال؛ قوله سم 
٣٠١......................لألألأ..؛.ّّء >وإةأإثثانني:بيه: شلا 

٣٠٢..................٠٠..........ؤن:آمحثائمحه: شطترل4تال: 
٠٣ ٢ .. ؟ ...١ زند,_^؛ وألأمر ئتآ نمى نمس تلك لا يوم ؤ تعال؛ قوله صلا 

٣٠٤الأطة: 

٠٣ ٤ .... ٠ ١ روثه؛ للميت يغلمم لم إذا السيئ( مال بت إل الإرث \د:ي وجوب — ١
٣٠٤■■■■■■■■■••■■••■■■•••النجل•؛ ثمة عن تني الثواتب والثس الصحي ركعثا ٢~ 
ّ.......ا.....اّ..ّ........ب.........ههمسلوامحطم:٣- 

٣٠٥؛-الخراط١^^١^: 
٣٠٦.لأ.ب...ّّّ......لأ تسه، له كتبش يعملها ولم ينيثة هم ونس ٠ حدث؛ معنى — ٥
٣٠٦...............تي. عن بعيدة مطمة ل وعمله العمزه أراد فتذ الئقجيل ~ ٦

^مإذالإطضاتة:ّ...............ا.اّؤ.....ب.ّ.ّب.ب.ي.آ
٣٠٨.......................... الطالب!يعتب ؤإن الخامعة مى ١^١^٠ أحد جواز ٨" 

٣٠٨للجنس،! المران نراءة حكم — ٩
٣٠٩•••••••••••••••••••الروابج،؛ مس الاقتطاع ل للنوظمم( جعة تنظيم حوار - ١ ٠
٣٠٩حلقه(ث منة ولا افه رمنة قول؛ صحة — ١ ١

٣١٠....... ٠٠٠...ااالأّّّلأّ.ّ.ؤؤ.....ا.أا-امحاتهلأمج4يوإيثذل:
٣١٠.......................... الثزغ: عليه ص فيإ إلا المنامة نئزوعج قدم -  ١٣



٦٣٣مرسادئنري1ت 

١٣١ يالكماوI التقئه صايط — ١ ٤
اامبمةاش:سس....سب..س..س.س......ب.سسسب.....س...

٣١٢الخائنة: استقدام محي ئراثاما نجن أموت - ١ ٦ 
٣١٣..................................واحد: وف من ولوكان ازائتة حكب - ١ ٧

٣١٣

٣١٤

أنلهاأوهجر الجالس ق الغيبة إنكار وجوب —  ١٨

ليي:ف فم عن المران قراءة جواز عدم - ١ ٩ 
٣١٤كتثا: -٦١ اشرلبمطى ثهادة جوازأحن. عدم ~ ٢ ٠ 
٣١٥.......................... الخذممحإنمئأزواشُ:الدح ٢- ١

٣١٦آآ-حكلمشةاشس: 
١٣ ٦ ٠....... ؤ ............. الأمم:-^١ المجد محة تلمع عل الننإ؛ اٍنطلاخ - ٢٣

٣١٧..............اتجي.: ي الأطفاو مد.ئة أجو بذ الئلأة عن التام ي - ٤٢ 
٣١٨...........النوازل: قنوت وحكم الثهع، صلاة ق القرآن حتم دعاء حكم — ٢٥
٣١٩^^للين1ءووعالمابي:.ا.بّّّّ...ب....لإ...... الكهك الدهازإل حكم - ٢٦
٣٢٠........ ٠٠٠....ه. خجورمحعثم ؤ آكي ؤورث4هظلم تعال: قوله مفهوم - ٢٧
٠.٣٢١.........٠.... صاحبها: فإن هتعما.ا، صثارة انقلأي—، ق سسب من حكم — ٢٨

٣٢٢ال؛امعبعدالثت: اللثاء 
٣٢٢اخجرات: مؤتة بروم 

٣٢٢.ّ..٠ّ؟ لاس.مأبيندىأمننك،ه•' ٢٣١افيث؛هث( ميرقولهتعال: 
٣٢٦فثقولخفال:جئأهه: 

٣٢٧افب؟ بتموى يوص أن ينتجى لا الل؛ى ومن 



وق1ءاتا1بابالصوح ٦٢٤

٣٢٨.........................ه;...........علم مغ أثن وة تعال قوله مسثر 
٣٣١الأطة: 

١٣٣ ّ.. ّ.... ّ. ... ..٠ ١ ١ ّ.. ثه! إنذار فتها شحص رآها بالرؤيا!ذ الإخبار وجوب — ١
١٣٣ ّ..... ... ....... .١ ١ ١ ١ ّ.١ ّ بالواجباتت القيام عن بالصيد ينثغلوذ لن نميحه ٢" 
٣٣٢ث: التخلص وئ اوثا أخذ -تزئث ٣- 
ثمالغلهز، يصن أنه منه ^١ ^، ١١يث الننز صل، من عل الواجب ٤~ 

5٣٣٣وؤ\يصئ\]حن: 
٣٣٤؛؛؛؛....ّ...ّ....يم.اا..اّ بدنه: اشران 3\زئ إذا إلا ثناما يكوذ لا الساي - ٥

٣٣٤................. ........نمش)الفيزا(;اض الرف بطاقة اسخدام خوان ٦- 
٣٣٥الدم: ؟-حكب 

٣٣٥لأّ الصلاة: ق المران نراءة عند الصوتية)الصدى( المحتنات امتحا.ام حكم ٨" 
٠٣٣٦. الزياة(: لاطزثة اتاح وك )اياذث الشاطبئ: قوو مش ٩- 

٣٣٧ؤ.............. ؤ. ..٠. ّ....٠ ّ. الخيوس:... من وج ام الفضلات -تكب -
٣٣٧..................................الغز:ذلاهئْ الذي الئائل إعطاء -تكر -
٣٣٨ّ............ ّ ّ ..٠ الز:ازة:رد لا الذي ليائ المبرر أهل عل الثلأم جوار -
٣٣٨ؤ................١ ؤ. ١ ١ ......١. وبعد؛: قربه حسب المنعحد ق الصلاة حكم -

٠٣٣٩ ٠ ٠ ّ.٠ ؤ .......... ّ.٠ ّ خثام: عن كاف إذا إلا نحزئ لا ارمحو؛ بغ الاغتناو -
٣٣٩المنور:.............................. عن الشم خل مه ل الممصيل -
٣٤٠........................... المجد: ل الميت عل الئلأة لأ:رى من قئطئه -
٠٣٤١ ٠ .٠ ٠ ....٠ ٠ .٠ ٠ ٠ ّ...٠ ؛ ؤ؛ . ؛ ؛ والتكس: خهرثة، إل ام:ة الفلاة ئف -محكب - ٧



٦٢٥ساىسءي1ت 

٣٤٣العاشزسا1ثأن: اهاء 
٣٤

٣٤

٣٤

٣٤

٣٤

٣٤

اخجرات!ٌورة من آيات تفسيمُ 

•اليذه صيت مذ لامبموأأص-وهم ءامتإ أةن؛ث تأه ؤ • تعال برقوله تق
-٠ ٠ ٠ • ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ه آثو محبمؤل عند آصوثهم سق-ودا أربن ؤإ0 ٠ تعال قوله بر تق
الأطه:

الودلع!طواف يعد الأنمزاف — ١ 
....................ثا3ت\:وكان الأمحر الشئي. ل الأئ؛ أذنك ْن ٣ ٢- 

٣٥٠آ-يمسذلإلماضحايخ: 
٣٥•ّ......٠.. ّ ّ ّ ّ .١ ...٠ ١ اكاق• النهر ق جقبجا نمط لمن والصيام الصلاة حكم ~ ٤
٣٥١المنكرت عن واش الأمر ك؛فق ل توجته " ٥
ت...ّهّّّ؟.ّببؤا....ه؟.ا.لألأ.بب....آهملك يذ يوهم أو لنحر يا أصيب لن تمسحه — ٦

٤.٣٥ ... ٠٠٠ؤ.ّ.؛ ؤ٠ ٠ الطلاق: عل ولدة الوالد إجار وغر القح، الخنث ٣ ٧- 
٣٥٦\ر-أمثةالتوحيدعتكواؤنل: 

٣٥٦.٠٠..ؤ...٠٠٠.ّ.........ؤ...ء.٠....؛؛ؤ..ا....الناطّاِفم: \،-الخْلواث،
٣٥٧الئئ م عند الصوت رفع عن النهي - ١ ٠
٣٥٨لليي: المنجد ق الاجتاع حكء - ١ ١
٣٥٩خطا: اتك قز من حكم - ١ ٢
ّ.ّ...................ههمآحر: روج من الأم أبناء إل يالرصاعة الإخوة مدي — ١ ٣

٠٣٦ .. ٠. ؟..ّ..ّ.ا.ا الحاعل:............................. والقيام الصيام حكم " ١٤
١٣٦ ابن■ لد؛ع الدف عم د*ليما جواز عدم " ١٥



لق1ءاتاكاواا،اذتوح ٦٢٦

٣٦٢........................ ت والدين ووثولئ اف، ب من عل المرتبه الأحكام — ١ ٦ 
٣٦٣....يم............ّا.........ؤ.لأ الونس: قراءة من الفرج عذ الوعاء غمحأ -  ١٧

٣٦٤افن: ست. عثر الحائي اللثاء 
٤٣٦ الحجنات! نورة من ايات ينير 
٣٦٤آءقسدلم آلثمزت ؤيإء من بموةلو1 إةأكمكث ُؤ نتل•' قؤلي ينو 
١٣٧ ... ه: _؛،؛؛؛ تلقن ما عث هصمأ مماهكؤ' نحيدأ ون تعاوت يوله يلهو 

٣٧٣الأّثالة: 

٣٧٣ؤ..........٠ . ٠ ائاء: هدا شرب نأ ام، وهاِفي أوراق، ق ١^ كتابة -محكم - ١
٣٧٣...٠... زواج:فه المن ئدا عل -محكم ٢- 
٣٧٤ ٠٠٠٠٠٠.........الئن: ق امرات الئثاء عندبمض الحج ق جاهلية عادات ٣- 

٥٣٧ ..................... والرجال:اء للتوحكمها افر، للمالعيد صلاة حكم ~ ٤
٣٧٦^j،: الأمثال صرب -محكم ٥- 
٣٧٦الاسراحة: جلسة محكم ٦" 
٣٧٨ّ........  ٠١ّ ١ ١ ؟ ّ ّ . ٠ ٠ ؤ بٍعها:......... وحكم الإسلامية، الأناشيد م،إع حكم ٧" 
٣٧٩المجالس: ل الأتان تعليق -محكم ٨- 
٣٨١الهلر: الصلأةِقأساء جع ٩— 
المونكهالخلان:ئ أناء والتحاكم المك، من الراشب، امتلأم محكم - ١٠

٣٨٢التجاري: واواك،إلالجل 

٣٨٣.. ........٠. .....٠ ّ..١ ّ الحمعة: أدان ملغ لعدم الخمعة حضور عدم حكم " ١١
٣٨٤... الأرض: يص حتى الركؤع بمد يهال، الدى الدعاء قراءة مواصلة محكم " ١٢



٦٣٧امرسالأري1ت 

٣٨٤اف: اكسمبم ما-محإ
٣٨٥أا--محكلمضمحوابم; 

٣٨٦.............................. داحلدورةالاْت"حكمالأسءاعإلالئريط ١٥
٣٨٦..... .٠ ....  ٠١.؟.؟.... ٠. ا-انمءة! صلاة نع العم صلاة جع مشروعية عدم — ١٦

٣٨٨ه: بمو عم اش اس 
٣٨٨الفانحةت نورة من ايات ثر تن

٣٩•...... ٠٠١............ه; آكذجت> تب ؤآوئث.1ث •' تعال موله ثر تن

٣ ٩٣ّ....................... ٠ ٠ ...٠ ١ ّ ّ .. ه:أتيم تعال؛ ثر تن

.......................لأ..؟......؛همالتينو>يمت_م»ي تنئك ؤ تعال؛ ثرموله تن
٣٩٧الأطة: 

٣٩٧الخديدت العام برأس التهتئة حكم ~ ١
٣٩٨اخ؛اراات..... تاركه ؤيعاب امتثالا، فاعله امايثاب الواجب! تعريف، شرح ٢— 

٣٩٨اوئول: بضة المراد - ٣

٣٩٩ ا:الثئوJ عن يصح لا أحاديث ~ ٤
٣٩٩.................الأيمن؛وثنك الصلاة، ق الصص أيمر عل الازدحام حكم ه~ 
٠٤ ٠ ٠...........٠...١............... الميزان: ذ اهر مل اسن توجيه ألفاظ ٦- 

معالعفر صل أئة ثدكر ثم العفر، يث العناء يضل إمام نع يحل ٧-رجل 
٤٠٢جاءةأحرى: 

٤٠٢••••••••••••••••••••••••جووب؛ عل حوربا لبس لمن الطهارة حكم ٨- 
٤٠٣اكاء؛ ق الحجامة ٩—حكم 



مءاتاك1و،ائصيح ٦٣٨

٤٠٣•ا--تمالإظارئضامم 
٤٠٤.........................ئومه! ينسل لتلا ا-يقوارب الشخص لس حكم " ١١
٤٠٥.................... الت1 أهل وتعزية ا؛نثارة، صلاة محور الثمر حكم " ١٢
٤ ٠٦اكل! أمام ا1دءأة وضع جواز " ١٣
٠٤ ٧  ٠٠٠..............ا-إقْ.عةتغ؛ العلممة والدروس القرآن دروس إتامة حكم " ١٤

٠٤ ٧ ّ............ ّ ّ. ّ ّ ء ء ؤ..٠ ٠..٠ اوية: الفلاة j للإنام التلاثة نجود -تكم - ١ ٥ 
٠٤ ٨ ٠ ٠ ّ................. ّ... ه! أش ونه ثم مرأ تعال1 !، ٥١عول معنى —  ١٦

٤١١اكاِلثنيبمد.ه: النماء 
١٤ ١ ت الفاتحة محورة من ايات ضر 

١٤ ١ ؤ ّ ّ ٠ ١ ١ .......١ ه؛سنعث دإ؛ك ثثد ؤإ؛ك مسثر 
٤١٥آك_تشمهت...........................آيتنزط آنوثا ؤ تعالت مسثر 
٤١١..........................^أشت أنن محنط ءؤ تعالت مسير 
١..••••. ....١ ٠ ؤ ٠ ه؛ ولا ئيهن ألمعفوب ؤءيمٍ ت تعال قوله صير 

٢الأمحئلة: 

٢منمات القرآن ئزول " ١ 
....ا..ّ..ّ.ّّّ.ب؟........ّ.ا....ّّّ؟ماشلاعمبمتممرئينإهءنال،

٤ّ ّ ؤ ١ ...٠. ...٠ ر.٠ ا-إثمحةت. حطبة ق 0 الئي عل الفلاة حكم ٣" 
٥ّ... ٠ ...٠ ٠٠٠٠٠٠٠...اف(:)انمد : Jyjالأمحاء، من كالة)ابن( حذف -محكم ٤- 

٦.... ........١ .٠ ٠ ..........٠ ؤ..٠ الرحالت من الكفء ورد الهور، علاء منامي — ٥ 
٨ت أهالهم وبعض الاباء العداوة؛؛ن وجه ذكر ٦— 



٦٣٩؛4رساإمنرو1ت 

٢٩والثوب: الإزار ل ب-اثة 
٣٠الطر؛ ق ايع أحكام ٨" 

٣٣مجهد خطآطولأآ)كز 
٣٤الضاربة! ق والخسارة الرج " ١٠

اهاء

٣٦الخجزات! نونة من ايات شر 

....4٦٣: لنم فيتجيتأم ؤ,ممي،3ؤن أش رتوو ينلإ أى ؤوأغا1تأ تنال! مله مسثر 
٣٨ئرؤئ'هت........ق نيثن ألإيتذ أشتعال: ثميرؤ 
٣٩........ ّ.٠ ّ.٠ ّ. ١ هأ. وأل«ن؛ان إقرُآوةروهقئإرئ ت تعال ينيرقوله 

٠٤ ّ.. ٠ ّ. .. ؤ.٠ ّ. .. ه! ؤح عيئ. محأك ونمه أش ين ؤقنلأ تعال! قوله مسر 
٤٣الأمثلة: 

iT......... ..................... ٠٠٩١...إليها: اولخل وشد المور، نثارة حكم - ١
٤٥التيلخ: حماعة منهج ٢" 

٤٦الزكاة: توزع ق سا«أ بمن ٣" 
٤٦.....الخصب(: سوات وأملت الخدب، سوات )دمت المائل: قول حكم ٤~ 
٤٧جهلا: المغرب عل العشاء تقديم حكم ٥~ 
مدة:ثى وأحرم المتمات، محاور مذ حكم ٦- 
٩٤ ي؟:........................................ ث لإ ائائوم اخلأف محأ ٧- 
٤٩الزراعية: النهاية بيع حكم ٨" 
٥٠الكندرة: عل السح ٩" 



وق1ءاتاوابالصوح ٦٤٠

٤٥٠المزآن: حفظ -دعاء ١٠

٤٥١.......................................الجد: مكتبة الإعتكافِق --ئمخأ ١ ١
٤٥٢لعغثرالئبو!ة: اللإا-محأتائل 

٤٥٣المافر: -صلاة ١٣

٤٥٣؛ّّّّّّّّّ......اا...اّ....العالم: وحلق الناجي.، ِفي الأناكن خجز ^ - ١ ٤
٤٥٤ّ........ ّ ّ... ّ ّ ......... ٠ لإ:ضي:..٠ م م ص الفرد أحد -محأ - ١ ٥
٤٥٥الخورب: عل التح مدة بداية — ١ ٦

٥٤ ٦ .. .٠ ّ.....٠. ....... والفريضة:النافلة j اتيإ1 م ^١^٠ اش دظء جواز - ١ ٧
'لأه؛ه:..ّّ...؟.....ا...ا.......ّ؟ا....قآ،-عوني هط ؤ • تعال موله معنى — ١ ٨ 
ّ...ء............ا..ؤ..م\ه؛ام: الأمحزخالث الشئد أدرك ايافرإذا صلاة - ١ ٩ 

٤ ١٥٨... .........١ ٠٠٠ّ.ّ ّ. ... ٠١...حالالهلر: ا-إقمعةوالحصر حكمابمعيئ — ٢٠

٤٦٠الربات بتؤع أنويغ بعض " ١٢ 
٤٦٣عمسالأة: الخامس اللثاء 

٤٦٣اهثرات: فث1داتينثوزة 
٤٦٥٠٠٠.............................^صئونإخمة4: فزقولأنال: 

٤٦٨الأمئلة: 

٤ ٦٨ّ.ّّّ.ّ...... الزكاة: لخاوصي الئال1،اا ررودعوا قوله: معنى — ١
٤٦٩البول: بمد الخارج الثائل خكم ٢- 
٤٦٩عطنل: الصلاة،لن ق افه جوازحمي. ٣— 

٤٧١؛-مح؛الأم؛نالال.سحةاكزوربما: 



٦٤١مر<ساإعتريات 

٤٧٢.......................................و1لث\5رتالمريض إفطار عل يترب ما ~ ٥
٤٧٢للخطبI الإنصات وجوب ٦— 

٧٤٧٣-محإعدمالأضزاْينامل; 
٤٧٥وبيانكمارتيات الأيإن، من التحذير ٨— 

٤٧٧للتجارة: أعد ما زكاة ٩- 
٤٧٨طويلة:ان.رة المسافر صلاة كتفيه " ١٠

٤٧٨القرآن: نحويي حكم " ١١
٤٧٩......................القرآن:■حلمق مسألة ق أحمد الإمام عن نقل ما نوحيه — ١ ٢

٨٤ ٠ ....  ٠٠ؤ...؛ؤ...........٠ ؤ؛ ؤ ء.؛ الوالدين:. لرزية الاضطرارية الإجازة جواز -  ١٣

٨٤ ٠ ..٠ ١ ٠  ١١ّ.......ّ.. ّ .. ..٠ .....٠ ..١ .٠ ثعباي،:من اشف ليله بمعل ما حكم " ١٤
٤٨١وضوئه: انتقاض ق شك من حكم " ١٥

٤٨٢الرمضاية: الولائم أا--تم 
٤٨٢...........ا...ا....لأ........ّ..... صور: عل المشتملة الكتب شراء حكم " ١ ^١ 

٤٨٣-Uث٠طىمح١ناءلاس: ١٨
٤٨٤دين: عليه من حج حكم " ١٩

٤٨٤...........ببب.ب....ؤ....ّ........ ^لأئنايزصدك«: 
٤٨٦المئة: عشزبمد الثادص اس 

٤٨٦رمقاف: ثهر ييرّْل، كلمإت 
٤٨٦مزاياثهررمفاف: 

٤٨٨وشروطه: رمصارز، صيام فرضية 



رق1ءاتاببص ٦٤٢

٠وأهميتهت الخوارح، صام 
..........................................٣\لحط\/\ب0ص\لأي: رفع 

٥رمضازت بقيام يتعلق ما 
٩الأطة; 

٠٩ ّ .٠ ؟ ّ ّ ١ ّ ّ ّ. . ١ ١ . ...١ ٠ ٠ ّ.٠ ّ. ّ ٠ ٠ ..٠ ٠ الماد! آلات إدخال عدم المؤجر اشرامحل ~ ١ 
٠'آ~سنىستاتجفياضمامت 

١الالءلاوه: مأ-محإأحد 
٢ا،لرضةت الأنعام قيمة دح حكم ~ ٤ 

٢................................. زنثاذ: و الرياصيت الدورات إقامة -محكم ٥- 
..................٤..الصلأت؛زإ و؛ن اهع أجل بن مسجد عن البحث حكم ٦" 
٥الحكومية! الدوائر ق الصلاة م حكم ٧— 
٦.............. ٠ ......٠ ٠ّ ّ ؟. ّ ّ. ّ ّ ... واحو! قم ق والتاء الرحال دفن حكم ٨— 
٧................................. والصلاة! الصوم أثناء التخامة ابتلاع حكم ٩" 

٨التجارية! المسابقات حكم — ١ * 

٩. ١ .....١ المدة!..١ نبماية والوليمة يوما، أربعين مدة اء الثنخروج عدم حكم — ١ ١ 
١آا-محكمالث؛قفيارياصة! 

ا.؛؛لأ..ؤ....ّ.......ا.......ء..ّء.لأ..ّ.ّ.ءلحكمشزخاكفياشر!
٠.٢ ٠ ؤ.............................٠ ؤ الناص!.... م ص العصية ئزك -محكم - ١ ٤ 
٢والتصوير! التصفيق محكم — ١ ٥ 

٤الثابعنيبمدالئة! القاء 



٦٤٢سال،هرطت 

٥١٤ت رمضان بعد الخثر مواسم 

٥١٥رمضايزت بعد الصيام مواسم 
Li :_٥١٧؛

٥١٨الإنفاقِفياائإنات: 

٥١٩ا-ائزامت اف، بت حج مومحم 
٥٢١الأطة: 

١٥٢ الطلاق! بنية الزواج حكم ~ ١
٥٢٢الئوق: إل اوأة ■خزوج محايط - ٢

٥٢٣الفواحش؛...................................... أصحامت، عل الثز صابمل ٣- 
٥٢٥الوصية؛ تنفيد كيفية ~ ٤

٥٢٦\وثي0و.' القول معنى ~ ٥

٥٢٦نوال! من الست، هفاء مشروعية — ٦

٥٢٧الطزاف،: ِفي ازالأة وجوب ٧- 

٥٢٨الورثة؛ لأحد الهبة حكم ٨" 
٥٢٨عليه؛ يؤجر الذي بانملم القصود ٩" 

ش.انحعفاإةاس،؛...........................ّّّ.......هأه
٥٣٠اا-ننظلقمسص(؟ 

٥٣١.............. الإنلامي(؛ الحنراق مذكثامف)الترايث، هفياُت، عل التعليق - ١ ٢
٥٣٢وعتره؛ بجهلع القل صيام قطع جواز " ١٣

٥٣٣المتعمل؛ م ق الزكاة -محكم - ١ ٤



لق1ءاتاك1واالفتيح ٦٤٤

٥٣٤الطهارْت و4 نجب الإي السجود " ١٥
٥٣٥-لحكمالدض ١٦

٥٣٦الأ-محرق! النجدة منثامِق لحكم — ^١١ 
٥٣٧ت زوجته لحيآ رلكة الثلحJر إحراج جواز - ١ ٨

٥٣٧العيدث أيام صايهل —  ١٩
٥٣٨مالزير: المزب محكم - ٢ ٠

٢١ j٥٣٩.......................•-••••..••ئلأةاللم: -لحكم١^٠يزمحني
٥٣٩................................ وغثرهم: الشهداء لقبور المرأة نيارة حكم — ٦٦
٠٥٤ ........... ٠٠.دب....................-أعإلالشيْنانووسزتف ٢١٠
٥٤١......... ٠٠.................العيد: صلاة والتكبأراتِفي الإتيان عدم حكم — ٢٤
'ا؛ه.....ّّّ.؟....لأ...............اا..ب...الممل: حلفن الممرض جوازصلاة — ٢٥
٥٤٣..............•••••••••••••••وا-قاو: ٣ زوجة عن ام عص وجوب - ٢٦
٥ ٤٣............... ٠٠٠رى:.ؤاالأ............من اثت عن الدين أداء وجوب -  ٢٧

٥٤٤ملإ-ءكميكماكالوات: 
٥٤٥اقن: عشربمد الثامن اللقاء 

٥٤٥ثوزةالخلحزات: من ينز11ت 
٥٤٥............... لائنثزمأتنمره: ؤكأت؛اأويءانلحأ تعال: مسم
٥ ٠٤٧ ؛ ..ّّ..... ... ّ......٠ تبمره:...... ى ^١ 1ن س -نال: مِله فز 

٥٤٩امالة: 

٥٤٩للمزآن: زةزاةته اهب، صلاة محكم - ١



٦٤٥هوساهقرو1وا 

٥٥٠أ>اجارلكة: 
٥٥٠ّآ-مضسمانمسا 

٥٥٢أ-.محكمالإضاتمطاكرمح: 
.ب.......ب....ب.ب....سب...ىى...مههة>منظل:

٥٥٤اااضلكفإي«: محممقولة: ٦- 
٥٥٤••••••.•.•..••••••••••••••••••••••••••إمامه: سلام قبل يقضي المبوق حكم ٧" 
٥٥٥والتفاؤل: التشاؤم يئن المرق ٨— 

٥٥٦...................•••...•••••••-••••مشروعا: ئه قإ ما الفقثر إعهلاء حكم ~ ٩
٥٥٦............................... اكلين: احملع مكان عثر الصلأةِفى حكم ~

٥٥٧............................................-محرإيقافاiالمالننلإ: 
٥٥٨السخرية: ق النهي عموم ~

.............-....-......مهههمبمنرلأنثصه:
٥٥٩التام: عفيهالألأ'ةؤئمي الثي رؤية عنى م~ 

٥٦٠..........................................بأهلالعلم: ~نصيحة
٥٦١ثر: والتفالنحو ق قواعد —

هلريقبينها أنه مع الإمام ومتتابعة البنت ل للنساء ا"بمنة صلاة حكم ~
٥٦٢إ: 

٥٦٣حكما-بمعبئثمالموصين: ~
٥ ٦٣الورJة: احي. بطلب الركة ميم وجوب —

الثىروج ظ^بمها عاتشه راحديث قولهم: من )زوج( كلمة: إعراب — ٢ 

٢

٣

٥

٦

٧

ع

٨

٩



لق1ءااتاليابالصوح ٦٤٦

٥٦٤

٥٦٤اآ--تكمُلساش)ابم(: 
٥٦٥محرم; الرأةيدون نفر حكم " ٢٢
٥٦٦.................................... الدسات ق تتزوج ولم ماثت، من حزاء " ٢٣
٥٦٧الراؤيح: ركعات بتن الموعظة غكم -  ٢٤

٥٦٩عثزبمواه: التابع اس 
٥٦٩الخجراتت سورة من ثمسبمرآيات 

٥٦٩٠١١..........اّهتمر من مم تثر لا ءامو^ أؤخة ت تعال قوله مسبمر 
٥٦٩...........................ااا.ب. ه;ايتذؤ ^٠^٢ ^^٤١ • تعال قوله ميّبمر 

٥٧٠>سفادمنالآ؛ة: 

٥٧١...............................ب و\لأذوإسم4ه.' تابنيأ ^^٠ ت تعال قوله مبير 
٥٧١هثاا...............ّ.ؤالأ آلإبمنن بمد "المثؤق ؤئس؛[؟٠٢ ت تعال قوله ثسبمر 

٥٧٢مزامحآي: يستفاد ما 

٥٧٢م: عل ١^٧ الأحكام 
٥٧٣ب٠٠ّ..٠ّؤ؛..لأ؛؛......ٌلإفيمامحنه: 

٥٧٣التوبة: شروط 

٥٧٩الأسلأ: 

٥٧٩حهلآ: ولدم قتل من كمارة — ١
٢٥٨٠-محمشهاداتالأم: 

٥٨٠................................ محءالئلأةلالإواشخك،عنالخهاثة: ٣- 



٦٤٧ضساىسروات 

٥٨١والتمحشرت التصفيق حب ٤" 
٥٨٢..............محدذة; ومث لفزؤ للدواسة ذهب لن الثمر أحكام أحن. حكم هِ 
٥٨٢... ٠٠١...................الأوار! أحكام والبنطال والعياءة الثوُت، أحد حكم آُ~ 
٥٨٣.................................؛،! JJJljقيامه الومن *ثرف حديث معز ٧— 

٥٨٣..................... ثثتاه! منا ؛مهدؤأ - ثأكبى ؤ تنال! قوله معنى ~ ٨

لقاحبهاملكا الأننح1ه كانت إذا القديم التجي. س الأسفاذة ممر ٩- 
٥٨٤ومما! وليث 

٥٨٤............ ما! أوثسامحن دئا عليه ممع أنه علم لمن تأجثرالبنت حكم " ١٠
٥٨٥.....ؤ......ّّّّّّّ........... يوميا! الزب بعد ريئاج أربع صلاة حكم " ١١
٥٨٥... ١١١......................صدقوا®! ولو النجمو0 راكدب حد>يث! درحة " ١٢

٥٨٦........... ١ أوأئناله!.. اممه صفات عن الكلام أثناء الإشارة امتنإل حكم " ١٣
٥٨٦... .....لأ......ا.ا...  ٠١............ افه®! يعد علياك اعتمدت ء قول! حكم " ١٤

٥٨٨معم! مياي مقابل العتر عن الحج جكم " ١٥
٥٨٩الحج! عاذئه لن ا-قجة أحد حكم " ١٦
٠٥٨٩................ مك»! ، هدا؛^5ui»الأهلمإئ حديث: درحة " ١٧
٥٨٩..... ء.٠ ..٠ ٠ ؤ ..١ ء..٠ ء ء ء ء ء. ء .... اشُ! شاة إن بغر! الحلف ذ الأنشاء لحكم " ١ ٨
٠٥٩٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ . ّ.. .. . ؤ. . ٠ ّ......٠ ّ ّ ّ .. ؤ. .... ٠ ّ ّ ّ للأتمتالأت!. )الحل( بملا3ة لحكم " ١ ٩
٥٩٠.................. عل،اء! عليه يشرف إسلامي ، ق؛lliالأموال وصع حكم ٢~ ٠
٥٩١......................... ئري! بموت الأذكار قراءة عل الاحت،اع حكب ٢" ١

٥٩٢انك! >يق عن والكاثأة الرم أحد لحكم " ٢٢






