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ال1تاءا1راوعؤالآربموذساس

اث1م1ءالواوعوالأنضسالأ
——

وأصحايه،آؤه وعل محمد، سنا عل وسلم افه وصل العاين، وب ض الحمد 
بمد:آئا ١^، إلثزم بإحسان تبمهم وتن 

الفتوح(،الباب، )لقاءا>ت، من اقة بعد والأوبمون الراح المجلس هو نهدا 
الراحهو الخميس وهذا افه، ثاء ما إلا أنبؤع، كل مى خميس يوم كل بم التي 

١ه(.٤  ١٧ثىعام)قهررجب، من والعشرون 
سإويتصمورةامماهت؟

وندع،جل اف كتاب، من آيات بضر الناده- هي -كا اللخاء هدا سدئ 
د-ءلوأ?^٠^ آلثكئياأت صيفيام؛؛يإ •_؛_، أقك، نق ؤ تازلئرم\ك: اض يول إل انثهينا 

سزدأ.  ywSسم ئثآء أنلي، إك مئ . قكرؤد، همم ثلم ل ١٠^٢ ص١ؤأ عثك 
—٨٢[.٢ ل\ذو\وو\ت.'؛ ه خمن ينهم قآنبمس لأكرت أمحُ داد إمم 

ه؛:فمه ثتيم ظ•' ملأ يميثر 
قألحز أي: [، YA:،^_I]خنيه نم ؤثأو-بمس ت قوله مى بدأ هنا من 

لمالطعام إليهم مدم ثإ ءفيمائأؤئ؛أ أته الخيمة ؛، J،1jوسبب منهم، بخيمة ينسه 
الضيم،،له مدم مما ياكل الضيم، أف العادة لأن ه؛ خمه نيم ، ٢٧١٠^منه، يأكلوا 

لحاةكإ أجواي، لهم بز أي: ئإ، اللائكة لأن أكلوا؛ لم اللابمة هزلأء لكن 
ص،رلأالأمحاجونإلأكل،ولأإلشرب.



لقاءاتااكاو،ائفتوح

عل;^١^ ئ ه ءئم« ٠ فمالوات طمانوْ، لالئارات:مآ[، ه محن، لا ^٥١^١ 
لض هل لنعرف ذلك، يعرف ان إئوكل والخوف، الإنكار علامة من وجهه 

معلوماص هذا لأن مهلثئن؟ هو هل خاف؟ هو هل انشراح؟ ق هو هل ثرور؟ 
فزامحة.كبثر إل يقاج ولا بالفطرة، 

ير،بإ الإخبار هي البشارة! [، YA:،^LU|jJI]عيره ؤوو1ئو' تعال! قال 
منبح محي يأئوْؤئم إرراهيلم وكان العيم، وهوالعلام يثره، ب،ا أحروه أي! 

بأنهوتثزوه العلام، -يذا بثزوه امرأته، ولا هو، لا له، يولد أف مبل عتيا الكتر 
\كلإهم والأنبياء الأساء، مى جعله تعال افه لأف داعتا؛ مسكون أي: عليم، 
غرالعليم الغلام وهذا وأفعاله، وأحكامه وصماته وأمإئه ءغءْل بافه الخلق 
اممه،كثاب، من آسن ل علتم بغلام بئر ابراهثم أف القرآل ل لأف الحليم؛ الغلام 
إمإعيلفإنه الحليم، العلام أما علامان، وهما واحدة، اية ق حليم بعلام وبئر 

تجدولذللث، إنزائيل، بتي أبو إسحاق فائه العليم، الغلام وأما المد_إ، أبو 
محلفة.قصته، 

هوبل العليم، الغلام هو الحليم العلام إف مال: مى الصوانم، عن أبعد ولقد 
قمةيكز ل، تعال افه لأف محلفان؛ غلامان أتبمإ الصائات سورة ق صرح ثص 

هأدنألأءأاى ئ ثقا نحى يا نتقنينه ؤ يعدها: مال الصايات،، محورة ق الدبيح 
الثنل؟معه وباغ عندْ، وكان بذبحه، أمر بمن ببئر فكيف ا، ١  ١٢لالمافاتت

بعلاممئزوه العليم، العلأم غجر الحليم الغلام أف عل يدئ، ^١ ^١ كل 
أشياء":ثلاثه فمولوا شثتم "ؤإل ئثن يضمثتا روق" ~كءا بشارة وهذه عليم، 

غلأما٠يكوف أف ال يصل مولود ميأتيه بأنه أولا: 



اس«اودابعدالآوصسس

ءْ

)علام(.لقوله: ذو؛ الولود هذا إف ي: 

تكفيواحدة كل عظيمة، البشارات هذه وكل ذوعلم، أي• عليم، أنه ثاث: 
يشارة.كول أف 

صئءِه:ي أتنأتهء تعال؛ مله مسبر 

أمسارة هي هذه امرأته ]الوارات;؟آ[، صنفره ؤر امأيه, تعال؛ قال 
اليشرى.سممتؤ لنا أؤبنتا إمححاى، 

تقدمتأن بعد الري هن.ه جاءتها لأنها سرورا؛ صيحة ق أي• كمهمه، ^^، 
وجههاصربت أي• علأمإ، غلأمإ تقول؛ أعلم~ ~وافه وكأنها يصح الى، تها 

اممهمات، فلأن يقول؛ ثم أتاهم إذا اليوم، إل الثاص يصنع كعا كالتعجيه، يد.ها، 
ء.صرب،علوجهه•أير، 

محذوف،متدأ ح؛ر <^^ ٠٠۶^[، ٢٩]الدارياتتعتمه عمن وئاك ؤيهها ^٥٠٠^^.!، 
العليمالغلام -هذا البثرى لها محصل أف _؟؛>.؛؛، فكأنها عقيم، عجوز أنا والتقدير؛ 

الذيالوحيد بب اللها سنوا ولكنهم ١^^٠، من وعقمت، الس، تها مدمت، اذ بعد 
وبثزئاقلنا، مثل،ا أي؛ لالوارات:*ّا[، ه نهف قاد ؤدلالي فقالوا؛ الولد، هذا وجل• به 

مؤبمل•افّ قال به، 

إلهنا الربوبية أصاف حيث، :،;•*؛[، jLjI^I]ه رهف ؤقاد موله• إل وانظر 
الربوييةإصافة لأن 7بما؛ الله بناية بن هذا أف إل إثارة  ٥٥٤١١العجوز الرأة هذ>ه 
خاصة.ربوبية تكون المعير٧ الشخمى إل 

والخاٍثةثئ؛، كل فاضُزث، أخد، لأكل ال،ناثة الئ؛و؛ية الفرق؛ إل وانيهوا 



آلتفيىءؤءاو^^؛L'yi  >1هده وأئلوعلكم باق، حاصا لكن لمن إلا لأحد لمست، 
والثJوسةضي_،آتفيىه، العامة، فالزيوسة لالثعراء;ب؛-مأ[، ه ؤبم-لأ مُى 'أو^'دت 

واد_،من تإله-ه.( ٠^٥١١، لهات قالوا وهنا لالثعراء:حأ[، ه محبمتثين مّمح( شن الخاصة؛ 
ننإنئ. ربلف قاد َكثإك ؤ»الرأ خاصة، عناية تمتصي التي الخاصة، النبوية 
نحعلأن للثج وهنا ه، الع1ن ئو ؤإثم• عَقئجل• 'آ[، تالثاراتت*ه آلميث ألهم 

هوؤألك-؛ن ممل صمتن جوه أونحعل خرا، ه وؤألعم بدأ هنات 
محللا ممل صمثر وؤهنه حز، ^ ؤألك-> يموت شئت إف الخيار، فلك خرا، 

جذه.(حز ه وؤالك-ث مبتدأ، ت ممل شئث، ؤإو الإعراب، مذ لة 
شفيهنا اكام لأن عل ه ؤألتك-ث محدم وهنا إو، حتر واهلة 

قهنا والحكمة العلم. عل الحكمة تقديم 

سلغأف إل ولادتها يؤخر لم اطه إف المرأة، لهد0 بالنسبة الؤلأدة تأخثر أولا؛ 
^٥؛,!؛،أما وا■ءقدتا أيثت< أو يعد ولدمحت، كوما وهي أحرى، لحكمة إلا الغجر 

هؤألءك-م اسم قدم ثم ؤمن لاحمة، وحكمة سائقة، حكمة حتثمتانأ هنا فها 
عزااسمؤأ'ثبمنه•

الكر_؛j،الأسم؛ن هدين بئ اش جع إذا الكريم المراق اف ساهدون وأنتم 
يمتفياقام لأن ه؛ ؤالنك1ن قدم هنا لكن العليم، غالبا بميم والحكيم( رالنلتم 

آيزه.ذللأ،>إن4ُ.محألهن 

هي1والحكمة بالحكمة، النصف، أنه الحكيم معز أف يظنون الثاس وأكثر 
الحكمة،مذ حكيم معنيان! له الحكيم أن الواقع ولكن موضعه، ل المء وصع 

يذالحكم هو تعال افه لأف الحكمة؛ مذ حكيم ماش الحكم، مذ وحكيم 





لق1ءاتاكابالنش

يتضمن•٣[، ألتلسره ئوالكث ؤؤإفءء تعال؛ قوله ل الحكيم إذن 
الحكمة.من ومش الحكم، من معز معنين: 

العباد،ر؛ن الحاكم وأنه العباد، ق الحاكم أته عغبجليتضمن الله حكم صار 
الحاكمان.أحكم تعال وأنه الأحكام، أحسن حكمه وأف 

الوجودق المائمة الأفعال من ثيء ولا البالغة، الحكمة تعال فه أيصا 
كثرةاهمور عليلد صهلن الومن، أما حذا اهمنت ؤإذا افه، جكمه من الحكم 
الناسيدرك لا التي الئرعثة الأحكام بعض منها الناس، مى كشر عل سكل 

I(J_Jأو لها؟ حكمة لا أنه معناه فهل الحكمة، يجد لم إدا نقوJ،؛ فهل جكمثها، 
الثال.الحراب قاهرة؟ عقولنا لكن حكمة لها إل 

ّانحض التي الئرعثة الأمور من كشر إل الهانا الإيان بيذا آتنا فإذا 
عئزةنسع أنبا أو خمسا، الصلوات كون ق الحكمة ندرك لا فنحن حكمتها، 

إذالكن حكنها، ائ الإنلاتدرك الئرعثة الأمور من U أشياة وهناك 
تمتضيها.حكمة الأشياء لهذه بال بد لا آمنت حكيم، افه أف آمنت 

الصالحيشمل عذابا تتحا0ثوةدال اممه يرسل فد ت المدرية الأمور ل كدللث، 
فهلالعذاب، لهم يرسل أن تتوقع لا زم عل عذابا افه يرسل وقد والهلالح، 

حكمة؟عن لهذا تقديره يكول أذ بد لا عغيثل الله إف تقولت أم الحكمة؟ ما ت تقول 
منمضاه وفيإ الشراع، مى يه اممه أمز فيإ علينا الواحب إف لكم• أقول ولذللئ، 
يعقون.هذا نعترض زأًلأ التحليم، غاية تلم أن الأقدار 



١١اواق1ءالوابءوالآربموثساها 

محكاثذقوق حئ يثبجكن لا دره ثلأ ءؤ تعال؛ يوله إل واستمعوا 
هقثيث .ئثا •رجا مجج |آ محسدوأ لا واحد٥، _0 يئهتِه قجتئ 
تاس:ْا■[.i ي ؤدمي؛زأ ناكال؛ة: الثامحة، 

هي!الثلاثة؛ الثرومحل -؛ذه إلا يؤمن أو لأحد يمكن لا اثن عغجل اممه فقدأمم 
بينهم.شجر فيا محئموك أذ الأونات 

اض.بحكم صدورهم يضيق لا يعني؛ حزحا، هم أنفل نجدوا ألا والئاف؛ 
التاثا، ثنلنل يعني: ص( اشلر ٥^١ أكد تل،، يiئوا أذ 

-أذْيتعلق ■ما نفك، من وحدث، فإذا اطه، حكم ئتفيد ق ؤيتاطأ الإسان، يتهاون 
اللهعتر إل التحاكم يكوف اف ثوي أنلئ، رايت، إذا إياJلأ،، يضح الثلاثة، الأمور 

ورسوله،افه حكم إلا ئريل لا أنلثا ينيلث، من رأيث، ؤإذا إيايك،، فضحح ورسوله، 
أفيمكن لا أنلئ، نفنلث، تحديث، وأنت، ورسوله، افب بكم صدرك يضيق لكن 

ولاصدرك، يضيق لا كاذ إدا صدرك، يضيق لكن ورسوله، اممه عم إل تتحاكم 
شا٠لألكن ورسوله، اممه يحمحم الصدر منشرح وأنت، ورسوله، افه عم إل تحاكم 

وأبمنحنئ؛إئاأيثدتأم تعال: افه واقرأقول الإبجان، ناقمن فاننن، وتتهاون، 
بهيدمرا لم يا ١ء، ]الأنعامت"١ نمهونه ءلفتنؤ1ر ؤ( رووددرهلم أود يهء ثمنوأ يي 

اممهوتركهم متثله، قلوحم باممه— —والعباد صاريتح رة، أول من يملؤه ولر رة، أول 
الله-محم ثام بامياد نادر أن الدمن أبما عليلث، نجب ولهدا بمنتونه، ُوهد ؤ!، 

المدري.تعال 

قدير.ء مي كل عل إيه والسل.اد، التوفيى للج،<,ع تي،ءاةئوةعال ثرحوافه 
••رةص6••



لقاءاتااباواا،غمح ١٢

الأسلأة

الاخلاؤإغذ*ضؤنام،،،اوةوأصوس:١' 
ائلممن ليت الإسلامية ®الأحلاق مقولة! ق يضالتكم رأى ما الثؤالت 

الاعتماد،،؟

لتتمقخئصم'نم الئي أف لأشك الإسلامية الأخلاق الخناب: 
تضمونمن الأخلأى صارت لذلك، يث قد ك1و نإذا '، الأخلأق١١قكارم 

ا»الإ-محننمحاارز. ١^٠ ، JUقد زمذأَناطاها،;ل ١^٧^، 
اضلرسول واتاةا ١^، لأمر ا.تثالأ الآان شرءئ;س محم كل أو ولبمئم 

اض،لأمر فيه ممتثل وأنك قربة، أنه معتقدا إلا تفعله لا انك، بمعنى! عقيدة، فانه 
شيئاإطلاها.العمل ماكاف العقيدة ولولاهده ه اممه لرسول فيه منع 

الحقيدة،عن محردة أحكام أنيا أريد إدا وأحكام، عقائد الدين بأن والمول 
افب؟لشريعة موافقة ممب، حالصة ثآ5ول أل عبادة كل ثرط مذ أليس حهلآ، فهدا 
باض،كالإيإن بحتة، إيإنية عقيدة يكون ئد العقيدة لكن عقيدة، هده إذن، بل. 

عملاتكون وقد وثزه، حتره والمدر الأم، واليوم ورسله، ونجه، وملائكته، 
ومكارمالأخلاق، أة مالئ، ولا بعقيدة، مصحويه د^كول اف بد لا وهي بالشريعة، 
اطهزئول، ؛دلك، محبنا-يا ئق كلما الإنشاد زأن الإسلامي، الدين من الأخلاق 
عفليمة.عبادة .كانت، 

(.٨٩٣٩رقم ، ٣٨١)Y/ أخمد أحرجه الأحلاقء. ضائ هم ءإياثيئت نوله (دليله )١ 
٢(.٥  ٥٣رنم)^/)';٠؛، \ؤو ضر باب والاداب، والصالة الم تاب لم: مأخرجه )٢( 



١٣ارإقاءادرابعوالآصسائ 

بممسصوإذض،ومحنيدإذمحل؛٢- 
فهلسان، وأتجوا الأولاد، فتزوج أولاد، ولها ١^١؟، تزوج رجل الئوال: 

افالإئأف فيكم~ النه "بارك القاعدة لأف لهن؛ محرما يكون لعم، اإنوا'ب،• 
قوله؛j داحمح، لرمحها جح صار :يا، ولحل امرأْ، تزوج إدا 

[.YtlfLJl]مَايحأه من حجورهتظم ؤ، آكق 
علا،ؤإف أصلها عليه حزم نيا ولحل انرأْ، تزوج إدا ال الإئأل والقاءدةت 

القاعدة.بذم فالؤ٠وا ينايت،، أوبناتر أبناث، محاج، كانوا مواء ثزل، ؤإن وفرعها 
وصالأب، يل ص أو الأم، يل مذ وجداتبما أمها ض؛ أصلها، كذللث، 

وأحيائهبناته، وأبناء أبنائه، وأبناء أبناؤه، صار رجلا، تزوجتا إذا مثله كذللث، 

محارمها•من أيصا وأبوْ أوالأب الأم، يل مذ 
ومروعالزوجة، وأصول الزوج، ومحرؤع الزوج، أصول ثما؛ أربع مليتا 

أصولالزوجة عل محزم التحردلم، يثبت، العقد بمجرد الشعس، وهده الزوجة، 
أنهإلا زوجته، وئروغ روجته، أصول الزوج عل ويئرم زوجها، وثريغ زوجها، 
حائعها.قد ت أي -يا، يحل قد يكوف اف الزوجة فرؤع ل يشترط 

ءذهلوونقد الناس بنص لأل تترمحوا؛ أل أجل مى القاعده هده فخدوا 
القاعدة.هل ئن.ْ لكن العلم، طلبة مذ حى فيها، 

الأصوليثمل فإنه المحاج؛ تحريم ل القام هذا ق ومرؤع أصول قيل؛ ؤإذا 
مذوالمروع الأبناء، جهة ثئ والمروع الأم، حهة مذ والأصول الأُب،، حهة مذ 

عنها.مامحت، أو طثثها، ولو اJناتا، جهة 





١٥اوااةاءا}رابعدالآربمونساهت 

واثيفههاءي1دهم« •سارةم«اي؛ وحكم اقسوعنداه«ااثتسن، ثنى سعة - ٥

منكثثر أصح حتى الكويت، ق عندثا التنصرى الد تزايد لقد النوال،! 
قالنصارى بتقلد الشباب، بعض وقام النصارى، بأعياد تحتفل المسلمة الأمر 

علتالما، ماهوتوجيهكم صدورهم، عل للصليب وينلمثابعضهم وزتمم، وبّهم 
الأديان؟^ أحيانا وباليبمح بأنا 

أئنتازقؤو\قث اف قول، وهي ال؛ه، كثاب من اية ؤ، الصيحة الخواب،! 
أكنإن ممم ؛قن ^-؛؛؛٢ ي>دم وش سبأ آزتآء بمئيم آوه وأفثرة أبيود قؤدوأ لا »اموأ 

أحذرهمإن ثم مؤمن، لكل تكفيئ الأية فهده ٥[، ١ لالماتدْت ه ألْاتلميرا ألمم بهدك، لا 
آلكننم،أمل تث طإيو ود ؤ ثازقرق\ق! اممه بقول، المصارى تقليدهؤلاء من 

ثئمآ بمني تئ أمسه،ر عند تى حتتثدا َةثارإ بمني ثن ددمحوي يز 
١[.• لاونرة:ا، 4 لص أ٣ 

سبراش ئاو! انه عنه ست، ه الني أف وليعلم هذا، بمثفوا ألا فعليهم 
قمواء الصارى؛اللمين، يعل ثنا الأمثال، لهم ولتصرب ٠، محهومنهم® بقوم 

بالالم؛نيفعلون وهم بمولوم وكيف، الئابقة، العصور ق أو الخاصر، العصر 
أورسوله؟ افه أعداء وهم يتولومم ، كيفبل يفعلون، ما 

هؤلاء.يملي أف يمكن لا حقيقه الموس اف فالإئ
الكفربشعائر المهنثة *وآما القيم ابن نال، فقد بأعيادهم، احتفالهم أما 
مثاركعيد فيقول• وصومهم، بأعيادهم منئهم أن مثل فحرام؛الأنفان،، به، المحتصة 

(.٤ " ٣ ١ ) رقم الثهرة، لباس ل باب اللباس، كتاب أبوداود! أحرجه ( ١ ) 



لقاءات ١٦

•Lp ،،_ الحرمات،فهومن الكفر، من قائله سلم فهذاإل ونحوه، العيد، حذا أوتينا
مننمتا وأشد افه، عند إثإ أعفلم ذللث، بل للمالهس،، بجوده يتئه أن بمنزلة وهو 

٠.ونحو0*ر الحرام المرج وارتكاب النفس، وثل الخمر، ؛،^^؛،^^، ١١
والأصحى؟المطر ل عيدكم عل نيمحم ألسنا مثلان يقولون ئد 

كمريعيد وعيدكم اممه، عند مرنحي شرعي عيد عيدنا لكن بل• فقول.' 
عاليكمالواجس، وكان اممه، ثريعة متنثدون بثل وأنتم ونحن ال؛ه، عند منخومحل 

نحنأما يعيدكم، تحتفلوا أن عن قفلا ديننا، ق ثدحلوا وأن بعيدنا، تحتفلوا أن 
ونعاتركم.بثرائعكم نحتمل أل عليتا ومحرم ومحكم، ؤ، يدحل أل عليتا فملحرم 

وافالسيئه، الفكرة هذه ثكافحوا أن بلادكم ق أنتم الإخوة أييا وعليكم 
سوكمم ١^٠ لا ١^ لأن بثف، ض كن لألءاJها، لود 

المحمود.به تحصل هادئ زجه عل الشرعي الحكم وتان بالإفق، 

محثدثبينا عل وسلم اممه وصل العاآين، ربر فه والحمد فخم، افه بارك 
أحمعتن.وصحبه آله وعل 

اأحكامأهلالدْة)ا/ا؛أ(.



١٧ال1ةاءاماسوالأرصسائ

اق1ءاضواصسوض
عه3<-

ؤإمامحاثم محمد بث عل ونلم افه وصل العالم؛ن، وب فه الحمد 
 ،،l^أماثني:الدين، مب إل بإحسان يعهم ومن وأصحابه، آله وعل ؛

سش)لقاءالتي اللماءات من اقة بعد والأربعون الخامس اللقاء هو مهدا 
أْءمًْ مء. م  الخميسهو وهدا أنبؤع، كل من خميس يوم كل ق سم والتي المفتوح(، اياب 

(.٥١٤١٧عام)شعبان شهر من اكامحا 

قدوكا الداؤيات، ثورة مسير من تيثر ما عل بالكلام اللقاء هن.ا نستفتح 
[.٣١لال1ارات: آجا ثعلهؤ ثآ ل ١٠ؤ تعال؛ ، ٧٥١يرو إل انتهينا 

ؤثلتا4،قالوا: الثلاذكه إن حيث الثلأم، آداب عل أتكلم أن رأت لكي 
اتواءمن أحن إ؛راهيلم زد أف نتق فيا ودكزيا قا3م'.' إبراهيم فقال 

ملامبخلاف والاستمرار، الثبوت تفيد اسمية حملة إبراهيم رد لأن الملائكة؛ 
اللائكة.

ردافث:

ئجمزأشثؤ ييم ؤثإدا و١دق•ؤداقت اش لقول واجب،؛ التحية رد أف واعلم 
ضلمحا، من يدكن ول؛ ؤثإداجميم4 فقالات لالاء:ا"ه[، ردوها4 أد  ٦٣٠بمي 

تعال:قال كا مثلها، أو ثمنه، من أحس علميه فنرد يحقه، فإننا يمتنا، إنسان أي 



م«اتاسواالصيح ١٨

نمأالأص؛بمُمالأكل.صىآأؤمحثاّه، 
التهود،مى احد علينا تلم إدا ما هدا ويئمل مثلها، ردوا ؟وأي؛ دوها ره 

زاشازىاكهود نبدأ لا لكتا علهم، رذُ عزهم أو الثوذين، أو اشازى، أو 
ذك.عن وتلم- آله وعو اشُءله -صل الني لهي بالثلأم؛ 
قولهم؛وأما المثرؤع، هو هدا عليكم، الئلأم هكدا؛ يقال الثلأم إل ثأ 

والمئرؤعبمثرئ، ليس يهدا أسهها، وما حاك؛ وكيف، ومرحتا، ومهلا، أهلا 
بالأنياءهّيمر الئتي كان ■متن اإماج حديث ل كاف ولهدا بالسلام، أولا تبدأ أف 

الئالح،ثرلأيناني(<راا.ررم.ماباي عليه؛ ءليهم،وأ فيلم 
أحسس،أو دللئج، مثل يكون وابواب• ■ءليكم، الئلأم بقوك؛ أولا فابدأ 

ورخمةالثلأم عليكم أو؛ افه، ورخمة الئلأم وعليكم أو؛ الثلأم، عليكم يقول؛ 
المنرؤع.مى هازا كل وبركاته، اف 

يقولأو ومهلا، أهلا يقول؛ ثخمى، عليه نلم إدا الثاس مى كثترا نرى 
قإثهالدهر، مدى وسهلا أهلا قال؛ لو يعني تبرئ، لا وهدا فلأن، بأي مرحتا 

الومعلوم [، Ai:»LJi]ردوهاه أو مننا همن يقول؛ اممه لأف عئزئ؛ لا 
ؤمنعاهة، كل ؤمن ممى كل ين بالئلأم ك يدعو عايلثv، الئلأم يقول؛ الدي 

أفبد لا بل وأهلا، مرحتا يمول،ث أف يكفي، ولا البدن، أو الملت،، 3، مرض كل 
كانوبزكائه افه ورخمه زديث،؛ ؤإف الثلأم، وعليكم أو؛ الئلأم، عليلئ، تقول؛ 

أحسن.

تلم وم(، ٣٤)٢ رثم الأمراء، ق الصلاة فرضن، تمف باب الصلاة، كتاب، اJخارىت أحرجه )١( 
١(. ٦٣رقم)اف. برسول، الإسراء باب، الإيان، محابؤ 



اأإق1ءالغاصوالآرصسائ

ه.م . ِ ْ«ِ؟ِ ء ْ الصغثرفيلم ذلكت يبان الئق جاءت وفد تحلم، أف منه الطلوب مى ثانتات 
امر،عل الصغثر حق من أعفلم الصغثر عل اهمر ص لأن ؛ الكيرّ عل 

الكأيرّ،تحلم فهنا تحلم، لم انه مدو إدا ولكن الكثير، عل بالثلأم الصغير فيبدأ 
هذاعل؟ تحلم لم لماذا الحق صاحب أنا ت يقول ان الإئفكون الثنة، موت لئلا 

خطا.

لبإذا لكن علمتك، هو تحلم أل المثرؤع واف الحن، صاحمب، أنلث، صحح 
ظمأث.بمثل 

؛عاىاناقي صيم 
ع1ته،فلمبملم قاعد، بإسان شخص مر فإذا القاعد، عل المائي أيما تحلم 

علتحلم أنه الثي. هدي من كاف ومد مدوا، أو سنا منه أصعر كان ولو 
يصعالإساف لأف التواضع، منها! عظيمة؛ فائدة ذلك وق آ، حم؛ مث إذا الصبيان 

منثؤع الصغار عل ملأنك لأن الرحمة؛ ومنهات هودونه، من عل سلم إدا نفسه 
عثدرماطه أل الني انحت وقد الرحمة، 

شعاران يعرف الصبي أف يعني! الصبيان، لهؤلاء الئلأم 5ءبيد ومنهات 

المتاري:أحرجه الهم«. ثل زالئلل الماعد، ئل ذ\% اي الخنيث.ثو ريئي حدث: j ك،ا ( ١ر 
بابالئلأم، محاب وملم: (، ٦٢٣١)رنم الكثثر، >، القلل تلم باب الأسثذان، محاب 

٢(.١ ٦ رقم)٠ الكثثر، >، والقلل المائي عل الثاك_، لم ي
(.٨٢٩١رنم)خ؛هبمم الأمار أبناء باب ايامح، محاب الكرى: ق المائي أحرجه )٢( 
٤(، ٩٤رقم)١ الرحمة، j باب الأدب، محاب وأبوداود: (، ٦٤٩٤،رقم ٠١٦ أحمد)٢; أحرجه )٣( 

صحح.حسن ( ١٩٢٤رقم)اللم؛ن، رحمة ق جاء ما باب والصالة، البمر كتاب والارمديت 



لقاءات

ِفيله يتتبع وحلما، أدبا هدا من فياحد بنص، عل بنضهم سئم أف اضلب؛ن 
هزمه.وبني شبابه، 

سااصلضم:

تي1مامر، ْع كاسر الكثثر، ْع  j_uالكم، عل الملل يئم 
الستة؛عل سلمون ة فالخموستة، خمسة حاعة! تقابل إدا أي! الكم، عل القليل 

ؤإداالكم، عل القليل فيسلم حما، لهم حعلت، الزيادة وهذه نيادة، فيهم الستة لأن 
بيتهم.الئنة مومحت، لسلأ القليل؛ عل الكم ئلينالم يفعلوا، ئإ 

:ض ،;، ١^١٤تسليه( 

راكنواكافي يمثى، أحدهما زيلأن: تمال إذا والمائي: اواكت، أيضا كيلك 
تني،لأةاواتجلهظئ،ش1م

حدا.جاءت اشة ولأن اiاثى، عل 

سايأااثسضاثئو:

الصاعت.مإل ملم، ذزحة ق التما اثت؛ن فلوأف النازل، عل يسلم والصاءا> 
النازل.عل تسلم هوالذي 

ررلأتحلالض.:ئال ش، حا،ددأحا كدأ ثممنءليهأذ 
وحثدهماهذا، ثينرض هدا منرض يئتمان ثال، ثلاث هوى أحاه تيجز أو لنلم 

„را(الإىّ:ندأمح((راا.

الروانملأوالأداب،كتاب ت لم وم(، ٥٧٢٧رقم)الهجرة، باب الأدب، كتاب اJخارىت أ->رحبم أ( 
رفم)'اُهآ(.شرعي عل.ر بلا ثلاُث، فوق الهجر تحريم ياب 



٢١اواقا«ا}مح1سوالأرصسائ 

وهوكذلك؛فهومحو، بالثلأم غيره بدأ من أف عل ذللئ، محيل ارحبُحا،ا، قال! 
علحصل صاحثك ود إذا ثإ حسنات، عثر عل حصالث، مشت،، إذا أنت، لأتلئ، 
فلولاالبادئ، هو لأنه حسنات، العثز محصل جعله الذي بب والحسنات، عئر 
أجزه,فلك عملاصا-لئا، عمل الذي متسببالهذا أنت، فتكون محارد، نلمت، أنلث، 

هذاعل أوردوا ثم واحجؤ، ورده نق السلام ابتداء العؤأءت قال ولهدا 
الئلأمابتداء فقالوا: الئلأم؟ ئذُ أم الئلأم، ابتداء أفضل: أتبما ئالوا: إشكالا، 
أفضل.

والقاعدةالواحبخ، مى أفصل الثنة تكون كيف، هالوا: إشكالا، أوردوا ثم 
إئيثرب، ما ١٠القدمى: الحديث، ق تعال افه قال ك،ا أفضل، الواجب، أن الثرعثة 

امجه((را<؟تييإئتيءكإؤىا
علنشا كان الزاجن، هذا أئ جواثه الإثزكال هدا فمالوا: ذللت،، عن فأجابوا 

الخاص،أجرم ثوابج نيا أش لن الواجب، عليها بتي التي السنة فصارت الثنة، 
الزاجب،.وثواب،أخرواد 

إرظءاوأ،لأمسواتسموع؛
م

الناسفبمص مسموع، الثلأم؛محوت، أذكول يسغي أبما كذللث، 
الصوت،فارفع علهذ، وهذا صوثه، يرفع لم لأئة لا؟ أم نلم هل وشك<: لكن ؤينلم، 

عليه،تثنت، الذي أو ناب1لث،، الذي الأخ حذا زح أنلئ، عل يدل، وجه عل 
يسئع.لا ولاحافت، مزعج، Jصوتج لا 

(.٦٥٠٢رنم)التواضع، باب الرقاق، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 



لق1ءاتاالبابالفمح ٢٢

الغالبين ونط والدين ضءج، موت يسلم الناس بعص ذلك،، عكس وعل 
واحترام.بأدلت، ؤيكون احوك، ينتعه مسموعا ملاما مالم I فنقول والحاق، 

اسدر:والقراح i ١^٢٨ اسLط 

الصدر؛منرح انيجه، منيهل لم الميكون ان أيضا السلام اداثب ؤمن 
الصدر،وانشراح الوجه، طلائه ئإل طلق، بوجه أحاك ثلمي أف المعروف، مى قإف 

إدخالمن فيها ب المهللوبة؛ الأمور مى امثا ثللم، لا أحيلثج، وجه ق امه والأبت
تزجرالي المستحبة الأمور من علإحوايك السرور إخوانلث،، عل الثرور 

رروطثون،ط1ة((م.ش.:
الودعليه:وهيفية اوالكتوب، قخم، محن الحمحوو السلام أنواع 

يسلمفلأن وقال؛ شخصا له الحامل كاف ءإف محمولا، الئلأم وردإل1كخ ؤإذا 
الذيعل أي: الثلأم، عليه فقل: شئت، ؤإذ الثلأم، وعليه عليلث، فمل: عثلث،، 

وكبالئلأم وقال: كاثا لك كب ان إنيعني: كتابه، ل محمولا كان إذا أثا لحلئ، 
كت1،فمثلا: الحواب، عليه هزئ كتابح محته أف يريد كنث، قاف وبركايه؛ افب ورحمة 

تكتب،:الحوامح، فعند وبركاته. افه ورحمة علتكم الئلأم وقال: كتابا، ان إئإليلث، 
كداوالحواب فيه، ما وههمت، كتابلث،، قرأت وبركاته، اممه ورحمة السلام وعليكم 

وكذا.

ابتدائه:ق ؤيقول الحوانمخ، يكب، يده حذا، الأن تأثموف لا الثاس أكثر لكن 
فقل:جوابا، يريد عليكه 'نلم الذي لكن حسن، وهدا افه. ورحمه علبجم السلام 

الزكاة،كابح ت لم وم٦(،  ٠٢١)رغم صدنة، معروف كل باب، الأدبح، كابح البخاري: حرحبم أا 
(١٠ ٠ ٠ )٥ رقم العروق، من نؤع كل عل يقع الصدقة اسم أن بيان باب 



٢٣ارغامسوالآصسائ الحاء 

ماومهنت كتايالئ،، قرأت أو كناك، وصلني وبزكايه، الله ووخمة السلام وعليكم 
سألك.يا ونحيبه جوابه، وهذا فيه، 

بالكتابة.فجوابه مكتوبا، الئلأم كان إدا فهذا 

كتا;اتحركِشأذ؟كووصي،إبم، ؤإذا 
افهوزخمه الثلأم وعالياك٠ فمل؛ الكتاب نرأُت، إذا فهنا جواُت،، إل عقاغ لا بحم 

الاستحباب،سيل عل لكن يسمع، لن صاحيم، لأن وجوبا؛ أهول، لا وبركائة، 
العب.؟،.بظهر أنت، له فايع التيتؤ، بظهر لك دعا كرجل وهذا 

محملالقادم القاء ي اشُ-ثال شاة نإذ الئلأم، عل امحلأم بمتهي ئنا نإق 
الداريايته.سورة من تيسر ما تمسبمر 



اق1ءاتااكاسالسوح ٢٤

الأسلأت

محاسلأةضاسوامميضهدر:١- 
قبر،فيه مجد ل صل ومن مر، فيه مجد ل الصلاة حآكم ما الثؤال؛ 

الصلاة؟يعيد هل 

تصغ؛لا فيه فالنلأة القي، عل ئنيا ادجاJ لكن قإِذا ، j _1نظر اأنب: 
المج،فيه ودفن ساما، المسجد كاف ؤإدا هدمه، ومحب، محرم، المسجد هدا لأن 

Mالثي لأف اشجي؛ هدا ل بمل لا ت يإلالشلة، جقة ل الشر لكن إذا فثظر 
ررلأمحأواإلاقور((را/ئو:

ص،أوظ1،شمرْ،لأإز،
معيدفنوه وان ينسسوه، أن المنجد هدا ل دفن الذي اليت أنل عل بحب ولك^ن 

الناس.

••ؤصى•*

حة،ارداثسلأممشاهاهو:- ٢ 

تاركه؟ؤيأثم واجّح، الكافر عل الثلأم رد هل الئؤال،! 
ثأثهمئ>يوأنايا-صيم ؤ تعال؛ لقوله الكافرواجب،؛ عل الثلأم رد الخوايه: 

ناياؤ ت فال( افه لأف أعلم— —واش الحكمة هي وهذه ]الماء:أخ[، ه متنا لصن 
تفمال( إحوائكم، حياكم إدا بمل• ولم بعصا، بعئئم حيا إدا بمل• ولم ه •صيم 

(.٩٧٢رقم)عله، والبناء اكر تحميص عن النهي باب الكرف، كتاب لم: مأحرجه )١( 



الأتاءام1،|سدالأرصساس

ملأن،أهلا بفلان، مرحتا الثلم: قال إذا هل لكن اود، فيجب ه، شم إدا نؤ 
عرئا،تحيه يسمى هدا لأف الرد؛ نجب أنه الكريم المران ظاهر الرد؟ بجب فهل 
كنلنزتزكاو4ُ، افه و3ئ عوكب الثلأم أذ القفل اشه لكنت نإل 

تحيه،افه؛ وحثاكم ومرحتا، أهلا، محول: أف عل بينهم ثعارفوا ند الناس دام ما 
عليه.رد أف متقي الكريم المزآن ظاهر لإل 

••هيق(••

سوتاالواةءياس^رةا- ٣ 

اءنأصواُت، الؤاديو ق يدلع الذي الفتاوى برنامج ل ممعنا الثوال: 
الكريم،اكزآن إذاعة عر ارأة صوت، فيها يفلهر التي الأول االرْ ولكنها يسألن، 
وصحواأن فتريد الخثر، عل هإه~ "والحمد الحريصن من نإحكم أل ولعلم 

إذاعتهحكم وما عورة؟ ارأة صوت هل ذلائ،ت ق الأم عليه يلبس مد وش لنا، 
ماما—كاف —كنا الأسئلة طرح يعود أف الأفضل مى انه تروق وهل نجيله؟ بحل 
الرنامج؟ثديع زيق عن 

تا3قرق\كاطه ئال المان، سص بعورة، ليس المرأة صوت أنول؛ الخواب،: 
محئصم وتلم-ت آله وعل علنه افه الني-محل زوجات الؤ؛غر،، لأمهات 

إدن^^ ١٠٠١ءةْننن؛^٥١؛ فقوله: لالأ-حزابتما"ا[، مجمؤشه ثيهء ف، ي،لحأئك، إلملؤ 
يدونلكن الرجل، صوبا يسنع أف بأس لا المرأْ وأل الرجال، مع بالكلام 

—ونمثم آله وعل عليه افه —محل الثي عهي 3، النساء كانت وكدللثح حضؤع، 
بأسمحلا حاصرون، والرجال، وسأله محله، ق ءكبأدقلأ،ؤئم ل ١٠٣^إل تأق 

المرأة.صوت الرجل يمع أف 



لق1ءاتالابالسوح ٢٦

-يداةنئشو0 الرأة صوت إل يستمعون الدين هل وهو• أمر، محقي لكن 
الماء،ياصوايتج يتمغ الذي هوالرجل هذا عن فالموول به؟ أويتلدذون الموت، 

إطلائا.ثيء فيه فليس هوصومتج حيث من الرأة صوت أما ثيا، يتلذذ أو 
أوفقهية، منائل يسألن الرنامج هذا ق يسألن اللاق المساء غالب إف ثم 

—إذفنحن ؤإلأ ملة، الفتنة إل يمت، لا ثيء ذللث،، اسه ما أو أية، مسم عى 
الفتة.فيه ؟كوف ما تحاثي عل الناس أحرص من ممال" اش ثاء 

يقصدفلعله اما، >،كان أنه أعرف، فإ مابما، كاف كإ الشائلت قول واما 
الإذاعة،إل وتأق والرسائل، الأوراق محتب كانت، حسثإ انمربج(، عل )نور برنامج 

يقلثم ١^^، ستع اومنأ0 إذ مول! أذ حاجة ولا المناخ، عل وتعرض 
هذال الأسئلة كمل أكثز، وقئا ثنثغرق أن إل ثنيي هذا لأن إلما؛ مزالها الذيع 

ثلث،يكوذ اذ منهم يطلبنا فمهل، يقاس عفر يريدونه كانوا والرنامج ال؛رناني، 
ساعة،يلن، ححلوه إنيم وقالوا! بنا، امملوا واليوم للناس، أوسع لأنه ساعة؛ 

وستكونأربعاء، وكل أحد، كل مذ العصر، بعد يلثا إلا اهامة الثاعة وهو 
الإفعلار.عند يوم كل رمقاف ق إذاعته 

••هيء(••

ااناجبضاماة|ذاهوضحاضو- ٤ 
الخيص،>اا ثزل — -يوم التامع اليوم ول نيابة، حجت، امرأْ السؤال! 

ثمالهلوافح، فيه يإ حائض وهي الحج، مناسلئا حميع وعملت، تحرمها، محلمغ ولم 
سنواتأريع ذللث، عل وص محرمها، محثر لم وصلت، وسما حائض، وهي ولهمت، 

الحج؟معأماأنذلة،مامحإسا 



٢٧ا1ااتاءالغاصوالآرصسائ 

الإفاصة؛طواف الأل عليها بش وقد يتم، لم حجها أف هدْ حكم الجواب• 
ُعمرْ،ومحرم مكه، إل تذهب أن الأف فعليها له، إلا الحج يم ولا ركن، لأنه 

باتةقاما ؤإلأ الثابق، الحج طوافح تاق ثم للئمرة، ومصر وسعى، وثطوف، 
لمالأن إل لأما س اض لفاة بالب يآثْأ إما،هل، ءلتا:محص 

I_AJرمضاف، مل فورا مكه إل تذهب أف ثلغها بذمتها، متعلمه وهي بثها، 
وثها•معها وتدهب أمكن، إذا النوم مى 

••9صق(••

-ثاس1داسبتسذ:- ٥ 

التلمزيوف،طريق عى لهم أدرس فأنا الناتا كلية ق مدرس أف بمثكم الثوال،ت 
الدينرأي فإ الخلماليات، وبئر بيى حوار يعقبه الدرس أثناء ق وطبعا أوالإذاعة، 

وهذا؟

لتأنا لأف أنا؛ ل الدين رأي توجه أنلثج صعمتؤ الدين، رأي واش الجواب• 
الناناءمن أحد فأي المء، من أحد أي عل يلقه لا التعبثر هذا وم؛ل معصوما، 

)فيمك(،فلأ:ُأزقل: لكن سونا، الدين، لأممنألظمبامم 
•قيد أي* حذا، 

أماخبمق إذا لكن الأستاذ، الخالبه محاوز أن إّل لا أنه هزأض الجناب: أما 
بئرض،كائن، إدا واما الحوار، ؛^ ٥١٥منه، فائدة لا وجه عل البحث، ق نادمت، 

ثمالعيد، يوم حطم، فقد ءثوأكاوْلآئ؟أ، الرسول، محاورن كن فالنساء ماح، فلا 
رأقكنهإي، يصدمن، التاء منئز ءايا ومالا ويكنهن، ووعظهن النأساء، إل ذهك، 



٢٨

ومحال؛محوعظهن، يوما• لنا اجعل ه؛ محي النساء قال يا أيصا وكذلك 
زاقان؟انزأة: ئالت النارء، من حجانا ثانوا اص، مأةسلقا؛لأئس اق 
ااثا؛نان«م.ماو:

الناسؤيآق جاس، من ا،لرأة موضع ق نشدد كوننا لأنه به؛ بأس لا قهدا 
الشهاءمن يدر كإ آحر، جاس من ا،لرأة حق ق يتحللون باش~ —والعياذ 

ثلث،لا فهدا باوجل، الرأة يلحقوا أن يريدون ممن وغيربلادنا بلادنا، ق الموجودين 
لامثْأحد.وأنه تكئ، أنه 

فيهمحذور ولا صومت، وهو صوما، ممع لا نقول• حتى سيئ 'كوننا لكن 
بضحح.فليس إحللائا؛ 

البلم؛بن جمح، ما ومحشم،لها ^١، تبة؛( وأن نحاورها، ال بأس لا أنه فأرى 
الكلام.فامحطع منه، فائدة لا كلام و امتدراخا منها رأيث، إذا لكن 

••ؤساق(•*

الإيان،كاب وسالم: ١(،  ٤٦٢رغم)الأغارب، عل الزكاة باب الزكاة، كاب الخارتم،: أحر-بم )١( 
رقمباش، الكفر غم عل الكفر لفغل إطلاق، وسان( الطاعات، ينقص الإبجان نقصان يان باب 

٩٧(.)

لم:وم(، ١٢٤رقم)٩ فاحتب، ولد له مات من فضل باب اباتز، كتاب البخارتم،• أحرجه )٢، 
(.٢٦٣٣رقم)نمه، ولد له بموت من فضل باب والاداب، والصلة الم كاب 



اللق1ءارغاسيىواسسائ

إمثأ'مارك>وظأ ؤثئيق ^*^٣'.' نؤح لسان عل تعال توله ق الئؤالت 
رؤوعبمل أحثجئ9 محقدبمل يدرارا. مؤ هلوي-يأئ' عئالأ 

؟AjjjJiصلاح تستلزم العمة هدْ هل ه وتل ؤ قوله• ل [، ١ "٢ ١ ' لمح• همإه 
عليهمأرسل اه استعمروا إن أنهم قومه وعد ءثهأدئآْةئم نوح ابواب• 

أنماوا،لهم وجعل جءت، لهم وجعل ومحذ، اموال وأمدهم مدراوا، الماء 
دونالأبناء، هم الناس يه يمتخر ما 'غالت، لأل الناات،؛ دون البنتن هنا حص ؤإدا 

حهةمن لا الشن، حهة مذ الأجداد إل ينس، فإنا جاء، إدا والنسل اوناُت،، 
ئال:ءؤن؛بمبحفلهذا اس 

ئريدهما ظاهر أل المهم مؤمنتن، أو كافرين، يكونوا أف هذا ثن يلزم ولا 
أنياه.لكث محكنعل ؤولمنك وغيرها انتن واليوالنتن المال من نقومهم 

والأخرة،الدنيا ثواب بالعمل الإنسان أراد إدا هل يمال،؛ موال• هنا ومحذ 
ءثيألثثمنوح يكر ءةء؟لابا افه تميم ربه واستغفر صالخا، عملا عمل أنه ؛محنى• 

مذمْ؟هذا يقص هل الأجرة، ثواب، رجاع مع 
يرعبلم تعال النه لكان الأجر، من يقص لوكاف لأيه لايقص؛ ا"بموابث 

بالنملالممدم عل الإنتاذ يل الأشياة نذْ أة ثث، لا نكذ دبك، ل عادْ 
الئالح.

للقاتلبجعل كاذ حبث، ءثهأئ!أؤئم، للرسول الفعل اكْلييى ذللث، ؤمن 
ج،المحارثكوذلئ مذ زيلا ئل إذا يض: المتل، تك، اض تنيل ل الجاهال 



لق1ءاتاكابااإفتوح

أنعليه محي الإناف أف شاك لا ثكن ذلك، أثب وما الثياب، من عليه ما وص 
فقتل.حافز إلا م ما الدثا وحانس، الدثا، حاو_ج عل الأجرة جانب يغلب 

*•هصى••

وقدئصاسة؛فاسممت، ٧- 

ساعتهاعمرها وكان يزيد، أو عاما، ثلاث؛ن نل والدق تزوجت السوالت 
يوماعثر أربعه يلنت، طفالة، لها فوللر>ت، ءئز0، والثامه عنزة الخامسه بين 

إليشر مما الزرقة، إل لوما تغثر قد ميتة وجيما اصنمحّتج ^ نائمة، كانت، نقرسا 
الهلفلةباق علتأ السيمؤ، هى إما وتهول،؛ سلثج والوالدة ءمحنوiة، ماتت، أما احتإل( 
أعلم،واش ميس، لا الغالي، ق أمهر الماق ابى إف ؤينال،؛ اقهر، ثانية بعد ؤلدت 

اشُنيا؟وجزاكم امحر، فتريد 
ئإذابسببها، ماتت، أما ثمن لم الزالدة؛ عل ثي؛ لا الحكم: الخراب: 

الك،هم، أب ظها عل، غلب لن ض الشك، 3، حك، ذقها، براءْ فالأط لمنجمن، 
الدمة.براءْ الأصل لأف المن؛ من بد لا ثيء، عليها فا نتثها، 

أنذكوثر— ~كا وفيه أشهر، ثانية بعد ؤلدُت، قد أيقا الهلفلة هذه وكدللث، 
الغالي،أبجالأنمش.

ماتتتحالطملة وأة الوالدة، براءة الأصل أن ممتا الذي تبجا، لا هدا لكن 
ومدره.اش بقفاء 



٢١اىق1ءام1ع،سوالآرصساس 

-A

ؤيقين؟خشؤع الثاتحه نقرأ كيف ا-اثهرية، الصلاة ِفي القوال! 
الخواب!

•آدقثالآ4 ^؛؛١ ت هوله من انتهى إذا وأمن ؤشن، بمئشؤع للأمام أتحت أولا! 
أذ؟5ولصن اكتا ّدام فإ أنت، ٠ الفاتحة، قزاةة من انتهى إذا 

فافعلحثّوع، أوشر خشؤع، مواء مناءما، مأمور فانتا قرأ ؤإن حشؤع، ذووزأ{ 
هوفهذا حثؤع، لك، حصل إذ م يقرأ، الإمام كاذ ولو واقرأها، به أمريث، ما 

با،لتكرفون،تحز احي المأكو لأف الأن؛ هوالغال، -ي محفل لإ ؤإذ ايلألوب،، 
))لأمئم^هلأضتيهطقال:

الكتاك،«را؛.أخ\بو\بم' 
كانواأمم الصحابة وأحآتْ المجر، صلاة من امثل حبن ءفيمحآدقلأ٥ؤقلأأ وقال 

هاِةلأمئلا:مأبما«رى.الكئاك،، »لأئظوابجبمامحة ق|ل: يقررون 
••©صء(••

سل:bJU^ل٣رجلمuا٩- 

يالتحيل،اثال هيب الرجل وهذا رجل، •ع يعمل عامل هناك القوال؛ 
الخامل؟ؤامراو_، 

رنمكلها، الصلوات ق والمأموم للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب البخاري; أحرجه )١( 
(.٣٩رنم)٤ ركعة، كل ق المانحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب وملم; (، ٧٥٦)

(.٨٢٣رقم)الكتاب، بفاتحة صلاته ق القراءة ترك من باب الصلاة، كتاب أبوداود; أحرجه )٢( 



٣٢

يوقلكنه محرم، وجه عل المال ممسب عندرحل يعمل الدي العامل اُبمواب• 
محرزملأ ض، عل ذاك تساعد م تنثزو لكف 1با1\ ي م بز عثلمه، 

والعدوان.الإنم عل أعان لأنه إطلائا؛ 
ينملوهدا حق، بم مالأ وهويكب مزرعة، له الكفيل أن لورض لكن 

ئلأبأّز.كنبه، ل يحل له فإ لمزرعة، اق 

إطلائامحوز لا محإنه وم؛ زيه عل ائال اكتماب عل يساعده لكن إذا أثا 
عند.ه.يمحى أذ 

معملهقدثر ^ثن تعال؛ لقوله معفوعنه، نبق الذي الراتب أف الأف ملمعه 
الحكمعلم أف بعد المنممل ق لكن لالقرة؛هبأ[، ه مأف ما ىُ عما ء رنه من 

معه•قووأفيش لا الشرعي، 
*•هصى••

ذئْبمال سل سىموسمهيهسش:ؤثن - ١٠
ثتْ>4انهاهياسماسط:خء 

النائالأنه عومحقاإلاهذْ يرل »وي الئّول نول ض U القوال: 
يمثلدش ه نره- ثئإ درة نمثاو يمثل مص ؤ مازت محوله وص القائم، 

حادذئزفثوء<(م

عملالإسالإدا وأف ثيء، كل حمعغ أما معناها: الثاذة الحامعة الحواب: 
كابوملم: (، ٢٨٦٠رقم)ثلاثة، الخيل باب والمر، الخهاد كتاب الخادىت أحرجه )١( 

(.٩٨٧رنم)الزكاة، ماغ إثم باب الزكاة، 



٣٢الحاءارغا«،سوالآصسائ 

أجر؟من فيها هل التئر، عن سألوه لنا لأتم عليه؛ مثاب فإنه أوكثز- -ئل ا •محت 
وئشتنال: لإئث زص الثاذة، الناثه اظ هذه ]لا مها عق :زو رم ئاو: 

برمه؛اشر؛ دور مثثثاد يسل ومن ه تتم. ئ، دره ٠ثمثاJ يسق 
إداالإسان حتى عليه، مأجورون ءإذكم ثيء، أي ل يعملونه جمر أي معناه* 
ئتفقلن وماص: ايٍا بن عد لالثى. لمول اجر؛ له صار بقية، أهلة أطعم 
.٠ امزأك«ر مم ق عبمنل ما حس عليها، أجرت إلا افه وجه بما يقي ممه 

•♦ميى••

ج>ازاضيالأصءاصةإ-  ١١
نعلم،ُءا الهللأب، فتجيب الأسئلة، بحصن إلينا ثوجه مدرسون نحن السؤال: 

مقجل؟افه عل والخرأة القيا، من هدا بجل 
هيأئ؛'ْؤئمُفالرسول جرأه، فيه فليس الحي، انه ينلم ب،ا كال إدا اُبواب،• 

٠.وزآيهارُ عض رابلغوا قال• 
الزنا؟ق مون ما وفال: طالب لوسأثلث، فئثلأ لا، ام مثمن أنت، هل وال^كلأم: 

طالن،إلا بثونا لا مسألة عن يأثلث، لكن إشكال، فيه ما وهدا حزام، تقول: 
نحور،لا بجدا مدا، ومي حرام، وأما جائزْ، أنما للن، أونحيل أنتج، وثطن العلم، 

الثىئالأاهرظاهت.لكن 

معرفةلعدم الحاصر، الومت، ق حكمه عليه نحفى ثيء عن سأله فإن 
نوى،ما امرئ ولكل والحبة بالية الأء،ال، أن حاء ما باب الإي،ان، كتاب البخاري؛ أحرحه )١( 

٥(.رقم)٦ ياكلن،، الوصية باب الوصية، كتاب لم؛ وم(، ٠٦رقم)
(•٦٣٤ رنم)١ بسإمرايل، عن ذكر ما باب الأنبياء، أحاديث، البخارىثكتاب أخرحه ر٢( 



لق1ءاتااكابالصوح ٢٤

حشأو أبحث، حش انتظر للطالب؛ يقول أن فعليه مثلا، الدليل لمنيان أو الحكم، 
عدين،فإ حزجت،، إدا لكن ثيء، عليلثإ قنا مسلئ،، ق الكلمة دامت، ما لأنه أسأل؛ 

مملكها.

*•هصى•*

ضر(دئالإد1نيخضواللأميس)سلام(:) -١٢

الثلأم،من ف->ذ الألفاظ بعض وهناك الثلأم، عن الكلام عليثا تر السؤالت 
علئكم،نلأم فيقول! واللام، الألم، ، ءدن.فعليكم، الئلأم يقول؛ أف من يدلا 

السلام؟وعليكم يقول؛ أن يوف اف، ورحمة سلام أيقا؛ الحواب يكوف أو 
لكنبأس، قلا منكزة، -يا وآتى عليكم، سلام هاو(ت إدا باس لا ابواب• 

يريد؛وبزكائه، اممب ووحمه سلام وكدللث،؛ عليكم، الشلأم فيقول؛ أفضل، التعريف، 
فإبراهيمالتدأ، ، حن.فويجوز الحبر ، حيففيجوز بأسمر، لا السلام، وعليكم 

تلام.عليكم أي؛ الخبئ، فحدفث، :؛،T[، o_l]ثقأه ٠^٥١ل، ءفيهأصةؤئمُ 
••©صق(••

وعلىعاينا، »السلام احدt فيه وليس ث لحل إدا اثقايل فإل حفم - ١٣
ءباداضاثص،(أ

وعلرعلينا، ررالثلأم يقول؛ هل أحد، فيه ليمر بيتا أحل. لحل إدا السؤال؛ 
صحح؟دليل هذا ل فهل ذللئ،، جاز ؤإن الصالحن®، الله عباد 

[،YU:jyJl]أهلهاه عق >ؤنعوعإ يمول(؛ تعال وافه هذا، عنر أعلم لا الحواتحح؛ 
^هطامم،لأ^فيذللثإيا.دخلث، فاذا 



٣٥ااات1ءامإصوالآرصسائ 

١٤-

اليد؟رفع عل لكلاقمحار الثلأم، ق العبارة مقام يقوم الإثاره هل القوال; 

عنش ه اش لأل الإثارة؛ عل الإساف يقتصر أف كور لا الحراب: 
والمارة،الإثارة ين قام اصم كاف أو بعيدا، ان الإئكاف إدا ولكن ذلك، 
تحالات ثلاث فهنا محلا، الإشارة، عل ثقتصز أف وأما عليكم، الئلأم فمل: 

لحور.لا وهدا فقهل، الإثارة عل ممصر أو الأؤل؛ 

الأصل.وهو جائز وهدا فقعل، العبارة الثانية: 
نككن سثي،، هناك كان إدا وهذا والعبارة، الإشارة ي؛ن تجمع اف اكالث،: 

والعبارة.الإشارة ين قام ينتع، لا أوكونه يعيدا، ان الإئ

تلممقال: حين ونلت، ذلك، نحملث، فان يه، أوصاك الثلأم،لن إبلاع وأما 
ُدْبتل ولمح،,ل تبخ، اف عل؛لأ، نجب فإنه اف، ثاء إن نحم ت ونلث، فلأن، ل عل 

منفمد، لمأص، لَنا اشُ، شاة إذ فلأن،قوو: لالئإ:ن1لمفيءل ماو إذا الخ1ل، 
الإبلاغ.تجنه ؤ-بم، الإبلأغ، ص ١^١ ١^٤: ئال قد ؤإلأ _^، لأ 1م 

•♦هصة••

اثمهدىادتد،ع:- ١٥

ايدع؟عل ^^٢ الثؤال: 
تسلمفلا مصلحة، هجره ق وكان لد.ءته، داعيا كاذ إن المبتيع الحواب: 

ملمم.مملحة هجره ق ؟كن لم إدا وأما عليه، 



لقاءاوااك1واالسوح ٣٦

ئنك،الناس وأثار عدوا، انحدك فربإ هجريه، إذا اليدعق صاحب لأن 
قومه،ق كب؛را الرجل لكن بأن فائدْ، هجره ق كاف إدا ولكن هجرْ، من قائده ولا 
يأس،ملأ ثيدا؛ ثتثم فوف الرجل، هذا هجره إذا المتيع هدا وصار منزلته، وله 

إداإلا هجره محوز ملأ كفر، ليست، معصية عل كال من كل ^ Ipقاعدة وهدم 
مصلحة.ذللث، ق كاؤز 

س؛يىأنرلأبمساه(.- ١٦
ؤيتدلونمنه(، بد لا أمر المسالمين تقولوذ.' الثاس بنص السؤال،ت 

ه.طتهتو نهأأإت( تك رم س إلا محشب. ِراؤل تعال: ^ ٥١بقول 
هدا.عل حلمهم ستح\ثثوقاق واه التعليل، لأم اللام يقولون! ]هود:هاا-هاا[، 

صحح؟هدا فهل 

الت٠ثق،وعدم الاحملع، السلمين ق فالأصل عفليم، علط هن.ا الخوايخ! 
نبمتارثا ٌ  Cyد، نآزش ثذص مح؛ ٣ كإقالتنال: 

تنال:وقال لالثررى:ما[، ه فيه ينثتبجأ ولا ألدثي محتؤأ أة ؤبمتئ ومي دفء,؛اذرهبم 
وقآل١[، ٠ ءمران:ه زآل آلدئشت<ه مآءجم ما بمد يى وآ->ثلذوأ يمئبموأ لأقآ ءلأ لأ دؤ 

هوهدا لالأنعام:آها[، ه سء ؤ، ثت-تيبمم شيعا ؤامأ ديمم هممأ آفيى ^إة تنال• 
الأصل.

أثث;ثء1ةه1ثدمح تنك ؤزلزقاَ أثااّتدلأله؛الآة،لإلافكتالموو: 
واحدة،أمه فكانوا الهدى، عل إقمتهم اش لوثاء عموما، الثاس بمي أ، ١  ١٨لمدت

محلفون.لا نيم فا [، ١ ١ -٩ ١ ١ لمود;ه ه رئك تحم ُن إلا ُو؟ ءتبيتك ؤدلأ_دزافيا 



٣٧الق1ءامامسواسسالأ 

اختلاف.سهم يكون فلن إذن، يمم، ا-ةوابت اش؟ وحم ممن الملمون وهل 

أي؛عموما، للناس تعليل فهو [، ١١٩]هودته ءؤولد؛إك فوله! وأما 
ولكانأحدا، النار ؤد لم الاختلاف هدا لولا حلمهم، الاختلاف، هذا أجل ؤمى 
وط^ؤمحتتؤئاِر ةال: عهْل واله فائدة، منه ليز النار حلق 

محنهلاسين:آ[.

لوثنتلفون العلم، ق تختلفون الناس أف سلئ، لا لكن علمهل، اأمالة فهده 
لكنرأيم، يختئ أن بد فلا هذا و اختلفوا لإدا التقوى، ق ويجتلفون المهم، 

وهداواجب، الإبل لن، من الوضوء هذا بمول، بأن الرأي احتلا؛، هل 
القلوب؟اختلاق إل هذا هل رواجء_إ، ليس يقول! 

من^١ أف الاذ ئشكلتنا لكن القلوب، اختلأق إل هذا م نجي 
دللئ،،دوو \فا الأمور حنىِفي بملبه، خالملئ، الأمور هذه مثل ق خالفته إذا الناس 
يرىلأنه اشجوي؛ ق يديلث، قتل ركيتيلئ، تميم كنث، إذا ؟5زهلث، —مثلا— فتجده 

الزك«تين.هوتقديم اواج^ المول أن مع اليدين، تميم أن محب، أنه 
الركؤع؛بعد القيام حال ل صدرك عل يديلث، جعلث، إذا يكرهلش أيمبما  ١٠٧١٠^

اجتهادة،وفيها^ل،لإأةالمألأئها
للاجتهاد.نتخ 

له،محتلث، ثزذاد أن عنده، الدليل لممتصى ان إئخالملث، إذا أنلث، والواجب، 
عنده،الدليل قيام أجل من عذالمائ، أف دآكرْ أنلث، يعلم وهو خالملث، كونه أي! 
وهكذاالرجل، لهذا المحية نيادة يوجب، مما وهذا دليلا، يرام با ممثكه عل يدل، 

الحمح،•



٢٨

عنه،منهئ أنه ئك، لا 3هدا وبئقاء، عداوة الخلاف هذا مثل من أنحي أف أما 
وهداحلأو، وهدا الاراء، مألة نما- -كإ لكن خثون، لا كلهم لمون فالم

محوزلا لكن الناس، عنتلف التقوى، والمهم العلم يحسب نحتلم، هذْ حرام، 
القاإوبإ.بين حلاها ذللث، من سخذوا اف 

••)هصق(•*

الأرهمة:هلي اسلأة وهف يوااااأ،وز، ض عنى السلام خ ' ١٧

افْع كمار، أم مسالمون هم هل ثدري! لأ البلد من انانا ثجد \ذثو\ذأ.' 
الأرصفة،وعل النوايع ق ون حالوهم الماحي، إل يتجهون الناس أف المرينه 

عله(؟سئم فهل 
فالغالتؤيصلون، والناس حالمين، داموا ما عليهم، سئم لا الخوارء-،ت 

لهأ:فمل ملمين، غثر إمم قالوا: ؤإذا يملوا، أف ئزهم لكن كفان، هؤلاء أف 
والملمونالماجد أمام يبمى اف للكافر يزحص اف يمكن فلا المجد، عن ابتعدوا 

غرقتلثإ،إل اذمب، فيمال: الملمين، لشعور تحد هدا لأن وهوباق، يملون يدخلون 
المسحد.عند ومحلي هنا، نأيت، ولا الأسواق، ق أونحول 

••)قصي•*

حك1(دموةاصاءىقفاتاسم:- ١٨

الدعوةبامر يقومون الدعاة ملمة دولة ق افث إل الدعوق أمر ل الموال: 
أوإسلامئا، زيا لأ؛ساات، النساء لكن حجاب،، هناللث، ؟كوف أف دون من للنساء 
كللبامحت،؛الأئر مدا نقوم ونحن عليهن؟ ينكئ فهل الإسلامي، الزى إل أقزبج 



الاقاءا1غا«،سوالأرصسائ

أويكونالحجاب، صزب إذا فيكون مبل، من داعيه يأمم لم ربإ القوم أن منها• 
قبالحجاب الأمر وهل يبغي، كإ الكلام ينتوعبون لا أو وقت، له ليس الأن 
إذامنها الرأة أو أم الماء، زئ مم، ؟كوو الذي الحجاب ؟5ول أذ الأية 

اض؟ومقكم كافنا، يكون الحجاب، لبنت، 

الحسنات،محيل وأن عغجل افب إل يدعز أل انماعية عل الواحب الخراب^ 
افبإل ؤيدعوهن النساء، إل ياق فكونه منها، أقل هي التي للميثات، غامره الصافيه 

محئوالصلاة، والتابعة، والإخلاص، الإسلام، أركان من محن، ما ويبئ عَقجل 
•الوجوْ كاشفات لأنس يدعهن؛ كونه من 

انتطعت،،ما البصر وعص الوجوم، كاشفاب ولوكن وادعهن، اذهب، فنقولات 

الوجه.سئطيه فمنهن عندهن، منزلتك، وسس ةالو-ين، ق الإيإن يقرر اف بمد يم 
عطت،إذا الحجاب ساتر، الرأة وبتن ببم—،، ؟وف أف معناه ليس والحجاب 

كفى•وجهها 

••)محجمي••

ملأءاماتبةد؛اسو:-  ١٩

للمسافر؟الح٠عة زاتة لحكم ما النزال: 
ويمكنحمعة، غر ولا حمحة، لا لازمة؛ غر أصلا للمسافر الراتبة ابواب،• 

ئصللا مول،: اف ؤيمكن الزاتبه، صل المسافرين: من الحمعة صل لن مال، اذ 
دآس.هلا ترك، ؤإل بأس، ^ ٨٥صل،، إل اي: الراثة، 

•٠)غيى٠•



صهاك1بااقمح

نداءاثبمعة:سبع السافرإدا على اثمواجب ' ٢٠

اواتة؟صلاة عن وماذا ابمة، مم4 الأداء المافر سر إذا ثل الثوال: 

ردث ١٥١^؛ءاموأ أقة تعاق؛ قال واحب، أمر هدا تحم، اُبواب• 
]ا-بممعة:ه[.ه يئ_آش إق أشوأ ألجمن لوو من ,1لتأوق 

تيعني الحإعة، ور حف وُين اواسه، ُين علاقة هناك فليت الثاثة، عن أما 
يصللا بجر، لم ثمذ راتك، يصق أذ الخاعه حصر مذ عل د لا مثلات يقول 
زاتة.

العاأين،رب ف، والحمد تعال، افه ساء إذ القادم اللثاء ؤإل الئماء، هدا انتهى 
يومإل بإحسان بمهم ومذ وأصحابه، آله وعل محثد، بتا عل وملم الله وصل 
الدين•



٤١اسءاو،طدسرالأروامنسائا 

H اشءاسدسوالأرسنساثاH
=تا^ؤصق(^ ا=ا 

ؤإمامالسيين، حائم محمد سبا عل وملم اممه وصل العالن، رب فه الحمد 
أئابمد:١^، يإحسانإلتم سنهم نئن زأصثابه، آله وعل امحن، 

الذياشؤح(، الباب )لقاء من اك يعد والأرمون الثادس الثماء هو يهدا 
عامتعباذ شهر من التابع الخميس هويوم وهدا أنيع، كل من خميس كزي سأ 

)َاا؛اه(.

^نآي1تصضرةامما)و1ت:
الداريات.سورة ل ثر التفعئؤ؛جلمن افه يثر بإ فيه سكلم 

آيا->ءلةؤ ثا ثر ١٠ؤ ؛ ^*١^٠٠ينله مسثر 
إز-دآ04 آلتزظون أيا .ضلآؤ ؤئدثاتنال:  ٠٥١مني ه ب 

ءفيبئْصمإبراهيأ هو ؤءتا القائل: لالواريات:ا"آ-آم[، بيلأه يو 
ألثئثأوقه؟شمحم ما أي: 

_TY:o_G

الملائكهمن ١^١ يرمل لا أنه المنألوم من لأنه عغ؛ثل اش أرملنا أي: 

محإنمياممب- -والحياد وهواللواط ألا عقليم، جزم دوي أي: بيين4، م ءوث 
حلقما ؤيدعون لهم، يملق لم ما فأتون النساء، دون مى مهوة الرحال يأتون كائوا 



وق1ءاتال1اباهمح ٤٢

هؤيم نن وم دئ' غأئ - ما ؤيديمحق ؤ لوط ثبثهم ؛؛ 341او كإ ؛؛، 41
لالنعرا،;أأالم

لكنترولهدا دين، ولا فهنرة، ولا عقل، ^٥٧ لا ذ1حثهمحزاء، الماحثه وهذه 
محصش،كا)ا سواء عاقلين، بالعين إداكائا يه، والنفعول للفاعل الإعدام عقوبتها 

محصنا،يكى لب من الزنا لأن عقوبه؛ فهوأهون الزنا، بخلاف محصنن، عتز أو 
~وهوتمحصتا كاف ؤإن كامله، تنه البلد عن ويمُسا جلدة، مئة ؛بلد أن فعقوبته 

فعفوبتههذا أما يموت، حتى بالحجارة يرجم؛ أن عقوبته — وحاْع روج الذي 
ماقتلوالوط، يوم عمل وجدمءبممل س ٠٠ت الحديث ق جاء كإ حال، بكل المثل 

والطنوللأ«رُالثاعل، 
منكل نحري اف قامر يخينن يكر أب عهد ق الماحقة هذه ويمت، وقد 

بموآدم.بما ئقو؛هممام، أءظ؛أ الإحراق لأن زالشول الفاعل 
اللوطي.بإحراق أمروا أت،-»ا الخلفاء بعض عذ جاء وكذللث، 

حمينا؛قتلهإ عل الصحابة اتفق ءولهدا ينميه ابن الإسلام سيخ قال 
أعلبن يرمى نال؛ وبعضهم يرجم• قال؛ معمحهم القتل؛ صفة ل نوعوا لكن 

مذمإكان ولهدا يالثار• قئرق ءالت ويعضه*؛ بالحجارة. ؤيتع القرية، ل جدار 
أومملوكين،كانا، حرين أوتميم، كانا، بكرين يرجان أنما والفقهاء الثلف، حمهور 

بمملوك،استحلها من أن عل المساامون امق وقئ للاحر، تملوكا أحدهما كان أو 

والرمل.ىت(، ٤٤٦٢)رنم لوط، قوم عمل عجل فيمن باب الحدود، كتاب داويت أبو أحرجه ( ١ ) 
من؛اب، الحدود، كتاب، عاجه؛ وابن (، ١٤٥٦)رقم الالوْلي، حد ل جاء ما بابه الحدود، كتاب، 
•لوءا-،رنمراا"هآ( عمل 

•٧(.للاجري)ص؛ اللواط، )آ(ذم 



٤٣ارات1ءاسدسوالآربمذ،سائ 

أوضرضكضلكفتئزمم«راآ.

صارالرحال ق دبت مش الثاحشه هذه لأل الحكمة؛ هو قتله أف ثك ولا 
حتىام ينلأ به، المفعول وجه عل والخزي والعاو الدل وبدأ اء، كالنالرجال 
يموت.

بافه"—والعياذ الماحثه هذه لأل اء؛ التويمت بالرحال، الرحال استغنى ثم 
هؤلاءأعي«م فإذا سار، قاك مرض لأنه غرها؛ إل يلتفت فلا ان، الإئببما ابتل إذا 

الإصلاح.عين ذللث، كان ان؛ للأيمفسدة ة فامن. الحقيمة ق وهم 

يكنلا ذرين، بين لأم منه؛ اشمز بمئ ي ياه،- -والعياذ اللواْل نأ 
الزنالكن اجتإثهإ؛ ءاوه،ا محز أذ القوق ق بميان ذرنن تحد أف ان إنلأي 

فيمكنريبة، حالة ق امرأة مع رجلا فلورأيت أودوافعه، مقدماته تستنكر أن يمكن 
معه.أوتتكلم الشخص، أوتتهم الفعل، تتنكر أن 

بلللحكمة، يكون ما أوثى اللوطي حق ق الإعدام عقوبة كانت، ولذللث، 
حيامإق يما لا حتى به، واللوط باللائهل بالماعلى، رخمه فهي أيقا، الرحمة 

عقوبتهإتكون حين، للمجتمع، ورحمة علهإ، العقوبة وتزداد الإؤم، بان يكت
المجتمع.حتىلأ:فئد نكالا؛ 

وحرمهمه شين مم ؤإوآارسأوآإق ; ^^؟؛" لإ؛راهيلم قالت، ولهدا 
تنحم من ّنا تإذع ءؤءتا ت نبيهم إهب قال كإ إليه، ئبقوا ما ■"والعتاد؛اللب~ 

ؤتكعند تعمه طمن نن ججاية عيم أرسلوا لالأءرافت'خ[، ه آلعنيين 

)ا(محموعاكاوى)؛؛/مإه(.



ثمةاءاتاوبابا1فمح ٤٤

بلصتن، الذي الئن ليس ذذ ؤ.ءثانةننطيرنه، لشت:م"آ-أآ[، للملأه 
رأسه،عل وصزبه الناس، مى أحدا أصاب إذا الذي العظيم، الصاو_إ الْلين 

ياممب——والحياد وصلاتها وسدترا كو؛اا -ثم؛ ولا عظم، يزدها لا دبره، من حزحث، 
معلمة.وهى 

معلمةأي؛ ءاؤمثث؛هه ]الوارات:أمآ[، لأأيأأنه ^٠ بمو تعاق! قال 
التح(الأمور أف ثقلن فلا بمقداو، اممب عند ثيء كل لأل علامه؛ عليها أي: افب، عند 

النجومبين ما تياعل. حى بمقدار، هي بل صدفه، هكذا تاق عغبجل افه يثيرها 
حاءُت،أو ثلته، هكذا كن لم بمقدار، والإضاءة الكز من بينها ما وماويت، الآزا، 

يمةا.ار.افي عند ميء كل أوأدي(، بالثنزة، مثير ثيء كل بل صدئه، 
عليهامكتوب هذه أل بمعنى معلمة وهى الاله، عند معلمة الحجارة فهذْ 

^٥أي* أدف،، والئالم؛، عليه، نير لن، بالسب حتى أومسومة عقوبة، حجارة مثلان 
لفلان.الحجارة وهالْ لفلان، الحجارة 

للخدمحاززة اللزاط أن شاك زلا خدوذني، للئثخاونين أي: >فمفتيه 
بافبوالعيال — ؤإمراف 

مح،ألثومخنهتؤءأ-مبماس؛انيثا منبرهنلؤتعادت 
أي:أحرحتاهلم، ]الئاريات:همأ[، مىالثودت؛نه فنا س؛ار( ؤ»تمءصا تعادت افه قال 

يديثولا أض ين يمحًلع يمش ثم ؤ يلوط• افه قال ئحزحوا، أمنا أمزثاهم 
لومحلوهم المومضن، من فيها كاف من اش أحتج [، ٨١]عود؛ه مأُك إلا ئد منحكم 



٤٥الئة بمد والأوبمؤت اسد،س الأتاء 

سثلاااواري1ت:ا"م[، تنأكإمإد،ه غثدثث يثا هثد، ؤءا قال• ولهدا امراته، إلا وأهأه، 
يتتعهفلم الماحثة، هذه رك نإل اممه، توحيد إل ثنيهم يدعوهم كاملة، قرية ل واحد 

سخمص:شضسملإسبم•
عنزة،إلا المئة من ثك سجأ، ٣ دعوت إذا نحئ لا الداعية، أحي يا فاثب 

ممرة،دهورا أثمهم ل يبقون والثلأم~ الصلاة ~ءليهم فالرمل نعمة، فهدم 
أهله،حتى أحد، القرية من يثنة لم لوط فهدا القليل، يتبمهمإلا ولا 

تنأكد؛زاه.ضدثن ييا ؤثدثأ ؤو\ قاوت ولهدا اساعه، عن امرأته نحلمت، 
ألتقتنمن ميا شَ؛ا0 ^٠^٠^١ قال• كتف مسه؛ ق الإساف يتساءل وهنا 

بالأيةالومنن بمعنى هنا الملمون هل آلثندإ0ه، تق بيت ضئ يها هثو، ثا .ا 
الإيالأف عل دليلا هدا ل إف وقالوا: ذلك، إل النلماع بعص ذهب ولها؟ التي 

واحد.ثيء والإسلام 
فهوالبيثر وأما ثجوا، فقاس المؤمنون، أما وقالوا: الأرق، إل آحرون ويهب 

امرأتهحتى إسلامي، بيت، أنه لوط~ ~بيتإ اليت، هدا ق الظهر لأل إسلام؛ بيث، 
التحريمتمحورة ق تعال اف يال، ؤلمهدا لمة، مبأما تتظاهر بل بالكفر، تتظاهر لا 
منعبمدمن محك دكانتا أرط ؤآمتأث مج ا؛مأم، هتكنو\' مثلا أثم رثث> ثؤ 

بلبالماحشة؛ حاماهما أمإ معناه ليس ١[، ئ٠١ماهعاه تثيم ء؛كاددا 
النفاق.جض من وهوحنانة مستور، كفر لكنه بالكفر، حاثتاهما 

فيهكاف ؤإذ لم، ممحتمع إنه المافقوزت فيه الدي للمجتمع يقال ولهدا 
سصن،لآناسشإض.

مال:إنا آلثت.ياو،ه، تن ثن ضر ييا م؛ثع.ثا ؤإ\ تعالى: نوله ق نقول إذن 



٤٦ Luاكuالذمحلقاءا

ملمة.ولكنها مؤمنة، لت امرأته لأن ه؛ ألم1إمان ُؤثن 

تنألثند؛نيمتضوتت ،؛؛I هثدثأ ^^1 تعال؛ ينله مجيز 

^^١لالئاروات:؟ٌا[، ه ألألم آلمواب محامين ^٠^ ؤجاي؛آ؛١٤ ت تعال قال 
أممعزية، علامه أم حئثة، علامه أهي العلامة؟ هي فإ علامة، أي: ه جآ؛١٤ 

وحئئة؟معزية علامتان: 

مزجحلا معز، مذ أكثز الأيه احثملت، إذا الضر: ق مفيدة قاعدة هناك 
حميعا.المعنين عل حملها وجس، يينهإ؛ منائاة ولا الأحر، عل لأحدهما 

قريتهم،مكان ق يشاهد ما فهي الحئثة، اما ومعزيه، حئثة الأية وهذه 
ؤيراْبه يمث ؤكل المرية، مرصع لكن هذا فإل لوط(، ربمحيرءْ تسمى التي 

هثقلؤينك أثلا نيألأ رو' م،هجيرا هخم لثئييا ^٧؛^ تعال: قال ك،ا هدم، 
]الخانات:لأ'أا-\،م>[.

ازكريمةالثزر مذ وزد ما حميع ق قصتهم هزأ مذ م؛كل المعنوية: الأية وأما 
الذينهم الآياتا لهذه ينتبه الذي لكن معوية، آية وهذْ وحاف، واثعفل اعتبمر 

مسث،الذين النكئون أمآ أ'لألبمه، آلمداب محامين فيهم: اض قال 
هيقبنوين لا ^ عن محألتدر تتيألأثت، ٠^^١ تعال: افر محال بالآيا'تج، ينتفعوا لم فإمم 

]يوض:ا"ا[.

بالآيا>ت،.المنتفعين مذ بجتلنا اشَأذ نال 
بقيةوتأق والسلام" الصلاة ~ءاليهإ ولوط إبراهيم قصة عل الكلام انتهى 

^٣>،آخرالثورة.٠١



٤٧الاقاءاسدسوالآربملساس 

الأسلآ

اثتث>ءالزاجب:هن الثس اضل لإيعوئ ١- 
عنمحزئ فهل اهاة، عل صفة عل يؤن إذ النتحثة الأعتال القوال: 

الوضوء؟

والوضوءمستحثة، اسمها عل المستحثة الأغال فيك، اض بارك ابواب• 
الؤصوء،عن محزئ لا المستحبة فالأغال ااؤاحب، عن اكب يني ولا واجب، 

يتوضأ.ثم اويغتسل، يغتسل، نم يتوضأ، يدأذ لا بل 
*•هصى••

علىالا*ومالأيلاثحلهإمانهإكماوالماسة؛٢'
محملها،فهل الفاتحة، ائلممحمل والإنللمركوع، الأئ؛ م إذا القوال: 

الركؤع؟متابعة عدم إل ذلك، ولوأدى 
مقامايقوم ولا صلاته، ق يطمئن لا أنه علم مد الإمام كان إدا اُبمواب• 

تحوزلا هدا لأن أصلا؛ معه تصل ألا هائواجب الماتحة، إتمام من الماموم منه يتمكن 
أمزين:لأنالث،بير( معه، الصلاة 

الثكن.ويرك تتابعه أذ إما 
التامة.وتئوتك، اوكن تفعل أذ ؤإئ 
تحزمزبذةهم\لأك العلمإء يكز ومذ الأص، هدا مثل من الأتمه هؤلاء نحدر ؤإننا 

فهؤلاءواجبه، والطمأنينة محب، ما فعل المأموم ثمغ مرعه يسرع أن الإمام عل 



٤٨

لكنواإدا الإمامة عن عزلهم ونحب الم؛ن، ولمأئمة يكونوا أن يصالحون لا الأئمة 
موءكين.أئمه 

علوحدوه فمن يالماجد، يطوفرا أن الأئمة عن الموولن عل ومحب 
تسه.عاده هده لأل عنها؛ أراحوه الإمامة، بواجب ولر الحال، هذه 

يممكنلا الي الثرعه هال.ه مع أن الإمام هذا عادة مى كاف إدا فانولت 
ؤإراحتهبإزالته يطالبوا أن المنجد اهل عل يالواحب المانحة، قراءة من معها ا،لأموم 

آحز.مجل. إل يذهب بل أصلا، معه يدحل فلا ذللتا، منه علم ومن ؤإبعادْ، 

أفمل ؤيركع معه، فرحل الإمام، حال يدري لا الإنسان يكون ئد لكن 
سيبقىأنه رأيت، ؤإذا الركؤع، ق تابعه ثم المانحة، يإ فنمولت المانحة، قراءة يؤإ 

الصلاة.أثناء ولول ئمارهه، هكذا، 

*•ؤصى•*

إكأ(ا؛لأصامس؛هاالذي:٣- 
فهلالمئاي، كثثر يكون ؛حيث الشهوة، يد شن، الإنسان كاذ إدا النوال؛ 

أح؛انالأ:يما،لكانَ؟إنه حيث ندي، كلماأصابه ملابسه كل عنلغ أن ثوثه 
طالت،ايى بن عل به اصيب وقد الشهوة، عيب يأق هوالذي الدي ايواب■ 

حكمه،عن ه الئي يسأل أن الأسود بى المداد فامن نداء، زجلا فكان رؤ.بمنئ 
وتتوضأ.يكنك ثغل اف من بد فلا ؛، الوضوء٠١١ رامه فمال؛ 

تلم وم(، ١٣٢رنم)بالمزال، ضره نأمر استحيا من باب العلم، كتاب الخاري؛ أحرجه ( ١١
٣(.٠ رثم)٣ ادوي، ياب الطهارة، كتاب 



بمدالناتاممتاءاسدرس

يالضح،فيها يكممى التول، نجاسة من أحمح فنتجامته اللابس، جهة من أما 
الصغثرالغلام كبول ثغساله، لم ؤإل يتقاطر، لم ؤإل الماء، عليه ثصسلم، أف لمعتي؛ 

مكان،عل بال، إذا فهذا اللبن، عل سثدى زال، وما اشام، يأكل لم إدا الدكر 
يتقاطر.لم ؤإل فقهل، الماء عليه يصب أن فيكفي 

•ءهيى••

^سات(ضافاكة؛٤- 

الحيوانات؟أرواح بفيض موكل الو'ت، مللث، هل الثوال،ت 
الحيوانات،أرواح شص موكل الموت متلئ، إل منت،؛ إذا رايلئ، ما ابواب• 

أخزصوهم اومرل عنه الصحابة يسأل فلم هذا، من فائدة لا موكل، أوعتر 
اضقال إنإ يألوا، لم دللث، و؛ع الإجابة، عل متا اقدر والرسول. العلم، عل منا 

موكلالوت فململث، [، ١ ١ لادجل.ه: ه ؟م ؤأ ألمنت، ملك، يتؤثكم جذ ء،جلت 
وافهأم.فلمشخ، بنيآدم، غثزأرواح أما بنيآدم، أرواح بقض 

الئيقال يقبع، لا اف الإناف السؤال هذا جواب ق ثيء أهم ولكن 
هإاسون«،ئاقالأداراأ.

مللث،أة يعلمنا فائدة فيه كايت ثو وافه فائدة، فيه ليسسثا ميء عن تسأل فلا 
الثق،أو المآن، ق إما اف لبيتها الأحرى الختوانات أرواح بمبص الومي 
أفيفرحون الصحابة كاف ؤلهدا هذا، عن س الرسول يسأل من يمض اطه أوأف 

١عنه الرسول. يسألوا أن يستحون ربإ ثيء عن يسأل البادية من أعراتجآ يأمحا 
٢(. ٦٧رنم)٠ التنطعون، هالك باب العلم، كتاب ت لم مأ-حرحه )١( 



لق1ءاتاسالصوح

هال؛الرسول لأف حطأ؛ ؛لأمور هذه ق التعس أف فالحاصل 
مرات.ثلاث قالها بل واحدة، مرة قالها ما المتتظئوبي،ا. اره1اوث، 

يدكن.لم ما وئخ يبت، ما حد الئبثة الأمور هده مثل ففي 
فيها،نتكلم ألا وأول أعظم، وهي الله، بصفات يتعلق فيإ أيضا يقال وهذا 

لونقيأ العقيا٠ة، ائل منحرر أن نريد إنا يةولولت الذين الهللبة لبعض حلاما 
وهداوالثغ، الكتارح ل ولا؛يتمت، الصحاة، عنها أل يلم العقيدة ق أشياء عن 

مالهحنن ;مح.بمثئ لمالكر حرى ما ينامون ولعلغم منه، الخدر محب مما أيصا 
استوي؟كيف تطه:ه[، ه آستوئ آدني عل ؤألرءس اض عبد ابا يا وقالات الئائل، 

عليه،وقع ما شدة من رأسه يقيم أل عجز برأسه، أطرق مالك، ماللث،؟ صغ ماذا 
غيروالكيف، محهول، غيئ ،رالأستوام وقال! رأسه، رغ ثم عرها، يتصمب، وقام 

منإمام ماللث، والإمام • بل.ءةإ عنه والسوال واحك،، به والإي،ان معقول، 
الأنمة.

سكت،والباقي عندنا، ست، ما العسس، مسائل من نأخذ أن إخواق، يا فعلينا 
للرسولتعال اممه قال اممه، لبينه معرفته، ق مصالحة لنا أوكاف به، فلوكلمنا عنه، 

فالرسول،لالحل:؛إ[، ءمحمه نرل ما ^١؛^، لثعث آليًكر إكق، 
بثته.إلا نحتاجه سيئا رك ما 

الفتحق ا-ثافظ -مد0 بإسناد مالك، الإمام عن (، ٥١٥)والصفات الأم،اء ق البيهقي ذكرْ 



٥١اية بمد  ijfxijVijاسعس اللتاء 

سداض«م،ثوثأ«ه،ال٥- 
تدمي؛

الآكنادر،ولبس الجورب، لبى ثم ثخمى، توصأ إذا الشيخ، 3ضيآه النوال! 
لا؟أم الوصوء ينمص هزا فهل الكنادر، حي الصلاة أتت ولآ الكنادر، عل ومنح 

—الجوارب من منح ما الإئنان حي إذا ينقص لا الوصوء لا، الجواب• 
—وأرجوقاعدة هناك لكن ينممض، لا الوضوء فإف الكنادر— أو الشراب هي الني 
يندالمسح تعد فلا مسحته، ما خالعت، إذا للصواب—! موفئا فيها أكول أن الله مى 

•ملث قد وتغل تتوضا، حتى ذلف 

تتوضأأن أرذت فادا الصلاة، عنلء حلنتها يم الكنادر، عل محت، فالادآ 
الجورب.نحي أن يد فلا ثانيه، مرة 

الجوارب،من مح ما الإئنان حلع إدا أمامكم! اجعلوها الأن القاعدة فهدم 
أي!ؤلهارة، عل إلا يلثنها أف ينكس لا لكي يتتمض لا فالوضوء الكنادر، أو 
يتوضأ.حتى ثاته، منة يئسها اف يمكن لا 

••©صى••

ءة«اسلاسءاسدم:٦- 

والأخت؟كالأم الحارم المساء تميل محأ U القوال! 
مال!. الم، لأف المطلوبة؛ الأمور مى انه معروف الزوجة ثهبيل الجواب! 

بمخإثئالأئل«م.
غريبحن وقال؛ ( ٣٨٩٥)رقم ه الحم، أزواج قفل ل باب اياما، كتاب الترمذي؛ أحرجه ( ١ر 

١(. ٩٧٧)رقم النساء، معاشرة حن باب المحاح، كتاب؛ ماجه؛ وابن صحح. 



دت1ءاوااكاو،الذمح

منالزوجة فتميل صائم، وهو نساءه يمل يائغؤئتمُ الرسول وكان 
اظ،أو الهمرة، الأحئ أو الأآ، لكنت لإو الغارم، تميل أثا المهللوبة، الأمور 

حدهاعل نهؤيلإ عاتثة ابنته ئوبكر ثء وند بؤ، بأّرا لا مهذا أوالبث، 
مبمهاإلاإداكاثتألا فالأول والفرؤع، الأصول غر الحارم من غيرهن وأما 

الثادة،أخته مم أن أما رأسها، عر أو جتهتها، عر مظها فهنا يرْ، أحتا 
ولاثملها.هدا، فلثجئب، الدم، عتري ابنآدم من محري فالشيطاو 

منالحارم لأن الثصاع؛ من محارمه يمل أو منه التحدير ق ذلك، من وأبلع 
منالخدر بجب ولهدا النسج،، من المحارم من الإنسان عند هيبه أقل الرصلع 

١٤١^من احتك،  منيجري الشيهلمان مإف حيله، شابة كاثث، إذ صغ لا ئملها، اذ  ٠٥
•ءرىالدم آدم ابن 

مىكال إذ الحارم مى غيها ومبتل مهللموب، الزوجة يمبتل أن والخلاصة؛ 
أول.ذلك، من فالخدر غثرهى مى كاذ ؤإذ به، بأس قلا الفرؤع، أو الأصول، 

٠٠••©^©

سسحصقدباهاضء:٧- 

المنفرد؟كصلأة الصغيرين الهلفالن الصلاة؛؛ن هل ^^١^ ٠١١

يمنمرد؛فليس الصف، حلفن أوطملأن طفل، الإنسان مع قام إدا الخواب! 
مفطجعةانته عاتثة لإدا أفنؤ، عل بنقر أف ؛ع ئدحلت، تال،ت هؤيقنئ عازب ين \ل\ت\ء لخديثه ( ١ر 

كتاب،اوخ1رىت أخرجه سه'• يا ألت، 'كتم، وئالات حدعا ئمل أنائا رأيت، حمى، ئدأصابتها 
(.٣٩١٧)رنم الدية، إل وأصحابه النم،. هجرة باب الأنصار، •ناف، 



اسءاد،طدسواءلآربمونسائ

؛،^ هوؤيتيم الني. وراء قام أنه هبمه مالك بن أنى حديث من بث لأنه 
واليتيم

محورأيه كإ الصلاة، به تنعقد صحح صس الصغار مع الصفح أن فالصواب 
منك،أقرأ كان إدا متلئ، أول وهو لك، إماما ياي- ٢ —الذي الصغثر ؟كوف أو 

محفظأو \ذ(ز'قاآ نحففل لكنه سنوات، عئر له وصئ تنة، أربعون له إنان ت يعني 
ثإلبالإمامة، أول فالصغير شيئا، محفظ لا الكبير والرجل جيدا، حفظا المزآن أكنز 

ا،ممحذر أونع ست،، وله يومه أم ر.بمئ ابرثي نلمة عمروبن لأن يلغ؛ لم 
كانلأته س السي عهد ل وذللث، سنوات، نح أو ستر، وله لهم، إماما صار أي! 
منيرتمون الذين الركبان سلمى فكان يلهيه، أعإل عنده ما صغير لأنه قومه؛ أقرأ 

رر:ؤمقال: .ط، الدينة،ساصامآن،
إداوكان قصير، أوإزار ئميص، علته كاف إثه ؛ ويقوو اف،ارآ؛، لكتايب، أقروهم الموم 
منامجرأة فحرجت، يتكشم،— —يعني الوأة من يمرب حتى الثوب، ارتح سجد 
الالغةتمن فقالث، عورته، ظهزت ما لكنه مرج^، وثوبه وهوساجد يوم دامحث، الحي 

المرأة•همج وليس هوالأثر، مخا؟«را؛،والأذ، 
يكونكيف تمول،ت ثنمزهم، ارأه أف عهموا القوم كأن هذا، قالتؤ فنإ 
سيءقرحته يا مميصا، ل يمتلعوا محامروا فال؛ ثوبا؟ ثكئونه وما قارئكم، 

أتمر•الله المجتمحن• يذللث، ئرحى 

(.٧٢٧)رقم صفا، تكون وحدها الرأة باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ر 
(.٠٤٣ رقم)٢ باب، الغازى، مماب المغاري: أخرجه )٢( 
•، ٦٧٣رنم)بالإمامة، أحق من باب الصلاة، ومواضع الماجد محاب سالم: أحرجه )٣( 
(.٤٣٠٢رقم)الفتح، زمحن بمكة الني. مقام باب بعد الغازى، كتاب البخاري: أحرجه )٤( 



اقاءاتاويابا1سوح ٥٤

اووقافالإذسغ1وثسماعاثمو1نمنلاضم«٨- 
النوم،من؛ — ئ1جر، طريق —عن المنآJا ينمعون الناس يعص \ذلأق.' 

الآداب؟من هذا ٢؛ بالأعإل، الانشغال وثث، أو الذاكرة، وقت، ق — مثلا — أو 
حكمه؟وما 

ولواف، كثانر يتل أف الاداب من فليس ^٠٠، ١٨١من، ليس هدا الجواب• 
الممءانمكث، ؤو؛دا تانق■ؤداكن اف لمول عنه؛ متثافل، وأنت، الشريط، يواسطة 
٢[.• ]١^١^ ه ؤأنمبمتؤإ لم1 آشمأ 

مشغولا،كشت، ؤإن فانتؤع، لامتإعه ، yCjiكنت، إذ نقول! فلذللث، 
عندسمعه ما ا حيت يه صاحبه يريد الذي الخهلآ من أل نرى ولهدا ثمتحه، فلا 

قلعني حاء القرآن كان ^^، ١١فتسمع انتظر، مثلا فيقول! بالهام،، الاتصال 
سفلرون.الناس عبمن، أل أحJ، من لعني، حاء حرف، •ي، 

نيةهؤلاء نثة أف ولولا لعيره، ينتظر شيئا تحعله أف من وأشرف أكرم المران 
حم،اJصالت، إذا أناس هناك ذللئج، من، العكم، عؤ، آثمون، إخم لقلنا! طيبة، 

يريدونكأمم أي! الأتحأ أستغفر موسضر، أممعوك فلأثا أريد كذا، أريد وهلث، 
صنعتؤ.هكذا قالوا! إذا عدر لهم ولهن، المحرم، ّمإع إل الناس يوجهوا أن 

هذا،من أءظأإ الخقيمة ق المحر لأن بأنا؛ حذا يرول لا الكفار نحم، 
أناثمكن، فمن يه، الكهرباء باتصال إلا يشتغل أذ يمكئ لا هدا ض، والحمد 
يننتهي•بالموسيقى، محل الذي الشربمل واقطع الاله، فافتح ممل، 

ثلاننبعد للسامع، ومفيدة للواقع، مهلارقة كلمة وهي )انتظر(، كلمه! وصح 
وهكذا.رانتغلر(، تقول أوشبهها، ثانية، 



٥٥اىاتاءاسدسوالأرصساس 

ثممسألة، حكم يأق ربا لأنه مؤيدا، يقون مد المران عثر من الدي والشء 
ئروط،لها لست، أما عل الثامع ففهمها الشروط، تمام مل الاتصال يبدأ 

الحكمة،تمام قبل اتصال عئصل ري فالحكم الحكم، وكدللث، صرر، فيحصل 
مفيدة.وهي إثم، أي لها ما )اقلر( كلمة بأولها، متملثا آحرها ؤيكون 

كدللئ،،كاف فإذا المزآن، ساع عل إلا لأنام إنه ل: يقول الناس بمص وهناك 
به،باز لا هدا فيستمع، عنل عنده ما الرم، ينتظر مضطجعا كان إدا باز، ملأ 

ليسباس، فلا المباحة، الأمور من الإسان يريد ما عل اممه كلام  ٤٢اصتعان ومن 
ماغ.هناك 

*•هيى•*

مأمالأسممنيبمثمةث- ٩ 
منطقةإل ينتقل حتى بساحر، استعاف نم منظمة، ق كان محص الث^ؤالت 

بهلريقةالمنطقة نالك، إل ينمل أف يستقر لم لأنه لمرهما؛ والديه من لغرن، أحرى؛ 
التيرواتبه حمحم ما الثاحر، استعان؛دلك، أن متد سنوايت، مت، وله نفلامثة، 
الست،ن؟هدم طوال استلمها 

الثاحرلأل ال،5مر؛ إق يودي وقد بافه— —والعياد عليه حرام هدا الحوابر• 
فعليهالشرك، بواسهلة إلا أحدا دع؛ن لا الغالس، ل والشياطن بالشياطن، مستعين 

تعالتجشافه قال فقد صغ، مما اض إل ياب، ؤإذا صغ، مما افبعغجل إل يتوب أن 
لاوةرة:هم\أ[.رأمر7ْإلآقمه سلمط ما ةنئ4ى ييوء من جا؛ء»موءءلة 

وظيفةالحميمة ق هده لأف احرى؛ وظيفة إل الوظيفه هدْ ييغ أف وأجب، 



لةاءاتاسابا1سوح

تحبنقول: ئلأ نظن، ما لأحد شز فيها نز لكن شه، مأذون غثر ثيء عل مري 
افثاء —إذ ذللث، أو وأرى عنها، بمحل أن احب أنا لكن عنها، بمحل أن عليه 

اف.إل والتويه النية، ى صل منه علم إذا يثبته أن افه ولعل ثوي، تمام من ثعال~ 
••©صء(•*

اوقيوذللى:سواءكايفذر*زإشقيءديني4 الوسيش، - ١٠

 :Jماأذ تضيلتكم من معلومه وهي الثابقة، إثارتكم إل لمته هذه اائؤا
أوالأشياءواجلوميقى، الحارج، من متجلأ عادة يأق النجيل مكينايت، عل سجل 

الكريسإس،باحتفالاتر حاصة موسيقى تحوي باش— —والعياذ غالبها تومحع التي 
لجدا مشهورة مهذه يهولون، كنا أو ءاثيألقةمُ عيسى ميلاد عيد ينوئه الذي 

مىوممر وتأق، الرو ثفع فقط أنلئ، بمجرد جاهزْ، مسجله ؤيضعوما بلادهم، 
يدور؟ما حميته يدروذ ولا الأشياء، هدْ يستعملون الناس 

ذهذْظ، ض؛ إل رنرا ثمحن لم ؤإذ حتى نقول،؛ نحن صحح، ابواب،ت 
عترنة.٠ثاتبما هي الكالمة انتظار عند نننثها التي الوميقى 

••©صء(••

جاءئاسىذلالأذان،امسءا- ١١

للاستنجاء،ا،لياه دوؤة إل الرأة وذهبت، الصلاة، وفت، دخل إدا الثوال: 
فءاذاالأذان، أمبمد الأذان، مز الدم ثدا الحيض،لأئري:هلزل دم فرأت، 

محإءها؟

الىالصلاه مضي ظهرت فإذا هدا وعل يتزل،، لم انه الأصل ابواب؛ 



اإ،1ت JUUاسادس اسء 

الدم،ورأت بسرعة، دمت، الأذاف نمعمت، ■حين مذ لكيت، إدا إلا وقتها، يحل 
الصلاة.عليها نج1، لم الوقت، مل كاف نإدا الوهت،، مل هدا تكوف أنه غالنالب 

••هيق(•*

اد،طهر؟حكم فمه قخمنذاب3أثموس م - ١٢
أذمذ وبدلا ا، فرنق وله السعودية، وق مضر، ل أع،او له دجل الثواوت 

دمن،إدا فسسألا: العمل، أزاذ إدا مها ينزل شمه يستأجر مندق، ل عرفة 3، ينزل، 
مساذناأم صلاته، متم ممقأ، بدلك يعتم فهل السمة، هدْ ق وئرل، فرنسا، إل 

والمصر؟ابمع له محوز 
لومذِقحتى مسافر، فهو لوطنه مثارئا دام ما الإسان أحي، يا الجواب• 

الا.اء،يمع إمحلامية بلاد ِفي كاف إذ لكن شهرين، أو شهرا، الأحرى البلاد 
فاتتهإدا لكذ قصر، بدون تماما المسلمن مع يصل وأن محضر، أذ عليه وحن، 
ركعتين،محليصل حاعة، فيها ليت، إسلامية غر ثأنم. ق كاذ ؤإذ ركعتين، يصل 

حكايزجغ•
••©صى••

^سل(همسعاصيط:- ١٣

والثوال،!وبالقد، بالمهل، وJييعها الشقق، بناء ق تعمل بوS* الئؤالت 
ثلاثةويقع سنوات،، عثر لمدة بالقسط الشمق  eJU،مذ سمة رحل اشترى إدا 

حمحم؟نسبة ل الحق له ئهل واحدة، حمله الأنماط باقي يدغ أن وأراد أنساط، 
سنواتج،خمس لمدة بأناط سنعة اشترى من يعنى! الخى، له ليس الجوابه! 



لات1«اتاانمابالذمح

البائعيطالب أف الحق له فهل ستتي،، خلال الوفاء من وممكن عليه، اممه أيسر ثم 

معاشجيل منك أنل  U1وقال: الاح واقق إذا لكذ الحق، له ليس نقول: 
ولسزوالدين، للدائن مصلحه فيه هذا لأن يه؛ باس لا أنه فالصحيح الإمقامحل، 

فيهه؛،ولأر:ا.

١٤-

فقهيرأي عل فيها واستند البنوك، فوائد بجواز فتوى هناك النوال؛ 
محددلا ورأى مميتا، المائدة محدد رأى البنوك؛ منالة ق رأيين هناك إف يقول: 

هلالإخوة؛ ل قيأ مميتا، المائدة محدد الذي الرأي عل نتواْ بني ثهو فائدته، 
الشيخ؟اجتهادمن ١^ أم الشنع، مى تند له معتم؛ رأي ^١ 

هوالئ؛ا لأل علط؛ وأنه الشنع، من مسند له ليل انه ثنى الذي الحوابت 
لا.أو للجمح، مصالحه فيها الزيادة كائن، سواء الزيادة، 

فيهالامتثإري الئ؛ا إف يمولوف؛ المعاصرين، العل،اء من إخواننا بعض 
ويأخزألما، يعطي حيث ماله، يزيد أنه مصلحته فالأخذ والعهلي، للأخذ مصلحه، 

معداُت،،به ويشري الال، ^ا ياخلم. أنه يتقيد للربا والمعطي ومائتغ،، ألما 
والشريعةللعلرفير٧، فائد6 فيه هذا فيقولون؛ ذللث،، أسسة ما أو تثزؤع، لإنشاء أو 

الظلم؛عل مبى أصله والربا ومحصيلها، المصالح لتكقر إلا حاءُت، ما الإسلامية 
ة،لد!وث>هولأ هليثول لا آمو]إاءىلم رءوش ثالظم قتتم ^٧)، تعال؛ لقوله 
:^[٢٧٩.]



بمداللقاءاسدس 

إطالها؛وحب اشس، نحالف كاثت إدا لكي شيئا، فيها نقول ما نظرية هذه 
قلإبليمل لامتقام ؤإلأ النص، محالفة ْع النظريات تستقم أف يمكن لا لأنه 

حتىازر، مى محر الطئن أل عل طئن، من حلق آدم وأف ثاو، مذ حلو أنه دغواْ 
ناسإدسطأ•أصل 

يشتريبأن وأخره محليب، بتمي حاءه الذي للرجل قوأكلأْلأئمُ الئي، وقال 
ءفييأصْؤقلأر!الني له قال بالثلاثة، والصاعين بالصاعين، الصاغ ااطسن، هذا 
لأنالرديء، التئر من بصاعين القب التمر من صاعا يشتري أذ فنهاه ماتل*ا. ررلأ 
ثميعني؛ يه®، افر نم اربالدراهم، الرديء يعي• انمخ®، رابع له؛ وقال رنا، هذا 

.٠ ?ثيارار ^١ ١١بالدراهم اشر 
محنتهارده ضاه أغطشث، ئلم؟ فيها هل الثائل: أبما أنث، فأسأنمج 

الظامظلم؟ فيها هل دراهم، عثرة قيمته جيدا صاعا وأعطيثي ذراهم، عثرة 
قبعتهإ لو والاثنان عثزة، أخذت السوق ق يعته لو فهذا ظلم، فيها ما والباطن 

■ظلم هذا ل ما عسرة، أخدن السوق 

عئأوه، ررأوه ! ونئم— آله وعل عليه افه ~صل الرسول همال دللت، ولإ 
مآحر، يح الثمر يع ئنري أذ أردت ^١ ومحذ معل، لا الربا، مذ الربا، 

وفيهظلم، فيه ليس دللئ، ونع العمل، هذا من آتوبع اي• ررأوه® فقال؛ '• اسر٥®ر 
عفيمحأئ'ألأقلأم/الرسول فأبطله مصلحه، 

وممالم؛(، ٠٢٢ )١ رقم منه، خثر بتمر تمر بح أراد إذا باب الييؤع، كتاب البخاريت أحرجه )١( 
(,١٥٩٤)رقم بمثل، مثلا الطعام يع باب الهللاق، كتاب 

رءمرآاّآآ(،مكلفاسا،سمدود، 
(.١٥٩٤)رنم بمثل، مثلا الطعام بح باب الساثاة، كتاب ت وملم 



فتوىالعاصرين بعص فاله وما إليها، أثرت التي الفتوى أن نعرف وبأذا 
كلاهمااكبملحى؛ والاصتثإر الفللؤى، الاستغلال والربا بصحيحة، ليت عأط، 
حرا؛•

وارزقاجما، الحئ اللهمأرنا الحق، عل ؤدلما ؤإياكم، عمما الهَأن ننأل، 
اجتنايه.واررينا باطلا، الباطل وأرنا اتباعه، 

وأصحاُه،آله وعل محمد، بيتا عل وتلم اف وصل العالن، ذب ض والحمد 
الدين•م إل بإحسان اتعهم وض 

••ؤصء(••



٦١الأق1ءاسبعوالأرصسائ 

Sاث1فأءاض«اصسض^
رنقصتي- — ه

وأصحايهآي وعل محمد«، نيتا عل ومئم اش وصل العالمل، رب ض الحمد 
ي4مإحانإليومامح،أمابمدت

كلمن همى يوم كل يجأ الذي اه بمد والأزبمون الثابع القاء هو فهدا 
ه(. ١٤١٧عام)شعيادز، شهر من عثر السادس هواليوم الخميس وهدا أمؤع، 

القاء.هدا هَلإ:هنإلأثآواطمد 

~وتتممه رمفاؤز، بقهر يتعلق فيإ القاء هذا ق كلامنا يكود أذ نرى اثنا 
القادم.القاء ق اش— ثاء إذ 

مشروعات!عبادات ثلاث فيه رمقاذ نهر إل مول! 

وهواغظنها.الصتام، الأول! 
المام.والثانية! 

الانكاف.والثالثة! 

عيرّالتي الإسلام أركان أحد لأل السالمين؛  ٤۶بإمرض فإثه الصيام قاما 
م!ىادةأنلأإلتبجافُ،ثأنمماءنهاافئ.محيت 



لق1ءاتانمابالسوح ٦٢

وهذه٠، المتءر ذيثأ رمصاف، وصوم الرثاة، ؤإثء الصلاة، ثإيام افب، رئول 
إلألا أذ شهادة لأن ص؛ ولكنها ث، 1^1 الناس ليمض ض ي ا-قنز 

حمادة،م وثزطا حمادة، كل زكا لأي اه رسول محثدا وأن اه، إلا 
فهفالإحلاص افه.، نحوج وايامة طه، يالإحلاص إلا صحيحة عناية فلا 

محمداأف شهادة يتضمنه للرمول والتايعة افه، إلا إله لا أن شهادة يتضمنه 
افه.رسول 

فثزتبتةالإسلام، أركان أحث رمقاف وصتام رمضاوت صيام انكز نس حآقم 
كافتذ الثل،ائ: ه ولقدا المالمن؛ بإحماع يزض وهو ظ؛نه، لإسلام او 

لأيهصام؛ ولو مرتدا كاما كان رمقاذ صوم خريفه وأئكز السالمين، بين عائشا 
الإسلام.دين من يالضرورة معلوما عليه، محمنا أيكنءزصا 
رمصال؟يحول يثت مش 

~أءنيوهو يوما، ثلامح، سعباف إكإل أو هلاله، برؤية يثبت، رمضاف صيام 
مىالمطران، برك الشس، مودت٠ إل المجر طلؤع من تعال طب التعبد الصتام~أ 

الآمدامحبُابمعش•
اثث،؛:اشنودبى 
والثق،الكتاُمه بدلالة •مهجل، اض هوموى ~حقيمه~ الصتام مى واقصود 

ثنأزن هئ، ألبخاأَقآمح، ظبمٍئا ى :١^١ أك >لآيا تعال: اش قال 
أولعلكمتحوعوف، لعلكم يقل: لم تالضة؛"آها[، ه تثموث تلكم ميصكم 

ومسلم؛)٨(، رقم •ضء، عل الإسلام ابي الني.؛ *^_J، باب الإيان، محاب الخاري! أحرحه ( ١ ) 
(.١ )٦ رغم العظام، ودعائمه الإسلام أركان باب الإيان، كاب 



٦٣الأق1ءاسبءوالأرصسالأ 

ه.ثنموث ؤدق>ؤم قالت الشهوات، •ثن النمس وكفث والعطش، ا-ائوع نحمل عل 
هوليدغ لم ارس الثي. وقال ثوامحه، ورك الله، أوامر فغل والمحيىت 

هوهذا ؟، وثرابها٠ر طعامه ينغ أل ل لله حاجه محلا به؛ والعمل والجهل، الرور، 
بالصوم.~حقيقه~ افصود 

عنالإمساك هو ادسلمينت من كثر منهوم ل ~الآل~ الصوم لكن 
النومق أوقايه يمطع أف إلا رمقاف متار ق ممه لا بعضهم يد ولذللقح ا1مطراتا؛ 

صومهيوم وليمن الصوم، علامايت، عليه يد ولا أحرى، تارة اللهؤ ول تارة، 
الناس.من ممر عند نواء هما بل فءزْ، ليوم محالئا 

أصححتى وشعائرها؛ ءباداترا روح الإسلامثه الأمه أممد الذي هو وهذا 
هذهيألول وأفرادهم شحوءإم من كتثر ول الأحيان من ممر ل ~الأل~ السلمول 
وكاناعتادوها، عاده كاما دينيه، عبادة أما لا ا ئ شعار؛ووكأما الحبادات، 

هذهعل ثرمسا التي العظيمة الم*افي فقدلت، ولذللث، وأجدادهم، آباؤهم عليها 
العباداُت،ااية.

صلاتهمن ينصمدف النامن أكؤ وامحر، الفحشاء عن سهي الصلاة فمتلأت 
الحقعل ءلأئثلوكانئ، أة مع وامحر، الفحشاء 

لأماوالة5ر؛ للفحشاء كارها كان منها حرج إذا أنه نقجه من لوجد ينض، ما وعل 
كاملا،شهنا الأن بموئون الناس الئنام، كذلك والم، الفحشاء عن نهاة 

رقمالصوم، ل به والعمل الزور، نول، يلمع لم من باب الصوم، كتاب الخاريت أحرجه )١( 
 •١(، ٩ )٣ /Y(:٩٨٣٩رنم ٤  ٥٢وأحد ،) :رنملكائم، انمة باب الصوم، محاب وأبوداود

رقمانمة ق التث.الدد ق جاء ما باب الصوم، أبواب كتاب والرمدي: (، ٢٣٦٢}
١(. ٦٨٩رنم)لاصائم، والرنثق انمة j جاء ما باب الصيام، محاب ماجه: وابن ٧(، ٠ )٧ 



ثاءاتااسرأاالامح ٦٤

لكانواههل، يه، والعمل الرور مول افنؤيدعو سقوا أذ منهم اض أواد ك،ا لوكائوا 
علتامه تريه ترثوا وقد إلا عترغ أف يمكن لا السه، ندس نمحق أي؛ كاملا، شهرا 
عملوحس اسقانه مسه مى وحد رمقان حرج إذا مئا من لكن ومراه، اطب ءلاعة 

آكوممالكووشمان؟أ

فكأممالصوم، بانتهاء شهوة همج نحوا رمضان اسهى إذا الناس أكثر 
دئوبم•من حروجهم بذ وز°،زوبي بمئروجؤ محرحوا 

كإموم وأن الصوم، من العظيمة الحكمة ئزفآ أل عليتا نجن، ولJللث، 
■عغتْل افه ءلاعة إل افه معاصي عن ثموم رمولنا.، لنا بس وكإ منا، افه أراد 

الفجرمحللؤع من اكطرات عن اك بالإمف، التنثد هوث قلتا— —كإ الصوم 
عتاذة.ق أثك تلاحظ أف بد لا هوالصوم، هذا الثمى، غروُت، إل 

العيادات،؛من —مثلا— فالحور العيادات،ت س وموحراته الصوم مهدمات، 
لليهودنحالمه سحرثا ق أف وبس ا، ®ثثحئوا،ار فقالت به، أم ه الثي لأف 

بمماكاك،،أكلهصرى.

لم-وما، ١  ٩٢٣رقم)إبجاب، عير من الحور بركة باب الصوم، كتاب، البخاري• أحرجه ( ١ر 
رقمالفملر، وتعجيل تاحيره واستحيابج استحيائه، وتأكيد الحور فضل ياي، الصيام، كتاب، 

١٠٩٥.)

تأخرهواستحيابح استحيائه، واكيد الحور فضل باب الصيام، كتاب، ت سالم أحرجه )٢( 
الصوم،كتاب داود: وأبو (، ١٧٧٦٢رقم  ١٩٧/٤>وأحد: ١(، • )٦٩رنم اكلر، وتعجيل 

الرحلشهادة نبول، باب يعد الصيام، كتاب ائي: والن(، ٢٣٤٣رنم)الحور، توكيد ل باب 
٢(.١  ٦٦رقم)رمخائ(...، شهر هلال، عل الواحد 



ا1م«اسلإوالآرصسائ

قالكإ المحابه، معه وتتثحئ يتثعم، كان محمدا. ؤإمامنا نئا إة ثم 
آ.الصلأة(ار م الرئوو. مع ٠رسحندا ت ثابت بن ثيد 

•محورنا نمصد إذن؛ 

واحدة.هده ، الرمولأمر امتثال أولا! 
والنصارى.اليهود غالمه ثانيا! 

ضمكان الرّؤوس إل لكم: قث لأف ^، ٠٥١برسول الاقتداء ثالثا؛ 
أيمها!قول إننا مم عيادة، كلها أشياء يلاثه فهده معه، الملمون ؤيتحر 

قمتئثلة فالركه ٠، بزكها<ر ا الئحورر ق رءإو قال! ءثج^دق^آ٥ؤسم الرمول 
الصوم،عل وعون الخحتم، لأصحايس، وتنالثه بالرسول.، واهتداء عيادة، أنه 

منحظها فتنال فيه، كنسك ومت، عل متمبل إما حيثج حمها، النفوس وإءهلاء 

الصوم.مقدمة هده ءغ؛؛ْل، افه طاعة عل به يثموى والقرب؛ الأقل 
التنجيلعل وحن، الس. أم ويد الفطث، الصوم: يلص الذي والموحر 

^تئن بعد لكن اكطن«رأ'، ثاحم الئاز يزال ررلأ فقال: يالإظاو، 
(،١٩٢١رنم)الفجر، وصلاة الحور >_ كم ندر بابه الصوم، كتابه الخارىت أحرجه )١( 

وسجيلتآ-محره واستحيائه استحبابه، وتأكيد الحور ضل باب، الصيام، كتابه ومسلم؛ 
(.١٠٩٧رنم)الفطر، 

والترابط.الشام من به يتحر ما اسم بالفتح؛ الحور النهاية)محر(؛ ل الأثثر ابن ؛ال، )٢( 
بالفتحلأنه بالضم؛ الصواب، إن وقيل؛ يردى؛القح• ٌا وأكثر ه• نفوالفعل الصدر وبالضم؛ 
السم.j لا الفعل j والثواب، والأجر والثركة الشام. 

نحرفه.مدم )٣( 
الصيام،كتابه ومسالم؛ (، ١٩٥٧رقم)الإفهلار، سجيل ؛اب، الصوم، كتابه البخاري؛ أحرجه )٤( 

(.١٠رقم)٨٩ استحبابه، وتأكيل• الحور ضل بايإ 



السيحالباب لقاءات 

امحث•يمكن لم إذا عروب ل الظن أوعلتة الثص، 
نجدلم فإف م، عل الإفطار ولإكن عباد0، والإئطار عباده، الحور ادن؛ 

لبإذا اك ثم الزق، ي الم ثم الزق، مه والأكل ام، أولا ماء، فنل 
محي.

أهدارعل وصبر افه، معصية عى وصر اممه، طاعة عل صر فيه والصيام 
تسه،وت5س عليه، ويضن الصوم، يتحمل الإساذ لأف اممه؛ طاعة عل صر افب. 

وعطش،حؤغ، فيه؛ اذ الإنيالص الصوم افه، منصيه عن صابرا يأكون وبذلك 
أنولعفيه فتجثؤع الحارم، الهريله الاكام ل محسا ولا وكسل، مس، وهبوط 
الصزأنولغ فيه لأف الصز؛ بشهر رمضاف ثز تسمية ■جاءيت، ولهدا الصز، 
^ؤإتا حسن، حناك، بعل الأُم بثوفية الصابرين اممه وعد وقد الثلاته، 
[.١ • زالزم: ه سدحثان مم ألملإمحذا 

الحند.ئةشهواظ، عن ثيانا اضُتنال كان إذا مغن أف عالما الزاجلم، إف نأ 
الناسمن ممن الننؤثة، الثهواُت، عن أنمنا فلتة وجاع، ومرب، مذأكل ال؛دنغ~ 
منفهل الثتب، الئث،، الغيبه، الهدب،، ستؤي انماصي، العافيه-ثفتهي اممه "سأل 
الشهواج،لامسنا سح ثم الحنين الثهواُت، عن ينهانا ئبماةئؤع\ق اممه أف العمول 

كركالعاصي إف مول; ولهدا الحكمة، مى هذا ليس إذ لا، والإجابة العنويه؟ 
أفتهها؛وما والغيته، وكالكدك،، وكالغش، عاليه تجن، ممن ~مثلأ— الحاعة صلاة 

لوهو أفطن أف إل صام حنن من اف الإنأف ينصتا لو لحى صومه، ينقص إنبا 
ينقصنوف فاتبا العاصي؛ هدْ بمعل ولكنه وبجلل، محيسح ؤيصل بمرأ المسجد 

الخرم.زغ بابمةاممنأيها ص\لأشالث،فيسا؛لأهلإ:اج، 



٦٧الئة  JlMJوالأو؛هئ السابع اللتاء 

معصيثالإلسان به يممي ومحاية أي؛ جتة حق®، ،؛الصوم قال؛ الرسول. إف 
لا:فنلأي: ذلا:_«، هلا:>دئ آخدم ضزم كان:زم »رهاِذا ظ،اش 

صائم<،راأ،١^ إق هلمو؛ أوساممه هايله ١^ ررؤإن بالكلام، بمخ، ولا الألم 
فلو١^ضائم«، ))إق يمول: ز ف، ألابجو ^ ١^٠ أنثتة 

٣وأث كدا؛ فيك أت أنت:طيدا كك! يا حماث! يا لك: وقال نثك أخدا أف 
لكذمثلها، ثيئه الميئة وجراء جائرا، لكان عليه لورددت أنك ْع عليه، ترد لا 

ئمابلته—عن الان1حر بمظهر ظهر ~ولأ عليه ثرد بل الصنام. ق محور لا هدا 
فائدتان:صائم إل قولك: وق صائم، إف ومحل؛ 

5نويحة.الأول: الم١ئدة 

اليام.بمثك لكل وئثاثكه؛ عليه اود عل هدنة أف؛لث، الئايه: الفائدة 
هومنشبل ابمدية؛ الئهواج، عن الم لحبس ليس الصوم أف عل يدل، هدا كل 

أمحو1هولإ.
جاهلا:أو ناسيا ان رممح تيار ز ثرب أو أكل مى حكم 

سنح؟؛، أكل ^؛،١١، أف لو مثلا: منها: لمسائل؛ المسأوة هذه ق ثممرض 
أحطأ،الودق أف تة؛( نم الشمل، عابت، إذا يؤذن عائم والمؤذن مودن، صوت 

التوفيق:وباممه فنقول، المصاء؟ يلرمة فهل ثنربح، لم الثمس وأف 
فمهق الذي حر ومسلثإ، أن محب، مس الرأتم، إذا لكذ قضاء، عليه ليس 

ومسالم:١(، ٩ ٠ )٤ رقم شتم، إذا صائم إق يقول هل باب الصوم، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
(.١١٥١رنم)الصيام، فضل باب الصيام، كتاب 



لتاءاد|ا1باواالسوح ٦٨

افهزو والدلز عليه، شمات لا فانه يعلم أف محتو لكف ما لكن يلفظها، أذ نجب 
ثرلكذ حظأ؛ وهدا لعثاظهتاوترةتا"ح'آ[، ؤ مينا إن لا تعال• 
ئعلت.قد الت5ريةة; الايات ل تحال اض فقال ض، 

عيم،يوم ق قأص'توأئلما'افطروا سهم عهي• رة.بممحق الصحابه إف ثم 
الرسوليمل ولم الشص، طلعت ثم ، ^jOقد الثمس أف متهم ظنا 

ولوئوضأبه، لأمرهم واجبا القصاء ولوكاو< مكاثه، يوما اقضوا عدوالأأ!هأئبم 
مهاأن،j-h بم5ن لا والشريحه الشريعة، من كان به أم إذا لأنت إؤا؛ لنحل به 

ثيآ،لأبمأنثثل.
ثدكزمى عن _sl^، عاليه لبمل ثرب، أو فأكل صائم ايه سى آحر وجل 

الثعال؛ موله أيقا عليه ثقاء لا أنه عل والدليل وحوJا، ثويفن 
يقلهالم اممب، كسايت، من آية ~يا وهدم ]او،زة:ا"مآ[، لثثأظه أو مينا إن 

وأفطائإاألآ، وط الؤم؛ن، من دعاء هي عغجل، اش أقنها أيه الفلأئ، فلاق 
ثسيامن الئي.• قال المسألة، هاذْ ق ديث وفيه فدفعلته، مال<؛ دعاءهم، 

يئتسهافلم ا، وسماْ،ار اف أطنمه قه صومه، فكم أوثربر، فآكل وهوصائم، 
ئصد.شر لأيه اممه؛ إل ستها بل إليه؛ 

للأية،ثيء؛ عليه ناسياأوجاهلاليس وهوصائم أوثرُبج أم ض م إدن؛ 
الئابمي.والخديث 

٠أقطرداالخاوي• بكرل أبا بنته أصإء خب ق جاء ما اّبجل• قاهي• وأما 

وسالم:(، ٦٦٦٩رقم)الأي،ان، ق ناسا حنث، إذا باب والنذور، الأي،ان كتاب الخارىت ،أحرجه ر١ 
١(.١ 0 رغم)٥ لايفطر، وجاعه وشربه الناّي أكل باب الصيام، كتاب 



الاق1ءاس،عوالأرصسائأ

ا،الشس،<أ طلعت م عنم، ين؛ وملم- آله وعل علنه افه -صل ١^٠ عهد عر 
وهذاص'ميح•

فصيامهجاهلا أو ناسيا المطزا0 مى سنئا معل ررض قاعدْ؛ يأحد فادن 
لمالفجر أل وظن أنله، ْع كال ~مثلأ~ الرجل لوأف حش كال®، ايا صحيح؛ 

كمارة،ولا قصاء، لا ثيء؛ عليه فليس طي، هد أنه يغ؛( م فجانع، يطي، 
ولاه

اذامضسزارذ1ن؛
ررمنالثي فته قال نثرؤغ، مئدوب رمضاف فقيام بالقيام• يثثلق ما أما 

قحماعه يكوف أذ ويتنغي ؛، دسه١١١ مى مدم ما له غفن واحتناثا إيياثا رمصال قام 
وقال!يأحر ثم ليال أرع أو ليال ثلاث بأصحابه صل . الّءا لأل اجب؛ الم

عئرْبثلأث أو ركعه، عئزة ُإحدى ؤيكوزت ؛، تمرصى أن حشيت، ررإق 
الرسولعليه كاذ الذي هو هدا لأف الأمصل؛ هو هدا زكعه، 

قالثني صلاة كانت، كيف نق.بمها• عائثة المؤمت؛ن أم ّؤانن فقد 
يصلركعه؛ عنزة إحدى عل عمم ولا رمضاف ق يزيد راماكاف ؛ ^١٥٠٠رمضان؟ 

(،١٩٥٩)رنم الثمس، ؤللعتا ثم رمضان ق أفطر إذا باب، الصوم، كتاب، ال؛خارىت أحرحه ( ١ ) 
ناسا،أفهلر فيمن جاء ما بابه الصيام، كتاب، ت ماجه وابن (، ٢٦٩٢٧رقم  ٣٤٦)٦/ وأحميت 
(.١٦٧٤رiم>

وملم؛)٨٣(، رنم الإيإن، من احتسابا رمضان صوم بابات الإيان، كتاب، اJخارىت )٢(أحرجه 
(.٧٥٩)رقم رمضان، قيام ل الرغسب، باب، ونصرمحا، السافرين صلاة كتاب، 

(،٩٢٤)رقم يعد، أما الثناء يعاو الخطبة ق نال من ؛اب، الخمعة، كتاب، البخاري؛ أحرجه )٣( 
رنمالراوايح، وهو رمضان قيام ل الرغسا باب، وقمرها، السافرين صلاة كتاب، ومسلم؛ 

(٧٦١.)



لقا«اتااكابالقتوح

حنتهىص سأل ثلأ أنبعا يصل ثم وطولهن، حسنهن عن سأل ٥^٠ أنبعا 

واحد؟ملام ق عتمعها معنا0ت هل أربتاءا يصل ر؛ قولها؛ لكن 
ثمركعكن، )يصل كان أنه مسه حديثها ق بث قد ؛ظه لا؛ والحراب؛ 

وعلبواحدة(، ثويئ نم ريش، ثم ركعتم، ثم ركعتم، ثم ركعتي، نم ركعى، 
علالدالة _)دلم( واتت( ولهدا ينشح، ثم ؤيمعها أي؛ ازبعا( )يصل مولها فكون هدا 

وثلاثاحميعا، وأربئا حيعا، أربتا يصل اله من الئاس بعفن يوجمه ئ حلاما الراحي؛ 
منأعور، بعي النصوص إل ينظر الناس بحصن أف نسه المه، ل حطآ وهذا حميعا، 
علهدا عيمل النصوص، أطزاف محع النصوص، بئن عئتع لا آحر، يوف جانبح 
علط.وهذا ممروئه، أربتا أما فظرا هدا، 

حشالإمام؛ هع ومثه عليه، الإساف عئرض أف القيام هدا مئ والمهم 
تامله 'كتث، ينصرف حص الإمام محام؛غ ررمن قال• الثني. لأل إمامه؛ ينصرف 

ليلةقيام ^، يكتب هفرت حر الإمام ْع بمي عَة؛ل، افه من محل ا، ليلة"ر 
ملتناررلو قالوا؛ ;محئنبم،أم والصحابة فزامك، عل وأنت، الشتاء، لياب( ق حتى كاملة 

ينحرفلحر الإم لإ مام ررثن قال؛ اليل، م؟ بنا كث، أنك، لو أي؛ هنا!((، مج 
(،١١رقم)^١٤ وغ؛ره، رمضان ق الّء،ه؛الليل قتام باب التهجد، كتاب الخارتم(• أحرجه )١( 

رنمالهي.، ركعات وعدد الليل صلاة باب ونمرها، المارين صلاة كتاب ت لم وم
(٧١٠٨.)

رمضان،شهر قيام ق باب الصيام، كتاب داويت وأبو (، ٢١٤١٩رنم  ١٥٩)ه/أحمد أحرجه )٢( 
(،٨٠٦رنم)رمضان، شهر قيام ق حاء ما باب الصوم، كتاب وال،رمدى؛ (، ١٣١رقم)٥^
١(. ١٢٦رقم)٤ ينصرف، حتى الإمام مع صل من ثواب باب الهو، كتاب ت والناني 



٧١اثاقاءاسبعوالأرصسائ 

مسه،عل ئث أف الإسان عر الأفصل أف عر يدل وهذا ٥^١،، مام له محب 
هناكلسسئ، كاملة، ليلة قيام للث، ؤيكثس، ينصرف، حش الإمام ْع نمى قانت، 

هذذمد اكيام مسائ، هن، 
Xرنثان الإصتماد١^؛ *سروصة 

الأزاحرالنثر ق كد؛;ل زنقاذ ي لمز وص تة، فإنه الاعتكاف: أثا 
هذاعيجثل اض بهناعأ المنجد لزوم ي التثثد إالأءتكاف_ا: الممصود لأف ممط؛ مه 

١^^وة ل١ِ^ أخل مز الاعكاف أو ودلل ١^، للملة ٍثا هوالمقصود؛ 
ق١^^ ^ LJلأن ١^^؛ ليله و3اةئى الأول،؛ الثئز اعت،كم، . الر<امول، أف 

فاعث5مإالأواخر، العشر ق إما له: قيل ثم الأوسط، الثئز اعككف1ا رمضاف، 
ول؛الأم، النثر ول اص النفر ل الاعكاف ورك كلها، الأزاخن النثز 

رمصافق الاعتكافح عن ثاحر واحدة سنه إلا ابدا؛ رمضاف عتر ق يعتكف!، 
سوال.ق ئأتاه ثم يتنس، 

رمضالمن الأواحر الةئر ق وأيه مئرؤغ، الاعتكاف أف فهئنا"الآد، وقد 
الذينالفقهاء بعض محوو حطا عزما وبه ونت،، كل مفزوعا وليس فقعل، 

قلسه مدة الاعتكاف أف المنجد إل جاء إدا ان للأيينبغي إيه يقولون: 
يدعه،إثه ^١ شئنا لو ل الصحة، من لة أناس لا المول، هذا فان المجد، 
العفر3، إلا مط يعكما لم ونلم~ آله وعل عاليه اممص ~صل الرسول أف والدليل 
يقومأف الثاف؛، والثرم يثروغ، ألا الصحابة بنص التزم ولنا اف، رمض من الأواحر 

وعقعليه افه ~صل الني أ-جمرىإ بمطر، ولا يصوم أن الثالث والتزم ءم، ولا 
عذرغب مذ وأف التاء، ديووج ينام، محبموم وبمطر، يصوم أثه وسلم" آله 



1ق1ءاتا1ياباهمح ٧٢

فإلهرمفاذ، غير ل واقتقفن الرسول.ؤ ٌّؤ عن رغب فثن ، منه محثس مسه 
معالة.من أوو . الرسوو لكان حوا ولوكاو الرسول.i ئنة الزم مسبغ، 

زجراس تال: القدم، عل خئ، ابمة قسن\ممتم الرسول إة ثم 
 jومفدم لن ةال فهو امح.ث، ، ١٩محدم:!٤١٢؛...^١ ٤٠الأيل لثاعؤ ا
أبداوالاعتكاف،؟! المجد، إل التقدم عل فايوص: عل لتخئو لاعتكاف ام 
ط0ق اممه إل مرب مما الاعتكافر يه أف يعلم الرسول. أف ثظرف وهل ماله، ما 

مندللمثج.وحاثاْ معادافه! الخالولم''يلعها؟إ 
افهإل ومحبوبة مئزوعه النجد ق اكام عند الاعتكافج نية كالتخ لو إدن؛ 

\ؤيل»ي اممه؛ ماد الرسول عل لزخن، 
ائؤالمنجد دحلث، إذا قال: لمن مول ولهدا ،:؟![؛ Jijiii]ين أتزدإللك ا مج 

خلافه.ي الدليل بل هدا؟ عل الدليل أثن هاُت،ثنثانلأ،، قول: الاعتكاف، 
عئعالنااف مال افه تنأل والاعتكافر، والهيام الصنام عن تمحتصئ كلام هذا 

رثيا،أمرثا من لما كيئ وأذ واحتسابا، إيإثا ومومه رمقاف موم ممن ؤإياكم 
ئد.ر•ثى؛ كل عل إل 

الخج،كاب ت وملم (، ٠٠رقم)٣٦ المحاح، ق الترغيب باب الممح، كتاب أ-محرجبم )١( 
رنمباكيام، ا،لؤن عن عجز من واشتتغال مونه ووجد إليه ه نفتاقت الممح،لن استحياب باب 

(١٤٠١.)

النهايةوسنتها. لعفلمها نة Jbوسمت أشبه. بالإبل وص والقرة، والئانة الجمل عل تع البينة ( ٢) 
)بل.ن(.

بابالجمعة، كتاب ومسالم؛ (، ١٨٨ ) رقم الجمعة، فضل باب الجمعة، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 
رنمالجمعة، يوم والسواك الءلي._، وباب الرجال( من بائر كل عل الجمعة غل وجوب 

•(٨٥.)



٧٣الأق1ءاسبءوالآربمنسس 

الأس؛؛إة

سسةث\كخ%ومهه مؤ انهض حنل ١- 
مانجاسة، عليه والطفل الخلفل، حملت، إما وتقول! سأل امنا0 القوال! 

نجار.أ,عيه أل يأكديت، بأما عل، صلأترا؟ ■محم 
فليسجائز؛ غير أنه ثدوي لا جاهله كانن، إذا هذه لكي هور، لا الخوايخ! 

ثيء•علتها 
*•ؤصى••

Xالتفس حديث لاملي *ذ ماائ على نناضأالإسان ٢- 

دفه؛ محي ئ امحن »اشا ئئودْ: ل ه افن دعاء ِس كان الثوال: 
مسه؟ق أثؤ ما عل ان الإئمحاسب، هل ؛، وبئه#روعلأسه واحزم، وأوله وجله، 

القيحديث، أما الدنوب،، من الناس عن أمنه ما عل محاسب، الخوامب،! 
عىمحاور اس ®إل الئي تال ننموعنه، ايه ءفي4أصةؤئم الني عن ست، فقد 

علأنزه الذى بزه لكن '، دةكثلم«رأو ثنئل لم ما أمثها ٠^١ حدست،  ١٠٠أمتي 
عليه.محاسب، هوالذي الذنولث، س الناس 

داود•دأبو (، ٤٨٣رنم)والسجود، الركؤع ق يهال، ما باب، الصلاة، كتاب ت ملم أحرحه )١( 
(.٨٧٨رنم)والجود، الركؤع ل الدياء ق باب الصلاة، كتاب 

(،٢٥ ٢٨رنم)ونحوه، واكللأ3، العتاقت ل والنسيان الخهلآ باب العتق، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 
رنمتمر، تلم إذا والخواحنر؛القلب،، النفس حد.ث عن اف نجاوز باب الإي،ان، كتاب ت وملم 

(١٢٧.)



لقإءاهال|بالئنوح ٧٤

لأضخ؛يئووث)لإاذإلإنياصاصمم(:٣- 
الثلاثة:اجد المق إلا اءفكاف لا إنه الئيء: بعض ي ي م ما القوال: 

هداصح وهل دليل، هدا ق هل الأمتش، والمسجد الموي، والمسجد قزم، اق 
القزل؟

اقوإلوهي: يو، مو م ئك اش المألة أواد مئ زد هدا الخراب: 
أوجه:من والرد العلمه. هده بعض، دول المحوص بعص 

حفظوااروع1هم لخدمه: قال رمح.بمنئ عود مابن أل ثعرف كإ ١^،؛؛^، أولا: 
ؤؤققبمئئ.حديفه مهم ي طعن نمح.بمثئ مسعود ابن كأف يعني: وسوا،؛ 

٥خذَ ضلأة ررلأ له: ق ف، كا كاْآ,، اعذكاف لا , تغد اعتكاف((، لا ))أذ ءاتا: 
ب،مح:'لأذس

اصد4ِق ئكضن نآتثن مجس و عثل: اش مول كٍث ثالثا: 
بثلاثةمحتص القزآق العظيم الختلماب هدا نقول: ئم للأمة حطاب ]اوقره:يا/ا[، 

أمالثلاثة المساجد ل بمكفول الدين الناَلإ أكو ى الآنض؟ا بمع س أناكن 
الناس؟!لكل عام اثه مع خاص ثيء عل ١^ ننزل، ، كيفثلث،، بلا الثاني شرها؟ 

لكنالثاضن، النيء قالبه:،ض قد كان ؤإذ ائ، البجم من فهدا 
منحد.كل ق مئزؤغ فالاعتتكايج ؤيرك، قوله مى 

••)3^0••

يريدالذي الطعام بحفرة الصلاة كراهة باب الصلاة، ومواضع الماجد كتاب ت ملم أحرجه 
(,٥٦٠)رقم الأحين، مدافعة مع الصلاة وكراهة الخال ق أكله 



٧٥بمدالند اتهاءاسابع 

هلأيض:بص احالة ي اثواتبؤ ^ ٥٥كيفة ٤- 

^ئمئفيهابمعينسمحالمنن تنأى هل القوال: 
اواتة؟هذْ تأدية كيفيه فإ يودى لكث ؤإذا والعشاء، وايريت، والعصر، لكلظهر 

ملها؟أم الصالواُت، بعد يكون هل 
وأماالمجموعة، الصلاة ق مليه ئتة توحد فلا الشاليه المنة أما الخوابح: 

تصلصلها: الحصر مع حمعثها يعني: إشكال،، ولا صلها، فمدواسطا'ءتائ، التعدية 
إلالفلمهز فأحر المطر، أجل مذ الناس جع أو مريض اف إئفمثلا: مله، ١^١^٤ 

العصرصلاة من مغ إدا ثم الثنت؛ن، ق ركعايت، أربع أولا ١^١^٤ يصل العصر، 
صلهمغ إذا ثم واليشاء، المغرُب بثن يبمع ثم للفم، المح، ١^■^ الرامحه صل 
المجموص.بعد الأخر، ق وثنياي العشاء، واته ثم أولا، الممر--، راتبه 

*•ؤصى•*

تيارالإس1رلف1فر؛٥- 

اJيئاوهدا عثله، مل من أعيه منزل لديه او الإئلكف إدا القوال: 
أفبجور فهل لآؤاقر، وأحتايا بملم، أحيانا جر نؤ والشركة لشركة، ١ عل مؤجر 
لكفئ.فيه الوجود الأف اليث، هدا باق علتا الإبحار؟ ياحد 

هدادام ما لكافر، الشركة تؤجر أل ماغ هثاك وليس يجوز، نعم ابواب• 
الأصنام،أو امحور، لإع لككاذه لمين، الميصر فيعا المش ينتحيم لا الكافر 

وماأئسهها•الخنزير، أو 



ثقاءاءاره1بالسوح ٧٦

^ءاماذاسماداتاسهي:٦- 
عنه؟ينهى ما من الحتلة الحيوانات انحاذ ■محم ما اوث«ؤالت 

إنالأنك عنه؛ امحن التصوير من ليس انظة الحيواuت امحاد 
^١كانن ^١ ١^: ثمى م اش؟أ خلوقات من أليسث افه، حلمة محا ١^^٠ 

شرعيه،ذكاة تدك ولمْ يوكل مما كانت ؤإذا اقتناؤها، يجوز لا ثجتة، فهي يوكل لا 
مماتنكلوضذكتهاثمظقها^١كاث لامحون١^١^،أثا 1يضاتجة فهي 

الال.إصاعة من هذا يكون كثيرة أموال فيها تبذل كائن، ؤإذا بأس، فلا 
••)قحمى•*

حك،ااضمامضضاما^:- ٧ 
Jl^l انمحاجا،لذُوغزهقاسالإض

وطريقةالدجاج رعثة عن سأل، أف أوواونطمإ صما حل لمن ستغ فهل شرْ، 
زارتإما تقولت المجلات، يعص إف ثم الغالمت،. هو الشرض غر بأل عل، يبحه؟ 
الديح.عند افه يذكرول لا فراوهم انح المبعثن 

اضرالشررهوالغالي،؟ أف ماالذىأدواك فيلئ،~ اممه "بارك أولا الحواد-اات 
المصاغآلأفث، لكل هذا؛ بمتل تنقا زأث ١^ لك: أمحول ١^، تلث، محاذ 

الشالميتات، بلائها بدحول ثسثح لمه مدوله أذ أعتقد ولا هذا، غر مغ 
لويزصنالأنتا التعمق؛ بايت، من هذا السؤال، إف ثم هذا، أظن لا الثني،، يأكلها 

ذللئ،؟شر هو أم الإسلامية بالهلريقة مدبوح هو هل ئالنات سأل، أذ اللازم أن 
يلمرمكهل بمز لا ا-يراوين بنص يصل،؟ لا أم يصل، الدابح هل ننأل، أف محن، 



٧٧ائق1ءاسوعوالأصساهت 

ا"بمرارينق أليس الكويت، أنل دبحة بالكوت، عندك مذبوح وهو أو؟ نأف 
ظسضبجأملأ؟أهإذاكازلأينلسَلأبج؟اهل:وثاك 

إشكالعندك هل الكويت ق مذبوحه دجاجه وجدت لو وعليه الدبيحة، تحوز لا 
إشكال؟!وفيها -أكلها أم أكلها، لا أم أكلها أك 

منووخث ١^، فلن:ثهلي الشدد لوأزذنأ أننا كله هذا س محدث إنا 
احلال؟ بثناء مشراه أم منزويه هي وهل يصابا، رباكان الماللتج؛ إل الدابح قصة 
ز\•وقلم أ حلال؟ أم مسروى ثمئها فهل حلال، مذ كانث، فإذا 

خ.بمهاعائشه حدث ؤإليلئ، معفوعنه، ثنلمه لا ما أف اش نعمة من لكن 
ولاندرىبلحم قوم يأتينا إنه وقالوا• ءثوآدقلأْوآلأةم الرسول قوماأتواإل إن مول• 

عدنمم أن قطالث أث وظوا«راا، أضئ  ١٠٣١١قال: لا؟ أم عليه اهَ 
وماملذكماءليلئ،تيءالأكل، 

عند^ ١١لاةذ°ؤو0 فرأوهم الخ المبعص زارت إما مول، التي المجلأث أما 
آواهل زارت؟ مصنعا كتر لكن زأوْ؛ نذغ ل يصدى قد المجلات فتللثا ^؛ ٠٧١
ورانؤبذ بأنام، جاووا العناء كاد مئة عودية للوبالسة المصاغ؟ تل عل 

السعوديةق الذي كل فقالوا: نألوهم، أذرى- لأ التلدية -وأظلَوزاره ١^١;؛ 
مزاثه.عليه 

للئ،ا:أقول وأنا اليانم،؟ هذا ق يشهد مذ شهادة مبل وهل مول: ولعللث، 
والثانالح الدجاجاث وهذه الكرتون هذا قال: نذ إلا شهادة، أي نمل لا 

٢(،٠  ٥٧رمم)الشبهات، من ونحوها الوساوس ير لم من باب اليؤع، كتاب الخاريت أحرجه )١( 
٣(. ١٧٤)رقم الذج، عند التسمية باب الذباتح، كتاب ْاحهت وابن 



وق1ءاتال؛ابالسوح ٧٨

أم.هدا الإسلامية، الطريثة غثر عل مدبوحة أما أفهد فيه التي 
سثاهلولالذين العفري؛ن \ختما1وأ —ل1ئوا العل،اء بنص أمرآحر" 

يكومؤاف حلال، فهو مدكى طناتا الكتاب، أهل اعتثدْ ما إف يقولوو،ث لأصو~ ال 
^١^١٠اعممدو٥ فإ ]الأىلة:ه[، آتكئبه رم؟ الين ماو(1 تعال اممه لأف با-لآفي؛ 

رأيعف ت يعني محصوصة، جهة إل الطعام أصائن، لأيه لنا؛ حلال فهو 
أوعلحنق عل  Ojpcjjjالكتانم، أهل دعوا ؤلريمة من التأكد إل حاجه لا 

طعامأنه ينتقدوي، وهم ه، أوب رم؛ ١^؛؛ ؤوءلعام قال! دام مجا أرادوا، صمة اي 
لنا.حلال فهو حلال، 

لهل.ا،^١ فلسث، يالبكؤ، عل الوطء عئفيم، أجل مى هذا لك أقول وأنا 
أنميلكي فهوحرام، عليه، افب اسم ويكر الدم ؛ أمررما بعثر يربح الذي نقول• 

الرءوسلأو لا؟ أم صعى مما هدا هل دد.رى لا فنحن أفكلم٠ عل الزطء ثممفوا أف 
هتلث،أو شرعي، وجه غر عل ذبحت، بعتنها ُده أذ عالمنا إذا ُم ممطعه، تأتينا 
الكتايت،أهل اعتقده ما إف ت يقول العلمإء بحمى إف نقولت شرعي، وجه غثر عل 

هذاق ، والخلافالإسلامية، الهلريقة غير عل دبحوه ؤإ)!( حش حلال؛ فهو طعاما 

المعاصرين.لا الأفدمذن كب ل مشهور 

هناك؟دبغ ئا أم هن—١ دبغ يا هن"ا هل مل• ولا وكل، اممه سم الهم• 
تنل.لا 

النثر)ئير(.الصّباح انظر• بقوة• أناله أي؛ .١( 



٧٩اس1ءاسبعوالآربموذسائ 

اأعا«لاسذمحث:- ٨

المستشفىمراجعة مصايف أجزم لها حامل وص ثلائا المطلثه هل الئؤالت 
أجزةمثل الثصاعة حق غر آحز حما ستحى هل الولادة وبعد الأدؤية، وبرا؛ 
لJوترد؟الثم 

لكنهي، لها ثممة زوحها عل ليث هالْ طلمات ثلاث ا،لطلمة الخواب! 
فتجبامحل عل الإنفاق إل احتاجث ف،ا هدا، وعل الحنل، أجل مذ عليها ينفئ 
الئ>و\عإاجزة أي: حاصة، امحل عل الإنفاؤ( يكوف الوصع وبني زوجها، عل 

\نقال عليه، ليس الوصع بعد الأم محلعام لكذ ذلك،، سابه وما الصسذ، ثيابط وأبما 
]امملآق:آ•[.خمثهزه بمتن •ثئ كنجن هامموأ *م ولتت تحال: 

القس:ش ض حكمننادمةم ٩' 

بمشحبهل عليهم، وسلم جلوس وهم أناص عل شخص ذحل إذا الئوال،؛ 
يصافحهم؟ال له أوينس 

إذااف الإئأن أع1لم— ~في،ا السنة هدا، ق واقعه منة أعلم لا واش اُبمواب• 
أناسمع يخت، وأنا يصاؤح، ولا المجلس، به يكهمح، حيئ وجلس سلم ذلحل 

هلويئظز يبمثها اف الشباي، بعض من وءلل4تا سئة، فيها ينلم ما قالوا؛ كمحييذ، 
سيئا.يجد فلم لا؟ أم هدا الرسول. عن وزد 

الرسولأن ثعتقد ١^ إل لأسا يه؛ فليتجمنا سيئا وجد مذ أثول؛ الأن وأنا 
صعيفذولا صحح حرف يرذ ول؛ المجلس، به يكهي حيث، جلس لحو ذا إ. 



يصافحهم.الخاوسين عل يمث أنه أعلم فيا 
هداهدا، j دخل ولا اس، j فهدا اكؤان...«ره، الش »إذا خد.ث أثا 

ذكائهناك ؤإزكان علكم، الثلأم قائلا: طي ولامحاخ، واوآعليهمولم:محلم، 
ظهملأ،اسل.

*•هصى•*

اممؤيازوندىس4:- ١٠
يألسائا اش— —حفظه باز بن العزيز عبد الشيح نناحة أصدز اوسؤالت 

فهل:نبقاواض، j الم لطلوع قاتا مطاق الم أذان ل القزى أم ^ ٠٣
فيحميعلأناس5ة؟

ؤإذاثاحزممط، يقاس خمس ماثرى— ~ءل المرق سيطه، المسألة الخوابرت 
وثدمته،ا حارهار فلقول قارها ثول من قال،ت ؤإن يضره، فلا يقاس حمس الإنسان 

المجر.صلاه الوصؤع هذا ق ثى؛ وأهم 
التقويمإن قلنا إذا أي؛ يضر. فلا يقاس خمس مدم فلو الصيام مسألة أما 
مممدمة،يقاس خمى ق اله الصواب إة ورااناأ التقويم، عل وأمسلئ، صحح، 

احتياطادقاتق م ًأخز إذا والئلأة الفلاة، هو المهأ ١^ يؤ، لا 

بيتيثاه*أ*تإ<ما أثثثلنأ ألثكئ يى ءلأبثئاتي ؤثإذ< باب الإبجان، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
بشما،المال،ان تواجه إذا باب الثاعة، وأثراط الض كاب سلم: (، ١٠١)رقم ]الحجرات:ا،[، 

(.٢٨٨٨رنم)
وا-قارمذعومالأنرنىتولمحؤبه، ةقروْ دو ننؤلتارما(،أي: حارما )وو انعرب: )٢(عن 

(.١٧٨٨لأطللأيساسمرى:)آ/أممرقم عندهم، 



٨١والآربمودساسم اااق1ءالسابع 

لأ:فؤرُ
ئيءفهذا التقويم عن ماعة أورع دقاتي عئر بمأحرون الذين ا•الؤذنون أما 
شيئا.فألمته و ولاموو لنافيه، لايحو الملأكة، ئمي صدرمن 

يتأحزهايقاس حمس الإساو احتاط إن حاصه! للصلاة بالشبة موو لكن 
ثتيةفيذلالث،.فلا 

••هصى••

يثهماسممواذواهبض١فادء:- ١١
جزاكأوحمظثتا منك، —وهوحقفلنا الامتدلأو ق إفكال عندي \ذ>؛و\ذا.' 

ثإعاما، اللفظ أو عاما النص حاء إذا ايه؛ المشهورة الفقهئه الماعدة ح^تا— اف 
وو-نذأنه أم الفرد، هذا ل وهصص اللفظ هذا نحمل فهل ألرادة، ببمض همع 

ففيكدللث،؟ أيل اكاي، أث اثوث كمثال؟ الفني هذا ومحل بالئئوم 
ثلائا؛بسلها حى الإياء ز ينمسبمْ ملأ يوبؤ يى أحدكم استيقظ ®إدا حديب• 

يدة((،بائن ر)أين الميت حازا اعتمإت أ، ين.ه«ر يائت، أئن أحدثم يدرى لأ يإيك 
عام؟®انثمظ<ا اللمظ أف هع الليل، ثوم ل وحصنته 

إشكال(،فيه يآكوف فمد الخدين، ق أما العام. حمحز وامح، إذا هذا ابواب• 
الليل،ل المهار؟ j( أم الليل 3، ثومهم هبم٤أهمأكثر الصحابه هل الاذت ثنأل 

)ا(تنيهمهيسؤ؛
ياثلرالمنى أم ثقويم عن السووله الحتئه الخهه تقوم أن بل الرني؛، الف؛رة تيلل-، خاص هدا 
المجر.دخول( وئت محييي ف، أخرى مرة 

الطهارة،كتاب ومسلم; (، ١٦٢)رقم ونزا، الاسج،ار باب الوصوء، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 
(.٢٧٨رقم)التوصئ، غمس كراهة باب 



٨٢

كلامكؤإلأ قرينه فيه ئنا أي: عليه، خمل للأكز مزافثا اشى هذا كاو فإذا 
إذالكذ حصعس، للمعلوم، القرينة قرينة، فيه لكن القاعدة، عل ويطبق صحح 

لمما كل ل بالثمنة ه السي ررمحى رة.ةنئت جابر قول —مثلا— الصحح كاف 
عاملمظ عندنا ثنعهار٢؛، فلا ، ٠١الطئيىرالخدودوصؤثتا ويمت، فإذا 

ثري\كلث،بلغ إذا السيارة حتى بئإ عام، هدا يمثلم(، ٢ ما كل حاص،)ق ولمظ 
فهيبالأرض، خاص هدا الطرق(، وصلمت، الحدود وقعت، الثمنه،)فإذا للث، 
الاض،^ ق إلا لا;هوئ الئفنه إن نقول: فهل والطئيى، الحدود فيها ام 

القاعدة.عل ممايثي هدا 3،كلثيء؟ أم 
ثنحاثلئجالصالح، والعمل الناؤع، العلم ؤإياكم ورركا فيآكم، اش بارك 

إلئائإ.ويتوب، أنت،، إلا إله لا أف ثشهد ويحميك، اللهم 
••)محسؤ(••

رصرف(.النهاية وشوارعها. مصارفها سنت أمح،* آ ١ ر 
٢٩٦واحمد:)xj (، ٢٢ ١٣)رقم ه، من الشريك بع باب ابيؤع، كاب الخاري: أخرجه )٢( 

حنونال،: والرمذمح، (، ٣٥ ١٤رقم)الشفعة، ق باب التؤع، كتاب وأبوداويت (، ١٤١ ٥٧رنم 
رنمشفعة، فلا الهام وونعته الخلود حدت إذا حاء ما باب الأحكام، أبواب كتاب صحيح؛ 

رقم)آآ؛آ(.الحدودفلاشفية، ؛ابإذاونم، الشفعة، واينئحه:ئاب (، ١٣٧٠)



٨٣القاءارثا>،وايربمز،سائ 

اق1ءاثسواصساضا
سي—ه— 

ؤإمام\ذن\ن,( حاتم محمد نبينا عل وملمم اض وصل العالمتن، رب طب الحمد 
ثنيتأما الدين، إلي ثإحان بنهم ومذ وأصحابه آله وعل امحن، 

اشوح(،الباي-، )كاءات من اه بعد والأربعون الثامن اللماء هو فهدا 
ّعيان،ّهر من والعنرون |إ ال|الءهو الخمى وهدا خمس، لوم كل سم الى 
~إلالiماءارتإ وستام، النهر، هدا ق لماء آحر هذا وسكون اه(،  ٤١٧)عام 
شوال.من الئستا صيام من الثاس بعد،قطار اطه" ثاء 

^٣.تممق أخئ;إ 

مانمهاتوحكم وكلها، الركاة، هرصيه 

أزكيوهي أركانه، من الثالث اوكن وهي الإسلام، أركان الحد هي الزكاة 
منعهاول دينية عفليمة، مصالح بدلها وق الصلاة، بعد الإسلام أركان 

ؤإفهزضقها، عل العلمإء أجع وقد ودنيويه، دينيه وحيمه عواقب حا والبنل 
ننوأة مرضيها، عل أجثوا ابملإ ل لكذ الأشياء، بمض ل اخلفوا كانوا 
الإسلام؛عن حارج مرثي، كافر فإيه المسالمن بلاد ل مقيم وهو مرصها جحد 
منرالصحيحي( وق الإسلام، دين من بالضرورة ٧؛!؛؛ مما رضيها لأف وذللث، 

أذنهاية ت حمس عل الإسلام راسإَ، قال! ه الئي أل ^^٤^١ عمن ابن حديث، 
زمصار٠،وصوم الر'كاة، ؤإيتاء الصلاة، ؤإمام اطث، رئول، محمدا وأف اطه، إلا إله لا 



لقاءاهااباو،ا،غمح ٨٤

افالخنامااراا.و-حسثا
أمكاوا يكون هل بمرصثها، معإهراوْ يحلا، مثنها فيمن العناء اخلث ومد 

هؤووئهإؤذ< نحال'' موله وانتدلوا لكةنا، ؟كوف إنه قاوت من ذيأ4م لا؟ 
أركانأحد الزكأ0 بأف أنصا وانتدJوا تضالت;أ-ي[، ألردءقوْه يييؤق لأ ١^■؛؛< 

الؤا->حالمول لكن البناء، تمط نمط فإذا للبناء، العمود بمنزلة والرلم؛ الإسلام، 
باق،—.—والعياذ الثديي للوعيد معرض لكنه لا؟ممر، يحلا مثثها من أف 

ئومثلا آفيى ه ئنوثواتا,و: وص الأيه أثا 
والتوحيد.هةهناوياض،وهوالإسلأم 

هزيزةم عن البخاري( )صحح ق بث، ما فهو ممرْ، عدم عل الدليل أما 
الخليثا،ويكز ا، ر'كاتا،...،ار يود ٣ مالأ اف، اتاْ ااس يال،؛ السي. أف رة.عنه 
محال:أو ركاما(( منها يودى لا قصة، ولا دم، صاحبؤ مى ررما قوله؛ وكدللث، 
ثارق علتها هأحي ثاو، ثى صمائح له صمحث، الماثة، يوم كال إدا إلا ءحمها، 
مماو.ارْكاى يوم ِفي له، أعيدت بزدط، وظهزْ،'كليا وجبينه جسه بما مكوي جهم، 
إلؤإما الجؤ، إل إما نبيله؛ ميدي اليباد، قن يمهى حى تنه، ألفن خمسيرث 
الجؤ((إماإل تميله رريرى وهوقوله؛ ظاهر، الحدين، هدا من الدلالة ووجه ؛، النار(ار

وسلم:رقم)٨(، خمس، عل الإسلام بمي الني. فول باب، الإبجان، كتاب، الخاري؛ أحرجه )١( 
١(.رقم)٦ العظام، ودعائمه الإسلام أركان باب، الإيان، كتاب، 

رنم ٣٥٥وأخمد:)Y/ (، ١٤ ٠٣)رقم الزكاة، م انم باب الزكاة، محابح البخاري: أ-محرجه )٢( 
٢(. ٤٨٢رنم)ماله، زكاة باب،.انع الزكاة، ئاب، والنائي: (، ٨٦٦١

رقم ٣٨٣)Y/وأحمد (، ٩٨٧)رقم الزكاة، إثم.انع ياي، الكسوف،، ياب، سلم: أحرجه )٣( 
٨٩٦٥.)



٨٥اىاق1ءاثنيوالأرصساكلا 

لكنج،ئلألإ:محلخنيوإلاف.
الألكة:ضا نجي ام الأموال 
الئامة،الأمواو و تج4 لا وقد الغابي،، ل اةِمة الأمواو j تجب والزكاة 

فيهتجب مما فمثلا النصوص، ق جاء ما حتمتا عل الثاكاJة، الأمواو ل وتجب 
والدراهم،كالدناير مدا، كانت، مواء حال، كل عل والقصة الذم، الزكاة! 

الزكاةأف المهم القصة، مى قطعا أو الذم، من قطتا كانث، أو حليا، كانت، أو 
زكاةفلا الثمسة المعادن من غثرهما وأما حال• كل عل والقصة الدمخ ق واجته 

للتجارة.أذتكوذ إلا فتها، 
اذالإنيدئ ام الأموال أي: التجارة، موصل الزكاة: فيه تجن، ؤمما 

نجارة،يوض فهو لض، uل٤ه نجظه الآل من نئ أي والتض،، للجارة 
واوثّاعارت،،والخثاثاات،، والسياراتر، والأراصى، العقارا'تحّ، ذللث، ق فيدحل 

أفذللث، ووجه زكا0. فيه فإة للأجارة ثعدْ ثيء كل والأواف، والأقمثه، 
القيمهأن سالث، ولا وربحها، قيمتها أم لمعة المس هو هل التجارة من العرصى 
اءالمق ؤيبيعها الصباح ق اللعه الإنسان يشري ولهدا المقصود، هو والئيح 

الشوعقاراته كتثه شه اف الإنايتتاة الذي الشء بخلاف، وبما، وجد إذا 
تجّتإ\ك>\د0 عروصن نقول: لدلل؛، يبيعها، أف يريد لا بمي أف أراد هذْ يزجرها، 

\لإأ\إبمئطه الأموال من وع أي كاف مواء الأموال، كل ل الزكاة، فيها 
بجارة•عروص فهو للتجارة، 

مقداريقول: التجارة؟ وعروصى والقصة الدهس، ل الزكاة مقدار فإ إدن؛ 

ؤنصاباثنان،، يلغ أذ بثزط أربعين، من واحد أي: العلمي، ربع الركاة 



لق1«ات|اسبالصيح ٨٦

قالذهب ؤيصاب مثقالا، وأربعون مئه القصة ؤنصاب مثقالا، عئزوف الذم، 
وخمسةحممئة القصة ؤنصاب جناما، وثإنون خمسة الأف ا،لوحودة العائم 

زكاة.فيه ويتسن، ذلك* يوف فإ جزاما، ؤيسعول 

انالإئعند كاف لو ت يمش الصائن،، ق القصة إل الذهنر مإ ولا 
البعصببعضهم ئكمل لا فاتنا قصة؛ من نصام_، ؤنصم، دهس، من نصاب نصف 

منشا:ا ولا الذمج، من ضا:ا قلق، لا لأمم، علياثح؛ زكاة لا نقول: ١^٢>، 
علنه.ركا0 لا إدن، الفصة، 

كانفإذا الصاُتج، ثكميل ق للقصة الذم، يضم إيه الع1،اءإ بنص وقال 
الزكاة؛عليه و-جتنا القمة مذ نصاب ؤ ؤنصفالذهي، مذ نصاب نصمؤ عنده 

لالحئطة إل الئعتر يقم لا كإ لأيه يصح؛ ولا محوض من القول، هذا ولكن 
والشثرالنصايتج، ثكمل ق القصة إل الذهن، يصم فلا الصائن،؛ محكميل 

بمثل،متلأ بالقصة؛ والقصة بالدمؤ، راالدهس< قال: بينهإ، يرى 
بيد،اثالا بسواء، سواء 

مننصاب ؤنمبمم، الذهب، مذ نصاب الإنسان عند كاف فلو وعليه، 
أمازكا0، القصة ق عليه وثيز زكاه، الد.ه_ا ق عليه الزكام؟ عليه هل الفضة، 

ءناّكاف إذا القيمهآطلأ العروض مذ لأل"الةصود إليلثه؛ فتصم الموءس يئة 
مذنصابه نصف، وعنده القصة مذ نصاب نصم، ساوي محارة عروصن الإنسان 

الجارةعروصن لأف الزكام؛ عليه ثعم، الزكاة؟ عليه تجب هل حالص، القصة 

والارمديت(، ١  ٥٨٧)رنم نقدا، بالورق الذهب وبح الصرف باب الماثاة، كتاب لم؛ محرجه أا 
•( ١٢٤٠)رقم فيه، الفاصل وكراهية بمثل مثلا يالخنطت الخنهلة أن جاء ما باب البتؤع، أبواب كتاب 



٨٧والآربم>ذبمدالنة الاقاءاثاس 

الإنساو.يريدها لا عنها أما قيمتها، القصود:أا 

أقسام!ثلالإ إل سمسم والديون الديون، لإؤ،.' الأموال من مي 
ثمئل.قال! حقي، أعطني له• لوقلث، ، باذل عي عندشحص ديون ~ ١ 

عدا.عدا، عدا، يقول! جئته كلمإ تماطل، لكنه عني؛ ثخمى عند ت.يون ٢" 
ممر.عند ٣- 

فيه،ولاإشكال آلزكاة، مميها عنئثاذل، محي ام الدثوف أثا الأول: السم 
أعملتيفلأن، يا يقول،! أن إلا وبينها يينلئ، ليس دام ما صندؤقه ق كأما لأما 

وثاحدالصندوى، مح أف إلا وبينها بسلئ، ليس الصندو3ا، ق كالتي فهي حمي، 
الزكاة.فيها فتحي، الوراهتا، 

ةرش ثفها إذا أم الدين، صاجب، مال، مع زكاها إحراج نجب هل لكذ 
معزكاما وأحرج مالك، صمهاإل ثئت، إل رحصة، ل أئث، العلياء! يقول، مفى؟ 
ممى.في،ا يزكيها ثم مبصها حش أحزها؛ ثئث، ؤإل ماللئج، 

ينقلعممرة، أموال، عنال.ْ هوعي، أتم،• تماطل، عني عل، ديون الئاف■ الؤنم 
فهوكالفقثر،ئطالقه يمكنف، لا كان إذ مصل! فيه هدا ؤمثل تماطل، لكئه يوئ،؛ أف 

أبوعند لك الدي ١^ كان ؤإذا الباذل، كالغني فهو ئطالته كاف ؤإذ 
١^لا;نقلع لأك الفقمح؛ عل كالذي فهدا عنت، وهو ئطاته أذ يكنك لا 

أفنكو يزذبم، أذ اسج وزث إل تنشى شزير عند]سان ا^ال أوكان ؛١^،، 

)يذل(.الوسعل انمجم اظر! مس. طس، عن باثال يجيء هوالذي ( ١ ) 



لق1ءااتاكاو،الفمح ٨٨

شر؛عل الذي لكلدين أيفا فهذا ذلك، اقتت ما أو عنصلئ،، ل أو سلث، ل أو 
امنْثزلإ مماطل، وهوعى مطالبته يئكنكح كان إذا وأما مطالبته. يمكنلثؤ لا لائه 
يهنالته،أف ئنتطح لأتالت، الزكاة؛ فيه تجن، فهذا منه، حمالث، وثنتحرج القاصى، إل 

وتزكئهمسصه حض أحزه ثنت، ؤإد  i,S)S\aهع نكه ثئت، إذ ثم حهل1،، فثنط؛لئؤ 
قامض•

أذيئكنلئج لا لأثه فيه؛ وكا٥ لا ٥^١ شر، عر الذى الدين الثاJثإت الصم 
شن؛وهو عليالئج حرام حمحي، أغطى له• مول أل حى ثطلبه، أل ولا يهللته، 

لسلهذا [، ٢٨• ]١^: ميتتزه ^٠ ١٠عتمنئثظنء ذو ماركت يزن ؤ تعال؛ افب كزو< 
أذثنقيع ولا مانالئ،، حكم ق هو ولا ^،، JUlهوق؛؛لا ائال هذا لأن زكاه؛ فيه 

نمى؛فيا ئزكه لا موو،ت لا، أم مش لكأ ركنه هل مصته ؤإذا إطلاعا، يه ثتتؤع 
حتىتنتظر أم قبضه، لسنة تركي هل لكن أصلا، زكاة فيه خ، لمخي ما كل لأل 
حديدا،حولا به ابمدئ قال• من منهم العاناع• بثن، حلاف فيه الحول؟ عليه يتم 

ثمواحدة، تنه زكاه الأن نكه لا. يقول؛ من ومنهم نكه، الحول ثم إذا واسظر 
واحنن.أحوط المول وهذا مل إذ المتمل ق وكاته ل اشر 

عشييعد محمبمها ثم فقثر، ذمة ق آلأن، عثرْ عنده ان الإئكاذ إذا فمثلا! 
حقنالأذ آلاف، عثرة زكاه يودي لا، مول؛ سنواُت،؟ لعني يزكيها هل نتوايتج، 

دهبنث،.اممها ؤإن زكاها، تنه المال يتم حى عنده متت، إن ثم عبصه، 

ائاليم حش انتظر المال، هل٠ا زكاه عليه نجب لا يقول؛ الجنم أهل ويعص 
بالاحتياطفالأحذ أحوط كان ؤإذا أحوط، الأول المول لكن زك، ثم عندك تنه 

ص•



٨٩الاق1ءاثا>،والأربمنسائ 

اسأثناءاأرك1ة:واجب 
عنيته،هي بل ؤء لسن، أي الإئاJ ينم أذ نجن، الحقيقة ق الزلكْ إل 

افنفإف شث مائك، من أممثؤ ؤإذا ائمامة<اراا، يوم صدهته ظل ِفي ائرئ *ثل 
ءئام1ؤإماأف لمأ:بم"اا، عئلمثُه ئهز سء أنشرنن عألتكرمحلمة أف وعدك 

غنشيئا عبك اممه عئلم، أف ؤإما مائتم، المئة فتكوف محسوسا شيئا عليكه اممه 
كثةعيججل طه الأنفاق أف المهم الآفااتؤ. ؤمته الماو هدا ق للث، تارك بأن محسوس، 

ٌْب 
حثر"

الكلامثيغ يصن، الوئت، أف فالظاهئ الحثوُت، وزكاة الماشيه زكاة أما 
ولأسات؛ن.ماشيه عنده نيس أكثركم أف وأظن علميهإ، 

سارذالوكاة{
;زفأذ د لا اكبم عف الزكاة ثيوص، نجد أيئا: ئهأ ي محاك 
جرؤلأبقسه الركام مصارف، ياف ثعال اطه يول وقد تحر، ولمن مماريها، 

دف،هاومم هقبما وأكلحف وألثث،أ( لنثهرآء ألصدقئ، ؤإثأ فقال،ت 
عكروأقه آئو تنئك ر؛»مكه آلنيؤ( محأ.ما أش ّخيزا وقب وآلع؛رم؛ن ألنظم، 

بدللث،ولمْثن؛ ي لإ أخلها عي ي الزكاة أذَى سن ]اكوة:،ا•[، i محئ 
الصلأ0,نحريه لا الوiت١ مو يمز كالذي ذمته، 

ألاالفقهاة: ماو ما عل ذلك، وضابط لحاجتهز، والسائبمنف القناة 
>سه.لمدة وعائلته يكفيه ما الإسان عند ُكول 

واممراي:(، ٣٣١٠رقم صإ1'\ حان: وابن (، ١٧٣٧١رنم  ١٤٧)؛/أحمد: أخرجه 
لم.مشرط عل صحح وتال: (، ١ ٥  ١٧رنم  ٥٧٦ا/ والخاكم:) (، ١٧٧ رنم  ٠٢٨ / ١٧)



لقاءاتاوبابا،إفمح

مام الخ و ممق الرجل هدا أو أو الفقم هذا أة قدزئ إذا تلا: 
شرا،يكون يعم، شرا؟ أتكون آلاف،، ستة وعتد0 ييال، ألمر سهر كل ألما، 

سؤ.لدة لعائأته تكفيه ما وعنده يصمح حش ممط آلانج سثة ننطته 
سهركل ينفق لكنه الشهر، ق ويال آلاف، ثلاثة وانب عنده ان إئوأنقا: 

نممجآلخا،أى:مميلأةآلأف،
ثلأJةمهر: كل آلاف، أربعه نعطيه له، محمل أن بد لا إدن، ^؛-،، أربعه ينفق وهو 

جزا.وهلم عندنا، من ، وألفعنده، 
ليست،وءاء0، ينتطعون ولا دين عليهم الذين أي• المإ-'ينول، هم والعارموف 

الهمصن،تة، ءنا.هم ولست، عمارااتإ، عندهم ولست، سائلة، مد.ثة ذراهم عنده 
هذايلدةِسالزكاة.الغارملأ:معأليفيذذ4، هذا أف 

خماو>وا0.'دللئج ق ولثا 
:أذممهوهويدي.٥١

أثيإلكن ويعطيه؛ يطالخ الذي إل ين•هج، أي: عنه، سيئ أف الئاف• ^٠؛^، ٠١١
إذاوأينا وآمائ، ذمته، إبراء عل حريص الرجو أف علمتا إذا مصتل؛ فته أول؟ 

ؤإبعاداعليه، سآزا ذللث، ق لأو ؤيخدد؛ هو ثنيه أف فالأيمحل أول، أعهليناْ 
بهيمضي ما لوأعطسناه للعالب، منسي الرجل أف علمنا إذا وأما المغطي، عن للمرياع 

عنه؛ونوق دائنه إل هب، ين• وإد،ا ن؛نطيه، لا فهذا لها، داجي لا أسياء به لأقرى ديثه 
٦[،• ]اكوية: ه ؤدذ<قال،ت تبماكؤائاق اممه لأف يعلم؛ لم ؤإف حر 

لقضاءاشبين قلق، لابموط أنه ينا )اللام( فاوَللمثدكر ؤللغابم،، وَليئلت 
ريان،ألم، هذه ريال، ألم، محلان من يطلن، ودةولا: الدائن إل هنذهن، دينه، 



اسءاث>،والأربمسائ

عناك؛اومنا إثا ت فنقول \موب.1 يشر أل نجب ا"ئل هذه ول الركاة، مى ويزنيا 
ألولأحل نيئ، قد وهو بالدين، الغريم ويطابب بمي ربا الدامح، لأل وذلك 

دينه.قمحي افه بأف الغريم يْلتئن 
للزكاة،فهوأنل الناس، من نحص ق الأوصاف وحدت مش أنه واعلم 

ثوحدئحص أي أوآباك، ابنالث، أو أحاك كال ولو حتى بعيدا، أم قريبا كال مواء 
عليالث،نجب الأوصاف؛_ فيه الذي هدا كاف إذا إلا فهومنئحق، الأوصاف فيه 
لوآبوْ ببتا ل هو أب، عندْ إنسان مثل• حاجثه، تعطه لا فهتا عليه، تنغؤ، اف 

عليهنجت، لأنه لا؛ ركاته؟ مى يغطيه هل الغز، وامع وهوعى ؤثاج أبوه يب، 
علومر زكاته مذ أعي، لو لأثه ركاته؛ مذ يغطيه أف له محل ولا أبيه، عل يمح، أف 

الفقة.نفسه 

إنفاق؛إل بماج لا ميثزْ أموره وابوه كثثر، مال، عنده إنسان أيقا! كدللث، 
الابنعل نجب لا لأنه أية؛ ذيذ محتم، تحم، أمحؤ؟ ذيذ بجمح، دُز، ديذ، عليه لكذ 

فابوْغوأبيه آحر مدينا هناك أف قدر ؤإذا ماله، يوفر لا ~إدن~ فهو أبيه، دين قصاء 
ءارأ؛.وصاله ص1.ده المري-ج، عل *اصدقك المر لمول دينه؛ قثاء ل أحق 

منبقي ما خلال ؤ، الأسئلة من ثرا يشيئا لنأحد المدأر ثيدا ثكممي ولعلنا 
يجتلوأف ١^١^، والعمل النالإ للعلم ؤإياكم يوفمتا أف ثعال اطه أل نالوقت،، 

ماينانلحية;نمص.

(،٦٥٨)رنم القرابة، ذي عل الصدقة ق حاء ما باب الزكاة، كتاب وحشه; الترمذي أحرجه ١( 
الزكاة،كتاب ماجه! وابن ٢(،  ٥٨٢)رنم الأقارب، عل الصا.قة باب الزكاة، كتاب اني؛ والن
(.١٨٤٤رقم)اكاJقة، نضل باب 



رق1ءاتاا|؛ابالفتوح

 0َ0 َ٠

٠٠^، ٥١٢١على ضسح الأا،مل هلئ ندسح حف حماض زبمس صأ - ١ 

جووبالس ثم عليه، مثح نم -النزاب-، ابورب الساللم لمز إذا 
ثمطهارة، عل لبنه وقد ا-اثنوم—، عل متح الئانة الصلاة ونت، جاء فلثا آحر، 
صلاثه؟ميد نيل صل، 

حفعل حما بز إذا أي! جائز، هدا أل الصحيح صلاثه، يعيد لا الخواب! 
التحمن ابتداء التح مدة حلأو ل لكن الأغل، عل فتمتح الأنمل مثح قد 

الأَثو.
••ؤصى•*

-٢

منوات،أوأوبع ثلامث، سواُت، يدة يزكها ولم أنصا رجل اقري الثوال،ت 
مدةالأرض وأحييت، قهي، لعدة لممسنها التلدية إل الثراء بعد يإذحالها وقام 
أمالثابقة، الدة زكاة عليها نجث لهل الأن، حش ورتتته ثنواي،، حمس أو أنبع 
~بناءيعبد كان ولكذ للتجائ، اشتراها بأنه عألتا الييعأ عند واحدة مث؛ يدي 
انتهاءل الميم طالت، ثم زكاه، عليها لمت، الأراضي أن العلمإء- يعص ثوى عل 

يستطعلأ وكدللث، ئتتهل، حتى ثمطعه بيعها يستهلح ولا هدم، الأرض معاملة 
قطع،عدة لممطيعها الأرض ص قد كانوا الشركاة لكن واحدة، قطعه بمها 

الركاءءهوأحد واحد، صحهس يامم تجلوا أعم معناها هنا والشراكة 



الات1ءاثعنوالأرصسائ

فيهازكاة لا بأنه  CaLS\حقو ئد كاف إذا فيك، الهُ ث1زك أولا: 
أهل^٠^^١ قال: اممه لأو عليه؛ زكاة فلا ودينه عالمه و عنده الشخص وهذا 

لالحل:"ا؛[.ه ممون آلآؤأعي 

منيذغ اش السنوات ق إلا الزكاة فعليه واج؛ه الزكاة أن ينتقد كاف إذا وأما 
القوللكن المنسي، عتر عل الديوف تشمه هدْ لأف عليها؛ ركاة فلا فيها التصزف 
زكاة.فيها التجانة عروصن أف علنت كإ اواحح 

••محصى••

-٣

محالمهزممزق أف وأقاة أزخانة محيط:زون لأأنبم عوز ض الئؤال: 
الورقولعمت، دحان، وثزيت، فضائية، وفنوات تلمان من بالنكرات يعج التي 

وصلهمإل فهو آحرْ، إل وكيلتا•• وغتبه، ناُتا، ؤإسال مح(، وحمح، الحرم، 
أنهيعلم بأنه علتا يعمل؟ ماذا رجم، ميعه كانث، رك ؤإف يكزن، ما حالهم كان 

السؤال،هذا صوء ق أفيدوثا باش. والتذكر النصح من مكاثه يند من يوجد لا 
جزاكلمالأوهُخإتا.

شدأف لأتنكن الإنسان لأف محوز؛ فلا ارتم j لهم مشانكته أثا ايزاب،: 
سمثم^١ أن ؤألكأف عإبمتكم رد وئد ؤ تعال؛ اطه قال( وقد عإرْ، لإصلاح نمنه 
غ؛أيءءهثديي ق عممحوا حئ مثهتّ معدوأ ئؤ ؟٦١ وممرأ ح آس ءايثت 

لهمطوف ايكراُت، هذْ عل قاممن لن:فوا أيم اطوم من لكذ ١[؛ ٤ ]_:• 
ؤيصلهم،الوئت،، هذا ق إليهم يدم، أيا ينتطيع عداء وفت، أو عشاء ونت، فرخ 



صاتااسالفمح

أذ:أقبوْ همز إذا إلا 
هذا.وائفلر هذا اظن ؤيقولت النصيحة أجل *ن 

حينكان إذ والإمبال اللحى حلى والإ'سالت اللحية بحلق كمميلك وأما 
ممي الدحان رائخة مثل فهذا وزاغ خلق فد كاذ إذا أثا قور، لا هذا الحلق؛ 
يبىولم° أكمل اذ بعد ثزورْ ودهبث الدحاذ يئزب اثا إيأف منصتا لو ثاوبه، 

قمحا الأُل فكذلك لا، الإثم؟ ي له ثثارك الأذ إنك موُلث هل اوائخه إلا 
المنيكاذ إذا إلا محلل؛ فلا انم؛ حصيمثل أثا الثوب، ئّباو اللجنة خلق 

باس.لا فهذا المحيحه، 

المهذا عل إلا كانوالأممنأذتحتيوا إذا علكلخاو:صالهاوحم 
بالكتابة.أو صلهم؛الهاتم، مبملهم، لا 

••)5^0••

طض'اأرك1ةإداصوفذيء؛رصاراقها:٤- 
ئتجيهائلأطها،هلالئؤال:باكبة 

همئههذْالزكاة؟
لأ\د-\\ه

فتجريه.بأهل ليسل أقه ذللث،- -يعد د؛يرن نم أهل، أنه فله عل عن!، 
فلالحوزأذام، نبمون وهذا إذاكاذديهاإلمقم، أثا 

والأنه يعرف دام ما ينشئ، 



الاتا«اث>،واسسائ

نيضءسهةسمدهعو:٥- 

ننأصوله والنظرإليهن، الأمواق، ي اكء بملاظ اص ظ القوال: 
الثبامحس،،مى حوله من فأحمن إحوانؤ، أحد به فعلم والدحان، كالدس ظاهره 

هعالنمل، هدا عن محيروه ولر يئصحوه ولر يكلموه فالم ستوايتح، حس فهجروْ 
قانتمزوا فقد إحواته أما الشائن،، ال؛ه وينال افب، إل ياب، الخمد~ ~وفء اثه 

فإعليه، الشي2؛لال يعينول فامم الهداة، ق يشث، ألا وقاف هجره، 
باسخام 

قكاف فإذ الكمر؛ يوف التي بالمعصية حاد من أقول،؛ اُيواب؛ 
لمؤإذ ثتجرْ، أل فيجب انتمام هجزناه إذا اننا ينعش هجره، وخن، مصلحة 

النيمحال وقد مومى، لأيه ثبمجره؛ أف لحرم مصلحه هجرْ ل بجن 
هدا،وينرض هدا معرض يلتقيان يلاث، هوى أحاة :بجن أذ لنلم تحل لألا 

لحاءَ َما -لحنث الأل ١^ ٠ذا فيفلث لأاثلأم((را؛، قيأ وخومحا 
فعليهمالهتجز، بمثن.>ب أنه زأزا الدي الوذ محه وزال، انقام الوال-أنه 

يشن،أذ هوفعليه أما دلك،، عل يعينوه وأف -أدايته، مزحوا وأذ يمهموه، اذ الاذ 
إمحإيمه، لا وصلوه، أو هجئو٥ سواء لهؤلاء، يلممتر ولا إليه، اممه هداه ما عل 

العاقثهأذ وك٠Lللم يصر، أذ فعليه لعلماده، لا فه، ثوبته كانت، 

والصالةاير مماب ومسلم; (، ٦٠٧٧)رنم الهجرة، باب الأدب، كتاب المخاري; حرجه أ ا
•( ٢٥٦٠)رنم شرعي، عذر بلا ثلاث فوق الهجر تحريم باب والأداب، 



,1

صواوة4نصواوامو1:٦- 

ثرلكتأو محات مؤ عل يضاعى أبح نحارة، صاحب أنا ت النوال 
أقهر،مق أو أقهر خمسة أقهر، عدة يعد الأموال هده أحصل يم حمعياُت،، أو 

~أحياواالنلث، يقوم الثرلكُت،، هذه عند أموال ثتجمد حش الدة هده يطول وأحياثا 
المائدة،قيمة ناممس الخال الومت، ق الأموال هذْ بدير عندذا~ إسلاميه يتولك تكون 
الخال،الومت، ق يديدها دينارا، وتعين البنكَخمثه يعطيني دينار المئة مثلان 

لأموال أحدت اق منها انقدت فأنا التقبل، ق هذا التاجر من محصلها والنلث، 
اّتفاد^، ٠٠١١وأيصا الطريقة، >راوه أقبر ستة عندهم نعى أذ من بدلا الحاج، الونت 

الزياده.هده 

محدوران؛فيها هذه الخوارا_،ت 

رباوهذا يمئة، ؤتنعين خمنه أعطاك البنلث، لأن الريا؛ هو الأول؛ الحذور 
لأفالتأجثر؛ وربا الزيادة، ربا أي' اليسة، وربا المصل ويا أيما وفيه صرح، 

العوض.لذا يمه محتأحر البنلث، 

بعث،لأيلث، مصتلث،؛ ق ليس وما عندك، ليس ما بيع امحه الئاف• ^٠^■^ ٠١
ذمتهاق الذي ولقل؛ الشركة، هذه عل الأن منتها البمنؤ، هذا عل الدمة ل ما 

ففيهابملكلثا، وكوذ أل وئيل ثمصها، أل فبل للتنمر ااLلنانثت ؛عث، مثلا، دنانير 
فلرجع وألا مهيثل افه إل التوية فالزاحب ض قد الأم كان فإن محدوزان، 

^اسهألأممئلفيإلطا•



٩٧ائت1ءاثا>،والآرصسائ 

اصا؛إذاصنياضةى(دأىالاء؟٧- 
بغدباء رجل أثائم أذ وأرادوا ثئموا عندما المث ق ءعه الئوال: 

اضة؟أذأمتت 
قالإئسان ثنغ أذ بعد اثاء وجد إذا ١^١^، يئن حلاف فيها هده الخواب! 

للعناء،قولان ذلك ق ينمي؟ أم اثاء، واستعال مطنها يلرمه فهل الصلاة، 
\ل\ة.وسأتنمل الصلاة، يقلإ أف والاحتياط 

••هصى••

حى؛أاضةممثصااسعة:٨- 
صلاتنايصح هل أوصوفيا، أئعريا لهؤيه ييع صاحس، إمام عندنا السؤال،! 

حلمة؟

فحاليي1لثحل، االرأ0 إلا إمامته، صحت، صلائه صحن، من كل الخواب! 
هؤلاءكل مح5مرْ؛ لا بدعه انتتبع الدحان، وثارب، الثومح،، ومنبل اللحة، 

عرالإقامة عق لهم إعزاء -ننزهب الصلاة ل تكرف أذ إلأ •^^4؛، الصلأ0 ثصح 
صوامح—،،عل نحن إدن حلثثا؛ يصل فلأن افه ثاء ما يقولون! ؛حيث، عاليه، هم ما 

خلفن،يملأ أذ الإuم يأ لا ١^ الناس من.ثاثة كان ^١ أثا خلفه، تحز َلأ فهنا 
حلمه.فلثصز هؤلاء، 

فتصحبالرجل. ا،لرأه إلا إمامته، صحئ، صلاثه صحئ، من كل والقاعدة! 
صلئئ،إذا ١^!، وحثسئ، أومثوق يدعة صاحت، كان إذا لكن بالبايغ، الصئ إمامه 
ايصاالناس أف أو صوانم،، عل وأنه ينمسه، ؤإعجابؤ إغراء، له حصل حلمه 

رامحي•أوعثر رامحه الصلاة، كانت، ايا حلمه. نخل فلا يئروف، 



لق1ءاتاكاواالهمح ٩٨

ك(امىةنياشاتجاثهريؤ:٩- 
اواستا،هدا يرى يحل عنالْ وليس مثدوا، راتا يستلم موظف النوال! 

زلك0؟عليه هل 

وهورال بآلف تثلأ ^^١ ك1ن إذا أما زكاة، عليه اول تأ إذا الخراب: 
ق( JIjjالث سيتفق كإ يطعا لأثه عليه؛ وكاه لا هدا ؤيال، الث الشهر ق ينفق 
ليسمحح يبتع، مل صم وشهر صمر، فهن يدحو أل مل تيسه المخرم قز 
*محيء عنده 

الئوا;ن،؟هالْ ثزم كيف لكذ وكاة. فعنيه عده نقى كأن إذا أثا 
طريمان؛هناك 

ولؤيال، خمثمئة محزم نف ل عئ يحل ~مثلأ~ت يمول أل الأول؛ العزيؤ 
خمسمثةوزكاة محرم، قهر ل ؤيال خمسمئة ركاة اودي ريال خممئة صمر قهر 
يحلما عنمي الإنسان كون صعوبه، فيه أف قلق، لا وهدا صمر. قهر ل ريال 
قهزاله عبمل الإناف أف ٥^^، صعوبه، فيه الحول تمام ؤينتظر الأنهر ل عليه 

أحدهكان إذا فمثلا ركاة• ومثا وقبعله الث\وإ، فيه أحد الدي الشهر وهو معينا، 
خمسه—مثلا— عنده كان إذا عنده، ماذا ينظث الثانية السنة ق جاء إذا رم، ءل 

ركا٥،فيه المرب الحجة ذي قهر راتب حس ريال، آلاف خمسه رك ريال آلاف، 
الركامالإنسان بمجل أف بأس فلا الحجة ذي قض يتم لم ولو حسنا، أنيح• وهدا 



ائقاءاث«ز،والآربمونسائ

١٠-

الوصوءله يكون الوصوء، وثوى يأوي أو للجمعة ان الإئامحنل إذا 
مزمه؟أعضاء0 عتل أنه ْع 

بدونبدنه عل اثاة عمم إل أما وضوءا، صاو مرثبه عنتلها إذا الخواب! 
كانؤإل الوضوء، عن اجزأه ا،لرأة، ق حيض عن أو جنابة، عن كاف فإل ___،؛ 

عترحدث.عن هدا لأف محزئ؛ ليؤثقؤ!؛٠ أو تم؛دا 
••هصى••

ضض،ائؤلإبناتام:- ١١
المطر؟لدات أم اقمة مذم ام ل ابئع هل ا)ثؤال: 
قظ^بممحا ■ماس ابن حديث، أل هدا عل والدليل الثمة، أجل من اُبموابخ• 

عثرمذ والعشاء المزب ومح، والعفر، الظهر ب؛ن الشئر. ®جع لم(ت م)صحيح 
ألائقأي: ك«راا محرج أب أزاذ قال: ذلك؟ من أزاد U قالوا: نو، ولأ نني 

كثمة.أنه عف 

••ؤصى•*

١١r -:ضتاممتي؛نياس؛لإبجذ
المألة؟هدم ق اواحح المول ما اليت،، عن الركام مذ الدين يصاء الثوال: 

رنمالخضر، ل الملأص ض الخمع باب ونمرها، السافرين صلاة كتاب ت لم محرجه أ١ 
اكلأتين،بض الجع باب الفلاة، كتاب وأبوداود: (، ١ ما0\، رقم ٢  ٢٣ا/ وأحمد:) .٧(، )٥ 

١(.رقم)٧٨ كتاب والترمذي: (، ١ ٢ ١ ١ ر رنم 



لق1ءاتاد،اساإسوح

ابنخؤ وقد عئزئ، لا المت عن الدين ساء أف الراجح المول ابواب• 
فيهالإحماع مل لكن محزئ، لا أنه عل أحمئوا أتم الئيء، إحاغ وأنوعثد الإ عد 
ائئأل اجزايه عدم عل والدلل صذ، الخلاف هدا أل إلا حلاظ، V لأف نو؛ 
أموالاعنده أف مع ا، بمزر لا دين عله فإذاكاف عاليه، بمل بالرجل يوش ال كه 

عنده،اiال وكثر المثرين أموال من عليه وأئء عليه اممه فتح ولعا الغالت،، ق زكؤيه 
منبالئؤمين أول ءآنا مول! دينه، يقفي دين وعله ا،ليئر إليه يدم إذا صار 

محإدرمحُرممالأ دمن؛رك يقاوم، مئو دين يعله وو مثن أمجهم، 
الناسعاطمه لأف الأحياء، عل صزرا فيه إف ثم نحزئ، لا أثة فالصواب 

افالإنلكاف ^، ٧١هذا ظوكخنا الأحياء، عل عاطفتهم من أيزى الأموات، عل 
ثمدين؟ عليهم هل بظرت وأمه، أمحه تل من وجداته أجداده حسابات، يراجع 
يرناماتوا الذين والإخوان والأمهات، الاياء ~أيصا~ وكذلك ليمضنها، يذهي، 

علالدين الأحياء ؤيبمى ويمضيها، الحاباتج يراحع يدم، ديون، وعليهم 
الدين•عنهم ممفي غثر الدين دل وجوههم 

مصلحهمتضيه ؤئ وجه؛ مى النصوص لظاهر نحالفت نحزئ أما 
يريدوفالناس أموال أحذوا كانوا إذا الأموات، وهؤلاء أحر، وجه من الأحياء 
لأ.ام ض ذلك، يبث، هيم، قاف أدا؛ها؛ 

٢(، ١٧٣)رقم جاز، رجل عل اليتج دين أحال إن باب الخوالأن،، كتاب الجاري: أ-مجه )١( 
/Y(:٧٨٨٦^٢٩٠وأحد.)

(،٢٢٩٨رنم)يريع، أن له نيس دينا، مت عن كفل من باب، الكفاله، كناب الجاري: أحرجه )٢( 
(.١٦١٩رنم)نالورثته، مالأ ترك من باب الفراتص، كتاب لم: وم

اكاسأموال( أحد من باب والتقلص، والحجر الديون وأداء الاستقراض كتاب الجاري: )٣(أحرجه 
(.٨٧١٨رقم٣٦١/٢(،وأحمد:)٢٢٥٧^^يدأداءUأوإلأما،رنم)



اوحا»اث>،والآرصسس

ولصتبجفى ليي أف الورة علم إذا ثالث؛ محدور فه وأبما 
مثىأذ أجل من ثسا محما لم إل ؤيقولوزت الركه، يكتئوذ وبجا الغز، مئهورا 

هذا.من أكثز الإنسال لووأم1ها محذوزات ففيه لهم، الركه وثمى دينه، 
*•هصى••

٠محاسلأةضاصس٠٠" ١٢
قال:لإه:ئأخثلَكِسم؟ الذي الريل عيث، الثوال: 

ثكمى»إدن، قال. صلاق، كو للث، أجعز الرجز؛ مال أل إل نتش*، ®ما 
هذا؟أزيوتزصخ حك،...«رآر، 

الخزاب،:محاكاح،الأن:

هكان:موئرل أف الإ-لأمرى-: شح ذم، ،، Jb- :J^tالأحمال 
للرسولكله ثمنا دعاء له فعل أذ الرسول فاراد ثمنا، دعاء له 

دعاءكل ق هائوْؤئم الئثي ايك الراد يقال؛ أف الئاف؛ الاحتيال، 
زبيمل؛ لم الخدين، يظاهر أحد لو اف الإنأل المعلوم من فإل محإلأ به، يدعو 

عل،صل اللهم انردنح،،لبمولت اللهم ولمبمر،ت ^٠^،، اللهم دلمبمو،ت امحرل، 
الشريعة.به جاءت ما ، حلافوهذا الهم، ؤيكمى محمد، 

القيامةصفة أبواب، كتاب، وحقنه: والترمذي (، ٢١٢٧٩رقم ، ١٣٦)م/أحدت أحرجه )١( 
٤٥٧)آ/وا-قاكم: ٢(، ٤  ٥٧)رقم الخوض، أواق صفة ل جاء ما باب، ؛عل- والويع، والرتاس 

محرجاه.ولر الإساد، صحح وقال: (، ٣٥٧٨رقم 
١.٣ صزه تيمية: لأبن والوسيلة التوسل ق حليلة ناعية انظر: )٢( 



المجدين،بين ا-؛لمسة ول الجود، ق لنفسه يدعو أن مأمور والإسان 
علعئمل فهذا فيه، ورذمحتح التي الوجوم أحي عل الاستفتاح دعاء ول 
عبملةأف فأراد معم، بدعاء يدعو أنه يعلم كان عقيادثثْؤئم الرسول، أف إما 

ءال(ثفكاثه دعائه، ق معه يشركه أي( المعنى يكود، أف ؤإما ، ءثوآئأللرسول، 
محدمث،همطث،س،.

••ؤصؤ(••

مذأكلصلاة وحكم 4 الهم ي ( اللبان ) الهئكؤ وجود مع الفوآن تراءة حكم - ١٤

قا-محم ما )اللتان(، العلكه يمه وق القنآJ، يقرأ رجل موهي الثوال! 
ؤإفًلويلة، الميم إف ؤيقول• العشاء، صلاة بعد الكثادثه يأكل أنه كإ ذلك،، 

آكلهاؤإق الرائحه، وأحمق، المجر صلاة قبل وال٠نسا٥ اأعجول أنتحيم 
اشُ-ثؤا.خزاك أفدنا الأساة؟ نظف!، إنبما ئال،: الق، لأف للتداوي؛ 

ا-اروة_،قايج لأف وهويعلكج؛ محرأ إذا الخروف يقيم أظت١' لا أولا؛ اّبموُبج• 
إذاإلا المنآل يمرأ أف ان للاممحور لا أنه ومعلوم يالعلك،، مثغوله مكون محوفخ 
الناللتخ.اليرآاكزآJكغ أزاد فإذا الميزة، لخنب ^، أظقز 

يقوم؛أي، قبل رائحته ؤيدم، ينام أف قتل يأكله وكومه >^، ^٤١١١١أله موأما 
محوزلا فإنه خزو؛ نن عل >y>j باتا اوائحة أؤ كان إذ عله: مع دون قام 

له،مزحيصا لا لأداه دمعا تته؛ ق يصل أذ علميه نجب، بل المنجد، يدحل أف 
^موماأيههاِسالأنولح:ذلفبمضضيمول:إذاقلنامص 

لأيام؛هويقع يل لا، ومقول مؤكد ونحن وسهيل، له مزحيص هدا إف تلئ،، تل 



اممق1ءالئ1>،والآرصسائ

هئ تأذى ظ% محإن ةتاحدن\؛ ررَلأيمين قال: همحاصصمُ ١^ لأف 
آدىالاموم؛ر( من كال ؤإل اللائكه، يؤذي اله شك لا فهذا ؛، الإئثانءالمنه 

وأشياءمعجوو1ت توجد إثه قيلل: قد لكن ويساوْ، يمينه عن الذين المصلى 
بي.ولأه؛فيحذا،أتمبهأم.

كرالحإم مع ينل لا ولكن عليه، خنج فلا للداوي كاف:أكله إذا إثا 
أكنفلأيي الحاعه؛ أصل لا أنا يمول: واحد يجيء رما قائل قال ولو يزول، 

قوسئطئ حائزا رمقاف ق السم ألبمل حرام، هذا قلمنا• أصل، لئلا الآكزاث 
بمطرأف م مذ ناقر لو لكن الإسلام، أركان من وركذ مرص وهو رمقاف 

والفطن.السم علميه حزم 

١٥-

الثلائمئةأثباور إيي ^4^، وجنة جنس يوم كل  'جذذإ° أحرج إيي الئؤالت 
التيوالأماكن الثنه، ق متتالة شهور ثلاثة لمدة الصيد لثرض وذلك كيلو، 

لمذالوهمي مذ الحديث ل ورذ ما عو مهلبملمغ جنه،  ١٢ليت فيها أتواجد 
تَكاصهئلأثنًاتئثاتة؟

ِ«مٍ ص ٠  ص

ُمح:زمامحم ِمم بجج -نئلأ- ذم الأمكا كان اذا امحابث 
نحوها،أو أوكرائا يملأ أو ثوما أكل من مي باب الصلاة، ومواضع الماحي كتاب مسلم؛ أحرجه )١( 

منبمع من باب المساحي، كاب واكسابي: (، ١٥٠٧٨رقم  ٣٧٤)م وأحد: (، ٥٦٤)رنم 
رنموالكراُث،، والبصل، اكوم، أكل باب الأطعمة، كاب ماجه؛ وابن (، ٧٠٧)رقم المجد، 

(٣٣٦٥.)



لقاءا)ءاليا

يقول؛ه اف ورمول خمعة، عليه ليت والمسافر شك، بلا مسافر فهو هناك، 
هذْق للنزهة عترج كان فإذا دلبه،اراا، عل اممه طح ماوئا، بحؤ ثلاث، ثزك ارس 
خقعالي4ساص،إلأأل:لخاشُسام 

هدايعد ولا عليه، حرج فلا كالئي، صحح لعزض تئرج لكن إذا وأما 
أذسمى ولكي الثمر، حال ل عليه يثا لا الخمعه لأو ت؛ناووا؛ للجمعة داركا 
ذ٧ثج؟من الحكومة مغ ْع للصيد يرغ اف ل رحصة له هل ت نقول 

محوولهولا الحكومة، س له محل لا فإنه باتا المنع دام ما لا. والحراب: 
كإبه، بأمل لا هدا يلصيلء، فيه ثزحص الدي الوئت، و كاف إذا لكن يصطاد، أذ 

الحوامحم،.ق سمعث، 

••ؤصق(•*

الفيديو:١^١^ضفؤب؛و( خفم ' ١٦
الفيديو؟كامثرا ق الأرواح دوامت، حكم ما الثوال: 
الإنسانيريد أف مثل فالحاجة بأس، فلا أومفلحة لحاجة لكف إذا اُبمواب: 

أشياءيصور أذ مثل والمصلحة بالفيديو، ويصورها الوقائع مى واقعة إتبايث، 
الفيديويلمقعملوذ صاروا الناس مى كثرا لأف الخلفاز؛ عن بدلا لأبنائه مفيدْ 

البلاء،مى فيه ومحا الظلفاز، إل الطي مى وتمنعهم الصغار يلهي أشياء فيصوروف 
وحثتٌ.'والترمذي (، ١٠٥٢رقم)الخمعة، ترك ق اكثادJال. باب الفلاة، كتاب أبوداويت حرجه أا 

الحمعة،مماب واكا؛يت ٥(، • رقم)٠ عذر، غم س الحمعة ترك ل جاء ما باب الخمعة، ياب 
فيه،والسنة الفلاة إقامة كتاب ماجه؛ وابن (، ١٣٦٩رقم)الجمعة، عن التخلف ق التثا،يد باب 
(.١١٢٥رقم)ءد.ر، غم من الجمعة ترك فيمن باب 



الاق1ءاث>،واسسائ

هذهالأ|نرطه لأو _J؛ مضيعه للويت؛ ومصعه للمإل مقتنه فإما ذك لعر أما 
مثسعةإنرا ثم الكهرباء، من ثأحد قيمة، له أيمحا الشاشة عل عرضها نم قيمه، لها 

أفلوأودنا كإ مطلوبا، آمنا صار ديغ مصلحة ق كاف إذا هذا وعل أبما، للويت 
محليب.هذاأم ؤيزثدهم، الناس بماصر3،أمرثزعذيوجه ثُنورمحالجرا 

••ؤصى•*

سو،ممحفارانيدث- ١٧
الأطفاويدحلمه ولا سفكه يالست، خاص مكاذ للمراة كاف إذا الثؤال،ت 

ركعتييصل هل الدحوو عند مثلا المجد، لخب ل يكوف فهل ب، دُئلأ لم 
أوميلمالأمحكاف؟

\ذيو3ت^0 أول الحكومية ١^١^٥ أول اليت 3، —مواء المصل لا، الجواب• 
—مثلا—ان الإئيعد كإ مصل هو بل الممجد، حكم له ليس ذك— غ؛ر أو 

المجد.حكم لها فلتس علميها، يصل سجادة 
••هصى••

١٨ -

الإحرام؟موت،كقباة متى القؤال،ت 
زمناوئآحزث، اكر( )اف قال! مثلا، التابعه، قاست، إذا موت الجواب! 

أنهالمامحة ق منغ إذا إنه مول،ت لا هذا وعل التكيره، قانت، المتابعه، به ثشئ 
٠١الأح ٠ تكمم ت مء ؛دن ١، ٦ م رتااع أف ٦ مأمب الألاJ، لأف لا؛ ١^^٥، فاسلخ، 

إذاتأماغزئنا^؛هاس.



iقاءاتالبLبال٠مح

نيسفم4زك1ة؛- ١٩
سنوات،ثلايث، مند ؤيال آلاف ثلاثه أخيه من انتلث رجل السزال؛ 
^^؛لأأهي،ضشازلكة؟ولأبخقدأنه 

رلكْمصه ؤإذا يقبصه، حتى زلكة عليه لين فإنه معسزا دام ما الحوابت 
اكانية،للق ركام السنة، عليه ثدور حش عنده بقي إل ثم فمهل، واحدة سنه 

عليه.زلكه فلا الثانية السنة يأئ أذ مل أممه ؤإف حرا، وهلم 
••هصى••

٢٠-

ءا،وعندلكزضلإلصأزائأنبج
الوضوءبمبل الوضو؛ ل النية ينير فهل المجد، يحل ذلك وْع للوصوء، قه 

هناك؟

أبطلتاي أسهدكم قال،؛ سلم ولتا الفلهر، صل رجلا أف لومزصنا الحوابات 
لثًأأ.أآ» ىتً{بل، آ تْأ؛ ُم .ِ. إذاالوصوئ، كيلك . jLjلا أس ؟ jkjلا أم  jkjبدلك شلاثه صلاق، 

الئذَةالماداتإلأ لأيلل لأنه أذممها، ١^ انِس لإناش 
العبادْثتطل المادة أساء ق ئاعدة: هده حد ردته، عل ماث، إذا باض-، -والعياد 

فإلهمنه،ا الخروج ال الإيثوى فإذ والعمرة؛ الخح إلا منها، ا-قروج ثوى إذا 
ه(عللحرمحخم،بم



اىظءاث4ذاوالآربمونسس

٢١-

الجدأف العلم مع اوكز، داخق ومحل صم، تركز ل أغئل ٌ القوال: 
وئديئْث1؟ لكنا شل الفم واّاقلم القي ذلك؛ ق إئأ ثوا فهل ث، قريت 

^ث:ترضزحارجاأزمهلضذب؟
زيهعل ال ئ:أقإنلأنه النكرأخنن؛ ي ^!٠٢ الفلاهثأل الخراب: 

وأوخصوصا متكاjsكم، ل نخلوا أف عليكم حرج فلا أحدا، تحد فلا المفاجأة 
أقفلالمنجد ق الصلاه أة أخمد الإمام مده—، ق لكلمشهور العتإء بمص 

أشغالهمالدين هؤلاء أف إلا النجد، واجأل أما أرى ولكنى واحته، ولسلم، 
إذاذلك، أثب ولك الدئ الدثاغ وكيلك ^^s،، لكلأطاء ئفاجئه محوذ 

أتيوايفج؟- ٢٢

المج؟هيأثهئ ما القوال: 
أسهروبؤ ءَوْل: اش قال كا فيلئ،— افه ~يارك اُلإ أقهر اُبمداب■ 

وذوشوال، والثلاثة: ثلاثة، أمله والخْع قهر، ؤي وأقهر لالهمْ؛ماها[، مملوعثه 
محوزأنه نرى وليلك الحجة؛ ذى عئر يقول: من وهاك الحجة، وذو القعدة، 

بدلك،لكنلأتحثغمنإلماكهر^لأطش الإفاقة ضاء1، 
والثم.الواف الحيةإلأؤفدأثى شهرذي 



لق1ءاتاكابالذتوح

:اسلأم حكم - ٢٣

بحور؟هل البصل، أكل عل مسافوول أنحاص امق إذا الئواوت 
أكلواتجلا،إذا إمم يقول: ثذهرآه العياء بعض لكن بأس، لا نعم. الخواب؛ 

والصححقؤ.( فيه وهدا الخإعه، ثئضر أف التجل لأكل تكرْ لأيه حماعه؛ يخلوا فلا 
١^تثأذى قلا للمساجد؛ لأ:أثوو نكن الخاعه، ؤيتلوو ١^ أنام:ائوو 

َسذللث،•

••©صى•*

>؛أذءيؤالأسأعئ- ٢٤
يدعويدعاءهيأئلأ٥ؤقةم الرسول كان الإحرام، تيتؤ يعد الدعام السؤال: 

هوالدليل؟فا الإحرام، بعدمحب،رة الاستفتاح دعاء مل 

س،كت،كمت إدا س الئى كاف قال: هريرْ أن حد>ي>ثا الخواب: 
باعد١^^ ارأةول،: فال: ثهول،؟ ^١ اش، وئول وأريا اث بأف فقاث: ؛، ^١ ٢٥

حطايايمن مي ١^ واكذرمحف، الثشرق بثن باعدت ثا حطاياي وب؛ن يقي 
داكلجبامحا■؛ حنحاي مذ اصتلخي اللهم الدم، مذ اخص الثون، بمر كا 

الأسممتاح.أدعية مذ ثؤغ هدا واودرآ؛«رآ؛، 

)ا(أى:س؛سهمئن.الهاة)ها(.
ربودا•الوسط ايُجم صغارا. ئطعا الحاب محن يتزل، الخامد الماء مو )٢( 
الساجل.كتاب ت وملم (، ٧١)١ رقم النير، ؛عد قول، ما باب الأذال،، كتاب الخارتم،• أحرجه )٣( 

(.٥٩٨رقم)والقراءة، الإحرام التكبثرة يهال،ب؛ن محا باب الئلأة، ومحواصع 



الق1ءاث|زوالآرصسالأ

^١؛، juJjس زبسك، \ذؤأ قبمانك » ص
ثلأإوثع؛تك«رى.

وجعثانحوا، ؤإياكم اه ا-قمنا قادم، لماء ؤإل اللماء، هدا ينتهي هثا ؤإق 
واحتثاتا.رمقاذإيإثا ؤتقومول تيريصومول 

النهاية)حدد(.وعفلمك. جلالك علا أي: )١( 
يالسملة،بجهر لا غال من حجة باب الصلاة، كاب الخءلابت ين عمر عل موهوئا ملم أحرحه ر٢( 

منباب الصلاة، استفتاح كاب الخيري: صعيد أي حديثر من مرفوعا وأبوداود (، ٣٩٩رنم)
وبح،اوك،رةم)هتماي(.اللهم سحاناث، الأمشاج رأى 



وقاءاتاوياب،ا،لفتوح ١١٠

ئف1ءامم1^والأنضساضا .
هجمى—— ء

وأصحابهآبه وعل محمد، نبينا عل وملمم افه وصل العايى، رب فه الحمد 
بميتأما الدين، يوم بإصازإل ثبمهم ومذ 

الفتوح(،الباك، )لقاءات من المئة بعد والأربمون الئابع اللماء هو فهدا 
سهربذ عشر الثالث هو الخميس وهدا أنبؤع، كل من خميس يوم كل بم التي 

ولإحواننالنا مباركه اللماءات هده لحعل أف افه نال اه(.  ٤١٧)عام سؤال، 
الملم\نء

كاو]سان كل يخزي الذي آلضؤ والفراغ \م م انتهاء يثانة 
يالموامميتمي لا المومن عمل بأف الإحوال أدكر أف أود رمضال، شهر ي بتهدا 
هوباقبل أشبهها، وما الحجة، ذي وعثر رمقاف كشهر الحرات" بموابم ~أيت 

ل\وi نانءصزن >لأ تازقوة\ق: ١^٠ لخزل ١^، أذبموت إل ئنشث 
لالحجر;ها[.ه آلترئ> ياتاى حئ ؤآعبمدمه، ؤ ؤلموله؛*١^،؛ ممران:٢"١[، 

سلأذ علنا محي ولفدا \ؤذ, آلا ١^٠٢،أندا يمنر اشُ;ثال كبمل طز 
بالأعالثازقرق\ق اممه عل والإقال الئايح، الننل عل لما شيطا الموام هدم 

وأناالمواسم. هدْ بانتهاء الءلاuت نل ص بما نفي وألا إليه، الهم:ة الئالحه 
بالوامحم•دّتهي، لا الميم أءالا أف عف يدل، ياذج لكم أدكر 



١١١اللقاءالت1سعوالأرصسائ 

التام:
ومحت،كل ق مشرؤغ الصيام رمصال، بانتهاء ينتهي لا ~ْثلأ— الصيام 

أحزىألوان وهناك يوما، ومطؤ يوما، يصوم كان داود؛ صيام الصيام وأقصل 
الصيام:من 

منمتا ومحنة ومصاو صام ررمن قاف فوال، من الأيام الق صيام منهات 
وقصاءأوأداء أداء، كله ومضاف اف الإئصام فادا ٠، الدهر«ر كال'كبيام فوال 

الدهر<ا,كصتام كاف قوال من متا أئينه ررئم قصاء، عليه كاف إذ 
راصقامقال: أنه ام. عن بث، ممد شهر، كز ْن أيام ثلالإ صيام ومنها؛ 

الدئرئه((م.
أحتسبعزقه يوم ررصوم قال: أنه عنه. وبث، عزقه، يوم صيام ومنها؛ 

لإهومبموة«رى.
صيامه:و قال. وم(، فهر مذ العابر روص عاشوراء يذم صيام ومنها؛ 

يزمأز ؤة، يزم صام وأنت قأه«رءآ، ١^، ١^٤ يئز أن ١^ عق أخس ر>إق 
اوئءمم«أْ؛.4jjiبندزمصافنهز ررأهصل١^٠^١٢ومال بنده. 

رقملرمضان، إتباعا شوال من أيام متة صيام امحتحياب باب الصيام، كتاب ت لم مأحرجه )١( 
(١١٦٤.)

١(. ٩٧٩رقم)الئلأم، عليه داود صوم باب الصوم، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
عرفةيوم وصوم شهر كل من أيام ثلاثة صيام استحباب باب الصيام، كتاب لم: مأحرجه )٣( 

١(.١ رقم)٢٦ والخميس، والأس وعاشوراء 
عرفةيوم وصوم شهر كل من أيام ثلاثة محيام استحباب باب الصيام، كتاب لم: مأحرجه )٤( 

(.١١٦٢رنم)والخميس، والأس وعاشوراء 
(.١١٦٥رقم)الحرم، صوم محل باب الصيام، كتاب مسلم: أحرجه )٥( 



لقاءاتاسالفمح ١١٢

القيام؟

اشُئاو ممد ه كل مشروع القيا؛ رنضاف، بانتهاء يمه 1؛ القيا؛ كذلك 
تنثتيق4م رإلأم يجمف. مآ أينر نن فلا •' الحنة أهل وصف ق •قغتقل 

وسؤبمش افب أ من آدئ ثثوم أق ينلن رئش ؤإ)ت تعال؛ وقال لالثاريات:با-خاا، 
[.٢٠ه معش ٢^ ين ر؛للإم 

الألأ~صو عنه وبث مدماْأا؛، تتورم حش الليل من الئئ.بمر؛ ولكف 
ثكثيمى حص الدسا الثهاء إل ثعال افه ®ينزل ثال؛ أنه وسثم~ أله وعل عليه 

ثنماغيه، بمأش ثن له، محأ.ني، ثن:يعوق قئوو: الأحث، الليل 
وذلكثللإوه((رى.ئصن}4؟ 

كلق دائم مسثمر هو بل رمضارز، قيام بانتهاء ينته ل؛ الليل فقيام إدن، 
نضفولو فيه يقو؛ الليل أحر مى حظا لنمسه عئعل أف ان للائفقغي ليلة، 

د،كررررلأ قال؛ . الئي لأف فلينشر؛ الليل ثام ؤإذا له، ينتثر ما لحسب ساعة 
بجمحثان:ض؛ِسشمحكومش'''.

جهامال،ت أنه ه الئي عن بق فقد الصالح، العمل مذ شيثا ؤئقر لا إثه ثم 
رنمندماْ، ترم حش الليل الني نام باب اكهجد، محاب الخاري: أحرجه )١( 

انمادة،و والاجتهاد الأمال إكثار باب والنار، والخة القيام صفة محاب وسالم: ١(،  ١٣٠)
رفم)ا،اخآ(.

كتابوسالم: (، ١١٤٠رنم)الليل، أحر والفلاة الدعاء باب التهجد، كتاب اليخاري: أحرجه )٢( 
(.٧٥٨رقم)الليل، والذكرآحر والدعا، الترغيب باب افرين، المصلاة 

(،١١٥٢رقم)يقومه، كان الليل،لن قيام ترك من يكره ما باب التهجد، كتاب البخاري• أحرجه )٣( 
(.١١٥٩رقم)به، تمرر ش الدهر صوم عن الهي باب الصيام، كتاب وسلم: 



١١٣النت الاق1ءالت،،،ءوالأربمؤنبمد 

^لخلممخةساوز،صةاذ;بجأذ:مم
مجئنلكنلأ:بجمحأبمووأنطم.

ائمق1ذواسهذ:

منقاف رمضال؛ انتهاء ثنته لم مشروعه أيقا يزال لا والصدقات النفقات 
وثلم—آله وعل عليه اطه ~صل الثني قال ائله، عل الإنسان ينفى أف المحدقان 

أجرتإلا افب وجه بما بغي ممه ممس لذ أيك ®واعلم وماصزت ابي( بن بمب 
هامأى:فينيا.

النثروأنم ونت، كل ل مئزوعه رل لم والفمان فالهدنات 
افهيمل ولا طثب، مذ ءرْ بمادل بجا يصدق كنلم مذ ررما أنه عفيبالصث؛هقئم 

صعاز~أي؛ هلوْاا أحدا يربي( ي له قبربيها يمينه، سازا الiه أحده إلا ١^<^،، !لا 
افهيظثهم ررتنعه أو: وأحتر ا، اكو،اار مثل ةكو0 ®حمر حيله" 

نتفن،ما شهاله ينلم لا حز مآحماها؛ بصدقة، يصدى ®ورجل ومنهم• لهُ، ظل 
بجك((ر،؛.

توملم (، ٦٤٦٤)رنم العمل، عل واالالاو•ة القصد باب الرقاق، كتاب أحرجه )١( 
(.٠٢٨٢ ) رنم بعمال4، الخنة أحد يدخل لن باب والنار، وابنة القيامة صفة كتاب 

كتابت وملم (، ٥٦)رنم بالنية، الأعإل أن جاء ما باب الإيإن، كتاب الخارىت أخرجه )٢( 
(.١  ٦٢٨)رقم بالثلث،، الوصية باب الوصية، 

الواقت■ ألكثس إقوإهت حليب كب من الصدقة باب الزكاة، كتاب حارىت ٠Jاأخرجه )٣( 
منالصدقة نبول، باب الزكاة، كتاب ت وملم (، ١٤١٠)رقم لاو4رةتلإماآ[، 

■( ١٠ ١٤)رقم وتربيتها، الًُلهب الكسب 
رقمالساجد، وفضل الصلاة يتتفلر السجد ل جلس من باب الأذان، كتاب اليخاريت أخرجه )٤( 

(.١٠٣١)رقم الصدقة، إخفاء كل باب الزكاة، كتاب ت وملم (، ٦٦٠)



وق1ءاوااكاواالذمح ١١٤

اسوء:

اإأوتنؤ'قمار؟إل :٠ الئي قال غيرْ، ول رمقاف ذ النننْ كيلك 
عندرمقاو ق منها أهصل الحج اقهر ل هي بل برمضاف، عقص فلا ، يبجا٠٠ قا 

قولم:شز نLم- وهوآلؤ قاث الهُ -صل افن أو ١^ لهدا والحثئوا 
المعدة،ذي ق الحديسه الحج، اقهر ل عنرْ كاث ؤإنا ظ، رمقاذ 
حجهْع وعمريه المعدة، ذي ق ا-اثمارة وعمن0 المعدة، ذي ق القصاء وءمن0 
المعدة.ذي احر ق ؤإحزامها الحجة، ذي ق —أيقا— كدللئح 

هلما ا،لواسلم بل ائزام، بانهاء تثقي لا الئالحه الأع،ال أل فالحاصل 
ءغ؛جل،افه إل بعودته ان للإيوشيط بعباده، ورُءثه عغقجل اطه لمقل بيان إلا 

المتقبل.ل العمل عل وساطا قوة ذلك، من ئخد أن وينبغي ؤقيامه؛هلاعته، 
ءئع1ناوأل عبادته، وحنن وسكره ذكره عر وإياكم يعينتا أف ، ٧٥١ف أسأ 

يدير•ثيء كل عل إنه حثر، لكل المويفذ الصالحتن عبادة مذ 

كابت لم وم(،  ١٧٧٢رنم)"وقفلها، العم، وجوب باب الخج، كاب الخاري• خرجه أ١ 
(.١٣٤٩رنم)عرفة، ليوم والعمرة، الخح ممل 3، باب الحج، 



١١٥امم1^والأرصسائأ الهاء 

الأسالآ

-١

والاه،وش وصحبه آبه وعل ونوله، عل والثلأم والصلاة ممب، الحمد 
ورءاه~،افه ~حفظه عثيم؛ن ين صالح بن محمد الشيح/ الكريم الوالد ثتاحه 
نعمه،عل إليكم تعال افه فنحمد أنتأذنكم، وبركاته، افه ورحمه الئلأم 

محصلهمن •ء،؛هل اض وأف العزيمة، وقوة العافية بدوام يعال وثدعوْ 
شيخنايا وجهادكم، بجهودكلم والبلاد العباد وينفع عمركم، ق وتارك وهداه، 
التاليئ إليكم الرحال لشد ورعايته بتوفيقه أعاثتا باق ثعال افه يحمد الحاليل، 
—كإلكم حاملين العليبة، البالية هده ق ومنزلكم محلتكم وبلعنا الأردن، الشقيق 
رمقاف،شهر عير الطيبة المملكة هده ق الأفاضل مشاثننا من لنحبة حملناها 
—والرياض حدة ثم والثلأم— الصلاة أفضل ساكنها —عل النبوية يالدينة مرورا 

اعايناأذ سبحاثه له الحمد ثم لهم، لتبليغها بثقله ويمنا أف تعال اليه يحمد أماثه 
الأسبوعلالعلص محيغم انعقاد وقت ول هدا ننزلفم ل اوحال ط عل 

إليكموصول وفت، يوافى أف يعاق اممه مدر ولقد الخميس، يوم ق ادنهود 
ْعهدا محلسكم انعقاد موعد الأن يدي بتن أحملها الش الأمانه هده بثنليمكم 

لوأبناؤكم إحوائكم ذلك ق يشاركني الرجاء ل وانح وأرجو الهللثة، أبنائكم 
الحضور.أبناءه ويا الماضل والدنا يا الأردن 

الحثحميعا ورودنا الخير، عل ؤإياكم اش رادنا الأحبة، الإحوه ١^١ 
'قتخاالدين الأردن ل إحوايآكم رجاء وهو أستآذئكم، أف لأرجو إل والتقوى، 



وق،ءاتاداباهش ١١٦

فضيلةعل أمحلرحها أنملة ثلايه وهي مسامعتكلم، عل أهزأها أف الأمانه، هدم 
:^١^١^١

الأستاذالألباق الشيخ والدنا صهرفضيلة يعال اممه ولى لقد الوالد، ساحه يا 
وهدهالدعرة هده وحة حيث الإسلامية، الكتة وهوصاحب مكجها، ملام نظام 

وقدالأزيز، وحايج الأردل 3، ايلم؛ن ء عي من عالما وخممتن خمسة إل المدكره 
وأنتمالمذكرة، بيده كذلك عنصوهم أن مسامحا من طيبه ينحيه الملكة هذه حهس 
وأبمهموعل ينه، الرياض ول جدة ول الدي؛ه ل لأي أف بمد الحمد~ ~وفب 

توجيهاتم،بعص ومحدموا وحنوا الدين باز، بن العزيز همد الشيخ والدنا ماحه 
المسلمينعلياء وتوجيهاتر رنمانح بعتوازت الكتاُس، طع مسم الاوب~ ~ُعون حيٌثح 

يتوجأف تعال الله ثزحو كتاب، وهو العالم(، ق الإسلامية والأحزايت، للج،اءادت، 
الأسئلة.هذه عل الرياض ق ءلءاؤنا اجاب، وقد منكم، ووجيه ونصيحة و،كلمة 

المشايخعل طزخناثا ام الثلاثة الأسئلة الإحواذ، تنح ؤإذا تشم إذا 
دللئ،تعل للإجابة الومت، لكم ؟كوف ويرجوأف موال، أي وّئثارون همها، وأجابوا 

وقال[، ١ • ]الخجرات: (ٍبنزياإحزآه ؤإانما ثعال؛ قال الأول،ت هوالسؤال، وهذا 
ولأحبمئا آلم بمتل ؤدآغج-ثوأ وقال؛ ]اكورى:خمآ[، ( ٠۶١٥^عغ؛جل• 

وتراحمهم،وادض، المؤمن؛ررفي رركثل اه ومول وقال ١؛؛، لآلعمان؛ٌا' ثرمأب* 
الجندتائز له ئداعى عصو، منه ائدش إدا الجند، مثل يماشهم، 
دالصءر'•

ايركتاب ت لم وم(، ٥٦٦٥رقم)والهائم، الناص رحة باب الأدب، كتاب الخاري؛ أ"؛مجه )١( 
٢(. ٥٨٦رقم)وتعاضدعم، وتعاطفهم الومتين تراحم باب والأداب، والملة 



١١٧بمدالغة والآربممذ| اثقاءالتاسع 

النبويالتوجه وذلك الخليل، \رو\وأ اقدي هدا صوء عل الوالد، م،احه يا 
تالإسلامي والمدان الدعوة ميدان ق الهلويلأ وم؛رتكم تحرثكم وبحآكم الشريف، 

إلالمملمكه عناء إحواتقم مصل كا واقراحاتئم بتوحيهاذكم نمر أف لنا هل 
الكبم،الإسلامي ١^ ق الثاملة الإسلامية والأحزاك، الخاعات وأفراد قادة 

ثحووالسيرة الدزمب، عل بيا بدأ أول حطنْ ببداية ولو أجل مى وذللث، 
المقلمالخال العمل ل أملأ بيتها؛ فيا ابهوؤ ولوجي الكلمة، واجتاع الصنع، 

كلنته،ؤإعلأء دينه، وتحرم تعال، اممب رضوان وهي اجلزجوة، الواجدة للغاية 
لاةكولوحى التوحد—؛ —أمة الأمة لهدم المتربصقن أمام واحدا صما وللوقوفي، 

ف.كثه الدين ؤيكول فتثة 
نطحعل طمحن، التي المتحزبة ١^٧ الخاعات ق السؤاو هذا الخواب،؛ 

سلميا،اتحائا اتحائيم سواُت، ول الشاب كان بيتا الأح؛رة، الأونة هدْ ل ام 
بدأيتؤلكن حاذ٠آإ، ق وهو جانب ل أوأنه ه، ^٠١۵ الأحز أف أحدهم يعممد لا 
Jطائثةوالتحئس التحزب مى شائنا ؛؛ن به الشيطاف ثؤغ ما الأحثتة لأوثة ال 

الثحصهدا نحب من عل نزيوها والراء صارالولاء حى معم، أوشحص معتنة 
ؤيتزىالأمه، يذيب فتاك، ومرض عفليمه، وصته هذه أف ثلث، ولا نحبه، لا أو 

التحزب،،هذا يدعوا أف الشباك، لأبنائي فتحيحى شبايا، ؤيفرى نملها، 
والراءالولاء وعبعلموا المتم، يالشحص تيتموا وألا الثاس، ثصسف، يدعوا وأف 

الباطلويدعوا كاف، أينا بالحي يأحذوا وأف منه، اليراءة أو الموالاة عل نوموئا 
شهفإصابته أصاب، وس نميه، عل فحطؤْ العلماء من أحطا ومن كاف، أينا 

ولغتره.



اقاءاتاكاواا،سوح ١١٨

اشدين ق الخظإ مى منصرما أحدا أة ثغممد أف —اطلامحا— ثبوز ولا 
قمول ما كدا؟ ق مول ما ومول! الأل، الناس يمتحن يالما فإ افه.، ومول إلا 

ة4دصمُ:يىالرسول ألكل الخلاق؟ الطائفة ق قول ما الخلأئ؟ الرجل 
التفشأن من هدا  ٧١بلا؟أ \وأش تشنوف كاذ أم -اذا؟ا امَ 
امالمجدات أم ذب خي اكوو لا حش الثامن؛ توق أذ ترد ام الضالة 

وأهلالدين هذا محاولون ص وايجلأت الصحف ق ونثاهدها يوم، كل سمعها 
مرقواإذا للإسلام، ؤيعار بالإسلام يشير إنه ت يقول الذي الشباب يوق إذا الدين• 

االطلن؟ هؤلاء محاج الذي ومن الإسلام، عن محادل، الذي فئن 
العمحاقذثى عم }ي التوى هذا أف ألأتنلئوا الثجاب،، أثما أقول: 

امهلوأف بل اللحدين، هؤلاء من أحدا لوأف يعترثا، كفينا يقولون! لأمم وغيرهم؛ 
ماالممريق، وهن>ا الممريق هل«ا الإسلام ثياب يوفوا اف أرادوا الملجي"ين هؤلاء من 

وضعق فالشباب الآل أما العمل، وصلح الميه لوحلمستا سبيلا ذللئ، إل اسطاعوا 
أمهكونوا وأن اكحزيس،، هذا عن يكموا عؤإء؟لأل اش ^٠هم ٧١ ٧١لهذا له؛ يوممر 
هءأهمثدب نأثأ5u==^؛؛ رجي؟ محه هنذه2 إن ؤ عؤوْلت اف قال واحد٥، 

الفلأنيةللطائثة أو لفلان، أو لفلان باكحزي، الإنسان ثيم وألا 
وهذهالمحنيات وهذْ افه، إل طريمة ونشى طريقه، فلينظر الفلأنية، الهلاJقة أو 

الذينهؤلاء عن لوقشث، امم4، دين عن الإنسال تصد أنيا شك، لا المجادلأءئؤ 
قالوا!متهم الخطأ وقع ؤإذا العصمه، فيهم وينتقدون الأشخاص، بغض ل يثالوف 
كاسإن الناس بغض من ي الش الأحهتاء لأن الخطأ؛ هذا عن رجعوا لعلهم 
عنه،رُح قالوا! محثمل لا لكنن، ؤإن الصحح، اقلعنى عل أولوها الماؤيل محتمل 



١١٩اسءالت1سءوالأربمنسائ 

هوالذيواف مسه، عل حطوه أحطآ؟ الذي الرجل هذا من عليهم ما علط• وهن«ا 
إليصل وكتفن ايئه؟ يند كيف عغئجل اش إل طريقه يتنلر أف الإنسان عل محاسبه. 

الناس.ثاةو له وليس دازكنانته؟ 
العمل،ويتحد الهدف يتحد أف نجب أنه اوى السؤال، هذا عل إجاش فهذْ 
ثريعةإل الوصول محا لكن أونحعس، أوطائمة لحزنم، التعصسن، محا وألاكوف 

عاليها.وثممق عليها، سحي وأن عغءْل اف 

ننابروننيواذالشاءودورفرشهراسموالدهوة:'١- 
يقولتافه. رسول سمعت، إل قال.' ظهتنئ الدرداء م عل الئاق! القوال 

ؤإن١^١^٠، ناثر عق اتدر وثه اكر محفل الخابي عق الخالم محل ررؤإن 
صحيح.سنل• ماجه وابن أحمد رواْ ٠، الأئبياءأرر وويه المحاء 

افعند والدرحايتج المنزلة مى العلم وأهل للعلم ما سإجتآكم عل محمى لا 
تعال،يه للإيإن ممتاح بمثابة العلم أل سبحانه بس وقد الناس، عند ثم نعال، 

هآئث إلا ؤ ت يعاق لقوله وعبادم؛ وتوحيده محرقته إل اميم والميل 
لءماو;\'

عليكماش س وهد الئاف الموال هذا ق مناحتكم ثرحومن مدم ما صوء عل 
المعالملنا يوصح ثرحومنكم؛يائا اش، عل أحدا ولائركي والصثرة، العلم ننمؤ من 
العلم،طلب، عل الحث، باب العالم، كتامج وأبوداويت (، ٢٢• ٥٨رقم ١  ٩٦ره/ أحماوأ أحرجه )١( 

رقمالعبادة، عل الفقه قفل ق جاء ما باب العلم، أبواب كتاب والر«اوىت (، ٣٦٤)١ رثم 
والحث،الحلعاء شل باب والعالم، الصحابة وففائل الإي،ان ل كتاب ماجه؛ وابن (، ٢٦٨٢)

(.٢٢٣ًلالبالعلم،ر؛م)عل 



لق1ءااءاك1واالفتن ١٢٠

الدينالعامين الئاثإء >لإيى•' العنإء، من الصقن هل«ا سثيز تبما الش والأمارات 
والدينالأوثاء«، »ؤزو4 انم الخلل الوصف بأدا ووصمهم 3. اش ع-ائم 

الناس؟حياة ق الحثنه الأنوة يكونوا أف 
شفامائلأسألمح-وهو لمء الخزاب;أثاباشة 

لأفاممه؛ ثم_يعة عل اثي العمل ول اش، إل الدعوة وق العلم ئس ل يرا دورا 
الشعوبهي يقاد الش والشعوب الحقيقة، ق الشحوت ئاذه هم امء 

أماشك لا فهدم للملطة إلا كنصع لا ام الشعوب U اكة، ١^١^! 
فلنومباحثها محابزاتها ق بلعن مهإ اللطه لأف الخفاء؛ ق الحالمات ممارس 

العقوو،عل ستول الش هي الدينه القياده لكن العموو؛ عل أو سقلح 
^^ذعلالعقووؤإذا 

دورعفليم:عليهم فامء 
وعملوالسنة الكتاب وهي الصحيحة، منابعه من العلم طلت، ل أولا؛ 

اثاحرينمن وفلان فلأن رأي من لا واجده، هذه ١^١^، والئلم، الصحاة 
خماتاأهوج.التحش؛ن أو 

علمواإذا لأمم المنتطاع؛ بمدر بعلم العاملiلا أول، ؟كوثوا أف عليهم ثانيات 
وعلعلة اف -صل الص قال ك،ا عليهم، حجه علمهم كان يه ولم'ينملوا يالحى 

ولأِسالئزعبيقتجثكأنه.>''،محِسض 
—يندفعليهم صركه، واجب أنه أو ممعله، حرام اثه يالش؛ الإئسان بملم أف 

به.يعملوا أن عليهم ومنابعه— مظانه من العلم طلي، 
(.٢٢٣رثم)الوضوء، قفل باب، الطهارة، ياب، لم: مأحرجه )١( 



١٢١اااقاءاثت1،،ءُالأصسائ 

الدوانة،جلق ل سواء مدوالمستطاع، الثاس ُيرط العلم هدا ينثروا اف يالئا• 
قأو الصحفس،، ق أو الناس، عامة عل اجد المق أو الدرانثة، نمول ق أو 

امسهلاءته؛بمدر طكها أف العالم عل بجب العلم مل وسائل حمتع المهم الإذاعة، 
ولايكتموْ.للناس أذيينوه الكتاب اوثوا الدين عل أحد اف، لأف 

بأوتكون مبمتؤة عل افب إل والدعوة ميتة، عل اممه إل يدعوا أن رابعات 
فانهؤئهلها؛ وهو اش إل افه علماي دعا تن لأف جهل؛ عل اممه إل يدعوا لا 

يدعوإليها،حتى افب ثريعة ل مبرم لديه أل بد لا يضئ، مما أكثر يمسد 
إلالوصول، المقصود لأف الحكمة؛ بسلوك ودلك، الدعوة؛ كيفية ق بصيوة عل 

الحق،لأالأتمامولأالأنتصانمح.
بلالدعرة، ق الحكمة ستنمل لا بجدْ العيورين الدعاق الإخوة من وكثيئ 

كانت،مواء المخالخ!،، هدا من ينتقم أف يريد وكانه الLما، عل العيوة محمله 
يمولاش لأف علط؛ وهذا ؤلموله، شه الانتصار يريد أو عنادا، أو جهلا محالمته 

أذضأؤءئذؤءشيآ لاوٍل:0آا[، تدلتبم،ه إل آنغ ؤ قؤئصمُ: لإه 
اشِإل تدعو أف ص الحنل وئول، ورأيي هواي إل لا ١[ لمش:ه• ^^ ١١إل 

•افب إل الدعوة كيث ق بصيرة عل محون أف يد لا وحسد اطه، مبتل ؤإل ءة؛؛ةل 
كانإذا الدم؟ا بملح أذ ثري أبز اش إل الداعي محم: أقوو إف نم 

أيلئ،المعلوم ؤمى إصلاحه، إل وسيله تكوف التي بل السللث، أف ثد فلا كذللث، 
وممامنلث، مورا إلا يريدْ لا هدا أن فاعلم عليه وعضلمث، واسهنده محالما لورأيت 

أذركشسم، لم ( Jih-بآّلوُت، أحنس هي بالتي اتثه لو ولكز إليه، تدعو 
•النفي ولوبالصعط ثيء أذتجيلملث، بد لا لأنه اصابلئ،؛ ما عل واصم مطلوبم، 



>تاءاتاكاوااإفتمح ١٢٢

عيه،اصثت الشؤ المنط نكن يؤ1اك فعل أو نحرحك يمينك لا قد 
عنفتعجز محرم عل الرجل هذا ترى لأيك لنحو؛ أل ستطح لا اثك يرى قد 

واصعطصك اصثن الحكمة، طريق مذ ليس هذا لكذ وثعضب، وتعنف المز 
بعنفدعا مذ أف عترئا وجربه هذا جريق وقد ا1لعو، إصلاح واكمود عاليها، 
حملوالتيسير واللطم، باللم( دعا ومن اكوي، عل نحصل لم زائدة وعإرْ 

ُُم ِت 
٠ممصوده 

^مالإامماس4واضو:٢- 
عنأمحؤ عن شعتب بن عمرو عن الوالد، محإحه يا والأحثرت الثالث، السؤال 

ثرنويعرف صغيرثا، يرحم لم مذ متا ررلس اممه:٠ رثول قال قالت جيم، 
عائثةالسيدة ا،لؤمنين أم عذ حاء وكإ ا، ررؤيوم'دثردا«ر رواية! وق ٠، يردا،ار 
٠•مثازلهماار الناس ®انزلوا قولها! ظ^بمها 

بالقديرال!اس ألحيز ئي ١^- السؤاو ق ي -ي الثأناة أف ثق، ولا 
المتطلقهدا ؤمن للحلق، نحملوثه الذي العلم لثرف ودلل-، والاحترام؛ والتفضيل 
بذالثابئ السارب لأبنائكم ؤإرثاداذكم يصائحئم مديم ّماجكم يرجومن 

عي؛ثن فيهم ما عل والدعوة بلدين منهم للمثحبث حاصه العلم، طلبة 
والفقه.العلم عل وحزص 

(.١٩٢رقم)•الصسان، رحمة ق حاء عا باب والصلة، ال،ر أبواب كتاب ير*ذي■' أحرجه )١( 
قحاء ما باب والصلة، اير أبواب محاب والترمذي: (، ٦٩٣٧ر»م ٢ • U/Yأحمد:)أحرجه )٢( 

(.١٩١رنم)٩ الصيان، رحمة 
منازلهم،الناس تنزيل ل باب الأدب، كتاب الّم، للا مريدها أبويائي أحرجه )٣( 

رنم)آإاِأ(.



١٢٣التااّعزالآرصسائ الهاء 

وصمهايمكن الش الناجعه والمالحه ١^^؛ الميل ساحتكم يرى فكيف 
الاجتهادوأهل الأمة عب:؛ مع مواممة لتظل النحس؛ الثبام-، مى الصنف لهذا 

وكيلكوالأمام، التجريح مواقف، لا والاحترام التوقير مواقف فيها والرأي 
الكتارالدعو؛ ورجال العناء آباءنا أعني• الأحر؛ العلرف واجب ياف رحومحنكم 

الشريم،الخدين، ق الواردة ا،لوازثه ؤإ حتى وذللثج الشائن،؛ هدا من أتانهم إواء 
للكبم.الصغير يوقر للصغثرْع العسير زحمة ب؛ن الدكر الأنف 

أذفجم، اض، أولعالإ للياب، الثناء ثعانلة عن ال>ال أثا الخراب: 
الحقأمام نمنه ان الإئيضع وأف والتواضع، واللم، باللطم، العاملة ثكوف 

شحوأنا صغير ثاب هدا يقول: لا الخلي، عئتقر لا وكدللث، ءغتْل، ه ؤيتواصع 
النئكان كبثز، علط هدا ^١، أصغي ولا إليه، أئظر ولا إليه، ألممث، لا كبثر، 

علويثئم الصغير، يازح كان اش~ عند ئانا الخلق ~وهوأريع 
ياثيزاله أن ثلئؤ لا فالتواصع ءكيآلقلأ'ْرآئم وهويصل الصغار وعئؤل الصعار، 

الإسلام.إل الناس جدمح—، ل بالثا 
والمدروالس العلم ق مذ يعاملوا أي( —أيصّا— الشبائ٠ عل ونجب، 

والتوقربالاحترام لإاطثوْ بل للند، الند تمحاطبه قاطثو0 أن لا ينتحي، با 
أنهئالثه فلا نع أما والكبار، الثباص، بين الوئام ينصل حتى والتبجيل؛ 

هذاآحر. جاذJ، ل والعمل العلم وأنل جايب، ل الشاب يكوف أف عيم صرر 
الشء.بنص أومينا مد تكوف أي، تبمادهقبم١ق اممه وثزجو الأسئلة، حده يتنلى ما 



لقا«اتاكابا1فمح ١٢٤

 -t:ضدم؛إشود4ايوممالأا

نينة،إل هدمت مموئا، والضس الامحن :زم ئانت ائزآة القوال: 
القصاء،ق وكدللث، التطئع، ل هدا معهم، أهطئ لعلي ه1لش: حصزت ظإ 

قام؟
فبمضزنلثة، إل يعل إذا كون فلا القضاة أثا الخراب: 

فليلز،١^١^ خولف وأكله ^٥ j لكف فظرإذا اكلوغ وأثا ولأ:الك، 
وإذأئوهلأ;از.لأتالفألأكلألأبج 

*•هصى••

ففاfدنضاذلإسبضهالتتابعولإ٥- 
التتاعمحب فهل أيام، ًسة >^^، ٥١شهررمضاد( قصاء عليها اموآة القوال: 

يوما؟ومطر يوما ثصوم أم 
أمكانت ولهدا الفورثة؛ ولا التتابع فيه نجب لا رمقاف هماث الخواب: 

الأهصللكن قعتارا، ق إلا رمضال من عليها ما مفي لا رة.بمثا عائشة الومجتين 
منئام مق صيام يدرك أي( ولأجل ذمته، إبراع ل أّرع ذللن، لأل ؤيتاع؛ ي؛اؤو أل 

شوال(.

••)محيى•*

جهلا:رآسايى فهناءب،؛ فرك نى حم ٦' 
عشرينمند منه فلم رمضاد( ق ولدت امزأق الشيح، فضيله النوال: 

منها؟جهلا عاما؛ 



١٢٥والأدي،مذبمدائنة ار،قاءالتاسع 

الرأةهده الصيام، نوى عليها وليس الأن، صوم أذ عليها بحب اُبمواب• 
الآنسلكن ، piصش>ها 

ره.كما عليها ولست، بالصوم، 

••ؤمى•*

سمسموضبضاّلا:٧- 

ثمالسجد، محئ وجوب روو كتم افم افه" "حففثكم دكويم السؤال،ت 
للوجوي،؟الصاومه الأدله هئ فإ دلك، عن وجنم 

وقفزابمة:أق الخب:زم أف للوجوب الئارقة الأدثه الخواب؛ 
الذينالثلاثة حديث، ظاهئ أيصات وكدلالئ، واحدة، هده المسجد، تحيه يصل ولا 
والئاJث،حلمهم، صاو واكانج، جلس، أحدهم حلمه، ل وهو الرسول. إل أثوا 

اهلهثوبة بعد المسجد يحل لعا ماللئ، بن كنب قصه وكذللثج؛ تجب• لا ءإن،ا أذبر، 
المجد.تحيه صل أنه فيه فيل عليه 

ولكنوضوء، عل يآكوئوا لم ماللث، بن وكنب الثلاثه هؤلاء أن تجثمل اله عل 
يلالإيجاب لأل الإيجاب؛ عن آترايع جتأغي، الذي هذا واصحه، الخعليما صه 
^٠٧٥فنحن رك، إذا نويمه ألا معناه لكن الركعتئن، بصلاة اف الإئيأمر ألا معناه 

لكنالهم،، ومحت أوعثر اش وهمت ق سواء ريش، يصل حس يبلس ألا بإلخاح 
النفس.دممحإليه إل تحثاج هدا متمانؤمحهإذالمآشنل، 

امحوصثة،تحد؛ الأم لأن خاص؛الخف،، الاستدلال أن ثش لا وهدا 
دلل•إل بماج بالرك الت؛ي؛؛ أف فالهم يجب، لا لكنحا مؤكدة، أمحا عل يدل، بل 



لت1ءاتاكابالسوح ١٢٦

^،مئضاشاش،ث٨- 

أوكإ؛، هرينان،ارإئثان ارلإكل ئاوت الرسول. أن ا-لثدث ق جاء القوال! 
الحرم؟لحل إذا هما وأين ومقال، ق المريثان هذان ئاين مال. 

فيهالما ليس الثيب ومسائل الثيب، مثائل من أجي— —يا هنْ ابواب• 
مول!ولا يه، احازدا أمووالثيسر مذ ثىٌ ه الني عن ثيثا فإذا سمعنا، مما أكثر 

الئإ>س،.ائل ممن مناتل هده كيلك؟ كان أو كدللق،؟ يكون كيف 

زلا)لإ(؛:لدركنث( الأي، 4ائل ثرفوا ألا حمثا أشم وأنا 
-ندا.مككذ لننا شJحن والحمد يال،، بإ وصدئنا باق، امنا مول! 

••ؤصق(•*

ايوفاعلإيغومإyإذاكانحنسرذنأتنتومات؛- ٩ 
قسنه ارJع١ث أو ثلأر؛ذ من مرب مرة ميل طمحلأ أوصنث، امزأْ الثوال! 

فإأحرى، مرة أوصعته الصباح وبعد الرصعات، عدد كم يدرى ولا الليل، 
ام؟

مكان إذا إلا نحئ؛ لا ))١٣ أف!عل نيثه قاعدة ضلث، الحراب: 
رصنامت،بحمى *سحي عاتثة! حديث، ل جاء كعا معلوماُتج®، رصناين، 

عن0فلا لا؟ أم الطفل هدا أرصنتح هل المزصته ثئت، فإذا ؛، محرمذار معلمومامت، 
شئن،لو لكن ذلك،، ي ص فلا أمل؟ أو حمنا شئت، وهل بالرصاع، 

انسلفتة سراياه ويمه الشيطان نحريش باب والئار، واُبمة القيامة صفة كتاب ت لم مأحرجه )١( 
ميئا،رقم)أاا/آ(.ا0 وأنمعكلأن

(.١٤٥٢)رقم عات، رمح بخص التحريم باب الرضيع، كتاب ملم! أحرجه ر٢( 



١٢٧اله1ءاه1سءوالأروصذسائ 

أرصعتهلومكثر م، عرتا، الثص1غ وت5وو با-قئس، يأخد أويظ، حمتا أرصئة 
1زبمأممملأكالأم

مخؤ ت ِ ت ِ م ءُ 
ضاسسالد1سصمد:- ١٠

للمولود؟التيص4 اضيخه الثاثه المن ص U القوال: 
الميم،لأبن المولول( )محمة كتاب: المنألة هذه ق را"أع الخواب: 

الثه.ثاء 

ءَُه

••©صئ••

حكأ؛(فسالأصساثة:- ١١
فيها؟الحكم ما الصلاة، يعد الأصابع الشيح، فضيله القوال: 
لتزالدي العتل يمي الصلأْ ايتهتح إذا -يا، بأس لا الأصابع الحراب: 

إلحدىه الشن ضل و ولهدا الأصل، هو هدا عله، ي لا الفلاة أءل مل 
قالأصاJع سييك< أف مع أصابعه، بين قثك ركعتم، مى وتلمم ٠، العثير صلاق 
هومكنوه.بر منئمحب؛ ■كتئ الصلأة انتظار وحال، الصلاة 

الشمسزوال، من العثى ونيلت همش• الغرب إل، الزوال بعل• ما لأن العصر؛ أو الفلهر صلاة ريد ي١ 
)عشا(.النهاية الصباح. إل 



هاءاوااك1بالقمح ١٢٨

١٢-

شحصمام لو فهل الربا، بيوت من يشاهده ما ممرا ينوونا إنه ،؛ ١^^١١
هلالمتك، م ي العامين عل دعوية كروت أو الربا مى محدو أمءلإ بموزيع 

لأممه؟هدم 

مطلوب،أمر الدنوُس، أعظم مى وأنه الئيا حكم بياف أل ئلئ، لا اّبمواب• 
لأمرنمنه يعرض أف مى الماعل لهذا هذا ق يآكوف ألا الغلزت يمي ولكي 
البنوكق المال، ثئصح أن، مى ظننا إذا فأنت( عإرْ؟! وعل عليه صرر فيه ؟كون 

للعموثة.نمنه ض يم أ0 أحثي فإق أحس. أرها ي\5ووا قد حاصة مبميحه 
••©صى•*

اضر؛شراض يساوو السأمفزى فقم هيام حفم - ١٣
منقسا يتناول، لم محص نوال، من الست، بصيام يثعلق في،ا الث<ؤال'. 

حائزايعمر هذا فهل الطهر، بعد إلا الصيام يتو ولم —مثلا— الغلهر حتى الممطران 
ويو>ئهسا؟

محتهم رمصابي صام ررمن قاوت الرمول، ماله ما لنظن الخواب! 
١^هدنن الأف ي ئ، الأمحال.الكاُت،«رآ؛، »إيا ومال: شئاو،«را؛، من متا 
يكونأذ ونزى مل، مل ثفطزا مثل لم وهو الذلهر عند الصنام وى زجل عل 
صاموهوكتر ايام. خمتة وا-إءواب: يوما؟ كم بعدم يصوم الست، مى يوم أول، هذا 

نحرث.)ا(هوم 
(.١ ) رقم الوحي، بدء كتاب البخاري! أحرجه )٢( 



١٢٩الأقاءالت1سعوالأرصسائ 

عليهيصدى فهل يوم• ؤيصف أيام خمسة واُيواب* الحدفن؟ عل بناء الحقيقة ق
لا.ط؛عا ا شوال؟ من ايام متة صام أنه 

—إذان الإئعليه يؤجر مطلما ملأ يكون صيامه ثوى الذي اليوم هدا إدن، 
ايام.متة بعده ويصوم ثوى، حي من اش~ ماء 

*•هصى••

؟قواو ض الست سوم وثبيدان ى*لأ٠ ساإودبمهأان ١^ __ حيرا4و|ة - ١٤
الغتصوم أذ فآريد كاملا، رمقاذ شهر ق ثمنت نمساء امرأة السوالت 

منأيام الستة ثقفي أذ لها فهل رمضاذ، صيام شوال ل مصست، فإذا شوال، من 
شعباذ؟ق شوال 

و3ئلملم ولو فلتزاصل، رمقاذ من عليها ما يفن، إذا إيثعم. الحواب،: 
القعدة.ذي ق إلا 

أذفعليها رمفاذ، ثصم لم لأنبما شوال؛ ق صيامها عليها ثعدر شوال فستة 
عير'؛إي.ل أي; القندة، ذي ق الصنام هذا لوكاذ حش ثصومها؛ 

*•هصى••

ءهأااّدهمثأاضمث- ١٥

وللمالنعي 3، ثزل، الهلوافت، أثناء وق ا-لإم، نطح ق طاف رجل الثوالت 
وطافئزل ولكنه يطيقه، كان ولكن زحام هناك كان زحام، شدة عى ذللث، بجن 

ا-لإ؟ق الودلع طواف، وهو هذا طوافه حكم فا أشواط، عدة لمسعى اق 



هءاتاك1و،اهمح ١٢٠

طافؤإذا السجد، حاوج طاف لأنه مبمح؛ لم أنه هدا طوافه حكم الخوابأ! 
ؤوو1علومإيقول،• عغ؛؛ةل وافه بالستؤ، طاف أنه عليه يتندى لم المحد جارج 

لأنهبال1لمت،، لا يالمنجد كاف إثإ فطوافه المجد حايغ طاف إذا [، ٢٩]١^^ه ألين 
المجد.جدار اليت وبان بينه حال، 

 ُُِ واجتا،ترك ممد الوذلخ طواف كاف ؤإذا صحيح، غو طوافه يكوف هذا فص 
علؤيورعها نتكه ق يدبحها فديه فعلته واحبا ئرك من أف العل،اء• عند والمشهور 

الئقراء.

١٦-

قئتؤعوكيف، والعدد؟ والعم والؤع الخنس ين التفريق كيم، ،) ١^^١١
والعدد؟النؤع بن نمري، وكيف، العدد؟ ق والوجوب، الخزمة 

المنصوالفل، المنض ئثمل جئن صلاة كلمنه مثلان ابس، الخوام،; 
يثملجنس الم، نةولات مثلا علمناه، أي! يرمحن، عن الظهر الصلاة، مى ثؤغ 
هذامن ؤغ الثنح كاف، ثيء أتم، أو عدس أو ثم أو بر دوة س الحبوب كل، 

هداأنولع محته ليحل اليتم، العام فالشء وهكذا، أحص، ثؤع اأحنطة الخنس، 
معروف،والفرق نوعا، تميه افراد تحته يدخل الن.ى والنؤع ا، جثنمه 

يعلمنه.تشحصه 
ََس ٠

هسمق(»



١٣١اصالتا،ا،عمالأرصسائ 

^لأةاتجازةضساسابخ؟^١١- 

الرسولعنه أنحر الذي الأجر بمدد فهل الحنائز، سعدد الحرم ل السؤالت 

أجزيأحد  tjالأناأف ذالفلاهئ واحدة صلاة ق الحتائز ثعددت إذا الحراب! 
نأحدأوأربع، أوثلاث جنازش عل صل أنه عليه يصدق لأيه الحنائز؛ هذه عدد 

أؤلفالمعه كان ؤإذا واحدة، عل لا الحميع، عل الصلاة ينوي لكنه الأجز؛ 
كاثنؤإذا دعا للكيار الدعاء من ائثهى إذا خاص، دعاء له فالطمل 
إذاوكذللئ، لهإ، اعقر اللهم فتقول• التنينة، ميعة لهإ دعا وامرأة رجلا ابنازه 

الأهلمانحزلهإ،^^مح،إناكاناٌقول:الأهلم كاناتييقول:
يقول!ذكور حماعه كانوا ؤإذا لهى، اعقر اللهم يقول• اء نخماعه كانوا إذا أما 

ضفقفل لهم، انحز اللهم يقول: ؤإناثا ذكوزا كانوا ؤإذا اغفزم، اللهم 
الإنامحث،.صمير عل الذكور 

•ءؤصى••

خ1ضسسةا4مشنثى:- ١٨
هذهيقفى هل أيام، عئرؤ لد؛ رمقال سهر ؤ، عليه اعمل رجل النوال: 

الأثام؟

التيالأيام يمضى فإنه رمحاف سهر ق ان الإثعل أعمل إذا الحراب: 
صحالنهار أثناء ل عليه أعمل إذا لكن نته، منه محمل لم لأيه فيها؛ عليه اعمل 

صومة,



دتاءاتا)هابالقتوح ١٢٢

محوئا،نز هذا لأف ئه؛ الشهر شاء طرمه كله الشهر عليه اعجي إذا أما 
عليهليس المجنوو لأ0 القصاء؛ يلزمه لا فانه رمقاف ثهر ق اذ الإنجن لو 

لوثامونوم• ؤإغاء، جنون، الأن؛ عندنا فثحصل عاليه. المعنى خلاف صوم؛ 
القصاء.يلرمه ولا صحيح، فصومه ينتيقفل، ولم أيام ثلاثه رمضان ق الإنسان 

القصاء.يلرمه لم ولوجن القصاء. لرمه عليه ولوأعيي 
٠٠  •)5^0•

الواج،نائدوضش،امض؛- ١٩

ل٠، هل؛راجعهاارر ®مرْ عمر؛ ابن حديث ل الحرم درس ف بما مر الثوالف؛ 
شخكلام إف ودلتمت والخمهور، الإسلام ثخ بين والخلاف اٌلإصن، ل الهللاق 
موهو أشكو اللى ص للديمة، وأشد الخ٠هورأخؤط وكلأ؛ أس، الإسلام 

الطلأي؟بعد ئقوق ألا ازاية كبثئ دلياجنها«، »مة : الئذ 

يءؤ ثعال؛ قوله ل ك،ا الرجؤع، بمعش ثآكون قد الراجعة لا، الجواب؛ 
يراجثاهآن عينآ ثلأ،؛؛؛ ٠^^١ خن غ؛نبم رو-ة تكح حئ بمد بى ثن محل ثلأ ْلق4ا 

مراجعهليث الثانية الزوجة بعد الأول للزؤج رجوعها أل ومعلوم ]اوئرةت'ّا؛[، 
اردل؛َاجنهاا،معز تغون إليها، د1في->ع أي؛ ئزئئ مراجعه هي بل اصهللاحيه؛ 

يردهاإلبمسثته.

الطلاق،وثع خالف لو وانه رصاها، شر ا-ةاثض محللاق تحريم باب، الهللاق، كتابا مّلمت أخرجه )١( 
ويزمريرجعتها،رذم)لم؛إا(.



١٣٣الإقاءا)تاس؛والآربمنسائ 

4الإوتمامضإإلإباهضزاه-  ٢٠

بهإلا الوجوب يم لا راما تقول؛ اش القاعدة عل أمثله أو مثالا نريد الثؤالت 
واجب((.فهو 

يهول!فهل ينكل، أل عليه محب نصابا ملك إذا ان الإيمثلا! الحواب؛ 
عاليهوجب وراحله زادا ملك إذا يلزمك. لا نصابا؟ تملك حش سجر أف ينرمك 
لا.وراحلة؟ زاد منك، ل سعى أف عليكخ نجن، نقول! فهل ا-ؤ، 

الناجيلأَيأ فا الثيءُ إذا لكن مثالان، وهدان جدا، ئ والأمثله 
ئنتحمقا،إل يرسلها أن عاليه فيجب الركام عليه وجثت، مثلا! واجب، فهو به إلا 
توصلهاأذ بتمسك اث عليك محب نقول! بل المقيث، يأتيك، حى اسظر ت نقول لا 
اضر.إل 

••ؤصى••

٤إلإعنونكنواثصوت مؤذائؤدن اسلولإيشع مج 4و حكم ' ٢١
مىبعيد مكان ق وثنلوا بعيدة، منطقة إل رحلة ق حزجوا ثياب الئوال! 

ا-ائمعهفهل الكرات(، وجود بسسا الأذاف؛ ينمعوف زالوا ما لكثهم اللي؛ 
اتاد؟والخ،أءةمعألليذللأ،

المودنقذ،صوت، يننعول لا بحيث، البلد عن بعدوا إذا ثلزمهم لا الخواب! 
منهريبيذ كانوا إذا وأما دنزمه.لم، فلا ينمعوا، لم الصوت( مكر وجود ولولا 

يلزمهم.فإنه لثمعوه؛ مكم بعثر يوذنوف الوذنول لوكال بحيث البلد 
*•)5^0••



لةإءاءادابا1فمح ١٢٤

٢٢"

عنالفقراء حى مز ا-ثوو عليه حاو ول، وعؤأ,أ مال ءند0 رجل الئوالت 
عليه؟يجب ماذا دؤيه يوصالةإل أذ مل ثم أمواله، 

،^١١١٤ثئلكة P عزله !لدي هازالأو ثصئئها، أف عليه محن ا*بموابت 
غيرهابزغ أل له بدا تم للزكاة، ثاْ منها عرل شاة أربعوف عندْ أل لقرص 

•شوى سام الركام إحراج عليه نجب السام هده ثلمت فإذا ملتكه، لأما بأس؛ فلا 

طاسمءسلشاثةس:-  ٢٢
الطفلوبتن بينه يفرى هل اي—،، صلاة وهوق للطمل الدعاء صعه السزاوت 

الصيغة؟هي وما اليائ، عير 
تقولولوالديه له ثدعو أذ والصيغة1 يني. لز من به الراد الهلفل1 الخواب! 

موازينهإ،به مل اللهم محابا، وثنيتا ودحرا لوالديه، قرطا اجعلة ءاللهم مثلان 
إبراهيم*،كماله ق واجعله الومتين، سلف يصايح وألحمه اجورهما، به وأغظلم 

دعاءلكنه مآيورا، يكن لم بعضه كاف ؤإذ طيب، دعاء وهو الفقهاء، قال هكذا 
صآء 

ًيب'

اثمضحاواكوسح؟- ٢٤
رمضان،ق الدم ووج يومم(، وصامت، رمضاف، ق طهزُلم، امزأه الثؤالت 

رمضاذ.مل من مشت، بأما عل، اليومي؟ هدين صيام حكم فا 



١٢٥ائلةاءامما^والأرصسائا 

حاتص،فهي اُلإفى دم رل الذي هذا كاف إذا ا،لرأة• هذه سال الجذاب.' 
صحح.الطهر حال ل اليومم، صوم لكن 

*•همي••

اممبجلأيعخ|ماجامىة؛- ٢٥

انحللهذا ديون وعليه ، — —مثلا الغيار قني بيع محل لديه إنسان الئوالت 
عليه؟زكاه فيه تجب هل وائساط، 

مد.ينوهو تحاوة عنده الإنسان كان فإذا الزكاة، عاليه أف الصحيح الخوابت 
بمومالزكاة؛ س بمنإ لا الدنن لأف واحةعليه؛ الزكاة أف فالصواب حا، 

مذيقول! واحد ف حن س الثني ض ولم°يأ'ي' الركاة، وجوب عل الدالة الأدلة 
لها،أهلا ليس المديد وأف مواناه، الركاه بأف والتعليل عليه، زكاة فلا دين عليه 

منم الزكاة، وحوُت، أدله تجصص لا التعليل هذا فيقال! الص، مثابلة ق ثنلميل 
دال!إلالزكاةئؤاناة؟االذي 

حئاذ فالإئفيها، ما أكإ هذا عئإ؛؛هل، ض عباده الزكام إف قائل! يقول ئد 
بلعنده، أهأ هذا ي،كوو أف يثعي لا لكن الفقراء يثع أف يريد كان ؤإف يئرجها 
عمقجل*لمب طاعه الأموال؛ مذ محب ما بإخراج تعال للب يثعبد أنه الأهم 

عليهمن وأف لالمواساة، أهلا ليس وأف مواسا٥، الزكا٥ بأف فالمول 
دينعليه من أف والصواب! خعيف، مول يزكي، لا زكوي مال وعنده دين 

لأفنو؛ فيه رأث كا مواساة بأما والتعليل الأدلإ، بمئوم الزكاة؛ عليه تجل 
يعاق!افه محال له، عغ؛ْل افب لمحك إليه؛ ثيء أحب الإنسان تزج عبادة الركام 



لق1ءاتاسا،لسوح ١٢٦

اثالJ،_؛ ه آقز لثن ؤوإدا،> ت ومال •٢[ ]الفجر: جناه ثا أدان ؤونحثزنت< 
بدلك.أنزه اف لأل مسه؛ تبما طيبه تئرجه دلك وُع تالنادياتت٨[ ه ؤلئدثد 

،Uijlينشن والديون الزكاة، ؛ئرج بأس؛ لا للمحل، ديون عله الذي فهذا 
قصاءها.وسأل مقائها، عل عيججل 

*•ؤصى••

منبذاسؤ الأخذ نؤيوءسران ابزههروا، إذ أ *سيثيو على الود ' ٢٦
اد^ئصة؛

الأحدعل ا همير٥ر وأف ؛ عمراابن فعل انتدل من عل نرد كتف ت السواو 
المصة؟عن راذ مما اللحية مى 

والذJنا-اج، ق لخسه من يآحد كان أنه عمر ابن عن ليث الذي ابواب• 
وعتر0،ا-لإ ق حذوا ومالوات يوثعوا، الأسف— —ْع عمر ابن بفعل انميلوا 

ووامحؤففي ميرْ أف عن بث ما أما لذلليل• مطابما ؟كوف أف نجب والاستدلال 
٠

صعم.

مىياحذ كان أنه عمن ابن عن صح نقولت الخدود، ابعد إل معلث، ولتنزل 
نمدناالصحابة. من وفلان ملأن وعن هزيزْ بط وعن الخج، وعتر الحج ي لحثه 
ثأحذواأف ولكم قال؛ فهل ٠، اللم،ُر ®أعموا ^ ١٥وهوالرسول. إمامهم، يول 

ثاد-ئمؤيم ؤ يمول• واف القيامة، يوم ربك، تحاجج باذا لا، أ المبمحة؟ عل زاد ما 

(.٥٨٩٢رقم)الأظانر، نقلتم باب اللتاس، كتاب الخاري: أحرحه محمر ابن حديث )١( 
٦(.٠ ١ ٢ رقم ٤ ١ ١ الإبجان:)A/ شب j ايتهقي احرجه عريرة أي حديث )٢( 
الطهارة،كتاب لم: وم(، ٥٨٩٣)رقم اللحى، \ءف\ء باب اللباس، كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 

(.٢٥٩رقم)الفهلرة، حمال باب 



١٣٧اىقا«امم1ّءدالأربمونسائ 

منسمعت انا واش تقول! مول؟! بإذا ]القصص:هأ[ ه ١^^^٨٤ تجتر مادآ نقيل 
ستطح.لا هذا، ثعل الصحابة من أوعمم عمن ابن 

سال.فلا ثص فيها حاء إذا المائل هذه فمثل 

أفول!السإء، مى حجارة عليكم ثتزل أف ررتوشك، قال! رمح.بمه عباس ابن 
آبوبكروعمرا!٠.قال وتقولون! اف، رسول قال 

١^أنكز ذك ومع \و من هريرة أيو وأين صز، من عنن ١^؛، وأن 
اللدينالإمامم هدين ُمول رسوله ومول اش مول يمارص ش عل همامن 

ااإ0وقال! ، وءمراار بكر أبو بندى؛ مى ئالثدين رراهتدوا فيهإ! الرسول. قال 
يزثئوا«رأ؛.وعتز ؟كر ي يطيقوا 

فنلولا أحد، مول . الرسول مول تحارض لا هدك! هاعدة هذه حذ 
يألعنها اغتدز الص، ظاهر قامحا ل هريرة محزوم ابن عن امحدن لكن ك، 
وهدممى، ل الصلاة إتمام ل زمح.بمنئ عثاذ عذر كإ فيه، فثندزان اجتهاد، هذا 

مولهقئج ولأ هه، فاعتذز أوالثنة المزال ^١^٥!، ان إئأي عندك! قاعدة احعالها 
ولامنله.

وصخبهآله وعل محمد، نئا عل وسلم اف وصل العاين، رب فه والحمد 
أجمحذ•

*•0^0••

لصربكر أبي، مناقب ل باب النائب، كتاب والرمذي: (، ٢٣٦٣٤رقم  ٣٨٢أحد)ه/ أحرجا< )١( 
رنم)٧٩(.خ.بمئئ، المديق بكر أي قفل باب المقل٠ةت ق ماجه وابن (، ٣٦٦٢رقم)ننحؤيبمه، 

سحيلواستحباب الماتة الصلاة مماء باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب ت لم مأحرجه )٢( 
(.٦٨١رنم) مماتها، 



لق1ءاتااسالسوح ١٢٨

شءامحنسس
صى—حم— 

آلهوعل السثن، حايثإ محثد بنج عل وأتلمم وأصل وب لله الحمد 
سد:أما الدين، يوم إل بإحسان تعهم ومن وأصحابه، 
التياكتوح(، الاد-ا من)لقاءات اقة يعد لاوخئس؛را اقمم هواللثاء فهدا 

شوالشهر من يومحأ هوالوامح، الخميس وهذا أسمع، كل من خمتس كل بم 
^.١٤١٧عام)

قولإل انتهينا حيث عغءْل ااد4 مسبركلام من به ١^٠١۶٥ بإ سدئ 
مطإثمهءؤبمال ثوك ثيؤ. يثتلتي تية إك ؤبملثه إل مى وذ ؤ تا3قرةاكت اممه 

تالئاريات:سا<"ا[.آرقززه 

ميزه•تييذا>ّأْدني ؛^^ ٤٥١مّءئ(إديف، ؤ تعال؛ قؤلؤ دئءيرّ 
فرعوف،إل تعال الله أرنله ح؛ن عكئجل اش آيات من آيات موسى ق أي؛ 
صرافابن هو• وموشى كافر، وهو مصر، حكم من كل عل جس علم وفزعوف؛ 

العزملأول بالثنية الثقل من الثالثة المرمة ل وهو إمرائل، بي أمياء أيصل 
•وعيسى نوح ثم موتى، ثم إبراهيم، ثم محمد.ؤ، أقفلهم فان ة، الحم

لعيرها،مبينه مسها ق بينة بحجة أي؛ ميزه، ^٥^٠ تعال افص أرنله 
وهيؤإنصاف، عدل ذي لكل واصحات سان الأئبياء 7آا جاء المح، فالأتات 



١٢٩الاقاءاسذبمدس 

كلمنهالمران و جاءُ ء ولهدا ظ، به جاءت ما لمحدق ئ -أيئا- 
اشمة؛الراد أن عل الئ1ايى دل، ما إلأ شيم، ممئن ذاته ق ميز ت بمش فهي )مسم( 

اته.ذق 

حاءالتي العظيمة الآيات من يزه يثاتلنن غعوف أرسأثئإك ود تعالت قال 
وتبمسالحاجة، عند عليها فتثوكا يستعماها كان الي، موتى عصا العصا، موسى -يا 
هوقال كا أحرى(، حاجات فيها وله رعيها، عند الثجر أوراق، عنيه، عل نيا 

عصايئ هاو اؤأر ينعؤيمئ مممنك خلى وما ؤ الئة* ماله ليا عكؤآقثأأئمُ 
[.١٨]ط<:يا-ه لمئ( مثأييب فبما ول عنعى عق ها وأهس عليا أرحكوأ 

عظيمهحج أى(ت مبيئا، ثعبانا صارت الأرض عل وصعها إذا كونه ق آية فهي 
هاربا،وول ألماها ح؛ن ءفييالصثثْرأقة؛أ موتى منها رهن، ولهدا رآها، من نحيم، 

١[.• زاكل: ءثن،ه ه عئوْلت اض فناداه 

سوء،بدون بيضاء ا-لخاو(، ق بيضاء فتخؤج جيمه ؤ( يده يذيل أنه ومنها! 
الحاب(،ؤ( جلده للون محالمه بيضاء ولكثها برص، بيضاء ليست، عين،، يدون أي! 

ءايثتمح مؤمحئ ءاينا ؤلمع. ؤ الأمراء! سورة ؤ، تعال اممه وقال قمحميلأ، لا حقيقه 
سنته]الإّراء;ا>ا[.

—والعياذلكنه بالعة، دامعة وحجة مبئن ي،سلهلان فرعوف إل اتى ايه الهم! 
موسى؛عن أعرض وجنده، لطانه وّبقوته أي! ]الئارياتته'آ[، ؤ3نكإثكيءه — باق 

أنمبممؤآستثنثهآ بت1 تعال(! اممه مال، وعدوادا، وظلتا وجحودا انتكتارا 
ثممثأزظإإه]اصأا[.



لق1ءاءا1باسالصوح ١٤٠

شرأووزه:مال؛ ضبه مج 

موتىانم أنه يعني؛ لالئاريات:ه'ا[، ه طي/ ؤدمكِأقوءمحبمل تعال؛ مال 
توصعحش_، من عصا اشحزْ، يصمعه ما تنمه يايات أش لأنه ماحر؛ انه ^١٥٣ 

يشبههذا الخال، ق يضاء فتحئج الخب ق يدثدحل مينا، تحاثا وتكون لأرض ال 
الشم.

المإواتحالق وحدْ افه أن يدعي لكونه وذللث، محنون؛ إنه قال؛ ؤرة؛ونهث 
حاءفإذا فرعوف، إلا الإله ينرهوف لا كانوا لأتم الإله؛ وهو الرب وهو والأرض، 

يزموثهفإنم ربا، ولا إلها ليس فرعوف ئن العالمتذ، زب، افه هو يقول؛ شخص 
عإثنهد.وحرج ما حرج مجون هذا با"بمون، 

ه؛آلم ن ثصدثود.ظلم ؤ»1ئص تعال؛ قؤله مستر 
طزحناهمأي؛ ]ال1اريات:»أ[، ه ألم ل ةمدْردثئ.ظلم تعال؛ افه مال 

بينالذي الأحئ الم هو فزعول فته هلك الذي والعم العم، هو؛ واليم فيه، 
موتىعل يقغي أن وأراد وحثيهم حنوذْ ثخ" فرعول أن وذلل-، وأزيقيا، اميا 

سهمحال ولكن النزق، إل منين يخز من وفوئه مونى فخرج وقومه، 
العم-مرادهم وبتن 

فقالواحلمهم، وقومه وفرعون اييتtم ينز البحر كان البحر إل وصلوا فلط 
أمامناوالبحر حلمنا فزعوف لأن هلآ5نا؛ أي! ]الثاُراء:اا"[، ذثنظ0ه ؤإثا ،لوسي؛ 
حاصهتعيه وهذه ]الشعراء:آأ[، ه سيدن يل ميإ إن ءؤ؛لأ فمال؛ الجاه؟ فكيم، 
هؤّثثدن نال* تلأ'ين، موف بمل* ول( ه ؤث؛يدن وقوله؛ والتأسي، اشز متقي 
اطهأوحى حصل، الذي هو وهذا محريبا، تيرول وأنه الحم، هذا مربه إل إشارْ 



١٤١اوقا«اسذ،سس 

قوتس الحال، ق طربما عشره ائتي فاملق نصربه مصاْ البحر بم<يب أن تعال 
زياؤ،ثم ؤثأضبم ظ:  Jliكا الحال، ل عليه للخثى صالحا وصار الحال، 
[.UU:4i]»ه محش ولا دئغ عثم، ب ،^١ أثم 

ولاكالحبال، بينها ائاء كاف التي العظيمة الطرق هدْ من وقومه موتى محن 
بمدؤتهءمة؛جل افه فأمر داحل؛ذ، وانتهوا أرهم ل فرعوف كان حار■جيرنا ائثهوا 

عنفهلكوا وقومه فنءول عل ^^٠ ١٥عليه، كاف ما إل يعود أن البحر ونلظانه 
أي؛]الئارياتت'أ[، يأه و؛او آلم ؤ، ؤد1اوئهلم قال؛ ولهدا ف، والحمد آخرهم 
عليه.يلام ما فاعل فرعوو 

يث>،ثا وقوله: اوث، أنه وادعاةْ الإلهية الة للنّزأة أن شاك ولا 
شلئجلا التي الكلعايثج مى ذللئج أسبة وما ]المصص:حم[، ء؛رمحس\ه نن لمحكم 

ك،اللحى، ينماد أن وابى عائد ولكنه الحق، له جم؛ قد لأنه عليها؛ يلام أنبماكلإرت< 
آلنتوترب إلأ ذتؤه أمو ؤءآ فرعوف يا يعتير؛ ه عتت ؤ2و موس'' له قال 

١[.لالإماء:مآ• ه ثثؤي؟ ثغنعؤث لائطى نإل بمتآر دآ'لأزبج، 
آثممه؛أتيح عآنجم أيبمتأ إذ عاد ؤؤ، ؤ تعال؛ مله ئمثر 

عادول أي؛ ٤[، لييزه أتيح مز أربمائا إذ عاد تعال؛ يال، 
الميتَ'الجزيرة جنوب ل عاد؛ ٤[، تالئاريات؛ا لليجأه أتيح عق،م أيبمتا ^إذ آيايتج 

اممهفمال، ]ضات:ها[، وه ث أثث ^ قالوا: إئيم حش أثداء، قوما وكانوا 
إثاساؤامأ محأ ء أتي هز ظإ أسألjكا أنكث يقأ ؤأول؛له تعال؛ 

عليهماممه فارسل الظن، يريتوف فجعلوا والحدبر، المحط فاصايثز ]نمات:0ا[، 
الشديده.العقليمه الريح 



وتاءاتادإاد،اهمح ١٤٢

اممهئاو [، Ti:<-iLb-Sll]كطثياه يو هدا 3افي' 1ودينإثا منتمي شنحك رأوه 
عليهماض أرنل تالأحقاف;أأ[، }ئأثه عياب ييح؛^1 هء آنتنجلم ثوما تعال؛ 
هدهيلد لا الش العقيم كالرأة ماء، محمل ولم يمرة فيها لست، التي العقيم الرح هده 

العريية.الرح هي العتيم الرح هذه مطرا، ولا سحابا محمل لا عظيمة يثح أيما 

؛،بالدبوراارعاد وأخلإكت، يالصتا، ءفييائوآأئمُت البئر عن، جاء ك،ا 
عثوأك مر؛ مايدرين ؤ العقيم الرخ هذْ عليهم الله أرمل العرث• بالريح أي• 

إماحى هامدا، كالربي٠إ محعله عليه تأق ء مي كل تالئاريات؛أل؛[، إلا•؛ه،ثتةَةؤمره 
أعجارءؤ؛أئم فأصتحوا الأرض، إل رده ثم قوى إل باض- -والعياذ الرجل تاحد 
عىآحرهم.هلكوا ٢[،  ٠:٠٢٠٥١]هثلمنمعره أعجار ا-ثاثت:لأ[، ل م

الاض المحثة الريح مدم ممأقوثاءُأثداءُهوا قوم الأيه، تام 
ءغتْزااف بأمر عليهم لفت ذللئ، وْع شيقا، ترى أن بدون ببما يس وإُا جنكا 
^١]الاووات;آأآ، ظتب أك تلء ندزين ثا ؤ اشُ*نال: ثاو ولهدا 

مميهمعنآمحرهم، فأهلهتهم الرخ هذ"ْ عليهم الله عمفقلأوصل الله مذآياُج، ايه فته 
آيات،.

•رنم)٥٣ يالصبا(ا، )انصرن ه؛النمر قول باب الأسماء، كتاب البخاري(؛ حرحه أا 
٩٠)رنم والدبور، الصبا رج فا باب الاستسقاء، صلاة كتاب ومسلمت  ٠.)



١٤٢اىق1ءارغصسائ 

-١

المؤجرينويعص للامحار، قص ومحها داوا يملك لرجل بالمحؤ اي؛وق•' 
لا؟أم الخهاز هدا يضع أن المؤجر هدا يمع أن له فهل الألمان، جهاز وضع يطلب 

ئتتضحتى يمنعه أن ينتطع لا فانه معية؛ مدة عل العمد كان إذا الخواب! 
هد0ق وهو الإمحار، عقد نلغى ؤإما يرمحعه أل إما له؛ قال المدة انتهت فإذا المدة، 

يزجرلم لأنه إم؛ عليه ليس الإجازة— لمدة المستأحئ وصعة إذا فيإ أي! الحال— 
اوتلأجلسا.

••هصى•*

 -٢١۶^١^١^^^١^^١^:
وهويضيقالحرام، المجد سبح ق الأا'س يهلوف الحج مومم ق الاتأوالت 

لفهل المنعي، نطح إل للخروج الأاس فشلئ أمتار، ستة إل الملمنى تل من 
الدط؟وما التعليل؟ وما ماغ؟ ذك 

محووللمرأةولهدا هوحاوجه، بل الحرام المجد من ليس المنعي الحواي،ت 
محورولا المجد، ثدحل لا لكنها المنعي، ق أهلها ينتظر أن الحائض 

كيلككان فإذا المسجد، حارغ المش لأن النش؛ إل كنئج أن الحرام لمجد اق 
المجد.خارج لأنه المنعي؛ مملح ق الطواف محوز لا فإنه 

منمعه الإنسان يذنتؤأ لا الذي الشديد كالزحام صزوره حصلت لو لكن 



لق1ءاتاا؛ادااهمح ١٤٤

لالمنعي جهه لأن باس؛ به يكول لا أن فارجو وطوافه، نعيه ل يستمر أن 
مئهاجاووا فإذا ملها، ما ملؤوا قد وهم ~مثلأ~ الناس فمد صيمة، الهلح 
صرووْهذا ل أقووت المنعي، سطح إل يتزو أن إل او الإنمصطئ عليهم، صائن، 
بأس.فيه يكون ألا أرجو 

اممهفإن الحرام؛ المسجد أوخارج المنعي ق الطواف ثبوز لا أنه عل الدليل أما 
وراءص \لإن[و طاف ؤإذا ]الخج:آأآ[، ا'شيه ؛كه قال: "نال 

طوافه.فلايمحح لابالميت، بالمجد طاف ممد المسجل. 

*•هيى••

اراتب إمام جهم وليس أقرأنم  jiSإذاالةي4تي ادطضسأتي جوارإمامؤ ٣- 
لأنهالسافئوبمزى؛ وس.الآفهليممد؛ ثقيئون هناك كان إذا ١^: 

ثنويسعضل قد بأنه العلم ْع الصلاة، بمصر يهل ببمم صل ؤإذا بالإمامة؟ أولاهم 
مثلا؟مدزنة طلاب أو عامه أكثرهم لأن عليهم؛ 

يبمزالإن،ن؛، أذل م راث إُام نهم ريس وأنم ثان إذا ض: 
وكونهساقت، لأنه ركتجن؛ يصل توم، بأنه نل من وءمئم ؤيثلم، ركتثم 
الئنةهدْ كانت ولو بالمثق، الحهل س التثّيص هدا نير إنإ عليهم يشوش 
ومحرهمؤسذلم ركعتي يصل فكونه التث>.ؤيش، حصل ما للناس معلومة معروقة 

للتئة.نر فه هدأا ركعتين سمل وا^ افر مانه قبل من 

للمقيم!بموو أن بأس ثهيئاآخرفلا بمهموا أن وحثي صغارا طلابا كائوا ؤإذا 
نن.أخ 



١٤٥اسءاص،وزرساىاا 

فإنصح1حه صلاثه لكنت ومن صححه، صلأيه فالمامز فامما، لكف ولو 
مبمح.إمامته 

*•هصى••

١^٥٠؛ج اهوين ض ٤- 
بإل يتظئ فهل الزلكة، لطاو_، مدم إذا الدين لصاحس، بالئسة 

حاجة؟أولم صرورة لغر كان إذا الدين هدا 
ومضيب، له! يقاو فهدا محثما، مسئا نثه لكن إذا الدين لهدا يئفلر الجواب• 

الزلكة.مى دينه يقصى أن بأس فلا مباحا مببه كان إذا وأما دينك، 
•♦هصى♦•

رايغإشاقمامالثزجدوصيته)محيد،اساييؤ(ايدمذ٥- 
الحاكمية(؟وسثاه)توحيد رابعا ئنثا للتوحيد أصاف فنمى مول، ما الئؤال،؛ 
عغ؛؛ةل،اممه هوتوحيد ا-قاكمك يوحيد لأن وجاهل؛ صال، إنه ت مول، الجواب؛ 

توحيدالعانإء—! فاله —كإ أنويع ثلاثه التوحيد ملت،1 فإذا عِؤ؛جل هوافه فالحاكم 
صالربومحؤ توحيد لأن الربومحؤ؛ توجي ل داحل، الحاييؤ توحيد فإن الربوبجب 
منكئ.محدث قوو وهدا ءغءْل، فه والتدبثر والحلمق الحخم توحيد 

الدئياحاكم يكول أن معناه؛ هل توحد؟ أن يمكى ما الحاكيه، ثوحيد كيث 
له:ويهال، صاحته، عل يتكز منكئ متيغ محدث فوو فهدا ماذا؟ أم واحد-ا، كلها 

هوالربر لأن توحيد ؤ، داجل وهو وحده، فه فالحكم امحم أرديت، إن 
وصلاله.يدعه فهده كلها، للأمور المدير الماللث، الخالي 



لقاءااتااس1باهتوح ١٤٦

اقتواط|دوو؛إالأ|رم؛ايد؛٦- 
ثحادلهأو الإمام وجود بعادم الجهاد بجواز المرل حكم ما السؤالت 

ولكنالقيامة، يوم إل الأمة هذه ق ماض الحهاد صحيح، غر هذا الخوابرت 
ن.)؛نل س ن:ر غ؛ن إذاثان ص الأم؛  'Sتل ئن؛نام يكون ان بجن الخهاد 
اشهي يأتبما الأحرى عل تقم طاقة كل وصارت موصى، مه صارت الأتي 

مثلا،أفغانستان ق جرى ك،ا العانة، محمد لا ربإ وبالتال كذا، وفعالتv كذا يعلت، 
النتيجةوكانت، بالعه، عظيمة اعدة مالأفعائى اعدوا سشاك بلا الناس فان 

الأن!تسمعون ما 

وأيىالصوم، عل مدر لا عجور امزأْ وهي رمقال جدق أذوك الئوال؛ 
مطئْالذي الفطر هذا محل يوم إطعام فقاء ناحية من الأمر هدا ل يثساهل كال 
عليهمحنا فإذا الأمن، هذا ثزك لتقصثر أو اثهل ووالدي جدي، ونوفين، أمه، 

الإنأ؟هذا محه الإطعام أط لوأمحزخت وهل الأن؟ 
الزوجلأ:أزأ إذ أبيك، م ليض الإطعام فيك-: اه بارك ولا- ١^١^،: 

زوجته•صيام عن بجم أن 
^نماداتبم،ءلكلإنانفوت،از ولأكأبما،ولأكئانبا،م

حسنرالمممة عليه تجب من عل نجب النفقات، أن صحح اثقات،، جنس من 



١٤٧الأقاءاس،،ونسائ 

نفسعل بالعبادة يمملى الذي الواحب لكن العلياء، عند ايروئة الشروط 
الكلم،.

يومكل أمه عن يطعم أن إخوته أحد أو هو الأن أحب إذا حال• كل عل 
حثي.فهدا م1كينا، 

••©صى•*

^^؟١uL_^lحكماسسااواماواثموكاةواستات،ل٨- 
الدنيًة؟للجان بالية والندمان الزكاة أمواو اّغاث يجوز هل ١^١^ 

إذاوهو الخاصر، المقثر حاجة لدمع لأما بجون؛ قلا الركام أما ا"بمو.اب• 
الأن،لمثويجدوا الدين القراة نزا ؤبمتغل الموجودين للشراء عئلو ربيا اثزثا 

مشارع.ق الزكاة امحتثنار يجوز فلا ا"لخاصي_ين، الفقراء حاجة لدغ وهي 
أهلحاجة عن فامحه الصدقات كانت، إذا نقول: ربيا ٣، الصدمات أما 

مالفإذا الأن، الموجودين ثئرم لا أن بثزط جثي، فهذا يقمنها أن ووأى اتلد 
لايمتايويا؟البلد أهل ؤإذاكان الزكاة: j هائل 

أماالغري، ق أو الثزؤ، ق بلاد من الأحنى اليلاذ أعطها هلنات 
الئتةذهيأونع.

يتولوفالذين الخم أهل بعص لأن مهم؛ جواب وهو الخوامحإ، فحاصل 
يجوزلا الزكاة صالح: غر لكنه نثة بحسن ص.ؤما يتصزفول المعياسمخ هذه مثل 

الLلدفانكان الخاصر، الفقم حاخة ق ثجدث، لأما امغاة؛ أشياة تشافها أن 
إليهم.البلاد إل يقلئ، فقراء فيه ليس 



لق1ءاوااكاوااهمح ١٤٨

محا-ءينلإنوا البمد أهل لكن إذا يقال: أن فكن أوتع، فهي الئديئ أما 
امتثإط.أشياء فيها سثأ أن ماغ فلا إليها 

••هسمق(••

-٩

يشربارالدي الصأححأ الحدث ق يآكلأ،ؤكة؛ر الرسول فول النوال: 
للويؤالفصه يتخد الذي هل ٠، ■جهنم«ر ئاز بطئه ل، محنجر إد،ا القصة ثاء إق 

هووم؟وهل الوعيد؟ هدا تحت يقل 
آنيةاتحاد إن يقول: هن الئلماع من العناء، خلاف فيها هذه الخواب: 

الأكلق استعملت، مواء تسثعمل، لم أو استعملء؛ا سواء حرام والقصة الدهب 
غيرهما.أوق أوالشرب، 

Mاش لأن فقط؛ والئزب الأكل ل اّبجالها عرم إن،ا اضخ: لئ 
ٌتعال؛ قوله لعموم قنيص؛ والنهي والئرُب، الأكل عن ش لد،ا 

لنايهو الأرض ل ما كل كاف فإدا ٍمعاه امحهمأ_ا ؤ، ما  ٢٥٥٤
غرأواستمالهامثلاق للريك انحاذه ذلك، ق يدخل فإنه لامرفيه؛ حيث، به كق 

وماالدراهم، وحمظ الأدوية بعض حمظ ل استمالها أذف ك،ا والثزب، الأكل 
وايالأكل ض ثنى اما ه الرسول لكن ؤإذا هوالشحيح، هذا ذللث،، أثمه 

والمسالةعنل.ي، يرحح الذي هو هذا الحواز، عل يدل، الأنتفاع يقيه عنر فكونه 
العناء.ب؛ن خلاف فيها 

والزينة،اللباس كتاب ومسالم؛ (، ٥٦٣٤)رقم الفضة، آنية باب الأشربة، كتاب الخاري' حرجه أ ا
(.٢٠٦٥)رنم الشرب، ق والفضة الذهب أواق امتمإل تحريم باب 



١٤٩اللت1ءاثغسوذاسس 

حك1ءصاماةنحوغارا:-  ١٠

الننص؟من المرأة ثعروجه يعدتف هل الئوال؛ 
منلكن لكملا، الوجه به يراد ولا الوجه، نعر نتف هو النمص ابواب• 

أصقل.الختهةإل منحتي ومن الأذن، إل الأدن 
النئصمن ليسث لأما هدا؛ ق يدحل فلا والذراعتن الث-ادين قف أما 
والدراعنالثاض من الشعر إزاله نقول؛ ذك مع لكن العرب،، عنت ادرو؛تح 

فإنؤإلأ بأس، فلا مشوها الشعرممرا يكون أن ممل* لحاجة كان إن ذك أشبه وما 
التحؤر٠ئئ.الأدصل 

*•ؤصى••

ساصانحخاصامةاممامم:- ١١
وأفرادهاوالخإعات الضالة الفرق أهل مع المعامل يكون كيف، القوال؛ 

منجهةالثلأم؟

بالئلأم،بدأه فلا الكافز، إلا ان إنكل عل ملم الئلأم جهة من الحواب،• 
أهلعل رد أن أنريا الؤي. لأن عليه؛ رد أن فيجمتا عليلئج سلم إذا لكن 

هجنJا٥إذا فاسق كرجل مصلحه ه،مْ ل كان إذا أما والقناني، اليهود الكتايت، 
اللمئرأمز كإ ممحأحه، ذك ق لأن نبممْ؛ فهنا افب، إل وتاب، منصثه عن ارثنغ 
عزوْعن ئموا حنن ٠،  ٢١بن ومرارة أْه بن وهلال مابلتح بن جركنب به 

ألثقثيعيجل;اش وقول مالك، بن كعب حدث باب ا،لغازي، كتاب الخاري• أ"م"بم ، ١١
بنكعب توبة حديث باب التوبة، كتاب لم• م(، ٤١٥٦)رنم أ، ١  ١٨التوبة؛ت مقنؤأه أفييسلأ 
(.٢٧٦٩ح~ه،رنم)ومحا ماك 



لقاءاوااكاو،الفتوح ١٥٠

مصلحه.هجرهم ق لكن لكن تبوك، 
إياههجرنا لكن لو كإ مضرة الماسق الرحل لهدا هجرنا ق لكن إذا أما 

فهناءاّلأ، ولا صرئا منا يقبل لا وأن يكرهنا، وأن معصيته، ق يتإدى أن يوجب 
اشقال وقد مؤمن، فهو فسقه عغلم مها الماسق هذا لأن الهجر؛ محوز لا 

لما-وأح وهوموثى آ، دال'ار ثلاث يوق أحاْ أف لرجو تحو ررلأ 
اللهدين عل عثرمم شدة من الناس يعصى فان المسالة، هد0 ولاحظوا 

ثثمالرأي هذا العظيم، الغلط من وهذا المئ.افي، وب؛ن بينهم أخوة ينتقدول لا 
أنعلينا إحوايثا، فهم معصيتهم بلعث، مها العصاe الخوارج، مذمإ رائحه منه 

إماهنا فالهجر المنصتة يركول بحسث، مصلحة هجرهم ق لكل فإن ينصحهم؛ 
عليه.وملم ^،_a، فلا مصلحه فيه تكن لم ؤإن واحم-،، أو منشحمبا 

كااضةمماياص1ش؛أ- ١٢
يعلمونلأ ألكنهم أن علمي مع تيجانقن أئمة حلمه الصلاة حكم الثوال؛ 

منفمنهم مشا ق الأءتقادات، ق عقائد^ أممئ منكزه، الثجاسه العقائد أن 
وقئمرمعم( ونت، ل ياق وأنه حالمول، وهم الخلنة ق نحل ^١٥ ٠٢١١أن يعممد 

عقائدهم،يعص من هذا حلمته، ل ه الؤسول عشر والتيجاف الحلقة، ذه هق 
اممه.رمول محثدا أوأن التيلخائ أن تعقد الأن فالت،: الرحل هذا لوماءلتخ فانلئ، 
محتوف؟ولا بماووف ذإغ»م 

والأداب،والصلة الر كاب لم؛ وم٦(، * رقم)٧٧ الهجرة، باب الأدب، كاب الخارى: أخرجه )١( 
٢(.٥ ٦ رقم)٠ شرعي، عذر بلا نلأُن، فوقا الهجر تحريم باب 



١٥١اس«اثضسونسائ 

وأناخيالات، هد0 أن لهم ؛ئ الكلام، هذا لهم ئ أحي، يا إدن الخوابحت 
اا1تيةالهامدة العميدة هذه عن يرجعوا أن أسهل خإ هذا لهم شث، إذا ايلئ، أعتقد 

الخيال.عل 

افجاناؤإن إلينا، يأق ه الرسول، إف أيدا وقالوا! عاثدوا فإذا الصلاة أما 
نحللا ممار فهؤلاء للئجائ، دعوة له الرسول ودعوة إلينا، ياق 

م.
••©صى••

ضاضنجإبيالأخئمافسؤو- ١٣

الأحكاممحاكثالواوممرةمبمذْ للأحكام باك 
َ١٠

محروق،.هو كإ 

وصعل،بحكم الميول عل يكنه قد مكنه، ا)، الإئأن ، معروفوالثوال! 
فهوحشذللئ،، وغير ماله وأخذ صزب الناس! عند حموي، له فنمى الخال، لكن 

هذال يكون وقد الوصص، الخكم إل أن إل محاج ١^ هذا عل محفل 
إهللأئ،هناك فهل الشرعثة، للأحكام وهوممر"" محالمإ~ هو ما الوصعل الخكم 

شم؟
ستضع؛المال من حقوهه وصاريئ، بالشريعة نحمحز محكمه لمجد لم إذا الخوابف! 

نتحرجالشرط بننزلإ نجعلهم ولكن، شنع، حكمهم أن عل لا إليهم شحا'ئ؛إ فإننا 
كأّءمولكن ثنغ، حكمهم أف عل إلتهم لابمحاكم * القيدت هذا لاحفل حقوقنا، مم 

حقه.لأستحزاج إليهم يثحاكم أن بأس فلا حقومه؛؛، يأخذود، شرط 



وقا«اءاسائصوح ١٥٢

أنيمكن لا لأنه به؛ يأحد أن محور لا فائه ثزعا ياطل له حكموا لو ولكن 
اضإل محاي نجد ولا بالقايون نجغموو هؤلاء أن بحجة الئاس ■حقوث، يضيع 

أمحاكلملض وحكلم، ممثل يولهم أن عل إليهم أمحاكم لا أنا ورسوله، 
حمي•:ثم أنتحرج أو حمي، ئرط أم عل إلهم 

••©صى••

:اسه افراديوم حكم - ١٤

الواردللحدث يوجيهكم وما يالصثام؟ الثت يوم إفراد حآقم ما السؤالت 
الواجب؟غثر ل الثبت، يوم صيام عنإيراؤ اللمي.ض أن ومعناه ل-هي، ال 

إلهاِن ^١، إلا ١^، :زم تصوئوا )رلأ الحديث: الحناب: 
قليس الحديث هذا لكن ا، نمثصهءر سجرة أولحاء عنب عود إلا أحدكم نجد 

قالالبي. أل رالصحيحتن(• ل الثابت والحديث أحدمحا، ق ولا )الصحي«ض(( 
)رأصنت،إلإ\.' قال الجمعه، يوم صائثة لأما وقد اجلومغن، أثهاُت، لإلحدى 
}ارهأءطرى((ر : ؛lJلا. ،؛ ؛lUأوئصؤميعدا؟« *ئريدين قال؛ لا. ثالت: أةس؟«، 

إليهأمرت، ^( ٠٧١والحديث، حائز، الئست، يوم صيام أن عل يدل الحديث، فهذ«ا 
قيإثلة لم ؤإذا الصحة، و هدا يإثل لا اللمس أصحاك، من وغثرْ داود أبو زواه 

حالم،لأنه مادا؛ يكوف أن الحديث،: مصمللح ق الهمرة القواعد من فإن الصحة 

يومنحص أن الهي باب، الصوم، محاب، داود: وأبو (، ١٧٦٨٦رثم ، ٢٣٠أحمد)؟Y/ )ا(بي 
الستح،يوم صوم فاكراميآ جاء ما باب الصوم، أبواب والترمذي: رنم)اآإأ(، بصوم، جت، ال

رقمالست،، يوم صيام ل حاء ما باب الصيام، كتاب، ماحه: وابن حن• ونال،: (، ٧٤)٤ رنم 
(١٧٢٦.)

١(. ٩٨٦رنم)الخمعة، يوم صوم باب الصوم، كتاب الخاوي: أحرجه )٢( 



١٥٣الأقاءاث؛،|س،سائ 

هذاوقال؛ العلياء، يعفس ثّاثكه الوجه وهذا به، يعتل لا والشاي منه، أئوى هو ما 
به.يعتل لا شاد الحديث 

والذينوواته، بعض ل وطعن يمحح، لا وقال؛ ثنيا، صعمة من ومنهم 
متنا.صعفوه بشذوذْ يقولون 

منئوح.إنه قال: من ومنهم 
أثريهإن فقال: السنت،، بيوم الصوم جواز حدينا وبئن بينث جخ من لمنهم 

تقتقيلتامئة أو لنيْ تيعا صامه ؤإن عنه، النهي ُو فهدا يتا اليوم لأنه وصامه 
أنهشك لا وهذا أحمد الإمام دهن، هذا ؤإل بأس، فلا النوم، هدا لإصيْس 

الحدبجا•ين حس جع 
أوصنتهبأس، فلا غييْ ْع صنته إن لكن بصوم، السنت، يوم تقرئ لا فتقول: 

الشهرس عثر الخامس يوم أويوافق عزيه، يوم يوافق أن مثل صومه يى يوم لأنه 
أحنالمول وهن.ا به، لابأس فانه عاشوراء؛ يوم أويوافق البيض، أيام تصوم وأنت، 

إذاأما الت، يوم لأنه السستا؛ يوم يصوم أن يكنه أي: ا،لعتثد، هو قاليكن الأقوال، 
فإنهيوما بحده أو يوما فبثه صام بأن بمريم لم لو وكذللئه بأس، فلا لسيبؤآحر صامه 

لأبأسلأ.ّ
••ؤصى••

حيرايثويؤضا*واواشايى١^؛سودلبلاءالممدس:-  ١٥
يمدونهالنصارى كان أثريقيا دول إحدى ل يصزابأ زجل هذا الئوال: 

ثلاثةقل أزلإ ثم الدولارات، من الألأف بمئات ادكناض ثش وكان بالأموال 
عنده،طائلة أموالا بالعتؤ حتى الأموال هل.ه س يضق إسلامه محيل وكان أشهر، 



وق1ءااتاسباالسوح ١٥٤

لا؟أم اجد مترقها التي الأموال حدْ يش هل ت سال إسلامه بعد وهوالأن 

مرعيغثر وجه عل أحدها لأنه اجد؛ محا ابن نقول! نعم، ابواب• 
المحارى،مجممثدات — تعلمون —كإ والكنائس الئرعي، نظرها ل فتينرما 
معابدق صزفها من حن الساومين اجد مق وصزلها المسالمين، متتثرات والساجد 

المحارى.

••)محصق(•*

حىر1ساسهسثءفث- ١٦

المصحف؟للمس ثرط الومحوء هل الثوال؛ 

قيمزأ أن له زكن بوضوء، إلا الصحم، يمس أن محووللإنسان لا ا"بمواب،• 
يكنلم ما ؤيقرأ المصحف مباثزة ود؛ن بينه محول حائلا يديه عل يضع بأن المصحف 

ضرْ.ل ولا الوضوء حال ق لا القرآل؛ يمرأ أن عليه يئرم الحب فإن جنبا، 
يضعفانه به، يتوضأ ماء محي لم ولو حتى مصهلثا، يكون قد أن يمال ولا 

طاهرا؛إلا المراق يمس ررلا قوله.! والدليل ويمرا، المصحم، و؛ين بينه حائلا 
يجمدأثل يربد ^^١ الائد٥ت سورة ق فال تعال اش لأن الحدث؛ من طاهر يعني؛ 

يجئمحإه]صة:آ[.يرد وء لحنج ين عشمحفم 

لولا تعال اممه كتايس، ق يجد لم لأننا ضعيف،؛ هوالمنلم الطاهر بأن والقول 
صحيح،ينجس، لا المسلم بأن خر لكن السالم؛الهلاهر، عن التعبير رسوله محق 

يرشا وأحرجه (،  ١٣٢ ١٧رقم ٣،  ١١٣/ الكبم)٢ j واممراق ٤(، ٦ ريم)٩ مالك أحرجه 
وصححهرجاله.وممون. (: ٢٧٦الهثي)١; قال ١( ١  ٦٢رقم  ٢٧٧الصغر)٦! 



١٥٥ا1إاق1ءاصدييىسالأ 

ةهن0مادا بملهنة حئ يثرزص تعال؛ افه ماو ك،ا الئطهر ص الطاهر لكن 
لأؤنيتييآم\سهلاكرة:آآآ[.

وجهعل حميه من أول والثق القرآن لثة ي المعهود عل الحديث حمل فيكون 
همحائل بلا يمثه أن يجوز يقولون• الذين حتى بالأتماق، أفضل هو ثم بعيي•، 

لمإذا الأن فأنت طهازة، عل إلا بمثة لا أن الأفضل بأن الأخرين مع يممقون 
يقول:من محي لينحك وأبرأ لك؛\ص أقفل ذلك صار طهازة عل إلا ممثة 

الصحف.ص محي الوضوء من بد لا إنه 

••ؤحمى••

٠اسوم الإفظرأوإك«ظو اضاءبئ سوم بيئن،ل ^٥٥^، ض حكا؛أ - ١٧
الصوم،أوإكإل الإفهلار ؛؛ن المضاء صوم 3، رددتيه من حكم ما الئوال؛ 

الفجر؟بعد إلا ثوى وما الفجر، بعد أمسك وقل• صائم، لكثه 
الفجر.بعد إلا ثوى ما أنه دام ما صحح غير صومه الحواب: 

القصاء،أداء قبل الكل يصح لا إنه يقول: من قول عل هدا ثملا؟ يقلبه وهل 
الئ،الأثام من لايمأ لكنه يصخ، اكاي المنل وعل ملأ، أن;نمئ يصح لا 

قبلالصفام وثوى صام من أما رمقاف، قصاء بحد إلا تكون لا الست، الأيام لأن 
أويقطع.يتث هل تردد النهار أثناء ول واستنث المجر 

أنيد لا لأنه يردد؛ أن يمكن لا رمقاف ق القصاء، وغير القصاء ق هدا 
يهلأن وذلك، الصحيح؛ المول عل صومه يتطل لا فهاذ>ا القصاء، ق لكي يقي، 
بؤ•المجزوم عل محي لا والتردد جازمة، الأول 



لق1«اتاس1با1ذمح ١٠٦

صومة،بطل لا؟ أم ^ هل اليوم أناء j ردد ^١ قاو: من العناء ومن 
ينكنلا فهذا المجر، طلؤع بعد ينوإلا لم الذي بخلاف، يطل، لا أنه والصحيح 

مصاوه.يصح أن 
•)محيت(•  ٠٠

١٨-

تروقالمران، حلمات، ق وحاصه المرآذا يمزوول ممن ممرا أزى ١^^١^ 
الهز؟هذا حكم ما حركه، أو 

يمسأينالماس بعص لأن بأس؛ فيه ما فهذا تلقائيا حاء إن هذا الخواب،ت 
نحنذللن، ومع وهوبدعة، محوز لا فإنه لتبديا جاء ؤإن التلاؤم، عل بالهر — —مثلا 
بلمبممدي قد لأنه الهر؛ ترك عل أنمنهم يعودوا أن تلمائيا ت؛ترون الذين ثحث 

أمرمئريغ•هذا أن ؤيظن عثرهم، 
••)قصي•*

حىرئجإإواىا؛سمواسي؟- ١٩
للززحات،؟النماء كغل والفئة امالدف حكي ما ٠: 
والغصةالدم، س ا-ائلل يوجز أن ان للإئحرج لا به، بأس لا الخواب،أ 

موكل مباحه، هنا المناؤع لأن ساعت؛ن؛ أو أوساعه أويؤمن يوما يلبنة لامرأة 
علته.الإجارة عمد ثبوز مباح 

••ؤمل(•*



١٥٧الاق1ءارمحصسس 

اومميه،ا:حفم- ٢٠

ظل،محا التي المحج انموو و الأن يوثنوف اةس من كثة القوال: 
اشجزائم الأم، هدا الضوءعل ض،شدإس والعض لادكزى تنئهم 

خذا؟

عمومق يدخل لأنه ؛ ■^١٢للذكرى يالصور الاحمماظ أن أرى أنا الخواب؛ 
-مته؛لأنننيمحاقوله:

بمعولأومثانحهم أوإحوانم آباءهم يعظموف الذين محي ولهدا بممظيها، يوحي 
فيه.ثالث، لا حرام وهذا حاإوسهلم، أماكن ل معلقه صورهم 

رخصةأو شخصية، ب2لاعة عنده — —مثلا إمان لحاجة، متنها الذي أما 
يه.بأس لا فهذا المستقبل، ق الصوؤة لهذه محاج أنه يتوقع أو القيادة، 

••©صى••

٢١-

يوحدلا الساجد بعض ق لكن الحمد— وطه الأن— الساجد كره رى القوال: 
أمأحرى، مساجد عإيْ ل دراهم وصع أفضل: أييإ والإمام، للمودن بيوت فيها 

البيوت؟ذه هق 

إمانفمثلا: أخرى، اجد مماؤة ؤ، الدداهم توصع أن الأئصل ابواب: 
ألم،،ثلاثمئة عنده وبقي ألم،، نبنمثة السجن.  tJLftعل وأنفق ؤيال مليون عندْ 

كتابومسلم; (، ٢٣٢ رقم)٦ آم؛ن، أحا.كم; قال إذا و1ب الخالق، دء كتاب البخاري; أحرجه )١( 
٢(.١ ٠ رقم)٦ صورة، ولا كيب نه بيتا اللأتكت تدخل لا باب والنية، ااابس 



لق1ءاتااسابالسوح ١٥٨

والمؤذن؟للأمام أوييتئن سا ما اينير أم مجدآحر ل أصعها أن الأفضل هل يقول• 
أعطيت،بأن وكيلا كنث، إذا خصوصا أحرى اجد مل ثصعها أن الأفضل نقووت 

والودن؛للأمام تى بناء ق نحريها أن لك، يجوز لا فإنه اجن.؛ الملبناء الدراهم 

يكن،لم أم ست، والؤذن للإمام كان مواء ميقوم فالسجن، هنا، حاجة ولا 
بحاجة•لس لكن والموئل، الإمام وجود عل محئ أنه صحح 

••ؤسى••

الفطر:سدنة وجوبااخواج احتلاذاساءؤب( - ٢٢
الإطنامعن المؤول هو إنه الخاحز: صيام عل الإجاثة أثناء ئاثم الئؤال: 

كالزوجءه عن تسؤولأ كاو من الفطر صدمه عنه محرج لماذا إدن مسه، عن 
زوجته؟عن 

اص،من ^١ فان إخمائا، فيل ^٠١ فيك-: اف -بارك ولا الحزابح: 
فالزوجفطنته١١، عن ءثاءلمإ إيمان كل ررإن ٠: مول١ يخذاهث الشوكاؤ، ومنهم 

^١،.١۶بقية ولا ابنه فطنه ولا زوجته فطرْ يلمرمه لا 
أنفسهمعن يجرجوف كانوا الصحابه لأن منكنى؛ هل.ا إن يقول: من ومنهم 

إليكون ما أقرب هدا ولأن تثني، مهذا فتكون ومودتبمم قرابتهم ذوي وعمن 
التت•عائل بما يقوم التي، الثمي 

محاطبإنسان كل أن وهي العادة، جرياف إن وأقول: الأول، إل أميل لكني، 

الخرار)ص:ا<أ:أ(.)ا(م:نلالأوطار)؛/؟؛آ(،والسل 



١٥٩اس،،ؤنسائ اللقاء 

نحرحواأن ئادرول وهم عنكم آحؤج لا اليت صاحب أن لو بحيث ه نفعن 
ننسهعن تمج الرجل بأن جاينة الأن العادة دامت ما أهول! لكني أنفسهم، عن 

العادة.هذه عل يئ نوعائكه، 

••هصى••

\لآنيجه\'مس- ٢٣
يتنوريعضهم )مماه(، من الآذمي لمموير بالئنيه ضيالإكم رأي ما الثوالت 

للدكزى؟متنور مت٠افتا شخص يكوو الأنمار بعض ق للدكزى، 

من^ أ1\أ هذا، لا أ0 هذا؟ كيف هذا، ماح لا اداب: 
هذا.من لاثدري ورائه 

وحدت،أما قور ؤإذا تمه، ء بثي نْني ولا نمه أنه أرى فأنا هدا وجد ولو 
ظل.له يكون الثمى ق يمنى ان مثرإيالفلل، مثل هده يعنى• بصورة، فليستا 

••0صق(••

راة1ان!^١^ ٠٥١وقذأذان حملم\1)ص - ٢٤

يودف؟وا،لودف رمقاف ق ه ثرب مذ حكم ما الثوال،ت 
عليهوحب الصم رأى إذا إلا يودف لا المردف كان إذا ينظرت هدا الجواب؛ 

ررإداجيد؛ بنمي نيم مل أحمل الإمام روى لكن ينمع، أن حنن من يمسلئ، أن 
آ.ر منه،، حاجته يمضي حص يفعة هلا يد؛، عل والإثاء ١^١٤ أحث."كم تخ 

(.٥ ١ ٠ ٢/ ) أحد أحرجه ( ١ ) 



١٦٠

الوذصهؤلاء لأن وامع؛ هدا ل فالأم الممويم عل يودف الودق لكل إذا وأما 
يوذنووالمغرب ق ونحيهم سهد، لا قالوات طائ؟ الفجر أن سهدوف ؛ ٢٠٠١لومك 

علالتوذت•

لأتمدمد1،؛ لم والشص يوذنوو الموديى تمعوا أمم الثقات وأحآرف 
المؤذنينأن —الأن— عالمنا وحب الشمس، يشاهدول ولا الصم يشاهدون لا 
هذاق فالأمر ا، ١^^ من أيد-إلم ما عل يوذنوف إنإ الفجر، عل يوذنوف لا 

•بأس به لس وهويودف، شيئا أوأم وهويودف شرب إذا وابع، 
أصل.له كان إذا يكوف إنإ والاحتياط أذرى، فلا احياطا بمضي كونه أما 

••)محصى••

دن،لساميخمالأص{- ٢٥

الائى؟يوم صيام مقل ل حديث وزد هل السؤالت 
ذلك؟عن فنتل وامحس، الاثى يوم يصوم الئي. كال تحم، ابداب؛ 

عملأذبنرض ماجب العامحن، رب عل الأغإو مهإ ينرض ®إئمحايومان فقال،ت 
ويوممحه، ثيدت يوم ررداك ذقالت الأسي؟ يوم صوم عن وسئل ٠، صائم٠٠ر وأنا 

َمحئف-أنملءمح-''''• 
مهمنشيت ( ١ ) 

باثلرالمرى أم ثقويم ض المسزوله الخئه ابهه تقوم أن مل الرمية، يتلك، خاص محيا 
المجر.دخول ونت تحديد ل أخرى مرة 

تاني والن٢(،  ٤٣٦)رقم والخميس، الاثنين صوم ل باب الموم، كتاب داويت أبو أخرجه )٢( 
(.٢٣٥٨)رثم الني.، صوم باب الصيام، كتاب 

(.١١٩٢)رثم شهر، كل من أيام ثلاثة صام استحباب باب الصيام، كتاب لم؛ مأخرجه )٣( 



١٦١الاقاءاصونسائ 

تثنأوى تادأش:وثبمال اءو(همممم تبض) - ٢٦
وألْلاد4ممه> ي ءؤث؟بان تعال؛ اش قول ق الؤراءؤئتي،، وجنه ما الثؤالت 

)ام(؟صمح عل [، ١ ٠ نسأ: 

لأنؤثبمال4؛ المنادى؛ محل عل معتلموفة هنا الطل أن وجيهها الجواب؛ 
فعطفتاشئب، فمحلها نصت،، يدل ق الضم عل مبث تقول؛ مثادى، هنا )■جبال( 

الئمظ.ياعتباو لا المحل باعتار رجلمال( عل ءذْ 
*•هصى••

صوماثمتبذقإرولإيمدالإبمداتامصومد*ضاى:' ٢٧
من\لئن؛ عل ؟كون ®كاف فالت؛ أما رة؛.بمءا عائشة عن مل الثوال؛ 

فهلِز«رن، M اض زئول بمان تجاف؛ ل إلا أنمي أف أنتيع محا رنفاف، 
توجيه؟هناك أم الئئ، تصوم لا كامش أما ذلك من بمهم 

مئزوعهتكوف أن يمكن لا فيه، إشكال لا أمر هدا الئت صوم الجواب؛ 
منستا أبته ئم رمصانى، صام رامي ت والحديث رمضان، اف الإنانم إذا إلا 

اوالإنأن فكإ م، قد رمقاو يكون أن بمتفي أبنه* *م وقوله؛ ٠، نوال*ر 
؛،Jiأيام لأن الثست،؛ أيام أيصا كيلك قبلها، البعديه الظهر راتبه منه لصح لا 

يصح•فلا الفريضة، بعد الرانته بمنزلة 

كابوملم: (، ١٩٥رقم)•رمضان، محاء يقض متى باب الصوم، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
(١٠ ١ ٤ )٦ رقم شعان، ق رمضان تضاء باب الصتام، 

رقملرمضان، إتباعا شوال من أيام منة صيام استحباب باب الصيام، كتاب مسلمت أحرجه )٢( 



لق1«اتااكإباهمح ١٦٢

البمى؟أوأيام عاشوراء أويوم عريه يوم لاتحوم أنما عل يدل هل قل؛ لكن 
لأنبعرب؛ صامتهافليس إن قدتحومهاوفدلاتحومها، افرأعلم، لاندري، 

—فهو—أيصا تحمها لم ؤإن جائز، موثع الفرض قبل والممل موثع، وقر القفاء 
الت3لوع،ئل بالواجب الإئان يبدأ أن متقي الفقه لأن فقهها؛ عل بغرب ليس 
المريقة®تؤدى حش ناقله لآ"يهبل افّ ُإن هؤكهنئ•' أبوبكر أبوها ءال، وقد 

قبلالسلم، صيام لكن محل، أمر القضاء قل النقل صيائها حاو، كل فثل 
نقمهوثحن لما، أممه ييمهقهك عاتثه لأن يصمها؛ لم باما به مقطؤغ أم المضاء 

أنيمكن فلا لرمضال، تابعة السلم، أن ه الرسول قاله الذي الخديث، هدا من 
إتمامه.قبل نصام 

أثامثلاثه أويصوم البيض، أيام j يصوم ه الرسول أليل هائل: يقول ئد 
معه؟٣ لم لماذا والخميس، الامحن يوم أويصوم شهر، كل مذ 

حائض؟وص الرسول صوم وقت، يكون أن يمكذ ألا فيقال• 
دليلا.تكوذ لا الحمماله الأمور فإن ولقدا يمكن، 

••ؤصق(•*

شالأوقاتمضاتيمنح1تينا:- ٢٨
قيصلوما الأرضة الكرة شإل ق يعيثوف الدين للمساماث بالنسيه السؤالت 

هناك،أسكن لا أق عل عريلأ، يكون فالصيم، النهار، ي للأوقايت، يالنسبه لهم 
الن.ينّألنيإ فلمإ أمبوعبن، عندهم يقسن، وقل• فسألوبي، هتال إل ذهست، ولكني 

(.٠٣٧  0٦رم ،  ٤٣٤شيبة)U/ أيى وابن (، ٣٧• ٥ ٦ رم: ،  ٤٣٤الرزاق)U/ عد أحرحه )١( 



١٦٣الالق1ءاس>يىساىات 

فنواكمأعلم انا افتهم، لم البلد، نفس ل الحنوب، ق تبمم التقيت وقد هنال يعيون 
المدو؟هذا تحديد استهلُت، ما أق إلا محيره، له يقدروا أن وهي• 

عنحدث لعا . الرمول، لأن ددر0؛ له يقدروا أتيم ثاللج لا الخواب: 
يومصلاة فيه محفينأ هل افب، وسول يا قالوا؛ كثنة، يوم اول، إف قال؛ الدجال 
ماثم محيره، اقدروا لهؤلاء؛ نقول هدا فعل ٠• ددر٥اار له اقدروا ارلأ، قال؛ واحد؟ 

القدر؟هو 

تعمساعة وعشرون أرع يعني؛ يصما، نصما يثير يقول؛ الع1،اء بعض 
ليلفيه لهم ذكان أقرب إل يئظث يقول؛ وبعضهم صلوات، حمس فيها وليله يوما 

سثاهااممه لأن م،كه؛ توقيت، إل ذللث، ق يرض يقول؛ وبعضهم به، فيأحذول ومار 
إليرجع فإنه المنهلقة ل العمل تعدر دام وما والمرجع، الأم ؛٠۶؟، الئرى، أم 

الأٍل،رسالآم.

ؤيسبمزواحولهم ؛،ا يعتنواأن الثلاثة؛ الأقوال هده من عئدي قول وأقرب 
فيمطرونيتحماإورا لا وأمم مشمة عندهم محدث أنه قدر إذا الصوم ما أ،  عليه
ءه. .ِ!ُ  أضم ل يقصون 

٢(. ٩٣٧رغم)وصفته، الدجال ذكر باب، الئاض، وأشراط الض مماب، لم: مأخرجه '( 



}قاءاتاسالسدح ١٦٤

n واضوذ،سائامح
ه

وأصحابهآله وعل محمد، نئا عل ونلم اش وصل العالن، زب فب الحمد 
بميتأما الدين، يوم إل بإحسان وسبعهم 
سمى)لقاءالتي الكاءات من اك يعد والخننرن الزاحد الiماء هو فهازا 

هوالحاديالخميز وهدا انثؤع، كل من حمس يوم كل ^ الش اقتوح(، الباص 
.٥١٤١٧عام المعدة ذي شهر من عنر 

لهيتنيخةاطا)و1ت:
افبكلام مسثر من ء مل عل بالكلام العائم- -م0 -كا اللماء هذا مؤح 

محل•

جئُؤهثحئ تقمأ ثم اديل ئمود تثال؛ ئؤله ثسثر 

هجنن ■حمت تثمأ كم يل إي قمحي دعال-ىت نوله إل سبق ما اُثهتنا 
فوعظهم،عفيهآصْؤقلأم صالحا ثثك إليهم اش أرسل الذين هم ثموذ؛ لاشت:ُآأ[، 

محؤإل بإصاءتها تعال اممه سرنها التي الناقه وهي آيه، لهم وجذل ويكرهم، 
ه]اكسما[،;.؛^4;، أش محرثثول ؤثال ثوق',مم\ق: قال ط الكرتة، 

أوتمحروها.فيها، ألثعبنوا افب ناقه احذروا أي• 
بجيومشوهؤث/بم ولهم الثامة، بئر يسمى• منه سرب بئر لها المائة وهن«ه 

يكرواالناقة وهذه يوما، يثربوف وهم يوما سرب ءالنائة يئربويه، ١؛؛، ]الثعراء؛٥ْ 



١٦٥الأقاءالواءدواسونسائا 

بدلأحد إلا منه، ثنزب الدي يومها ل البئر هذا من يسممي أحد جاء ما أنه 
ؤثؤف؟أم هوالواير هذا هل أعلم ذارتح ثيبه، ما مدر لبنها من مسا 'ثن7أا 

إتجاإذ النوق؛ نماني لبمت لاقه أتجا شك لا الناذ هدْ خال، كل عل لكن 
أوصالح وثوعد٥^٠ وأتوا، كدبوا لكنهم عغ؛جل؛ اممب آيات مذ ايه 

I،jiiؤلهذا ؤإنكارهم، كمرهم عل زالوا ما ولكنهم ايام، ثلاثه دارهم ق يتثتعوا 
بماه•*ئ ثقوالم قويإييل ؤوذ< 

الأوؤينمى )الحجز(، ينش مكان ل موجودْ الأف، معرويئ وديارهم 
أننغعفي4آصْؤئم لكن4 توك؛ إل دهائه ق . الئي بما مر وئد ثمود(، )دياو 
٠•وقع الديار 7ءذْ مر جتذ 

اكدلإن-إلأأذ:فونوا;اىن،وشكأويظواإلسالأمام-ص 
وقوله!ا، أصا«م#ر ما يصيتئم أو ثدحلوها ملأ باكئذ كوئوا لم ررهإل قال؛ 

قد؟5ونالحش، العدامت، مى اصايم ما به يزاد أف منه لايلزم أصابممء، ما اريصسئم 
والممر.الإعراض مذ وماأصائم الحش، العدامط مذ ماأصائم اراد 

باكذ،عتز وهم الأماكن هد0 إل يدهبوذ أناس يوجد إيه هائل! يال، فلو 
بج،؛؟^^١^١ 

وجهم؛مذ هذا عل، الجواب تموذ■' 
ع1و(ولكنه بهذا، يصابوا أذ يؤكد لم ءفيمحأئ؛ْلأئم الرسول، أف الأول! الوجه 
الهايأ)ذع(.اظر: )ا(أى:سو.

وسالم؛(، ٤  ٢٣)رقم والعذاب، الخسم، مواصع ق الصلاة باب الصلاة، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
٢(. ٠٩٨ ر رنم أنفسهم، ظلموا الذين اكن متدخلوا لأ باب والرقائق، الزهد كتاب 



1ق1ءاتاسباممتوح ١٦٦

هؤلاء.ُناأصاب يصابواأو< أوخشيه حوماعليهم، ذللت، 
أحدبإ دوحل.وا ال بدلاك المراد ؟كوف أف لا ت مول، أن الثاق! الوجه 

عنأمايتهم التي والئنثه الرجمه وهي الظاهرة، الحئيه القوبة مل هزلاع به 
والإعراصالاستكبار هو الذي المل-،، مزصى يذلأئ، ا،لراذ ؟كوف قد آخرهم، 

ايام.هوثلاثة هدا ه ■w؛o حئ ثقؤأ ثم نل ؤإذ 

آلثتسثؤثأ-فثتهي ع؛هلم، ص يزجئوا ولم 4، رغم ر عن ثتدأ ؤ يعاون مال 
قلإوصتحه، وجمة هي صعمتهم التي الصاعقه ٤[، ]الداريات؛؛ ه تفلئن ؤئم 

أموائا.وقتامهلون يتهاونل بعض إل بعضهم يظر ت أتم، ه تمحق 
ه:ضي؛بم زثاك>وأ ثاٍ من آنتثكيأ يا ؤ تعال: مجيرقؤله 

أي:لالداريات:ه؛[، ه •ننصلإ؛ن َكامأ ^١ ئاب من أنتهلتمأ محا ؤ معال: مال 
ثتصزأف بعضهم يتمأكن لم أي: ه تضى ؤوماَ؛امأ موموا، أو انتطاعوا ما 

بز،صاظكواصمض•
—والثلأم الصلاة ~عاوهم رسله كدت، بمن تبماثثوبمالا افّ يمعل وهكذا 

^١٥٥^رثه دعا الننر. فإف الأمة، هذه عن ربع المنتآصل العذانم، أف إلا 
يقتلأف وهو آحر، ب؛ية ابملوا لكن ءامة~ بعقوبة ~أتم،• عامة يسك يأخدهم ألا 

إلإالأمه هذه فإف ومع؛ كدلالث، والأم بعصا، بنضهم وينبئ بعصا، بعضهم 
ملها.مى الأمم اصيت، كإ عام بعدايتج شنر 



١٦٧الق1ءا1>اءاا،ؤاسذاسائ 

كإ\لث]1بيوو؛، الخلفاء ومن مند بينهم بأسهم اف جعل باق أصيبن ولكن 
هدا(.الفتن)ةت\ذإلثنمن١ ^^٤^١وحصلت وعئ علعتإف احتلموا 

امةيل ممط، الإجابة أمه هي لبمت بينها يأسها جعل التي الأمة هده ثم 
مثاؤئهاالأرض ل واللأء القش من حصل ما موو؛ ولهدا الدعوة، وأمة الإجابة 

الأمةهن.ه عقوبة وهي للمعامآ، نتيجة هو فإيإ الكفار؛ وعر الكمار من ومغاربيا 
مض.بأز يخهم دص ١^ أف 

ؤاْكاثأ ينئده دوثج ؤ مال؛ قؤله مثخ 
أي!]الوارو1ت:آ"أ[، شّق\اواه رما ْكانؤأ إمم نل من نبج ورم ؤ يعال؛ قال 

uتاهمن آلا نق أك فيهم مل نوخ الرّول ^١ ^^١، 
ؤدٌآيزهئوا لم باش~ "والمحال ولكنهم ويعظهم، ؤيدكرهم، اممب، إل يدعوهم 

٤[.> زهوي: يده معهُإلأ ءاس 

اصشمملعغتلهتِكلوأ دعوتهم ^كثما وإل ؤ يةول1 ءثؤاكلأهؤى!م إيه حتى 
ينمعو١لثلأ ه ءادايتر ؤ، امنعم أؤج،تلوأ ]نوح:لأ[، ه مامتتر ؤآسسوأ ءاداخم محا 
—،٤٥١٨١١، ٧٥١—نال يمزوْ لتلا •با يعطوا أي! ه بامم ؤوآس-تنشوأ يقول، ما 

عله ؤود/عأ يمعل، وما يقول، ج اللعصاء مى يكون ما عاية وهذا 
أنثكارإهلرح:ي[.ؤوآستك؛ااأ 

^١^ء نئن لا م قبالضلأصمُ: قال ما ءكانآحث 
]القمر:'١[.تنيره ١٠مثلؤي ^١^، ربه• ودعا لنوح؛ا"ا[، 



دتاءاتااسالفمح ١٦٨

بمآءقنج0;ئأءأ'محمحثاأدقُاواهممق:>؛_؟^؛^1. 
ثصيبعليهم س؛كوو أءلم~ ~واف ؤلهذا [، ١ ٢ - ١ ١ ]النم: دره مد م مق أص 
مشنسه ئنة شن راؤس ١^٢،; كدبت أمة اول هم لأمم شج/الأ عذاتحا مذ 

ابنعل فإل منا؛ قل مذ أل ك،ا الماةةااراُ، يوم إل بما عمل مذ ودرر وررها 
هوسامذماكا:لإليرمي•آدم 

•ه لش؛عوث ناة اسل بميمها ثالسمة ؤ ت ينال فؤبؤ محّثر 

مفعولالسإءت ]الاواريات:لأ؛[، لمبجعنذه  ljUثيمهايمحي عغجل• محال 
تعال*اف مال ك،ا بقوة، أي• ؤعفيده وموله• المإء، وبتيثا مديره؛ محن.وف لفعل 

كإيد، *خ ولست القوة، أى؛ هنا مالأيدي تالبأ>'آا[، نداداه س-تعا ءوق^أ بقنا وؤ 
يبح،؛ Jl^jكإ أيدا، قد آد مضير؛ هي ل الناس، بنص يظنه 

وأفعظيمة، ثديية قوية أنها عرف الءاوا'ت، ق ودمكر يأمل إذا والإئان 
عيججل•بامحها دوْ عل يدل موبما 

يكشرأكل الإوار-ت، كاست، ولهدا لأزجائها، لومعوق أي؛ لشيميآه ؤؤ، 
مذأنتع ق5وئ هدا وعل حان-،، كل مذ بالأرض محيطه وهي الأرض، مذ 

ثقا:ستا.إلا للسإء بالمة الأرض ولبمت، الأرض، 

ه:أمدون ئتت؛ ^؛٢؛^،ر؛iننها ينال؛ ئؤله محلا 
جعLلناهالأهنها، مساها أي؛ ]الئاريات:حأ[، ه رأتثها ؤوآيي0 ثعال؛ مال 

نهله،ولا صعبه تعال افه غئتفا لم خا، ويتثتعوذ إليها يأووف كالؤراس لهم 
(.١٠١٧)رنم تمرة، ولوبشق الصدتة عل الحث باب الزكاة، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 



١٦٩حوزالأسءذاساهت 

لكثولو عليها، البقاء من أحد  ٤٢٤٤ما وحوْ لينه لكث لو متوئطه، هي بل 
ؤءوىظ: اشُ ؤءنفها ي لكث ولكنها حا، الاثفاع سلكتكنأخدين 

١[.لاللك:ه ألأتوره وإثم نرض، من ^١ متاجا ؤ،  ١٣٠١٠دلوثُ أمحرْى لم جمو 
جعلأذ تا;لثرةاث مسه عل أش لالداريات:هأ[، ه آلتنيدون مال<ت ثم 

•مصاؤهم متقيه ما عل تتا يتثتعول للناس مهادا الأرصن هذْ 
••هسؤ(••



لقإءاuاكاyاهمح ١٧٠

َْم0م 

*دكرات؛ض ثديهم U بسبب ^١)^الوحم حياتولى ١- 

بيوتل ؤيوجد للرحم، صله يزورهم وهو أقارب، له نحص الئواوت 
يعلىلا المنكرات وهده الزم1ن، هذا ق الثثزة الكرات بنص ١^٩٥!^ هؤلاء 

الصلمههذْ عل يمي لكل يمعل أل ثتصحوُه فبإذا حضور0، بعدم ولا بحضولأ 
اوجم(؟)صلة 

كزعر نجب أي؛ المث، الفروص مى الرحم صله أف ئك لا الخواب؛ 
ه■الئي ياو كإ الدنونم،، كبائر من الرح، قهليعه لأف رحمه؛ يصل أف ان إن

م«رن.ماؤ الجنئ ارلأ:نخل 
وعيحمورْ اقفية الأشيا؛ ثارنوذ أثارنم، له الرثل هذا كاف إذا ولم 

اممب،أيام ؤيدكئ٠^٢ باض، وةئدهلم م إليهم يدم، أف فعليه حضورْ، 
بعدممعذور فهو ثيتدوا لم ؤإل هوالطلونمج، فهذا اهتدوا فإن اطب، وئذوهز 
كافياثا بالكتابة، يرابلهم أو بالهايثب منعهم أف؟ؤلم ويكفي إليهم، الذهاُب 
منكر.عل معهم نجلس أف بد فلا إليهم دم، إذا لأنه مندورا؛ 

الإيممن عليه كاف يئاريهي أف عل قادر وهو ئم عل قوتا حام نن فإف 
آثءاينير سمنم إدا آن آلكئف ؤ عؤؤمحفتر يزد ومد ؤ ثعال؛ لموله عليهم؛ ما مل 

الركتاب وسالم؛ (، ٥٩٨٤رقم)الرحم، قاطع إثم باب الأدب، كتاب الخارى؛ أحرجه )١( 
(.٢٥٠٦رقم)الرحم، صلة باب والصالة، 



١٧١سءاماحدواصوقسائ 

ةثأه،دهإدا إقؤ ءهممء حديي ق عمصوأ حئ معهم مندوأ ئلأ بما وململأ بما وئر 
أوبالكناية.بالهاتم، يصلهم أن يمكنه لكنه الخالة، هذه ق وهومعذور [، ١٤■]الماء: 

••هيى••

بميممذ ورثته وبميت دو3، ثم الأراصي، ل وبجري محع لكف رجز القوال؛ 
أعم،الذي للعام الزكاة فيها تجب فهل شيئا، منها يبتعوا ول؛ رمحه لخصر كاملا عاما 

وماJه؟

ثوواكانوا إذا التجاره؟ بذلك، ثووا هم هل ت الورثة هؤلاء إل ثتفلؤ ابواب• 
فليست،التجارة ؛، ؛[JUيئووالز إذا أما الموض، زكاة فعلتهم التجاره بذللث، 
التجارةاف الإئيزي أف العروض ق الرلكة وجوب ثزط مذ لأف زكاه؛ عليهم 

فالستاصت، ياخذ ثحص وكل يبيعوف ثم مسم مش يتتظروف كاثوا إذا أما بما، 
.ص

نلكم•عليهم 

••هسو(»

ءُءَُ 

مضمإاسماتإشساماوب:٢- 

علرجعوا أبمم إلا حارجتث، متعجلث خ، مذ حرجوا رقمه الثوال؛ 
رمك،مذ ومنهم اكس، عروُب مل رمتم، مذ فمنهم الحمرات، هزئوا الأرجل، 

المتاحريذ؟عل( قاذا الثس، عروُب بمد 

مزمك، يذ حرجوا هزلا؛ لأل امحع؛ عل ي لا أل الظاهر ايواب؛ 
يأحروالكف إذا الغروب، إل ياحروا والدين، ورموا، رجعوا لكئهم الشمس؛ عزومج 



اق1ءاتااسالصوح ١٧٢

بعماحتارهم•لأثمثأحروا علتهم؛ ّتيء فلا للرحام نظرا 

وىهيا؛مججذس:ائءلأدبيىالروجيذ« ٤- 
عاليها،أقار-ها بعضن تألم نتيجه حلاف ووجها وُين صاربينها امزأة 

المعاثرْيطعت والتاثم التأر شدة من ولكن الزوجهن، ب؛ذ كثترا ق ما وهو 
فإأومابله، عله يظهر ولا ممتاما عته محتجب صاريلم، حى فيها، وتاذُت، الزوجيه، 

بطفإلا الزوجتن شؤون ل بمدخلوا أذ الأقارب نخدر أولأت الخواب: 
فهداالإصلاح، أجل من الأقارب، يثدحل أو الزوجان طلن، إذا الزوجم(، من 

ثتيءٌم،والإصلأختي
لابغالزوجم، ثوون 3، سدحلوا أف للاقارمح، لامحل فإنه إصلاح بدون أما 

أذ•؛٥١^^ باق— —والعياد الأقارمحت، بعمى لأف الإصلاح؛ يريدوف لا كانوا إذا 
لأبنهم،يتحروا أف محاولول الزوج قو ثى كاثوا إذا أو مثلا، لابجهم بجروا 
لردجثؤ•الزوج أوثى لروجها، الزوجؤ بى والعبمب العصسب، نار يزجمجوف فتجدم 

ب؛نللممريق محاوثة لأثه الدنوك،؛ كبائر من وهو حرام، همدا أن شلن، ولا 
مانهما ؤمتعلمو0 دعالت اممه مال، كإ الثحزة، عمل من وهدا وروجه، المزء 

بمدحلوا•أف لهم محل فلا [، ١ ]الهمة:آ• ه سمحو، أم ؛؛٤ يبء بمرمحى 
إذبالخيار؛ هو الأن فئوو؛ عنها، ّتألث، التي المعينة للمضؤ يالمة أما 

هكذا[، ١٣• تال-اء: سعتهءه من حفلا آئم همتير ينثرها وإن ءؤ ويركها طلمثها فاء 



١٧٢الهاءاماءاوداث؛ص،وادائ 

رأيافإف الوصع، ق يطران القاصى من طلب ثاء ؤإذ ءغ؛جل، اش قال 
بدونأو بعوض الفريق رأيا و1ف ^j(، مقيده يريابجا ايى بالشروُي اا:قاء 

بثّها•الإصلأم فحاول لغرمها كنث إذا لكن إليها، مامحم عوض 

لحصل اجح إل أمني أف وثل نتم، ثو حجه أغطيئ، رجز أئا القوال؛ 
الخفتمت آلخج، من فتنش يدي، ؤإحدى رحل ق م إل أدى مما حادث 
يأخذها،أن ورممى ل، حصل بإ علم وصاحبها هذه، السنتمر حلال، عندي 

بمةونتعي فيها الخج يوبمت؛، الله~ ثاء ~إن السنة وهذ الح^، عن ستتن فامتنمت، 
الزحام؟لبدؤ اُبمنرؤ رجم عل أوكز أف قورل فهل المال، 

لا؟أم عليهتنين عندي بقل الذي المال وهل 
هذاوقؤع ويث، لأف العام، هذا بالخ^ ل اذف قد المال صاحم، أف عل، 

صاحبهامحي النهود فقال: مودك، وهذه وقع، الذي هذا له: قلت، ل الحادمث، 
يآحدهاأف ئزئص -بما، يوكل صاحلمها أف عل حنص-أ، ولقد ريي، كيم، ودبرها 

محنا.وحزاكماف ولمْأجدنتنياحذها. 
لالأو والإشكال به، فخإ بالمال محإ أذ ائال ذاح1، لك أذو إذا الخراب: 

آخرق ؟كون ما غالبا الزحام اعه، ّوعئرين اربعا م،شثا ليس والزحام الرمي، 
وقJآخز١ت،، إن عثر( والثالث، عثر، واكافي عثر، التشريق)الخادي أيام ق النهار 
عليوكل أف ال لإنمحل ولا الزلخام، تخف الليل- هف بند ق -لا الليل 
الليل•ق يربي أف أوعاجرويمكنه ، ١^١۶عل وهوقادر الخمرات زمي 





١٧٥الاقاءاوواحاوواسونسائ 

أمحهم؟إل الخصوو من يمنعهم يشعل مثعولوف هؤلاء هل نظر: الخواب: 
مثلأذ؟كوثوامعدوروف، فهم ْعأبتهم امحور عن يمنعهم ما عندهم كاف إذا 

تأولوويذعي كائوا إذا أما النمل، وين، ق يآئ أذ ينتطح لا فا،لوظف موءك؛را، 
لأيهيلحمهلم؛ أبيهم دعاء اف ويمنى آنموذ، فهم حصنوا، إذا ثيء يصزهم ولا 

الخاملإل ارض أيهم انثاز ليس ثم الابن، الخامل زأفأ ليستح 
ماممةمن سهلم ثزعئ عدو هناك ؟كذ لم إذا أثه محم إلهم، كانتئناسه 

اأسوثه.دلبمموا ؤإلأ يزافموة، أف فعليهم أيهم، 
••©مى•*

ظعدم ج اسدئة ثزرهها ؛ ٢٧١بذالأJاضي ثني حممرالاشي٠الطنب ٨' 
القدم:ي الشؤوط 

الأراصىمى منحؤ بطلب البلدية إل مدمت، إما مول: الئاظة هد0 الثوال،! 
منحةأوله عمارا ينللث، الذي اف التقديم ثروط ضمن ؤمن البلدية، توزعها التي 
فهلالخاص، بإل اثريتئ قد عمار ل أنا تقول: وهي التقديلم، له تحو لا هبل مذ 

ويعمرالأرص بأحد أف ^، SUتحي وهل البلدلأ؟ مذ المنحه هدم يأحد أف ^١ نحى 
عليهاأرينها؟

محلفلا ملهن،، قد وهل بثا الإنسان يمللث، ألا الشروط: من دام ما الخواب؛ 
Jهاتتررألأت5ول كيمه: لأف عئتاجها؛ لمذ الأرصن وثيغ ارض، بطف ثممدم لهاأف 

زرمحة،كانت أو ١^، كانت، أو _، ثة أخدتئ كاتثؤ سواء قام، ظك(( 
فلثمضتميم لز كاد>ت، وإرا ١^١،؛^، فأتنّنتا سثا قدمت، كاست، إل أما هلما المهم 
عنه.



لق1ءاءادبماواالفمح ١٧٦

ظا1س1ءالأمرئض1سبم;٩- 
محابجا؟زكاما !لأم 1عطاء محأ ،L ص■ 
وابحممنه1أذماد بمسزكامالأبابجاإذكانثثا الأم الناب: 

تممقأو عاليها محن شكا، أولأدها تحي أف لها تحل لا فائه أولادها؛ عر سقى 
تحضأف —أبما— لها تحل فلا بالكفاية يقوم أب لهم كاف أو مالها، من عليهم 
للأنفاقشع لا قليلا  liuكاف ؤإف ضر، ثنتغنوف لأمم الزكاة؛ من أباةها 
تعطيهم.اف بأس فلا عليهم؛ إنفاقه نجب مال عندهم وليس عليهم 

مفيأف بأس فلا عليهم ديون لمصاء تعطثهم أف تريد كانت، إذا كدللئ، 
فإذاامحه، ض الدين بجي أذ يلزثه لا أبما والأب الأم لأف 3كا:ما؛ من ذتهم 
ركابمن امحها عن الدين المرأة مفت أو بأس، فلا ركاته من امحه عن لدين اص 

بأس•ملأ 

لإفنسهم، ءليها تحث ألا بنزط لكن نجوز، يائها زكاما الأم فإعطاءُ 
يميهم•أف بجور فلا عليهم، يمح( من ءنل"هم كال أو ممتهم عليها وجبت 

••ؤصى•'

١٠-

المساجد؟داخل والعنزة للحج الإعلانات بعض ينلغ، حآكم ما القوال: 
لأفالمنجد؛ داخل والعنزة للعح الإءلأنا'ت، نمق أف تحور لا الجواب• 

مننوعا هدا فكون النالمآ، الكسس، يقصدوف الرحلامحت، هده يأخدوف الن.ين عالث، 
الخارج.من المنجد باب بد ثآكون المنجد ق ئكوف أي، من بدلا لكن التجانة، 



١٧٧سوانرسائ 

9ََْْ

ع(الإن|رإذاك1ىضاصتي:- ١١

^لالإزاثةواٍضثمط؟
علاسح أو المحن عل اشيص أو المحن عل الإناث لكو إذا الحراب: 

منأم كاف ما الإسبال إميالأ، ممد لا فإنه المحن؛ عل ١^^ أو المحن 
ينالإرارشاةر«رُ

••)محيى•*

صيةاملان1سي1:- ١٢

ثهوضمثل: اضه، الحلقات النج لكأعات بالمبة القوال: 
كأذمحصثا انتحداما أنشمحدشا أف ل يجوز هل وعتوها، الحيام مى الرحلات 

أخثجحاخاضه؟
إذاإلا غرها، ل صزيها لحوؤ لا متم ي  ١٣لإغ التي الأناة الحواب: 

وماوالغان والأوال فالخيام هدا وعل مثله، ق فتبدل المعيرأ، الشء هذا نخطل 
الخائة،يانجه بمخدنه أف ان للإنلحون لا الخيثه، للأعال ؟ثوف مما أسهها 

لأللإعوا؛ الذين عل عدوال وأنثا وجه، من اينهة هذْ عل عدواف هدا 
فيتصل لا والوكيل عنه، وكيلا يعتثر التمغ أحد الذي هذا فإف لإغ إذا اف الإئ

باستعإلها،الأشياة هذْ ممزث ولا محالحها لا هذْ الحهه كانت إذا أثا 
باس.فلا رمزيه؛ لست، تامة بأجرة يؤجرها أف اكلحة من ونأى 

(.٥٤٥٠)رقم الثار، ق فهو ااكم؛ن من أسفل ما باب اللتاس، كتاب البخاري* أحرجه ، ١ ' 



لقاءاتاسالقمح ١٧٨

ظاياسوس4عنيثنخاممحان:- ١٣

عليهملثسلم يهب ؤإذا الدحال، و|حووه والده وجل الثوال؛ 
يإحويه؟أباْ ويرك يدهب أم معهم، عبيس فهل أمامه، يئرئول 

يهبإذا الدحاو سزتوف وإ-م0 أب له الذي هدا عل محب أولا! الخواب: 
الديةالدخان مصاو لهم وسة؛( ويرثيهم، ويعظهم يشحهم أذ إليهم 

ليفعليهأذ:ج، وإللم;ما الطلوب، فهدا ١^١ فان والاة، وابمخ 
مكانه؛من يقوم أف عليه بجب الئربج ق مرعوا إذا فإمم أمامه يئربوف كايوا إذا 

Uنالئ أذ كان;زفي إذا إلا المعمية، أض مع عبلز أف ان للإنقور َلأ لأنه 
النثو;ة.من ؛١^٠٢ 

افب،معميه ق يتلاغ لا الوالد فحثي اجلز، لة قال والدم أف لوهزصنا ياثيات 
ؤاوفمنزه» ؤئي عق ^!١ أمه' خمينه ييلدبف ألإدس ؤهبمتا ؤ عة؛جلت محاو كا 

مانجا ل عج rصهداث- وك أوا آدنيسير إإا ؤلؤلديك ل آثهكر أن عاممح، 
[.١٥ا؟ا؛للقإنت1ا—نطعهعلا علم يه، لك ثس 

*•ؤصى••

ساقف،يتيررثيى:- ١٤
عله؟نج4 فإذا زنضاف، مار ق انتش ثائ القوال: 
باكمغأو ثزاآكال؛1^، وم، الأساءَ أف نم أف نجي ولا: الخؤاب: 

حغكلؤنلئثيج-هلم وأين ؤ قال: Jعال ، ٧٥١لأف وسيلة؛ أوياي الفراش، عل 
>ؤإإنثعت أكي ممن ه ع؛رتلت ^rn؛ قمننيم مثكث، ما أز أمحيم إلاءق 



١٧٩اوقاءالواحدواصؤنساىاا 

j^jb  المحاح، عل الشبان، حشر . ١^٠ ولأف لالؤ«تون:ه-ي[؛ ألعادو0هjUs;
وأحصىممتصر، أعصى هإيئ مكرؤج، ٠ اثاء0ر ممحم انتطاغ من |اشتاد_<، منشز رريا 

صهباثنم«رى.
الصوم،ثى أنوف أل مع آحر؛ ثيء إل ^١^^٣ ، ٢١ينشد ولم 

،،J1لأزشد ^١ كان فلو ه، ١^٠  aJIثزثد لم لَذك ومع للإوو، وأذض 
أذثء الذي هدا فش ك، زأمة الثاس ه.أشد قيأدقاذصمُ؛ الرسول 

ف.الأسشاء من اش إل سون، 

تاممحمى رمضاف، نمار ل ذلك لعل محنه مى أحرى ثوبه يتوب أف عليه ثم 
الامتمناة.هدا فيه مثل الذي اليوم بمفي أذ الثانية ائلة و نوته 

••©صى•*

١٥ - jالبنكاثربؤييدؤثفانية؟حفمالاستقراض؛
فازيادة، بدون رب-ؤي بنلئ، من ينممرض أل يريد رجل هناك القوال: 

ممة؟

يدونالربوي البك مى يسممرصى اف ان للإئمحور أي؛ بأس، لا الحواب،: 
أيفا؛عليه ييع أن ومحوز يبيعها، سي ءندْ كان إذا سلعه منه يسري ان ومحوز ربا، 
وأكل،دعونمم، وأجاب، هبيت4م، ومآل منهم، وامرى اليهود، عامل الئي. لأف 
الثحث،.ؤيأكلول بالربا، يتعاملول اليهوذكادوا أف المعروف1ا أف ْع 
الهاية)بوأ(.والتزوج. المحاخ أي: )١( 
رقم؛لءمدجُ' الباءْ منكم اسهللع ُمن الض." ^١، نابح الكاح، كتاب المحاري؛ أحرجه )٢( 

'؛ا(.رفم)'إليه، ه نفتانت لمن اليحاح استحباب باب الياح، كتاب وملم؛ (، ٥٠٦٥)



وق1ءاوااكاواالقمح ١٨٠

علأما ممط، الكامس، عل فهوحرام لكسبه حرم ما أل ت عندي والماعدْ 
حلال.بطريق أحد إذا حلال فإثه عارْ 

الكاسب،هدا من احد فإذا فقط، الكاسس، عل حزام هو إدن؛ 
هن.اأ0 ثعرف كأذ معصوُت، ~ئيء لعتنه حرم ٌا أثا بُمام، فلتس حلال، 
وكدللئ،سّريه، أف ولا مية، أذ لك تحل لا فزيه نسرويى~؛ أو منصوب، النيء 

تحوزأذفلا ذلك-؛ أين وما والدخان، -كام انموم سٍل عل ت تحزم ما 
سري4.أن ولأ ثمنه 

ربا■بدوي اليُلتج من يمسقرض أن له ثبوز أنه سوانل—،• عل ابوابه إلف، 

س،اسيخ،لإدوىاسع:- ١٦

^٥٤١لوحود الفلهر صلاة هع العم صلاه النجد إمام جع إذا القوال: 
لالصل معل وماذا الجد؟ من يمج بأذ اجنع يز لم لن تحور فهل الشديد، 

الفم؟زانت 
مذالاموي؛ذ ؤ، وكان طؤ'' ل والعصر الظهر ب؛ر، الإمام جع إذا الخواب؛ 

وثوابأجر الثاقلؤ بتق صلاثة لأف النافلة؛ بيه معهم فليصل ذللث،، يزى لا 
هدافنله يكوف وأذ والاختلاف، الشماى ينقمن وحروجه للأصحاب، ومواممه 

ف.ص ١^ ائزأكف ١^ ^ عيه، ١^ لثنلط ,^١ 
ؤءس،والعفر الغم بتن جع مذ أما النافلة، بنك معهم يضل فتقول: 

صلاةيعد النعديه الظهر راتبه يصل، فإنه مبح؛ تجب، لأي أو معر، أو تمر، أو 



١٨١الاق1ءالواحدواصونسائ 

صلعدما لأثه يمحل لا لكن منتش، وهذا عليه، حتج ولا العصر، 
حمه.ل النهي ومت يحل الظهر وثت ل ولولكف العصر 

••©صء(••

١٧-

فإمناس، أو حني0 محصو أف دل طلمها ثم امأ0، روج وجل الئؤالت 
الر-محلينامأةىج؟هدا ارأةسلأَنلأد محأهذْ 

يمص:محارمها، من لأئيم لهم؛ محرم هذه ا1طلمه الزوجه أف امحم الخوابات 
ا،لع؛يمفي نثب وجد إذا إلا لهم، محثف—، وأف وا-ظوْ، حا الئمئ لهم هور أنه 

-با،يدحل لم الش اصأ٥أبيهلم فإما الأولاد احد ما لوحلا فته هناك ذكوو رثإ لأو4 
ؤإلأالحظور، مواقعه من يمنعهم ما والعإرة الإحساس مى عندهم يكون لا 

قرمفإما والدحوو ا-قننة ع وفما ائزأة عل ممد إذا الرحل أة فالأذل 
منفهنر لأبنائه- -أي: لأولاده ية بالنلكن وجهها، له ككثس ولا هو، عليه 

الؤء•ثضبى لم ما لهم وئكثذ محايمها، 
••©صى•*

للجهاد:النام الإمام استندان حكم - ١٨

،•^١٢الخهادإمام ق يفرط لا وقال؛ ا-بمعة، يوم حطب عندنا إمام الثوال: 
الصواب؟حاب، ممد هدا قال ومن 

يعونإمام العام: الإمام عام؟ إمام معز ما لكن الإمام؛ من بد لا ابواب• 
الصحابةعهد ق حتى والأمه رمن، من مصي ميء وهذا الأمة، كل عل 



١٨٢ ^llu_luUL_

CJIS  ^أذد لا الخاهد هذا شي!ليه ض لكإ!لأم ١
وساءده.وأذ ي1درا!ه، 

علليث تيجته أن —الأل— تق فهذا فئات، من ؟كون الذي الحهاد أما 
هذ0أق وهو عندكم، وانحح الأمن لأة لكم؛ أمثل أف أحتاج ولا ا،لهللودت،، 
هومعلومما ذلك بعد اد والمالثز مى حصل ولهدا ؛ العصايامحت، سسة الخإعات 

مطول!أنفهنر يئن هم صاووا أجلهم مذ يقاتل الدين صار حتى الأن، 
••©صى••

اسلأة؛اسلوافوم١^عير١^٥٧ جزادأم - ١٩
والساءالصباح أذكار يقولون أناس من عجبت، ت يقول المشايخ أحد السوالت 

متهم•وسأدى عنهم، هب يل• الملائتكه أة يممد والتصلا الرم يأكلوف وهم 
المل،آكل من ثنائي الملاذكه إذ يمل؛ لم الّى. لأل علط؛ هدا اُبمواب• 

®إئوقال! المنحد، يدحل أذ ثوما أو بصلا أكل من تش لكنه منه، مث إما أو 
الن.ينالمناجي ق الذين الملاقكة والمراد! أ، ادمءر بنو منه يتأدى نأيي؛، الملاوكه 

ِاَُءُ 
يعمروب•

الملائئمنه وت أوتجلا ثوتا أكل ئن كل فال: الرسول. كان ولو 
حرام؛الصور اقتناء إة يكا! كإ حزاما لإكوف أف متقي هذا لكاف منه، وثأدت 

ئوزة.فيه تدخلثقا لا ١^ فإل ١^؛ ش إذا الإjال لأف 

أونحوها،أوكراثا أوبصلا ثوتا أكل من مي باب الصلاة، ومواضع احي المكتاب ت لم مأحرحا< )١( 
رنم)أآْ(.



١٨٢اسماءدواصوذاسائا 

كرهها،ام. وكآف التجل، أم ل وومثوا حة الناس قح نا ولهدا 
مح((رآ<،فمحخهاي.

لهاالش التواثب ثى أفبهها وما والخراث والثوم البصل أكل إف مول ولهدا 
ْنه.تتآدى اللائكه لأف المجد؛ يمنين، فلا أكلمها مذ لكذ حزاما، ليس زائحه، 

صازمحت،عليه، الواجبه الإاعة لرك وسيله ليجعلها أكلها إنايا أف رض لو 
إللآع4إسثت العلم أخل قال، كا وهدا الواجب، إسقاط عل تحء لأيه حراما؛ حيثي 

حراما،والفهلر حزاما السمن صان مطز، أف اجل ثن رمضان ل تاءز لو اف الإئ
والتحشالواحست،، إمماط عل تحئلأ صام ^١، الثم؛ ل حش يصوم أف يلزمة أي؛ 
نحتلهاَلأ الحرuج، محلل عل النمى أف كا نمله، لا الزاحاي، إسقاط عل 

خلالا.

*•هصى••

دار1ررثبي؛م هويخذ«مذة جانع نذ هلي الواجب -  ٢٠
يلأيثه،منوايت، حلال زمصاف ق ماءت، عئز روجته جاغ رجل السؤال• 

زوجته،رصا يوف الثلاثة، الأعوام حلال مممريه كانت، المرايت، هذه بأف علؤ 
عله؟فاذا ذلك،، عل أكزثها أنه بمش 

أماأو الممازنه، مملح لا داشئ، ما ءاJها؛ ي فلا الزوجة أثا الخزابه: 
عاليها.ميء فلا وءجزُته، قاومتؤ 

أونحوها،توتاأوملأأوكراثا أكل س مي ياب، الئلأة، ومواضع الساجد كتاب ت لم مأحرحا< 
ر»م)هاُه(.



ث«اتاساإص|ح ١٨٤

عثرإغتاى أولا عليه ، ٠^١٠٢عئز لكن إذا كفاره، ثنلإ هو فعليه هو وأما 
عث/_ينصام طرمه مرات، عشر وهي منلة، لكل ثهرين صام بجد لم فإل وهماب، 
أذلأ:أزم لكن ئئة، أي: سله، لغو تأا يئن أك؛ لم:ضئ فان ^;١، 
وات.ثنز الإطعام ١^٠ عر أذتوز بجث بل ضن، اض 

*•هصى•*

ؤ)سى(ضاكتملإضاتيأ- ٢١
المحتصرعل دكوJا أف )يس( محورة قراءة عند العاناء يكز تإدا السؤال،! 

الحديث،أتجاعلاوت؟ظاهز ولأوكونءلاثت،،عأل 
إيهوئال،؛ صعمه، من العناء فمي مثالا؛ فيه أف فاعتم الحديث، أما الحوامح،؛ 

ولهداكفيناإياْ.لايصح، 

المحتصزإن فقالوا! حائز، به العمل وأن حسن، الحديث، بأف الثول عل وأما 
علأي: ثنئا'ىا«راا، »ءل و؟5ول! ،، Suإذا بممميد كثا أكثز ةرا٤ها ممث بممميد 

كاذأنه د. الرمحوو من ينهي لم لأثه يظر؛ وجهه له وهدا الموت، حصرهم الدين 
أمزقياص،ؤقة!م السي إف بل يعسالوا، أذ مل أو يدموف، بعدما الزمى عف يمنا 

بالإّراعباوت،.
••ؤصى•*

رقمالستا، عند القراءة باب الخناتز، كتاب داويت وأبو (، ٢٠ ٥٦٧رنم  ٢٦/ )ه أحمدت أحرجه )١( 
(٣١٢١.)



١٨٥ا}ارقاءارواّووائسونسائ 

َءُُْ  ،هذطبيؤارسيئتj^j^hU٠حمها؛اوإح؛إومردmu_؛- ٢٢

البنوكأحد من شكات خم.ؤو{ عن يأي، الثصيم ق اددريمتن زواتب الثؤالت 
أكؤ،أو أوأيل /دانبؤع \نحنفآ وأ-جق ظزوف عنده الدوس كال فألو الإف،، 

تمحه؟تادز أذ بد لا أم ثيء؟ عليه هل 
نادربأذ يلرمه لا فإنه البنك عل محول إسمان كل ميء، عليه ليس ابواب• 

بمانل؛الئ;االدي اسص عف خق له كان نن يقول: ^١ م لإ ف{ ُامْ؛ 
أحده.احتاجه ومتى يئقله، أن فله حقه. بأحد يبادر أن فيجب 

فلالأىةيخرسدلأارسيا- ٢٣

هداأئلس ثم بتك مع يعامل سجه ذهوه دين لنمه من النزال؛ 
الرلكؤ؟من ينطى فهل اكدين، 

هثعال؛ يوله ق ذاحل مدين لاثه الركاة؛ من ينش ثعم، ابواب؛ 
قكنا فإن بالزيادة وأما فيه، إئكال فلا ائال زأس بمقدار أما لاكوةت'آ'[، 

الغارمهدا بإمكان لأن لا;ثاعدوة؛ قلنا: الرادة سْ لأش إليه الأم ولإ له 
لهذابد لا اثه فمعناه: الربوية، الزيادة بهذه عئكم بلي، ق كنا وإل منها، يتحلص أف 

لإبمائه•فبمر إمائه من المدين 
علالأصل ق الإثم لأف والعدوابي؛ الإثم عل معوثه هدا إة بماث،: ولا 

فظوأ،ُذا أثا الظاأأء لأنه ١^؛ م الأذل الئ;ا؟ ئض عر أم  ٠١آخذ 
آم.هذآ من نريد فالآن 



رق1ءاتاكاوااهترح ١٨٦

الأوكق سواء مسألة عل طزمحان ثعاهد إذا أيه الوضع ي زايي ولكن 
منطيينفي ولا الربويه، الزيادة الئيا آخد تحلي لا فإننا جيتا؛ يرصاهما عرها أو 

ندهدين من واحد كل لأف الماو؛ بيت ق ويجعلها ثاحدها بل أحدها، من فو؟ 
•معصته ق ينتمر أل مى نمكته فلا سيح١ذهونحاك، اثثه عهسم، 

*•ؤصى•*

خ؛اادزاواجثةاسملأة:- ٢٤

الضرورة؟ومش التللاق بث المرأة يتزوج أف للرجل محور هل 
بنيةبمروجها أف ما ثحص وأراد بنت لك لوكادغ الآنت أسألك، الحوار--،ت 

روجه؟هل التللاق، 

أزوغاف يريد أنه هزف اف إئالثرهمر، امحم عن بعيدا السواو هدا أسأل 
روجه؟لا أو روجه يطلمها، ثم ؤمى البلد، هدا ي دام ما ا؛نتك، 

ند;كوئ ١^ هذْ أفتن ^١ لأن، تززيه، لذ أنك طون \بياة 
محصىأل بالمتزوج رمحق فيه ثئز حرام، الغش أف وثنلمول وأهنها، المث، عس 

العمدهدا فيكون وأهنها، البنت، عل صزر فيه لكن الزنا، من سلن؛ وأف محزجة، 
حرام.والغس للغش، مثصمنا 

;ثزؤخززاياثع؟ا
لأماأو بندم إل رُح لكونه يطلمها أف له بدا ثم مهللمه بنية روج وهوإذا 

لمنتجه؛فالأ>زائ.



١٨٧الواحدواصن،سائ اللقاء 

اثام>بمليطةاسناثي«وعلاجدلك؛- ٢٥

وذلكاكئوءس، بنص المجد ق حماعه معي يصل لا صديى ل ١^١!،; 
صلاةوق المجر صلاة ل ا"لإا'ءة صلاة عن يغيب حيث اوم، ق مريط بسبب 

سسمعلالأصينالوم،تمفي\لأبوصص1لأو\لأ 
النوم،بمتمد لا إثه يقوو؛ له مناصحة وبني مسه، عل باب يعلى إيه حيث 

الطبيعل.ا-لثئ عن زائد ثومه أف ْع 
مدةومتجئ، عنه ثبتعد أم الصديق، هدا مناصحة ق ثنتمث هل والاسواو،! 

ببنضاشحل، من كثتتة صمالتا وجود ْع طيا جليتا يجأ الصديق هدا وهل 
عنه؟الابتعاد وبحب نوء جليس يعكر أم الرجال-(، وشتم الحميدة، الأ-حلأقا 
أوثلاثه.أو محزصا أصاغ وقد إلا الرجل هدا عل بمريوم لا أنه ونلاحظ 

\نولمث\'وءا-مؤث ؤ ت فيهم تعال اممه قاو بملر الرجل هذا أف ئك لا الجواب• 
حيث،الأول،، الوصف، ممد بل نا، '١ التوبة؛٢ ت سيئاه وءاحر صلحا عتلا حانلؤأ إذذو؛ئلم 

محن،لكن علته، مواحده لا والنائم نائم، إنني يمول،ت لأنه ؛الدس-،؛ ، يعرفلم إيه 
ءرإذات يهول( له صديق من أو منبهة، ماعة من ببما ينتقظ التي الوسائل يتخد أي، 

مسهعؤ، البايت، يعلن كوئة أما لأهله، أو الهام_ارا، عق ه فادص-ل آلويتح حال 
ليسنائم؛؛ ررإق وقوله! الحإعة، لرك متعمد فهلءا يلمتيقظ، لن اثه ينلم وهو 

يوقظه.من عنده لأف بعير؛ 

،سوققانتا معل؛ لم إي( له! وقولوا التحح، ْع محالنتؤ ق اصتمؤوا فأنتم 
افه.ثاء إل( ئنتمع التهديد عند يكوي( فزبإ العموبة، -أذ0 هددوه مجثك، 



هءاتااسالفتؤح ١٨٨

وجودفإف لثمل عاليه سثقظ لا تأكنه حجزته، ق مشه عندة لكن فإذا 

مفتوحا،يزكه هو إذ يزعجه مذ لديه لكن فلئث،إ مسه عل ؛"!، Jlعلمه أما 
هدمق يد فلا الخجزة، مس ق نفتق معه وليس يزعجه، أحد عنده ليس قيل• فإذ 

إذاثم مسه، عل ؤيعيق الباك، مفتاح له صاحتا ينطي أو الباب، بمثح أذ الخالة 
مفتاحاصاحبه أععر ~أى! هذا مثل إن له؛ وقل الباب• عاليه قح صاحبه جاء 

يفح.أذ أحد ستتئ لم مل إذ لأيه القفل؛ مذ اiفتاح فلتننع الباب— وأعلؤر 

م،وامضإواميإؤورلإاثوو- ٣٦
يقوموذعندما العنم رعاة ينتاله ما وبركاته، افه ورحمة عاليكم الثلأم الثؤال! 

واشفعال^كذ، بأذ علتا الئعر، رمع ويصد الزينه بمصي مرؤنه وش الماعز آذان شلع 
هذا؟j المع نأي ما الحيواذ، يؤذي 

نلغوظتان:الزاو هذا ل الخراب: 
أذأزاذوا إذا اضاثه أف نم لا ^١ ١^٨!،؛؛ إلما٤ الالحوظه'الآول: 

لتحصزوا.دحلوا إذا إلا الثلأم، عله الثسول.يلموذ ينألوا 
ثنيةأذ أز؛ لا لأم هدا؛ ل الشرع محء U قولك: الئايه: اللخوظه 

لأثهالثنع(؛ زاي )ما فيقال يصستج، أذ وينكذ ^j£، أذ يمكن لثحص السواو< 
حطأ.صان بمحطآ إذاأجابا 
لعقيدة،البهائم آذاذ يمطعوذ الخاهلك أهل فكان الأدان شي بالنسبة أما 

آداثبما؛دطثوا المنتن من ئدة وكذا كذا )؛جن إذاَ-ئثلأ- البهيمه هذْ أو وص 



١٨٩الأق1ءاماحدواسوذ،سائ 

كيلكبطون عده النائه هده خملغ إذا أو أكلمها، يجور لا محرمه أما إل إثارة 
ثاك——لا وهده كذلك، به يعلموا معتنه مدة ايمل أصزنر إدا أو حا، محعلموا 

محمد.ولا باه عقيده 

بعصأف الآ0 سستغ كإ الثمن، نيادة اجل مى الآذان ^ ٥٥يكول أحيايا 
؛النسة١^.^ مى ٥^٠١ أن أرى وأنا آلاف، عثزْ ممتها آذاما الممطعة البهائم 

بحمنةبيعلها آذاما لطع ماسن تساوي التي ~مثلأ~ البهيمة ءذْ للمفري، 
آلاف.بك أو آلاف 

لذلكمواآ، وكلمها ولبجا، يعتها ص ص لا• الأذان؟ بقطع رادلم، فهل 
لاتأسهو حيث مذ الأدن لمطع بالنسبة لكذ الثمه، مذ الواقع" ~في هذا أل نرى 

هوالنثروها صرويثا، ليس سيء قألم قلا المي؛ عند ئجها أف يسرط اثه إلا به، 
أماثك ولا بالئار- -:كنوثآا  ٣٣١يئوذإل كانوا \_b والخلفاءُ 

وثأدىأك؛ر•١^٤، بمس وربا نتألم، 
••ؤسؤ(••

ِمح.0ُُ  ا1اثء:سلهذ ووجدنم الغرب سل ولم *سجدا دخل نذ حكم - ٢٧

العشاء،صلاة إل اأعرد_ح صلاة وأحرئا المصيم، إل المد>بمه مذ نامحرنا السؤال،ت 
ومحيثافلمه جعلها فهل، المرى، إحدى ل العشاء صلاة منر ركعتم وأدركنا 

حماعه؟الأوو مذ المعريت، صلاة 
تلم وم(، ١ ٥ • )٢ رقم يدْ، المدنة إلر الإمام ومحم باب الزكاة، كتاب أحرجه )١( 

الزكاةنعم ل وندبه الوجه، ض ل الادمي ءيّ الخثوان دسم جواز باب والزينة، اللاس كتاب 
والخزية،



صاتاساهتوح

وزجي٠^١الماسا، صلاه يصل وهوئأ المسجد الإنسان يحل إذا ابواب• 
المغرب—،مثربا فتيجعلها وكعتم، معهم وأدرك العشاء، صلاه يصلموف 

واحدة.يممي الإمام سلم فإذا 

لأو<معه؛ سلمم الإمام وسلم العشاء صلاة مذ الئانة ل معهم لحل ؤإذا 
محامإذا فانه العري،؛ صلاة وهو الصلاة اول من معهم ذحل ؤإذا ثلائا، صل 

ؤي؛ئئلمز بل صلاته، ثاتنةبمش فإذا بمامه، أذ يئكن لا ١^١.^ إل الإمام 
العشاءصلاة من بش ما الإمام مع ويدحل بموم ثم ؤيلم، محبجل اكشهد 
يمأذ عليه وجب أنبعا يصل وهو إمام ْع صل إذا المسافر لأف أربعا؛ ؤيتمها 
أزبما.

••ؤصق(•*

_؛١kUIوبثريس^، الطيةحميرلنس- ٢٨

بالدئباظؤ الئؤال:.امحلمُماس 
ت5ذرجالة، سائ كقذ لم إذا -بما؛ از فلا للمرأة باللمه أثا ايزاب: 

-بما،بأس فلا ذهبا، وليس الدهب يشيه بطلاء مطلميه كايث، إف الرجال ساعه 
الرجلكاف إف وحينئد يهبا، يظنها رآها مذ لأف للمها؛ بعدم ينصح ولكنتا 
سانهصار مدوة عي كاف يإف به، باس لا الدهب وقالوا؛ الثاس، به اقلي 

فيه.يكلمون وصاروا للناس، 

مطلةكانت، إذا وأما النؤع، -هدا مطلية غثر كثثرة ماعامته توجد ض والحمد 
كافؤإذ لحورإطلائا، لا فهدا تنك له الدم، كاف إذا نونا: بالدم، 



١٩١ارااقاءاا>احدواث؛ءصسائا 

1>5نو\قا.التي للعلة ذلك؛ بعدم لكنثتمح فهوجائز، 
الن1في،للعلم  ٣٠٧اشُ زممنا الuدم، ١^ و اشُ شاة إذ القاء ؤإل 

ميير-َي كز عل إنه اام-الح، والعمل 



١٩٢

ضاثنجواصساضأ
—ؤم®—=ح 

وأصحابه،آله وعل محمد، ثبتا عل وتلم اممه وصل العالن، وب للب الحمد 
بعد:أما الدين، يوم ال بإحسان يعهم ومن 

التيالفتوح(، البابج من)لقاءامت، المئة بعد والخمنون اكانج، هواللقاء فهدا 
عامالمنية ذي شهر من عثز الثامن هو الخبيز وهدا حميس، يوم كل بم 

)'\ا؛اه(.

الحج.ل اشوكلائا عن فإقا الحج؛ أبواك، عل أنثا بجا 
التوفيق—:—وباق نقول 

اصة،الإسلام أركان ألحد أنه الإنلأمئ الدين من نزوته الخخ ولا: 
:بمةأنلأهإلأاضزأنممامحل

ا. ١٠رمصاو وصوم وا"لإ، يلبماءالرٌكاة، الصلاة، يإقام اللب، 
المسمحذبثذ عام، ممن وهو وجوبئ جحد ومن اللمتذ، بإجاع ئ '}وهو 

تركةومن الإسلام، دين من م؛الصرورة مما وجوية لأن كافنا؛ يكوف فإنه 
يكمن،فإنه ثتاوئا الحج رك إذا قال،؛ من الئناء من لأل حطر؛ عل فانه مثهاوئا 

وملم:رغم)٨(، خمس«، عل الإسلام اض.ت"ض قيل باب الإمحان، ياب ايخارتم،؛ أخرجه ا ١ ل 
١(.رقم)٦ العظام، ودعائمه الإسلام أركان باب الإي،ان، كتاب 



١٩٣ائقاءاثنيواص،>ذساس 

أقددسكمرلإ0 سهلا إلؤ آسثؤع مي الجت جخ ؤوؤزعثرألشاين تعال• اض لقول 
ركة.إذا حطر عل اف فالإئهذا وعل ءمراذ(;7\ر[، ]آل أهتيآه ي عي 

ق. امح، وحج للهجرة، القامعة السنة ل الحج تعال افه فرض وقد 
شهرمن وانمشريذ الخامس النوم ل المدينه مى فمج ايجرة، بى العاشرة السنة 

معهوكان الحجة، ذي من الرابع الأحب• يوم صبيحه مآكة إل ووصل المعدة، ذي 
عنزةررلييلث، قال! حمئا— والعمرة بالج ~أى* قاريا فأحرم ءدؤآلصالآهوآقة؛أ 

أق1متثلاثة إل فاقنموا المنيمين من معه من وأما ٠، ؤحجاا<ر 
•كالبي يارثا فاخرم الهدي، ساى مد كان من منهم• ~ ١ 

•مقرئا فحج الهدى بمؤ، لم من ومنهم" ٢" 
•ممثع من ومنهم؛ ٣" 

ومنهمالحج، إل متمتعا:بما بعمرة أحرم مذ متهم أقسام؛ ثلاثة عل فصاروا 
وحج•ألحرم؛محق مذ ومنهم بلحج، أحرم من 

بالحجر،مبتد«وا أشواط سعه فهلاف1، بالطوافح، ثدأ البيت، إل ه البى وصل 
وقأشواط، أربعه ومشى مشيه— ق أمنغ ~أىت أشواط ثلايه رمل الطواف هن.ا وق 
ممهعل وطزفنه الأيمن إبطه تحت ونطه فجعل يرذائه، اصهي الهلواف هدا 

يعدم.ولا الطواف قبل يصهلع ولم انتهائه، إل الطواف، ابتداء من الأيسر 
همصل إمحمحثم مثاؤّ ثن ءؤدأفي.وأ فقرأت إبراهيم، مقام إل الهلواف - تقدم؛عل ثم 

ق]الكازون:ا[، 4 آلخقفزوث ءؤءل فيهإت قرأ ركعثي، وصل ]القرة:هآل[، 

؛١  ٢٣٢رنم)والعمرة، بالخج والقران الإفراد ق باب، الحج، كتابء لم؛ مأحرجه ١( 



وقاءاتاكابا1همح ١٩٤

الماقمحة.مع ه]الإحلأص:ا[، لير آثم ^هن اكايية ول الأول، الركعة 
الئفاظإدناس الئثا، إل حزج ثم فانشة، الأموي الخم إل نجع نم 

فصعد؛، ُهااراله بدآ بإ ءرأيدأ [، ١ ]اوقرة:مه '؛>وفأإقه ين وألعنوْ الثما ءؤإن قرأت 
للكرم ْن وكان وتبمل، ؤيكمت يدعو يديه فرمع الكمه، رأى حتى الصقا عل 
زئزاكد زلة ^ لة لة، شريك لا افُزحوة »لأإلازإلأ قال: أن اطلكان هذا 
وهزمءبدْ، وثصز وغيم، أنجز وحدة، اشُ إلا إة لا هديئ، ثئ؛ كو عو 

٠^٥الدكر أعاد نم يدعو، يم ثانية، منة اللكز أعاد ثم يدعو، ثم وحده،، الأحزاب 
الزنة•إل مئجها ايحدر ثم ثالثة، 

بطنق هدماة انصبت ظإ نازل، وهو الثيل محنى بالوادي مر طرفه ول 
إلمشى ثم صعد، حش ثدييا ركصا ركص أي: ءفييآدقأث0ؤئم نعى الوادي 

موجودلكن وثكالأ، يؤيئا صرمت السيول، لأن الأن؛ موجودا ليس والوادي ، ١^٠٧
اسهائه.إل الوادي أركان ابتداء من الأحصز العمود وهي ذلك، علامة فيه 

سعهانم حتى الصقا، عل قاله ما وقال القبلة إل وامحة ا،لروة عل صعد 
شوطوآحر الصفا مى ابتدائه أول، فكان ^^، Ijومنتهتا بالصفا مسيئا أشواط 

ءوص
وأنعمرة، سكهم عبملوا أن الهدي يسوقوا لم الذين أصحابه أمز ثم 
المساء.محي التام الخل منإخزامهم ونحلوا مئزوا، 
منالثامن اليوم كان محي معه، بظاهر الأبملح 3، ويزل مآكة من حرج ثم 

خ،إل ثويه تم ملكنه، مذ عمرته مذ حل وأحرم؛>، ممح،، إل محرج الخجة ذي 
(.١٢١رنم)٨ الني.، حجة باب الخج، كتاب ت لم مأحرجه )١( 



١٩٥الق1ءاثنيواص،ونسس 

والفجروالعشاء والمغرب والعفن اش ما قفل نها، ورل الثامن يوم صض ل

حشدمرْ، له؛ يقال عرقه قيل بمكان وثرل عرقه إل سار الشمس طلعت وليا 
الواديبطن ل ورل الثمى~، زوال ~بعد ذلك بعد ناقته ركب ثم الشمس، زالت، 

ثمالظهر، فقل وأقام أدو ثم بليثه، عظيمه حهلبه الناس وحطب عزثة— ~وادي 
فيهمم، أن احتاز الذي الموقمح اتى حتى ركف، نم وقفزا، حمعا العفر وصل أقام 

متصوب،قائم علم ~الآن~ وعليه 'ءرفادت،، حبل عند الصخراُت، عند ءثؤأقلأْؤئم 
القثلهئنتمل بعرْ عل وكان الشمس، عزيت، أن إل هناك وقف 

مقه«اُالدعاءدعاءيزم ررحم لأن إو4؛ ؤيبجل تعال، يدعوافه 
وكاذهئزذلفه، إل نيا يقع عرويا واسثم الشنز غات ولط 

مرتفعا-أزحىشيئا أتى -يعني: الحال مى لحلا أش وكلما بالثكيث، الناز ياثز 
فبالثزل الطريق أثناء وق أننغ، نجوه وحد وكلما ثضعد، حتى الرمام لنامته 

الصلاهناقته—! عل رديمه —وكان زيد بن أسامة له فقال حميما، وصوءا ومحوصأ 
مزدلمه.ق اأي؛ أماماك،اار ارااصلأ0 قال: الiJه؟ زنوو يا 

واحدبأذان والعشاء ا،لعرن، قفل العشاء وئت، يحول بعد ئردلمه إل وصل 
المجرصل الصح j؛^؛، فلما الصبح، د؛يرن حتى نزؤله محل ق اصشجع ثم ؤإقامت؛ن، 

لكنالمجر، سنة صل أنه ولا أوتر، أنه الليلة هده ق يدكر ولم ؤإقامة، يأذاب، 

(.٣٥٨٥)رنم الدعوات، كتاب أخرجه ( ١ ) 
كتابو4سلمت (، ١٦٦٩)رقم وجع، عرفة بان الترول باب الخج، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 

رنم)*مآا(•العقية، جرة رعي ل يث/ع حتى التلبية الحاج إدامة استحباب باب ايع، 



لق1ءاتاساهش ١٩٦

نكشييغ لا وكيلك ولا حصنا الوئز لابمغ لكن أته ه هديه من المنروق—، 
مزدلثهليله مشرؤع افلو إن ت نقول العموم، هذا عل وبناء تمرا، ولا حضزا المجر 

المجر.صلاة محق وظلك 

ودعاعنده، فوص الحرام، المشم اتى حتى المجر صل أن بعد وكب ثم 
متىإل متجها الشص يطلع أن قل ودح جدا، أمحمر أن إل وكمْ افه ووحد 

فمهلحصيات محح له يلتقط أن ءثاس ابى وأمر اجمرة عند ووقفن راحك، عل 
هزلأم،راأمئاJ، ويمول! يوترهى وجعل ءليه~ وسلامه اه ~صاوات، سد.0 أحدهى 
i 3انما« P :J٣ثان من أه، يؤه ١^، والئاوو الأازإثاتم ١^١ »يا ا
حصاة.كل يكومع حصياُت، بتبع العمبه حمرة فرمى ا، الدينءار العلوق 

الكريمةس منها فنحن بعثر، مته أهدى ولكن فنحن، المنحر إل انصزفج نم 
أن. وأمرْ فثحرها، الباقية، طالب أف بى عل وأععر بتثرا، و؛بين ثلاثه 

الظهورمحيا معطاه لكزتا الش ها حلالحى يعني؛ ا• وحلالهار بلحومها يتصدق 
قدرل يجعلت قْلعه بحتر كل من يوحد أن وأمر ا، 17يصدى أن البي. أمر 

مذترقها-محاوب من فأكل فطبخت، 
فتطيبالأول(، التحلل إحرامه من وحل وأنة، ءقءأدقثأ،رآقلأم حلق نم 

وليسأشواط محتعه فطاف الإفاصة، طواف ليطوف مآكة إل ونزل ءقيآلألأْؤسم 
لمنهمواكلواف،الأئل،،ولم:بغ

٣(. ٠٢٩رقم)الرمي، حمى ندر، باب الناسك، كتاب ماجه؛ ابن أحرجه )١( 
بابالخج، كتاب وم«أالمت (، ١٧٠٧رنم)للدن، الخلال ؛ابت الحج، كتاب الخارىت أحرجه )٢( 

(.١٣١٧رقم)وحلالها، وحلودعا الها.ى بلحوم نما-قة اق 



١٩٧ائقاءاثضواص،ونسائ 

تّعتاإذا والمرد والقارن القدوم، طواف يعد نعى كان لأنه ومأوألأ الصما ذ
الفلهز.وصل؛ط؟ الثعي، يعيدان لا فإمإ القدوم طواف بعد 

بعدعثر الخالي اليوم ول عثر، الخالي ليله فيها وبقي مش إل حرج ثم 
—مقة من أيعدهى ~وهي الأول الخمر٥ فرمى الخمرايت،، إل ماشيا ذهب الروال 
رافعاالقبلة منممبل ووقف قليلا، مدم ثم حصاة، كل مع يكبث حصياُت، بع 
بثعفرماها الونطي إل امحه ثم اضرف، ثم ^jA^، دعاء ودعا افه، يدعو يديه 

يديهرافعا القبلة منممبل وقف حتى قليلا تميم ثم حماة، كل مع يآكر حمحياتر 
رحله.إل وانصرف، العمبة جرم رمى ثم '^٠؛^، دعاء ودعا الاله، إل 

الثالثاليوم وق عشر، الحادي اليوم ل يعل مثلعا فعل عثر اكانج، يوم وفي، 
الأيامق رميه. وكان ثاحر، لأنه قبله؛ اليومقن ق ئعل مثؤا كدللث، فحل عقر 

ثصلأن قبو الزواو بعد عقن( والثالث عقز، والثانج( عثر، )الحادي الثلاثة 
مآكةإل نزل الروال بعد عقر الثالث، اليوم ن، الخمرايت، رمى ٧ ولهدا الفلهر، 
محاك،عثر- اواع -ليلة الليلة تللث، و؛ار-ث، المحصب، ل ^ ٠٧١الظهرفي، وصل 

طوافبالبيت، وطاف الحزام، المسجد إل فارتحل بالرحيل، أمز الليل آخر وق 
المدينة.إل قافلا ر-ح ثم ذللثج، بعد الفجز وصل الودلع، 

توقفات، هذ.ا ق ولنا التح، جج هوخلاصة هذا 
اه«اواو1ماههجأ

والتابع،الثامن، اليوم وهي،• ايام، بسة أما بة؛ اُلإ أيام الأيل• اطلوؤف 
ئكز.والثالث، عكز، والثاف عكر، والحادي والناشل، 



لق1ءاتاكاباممتؤح ١٩٨

تالحج أيام مى اكائن لوم اص 
ط\6وؤفي\ض\ش؟

ؤبمثولمز، j ؤيئزثول الثامن، النوم صض بالحح المحلوف ا-يجاج بئرم 
وليلةالثامن اليوم أعإل هذه واشم، والعشاء والمعرب والعصز الفلهز فيها 

التابع.

ا-اجتأيام مى التابع اليوم أع،ال، 

لهمتثن إذا ئزلوف عزة، إل مز مى امحاج التابع لوم ال 
فيهافيصلوف عرة، إل شرهم ق ينتمزوا أن حرج فلا يتيئز لم ؤإن مرْ، دل 

الوئت،شع أن أجل من تقي"بم؛ جع يكون وابْع وهصرا، جنا والنصر الظهر 
آلهوعل عليه الهُ -صل الو احتاز ولقدا ^١٥٠^٢، ي الناز ؤيممزى للدعاء، 
الأسباب!لهل0 عزة يوم ق مديم جع بجمع أن ونئم" 

ليطوووئ،لإذوف.أئلأ:

مااشثز بجلوا أن قل لووهوا لأمم نواةفهلم؛ ل الئاز ل؛ءيى وناتا: 
وقفالذي الموقف إن ثم مدبم، جع اللمي. فلهذا؛بع صلاة، عل اجتمعوا 

قولإل انثبع موقف؟ عزة كل أم مقس هو هل الرسول فيه 
مكاناكق ويفت، إذا فأنت، ؛، ر موقف(( كلها وعزك هاهنا، ااودمتv ه؛ الرسول 

ذهب،لن الكثير والصياع الزحام سدة مع المثاصر وهتثا ق سيإ ولا السئة، أدست، 
مكانه.ل نمى أن الأفضل فان الرسول موقمج ل ليقث 

(.١٢١٨رقم)موشح، كلها عرفة أن جاء ما باب الحج، كتاب لم: مأحرجه )١( 



١٩٩ثضواصّيزاساهت 

الصي1ع،مى حطر عل قانت . الرموو موقف إل لويمش أنك اعلم ثم 
تعزبأن إل الوقف ذلك ق مس أن لك شش ولن والعطش، الحؤع ومن 

ينلضعخ، ؤإلأ الثمي، عرونمخ قبل زحنكر إل ثعوذ أن بد لا لأنلئ، الشص؛ 
المئاعر،هزه مثل ق ان الإئمن يطلب الذي الئشؤع وفات الثثارايت، هذ0 

المضار.أولهذه المفاسد لهذه درءا مكانك،؛ ق تنف، أن إدف فالأفضل 

جعوالعصر الفلهر الصلاثن ~دعد عريه ق الناس يقف عرهة•' وم يل 
غروبنل عرقه من يدخ أن للأسان محوز ولا الئنز، يعربر أن إل مديم~ 

ذلك:ودليل الشمس، 

الثسز،حتى وقم، وتلم- آله وعل عليه افه ~صل اللمي أن أدلا؛ 
أصأننتأثىُه.ارلتأحدواعش٠ناwك^كلماار١اوهذا وقال: 

اه.رسول س:شش وو لكان الغروك، قبل خائنا الدقع لوكان ئاتا: 
الرسولهدي من كان وقد مارا، يدقعوف حيث بالأمة، وأرئق أيتر ذلك لأن 

إذاونحن إما، ي؛كن لم ما أينزهما احتار إلا أمرين حثر؛؛S( ما أنه ءقيآكلأهأئمُ 
أنهنعلم قيآئلآْأقأتم الرسول عنه امثع الثهاوومد ل يدخ أن الأيسر إن ملنا* 
إما.يكن لم قئثارالأيسرما أن هديه من لأن إيم؛ 

ومحالثهبالمقركنن، نشايمه ذللا، ق وكان افروك، ول دسا لو U ثالثا: 
الشم٠ل،، Ij_jأن قبل عرقه من يدقعوف المشركس لأن ه المنم1ار( متد قدي 

ينعوا.الرحال؛ رووس عل الحبالكالمائم رؤوس عل الشمس كان إذا 

(.١٢)٧٩ رقم راكبا، النحر يوم العقبة حمرة رمي اسحباب باب ا"ني، كتاب مسلمت أحرجه ( ١ ) 



لق1ءاتااسابالسن

الحج؛أيام مذ التاجر النوم أغال 
تحو\أن نو :ذنثوا أن لهم فهر ثزدكه، ق امحاج :نزل انمي: يلة لو 
النيلأن ؛؛ ojJlي يقدثوا أن ١^ والئنفاة اشاة نمم، نقول: ١^؟ 

وقيتاق متا لا الرحصة، عن يعدل أن له بجني لا والإساف لهم، حص ر. 
مزاحمهمحتمل لا ومن والصغار النساء يدح أن الأول فإن الرحام، مع الحام 

اةس،بمثءنابمنةلكذء ماسسمان:زما
.٠ الليل؛ آحر من والصعارأن للنساء أذف أنه القي 

لقولهالخرام؛ الشعر عند السم صل أن بعد ه اللمي وثق رذلثه مل 
ألمث-_عرآمحرإيهعنث أذه تن؛وسم نث أاذءنست> تعال: 

محلهو الذي المشعر عند أي: - هناك الوقوف يكوف أن بد لا وهل ، [١ 
المشعر،عند وص س الثمول لأن الصزوتة؛ من ليس لا. اليوم-؟ السجي. 

المزدلمه.هي وجع ةزقف«رآ؛ ّكلها وعزمه هاهنا، »ؤسئ وقال: 
فعلالرسول أف فهمنا متى إل الوصول وبعد انمد وم يل 

أنالأفضل هو وهذا وطاف، رو ثم وحل، حتى ثم ثحر، يم رمى، أولا: يأق: ما 
كافلن الثني ثم ١^٠١^،، ثم ض ثم ١^ ثم \)م : iJiSObثزتبجا الإ؛ان 

الخننةاك الأنهذه القدوم. طواف بعد سعى يكن ولر مارثا أو منيا أو شتعا 
حرج؟مذ عليه ضل بعض عل بنصها قدم الإناذ لوأن —أوالأربعة— 

رنمؤيدعون، بالزدلفة، فيقفون بليل، أهله صعقة ندم من باب الخج، كتاب الخارتم،• أحرجه )١( 
(.١٢ ٩٣رقم)النماء، من الصعقة دفع تقاويم اسحباب باب الخج، كتاب ت لم وم(، ١ )٧^١٦ 

١(. ٩٨نحرمحه)صتسق )٢( 



اسءاثضوابز،سس

اليومذلك ق ساو لا لكن ص - ه الرسول مى ابواب انمع لا، المواب* 
اثس•مائل؛_ له قال حتى ؛، ولا'حرج'أرررائعل ت قال إلا أحر، ولا قدم يء ثص 

منحهجعل ءغ؛ْلأن افب رحمة من وهذا ■مج®، لا ٠٠قال؛ أطوف؟ أذ مل تعنت 
واحد،ثيء عل ثشنوا لا خى بعض عل الأشياء هذه بعض مديم ل للناس 

ام،نل مأومعلاظوافأوصآ لأزاقا-زإذا 
ؤيهلوف،م\5ه إل يدهب هذا قمار الأمر منح إذا لكن مئمه، ذلك ق لحصل 
ذلكق حصلت ؤيربي، المرمى إل يذهب وهذا ؤينحز، المنحر إل يذهب وهذا 

توسعة.

أنالنوم ذلك ل ه الرسول عل وودتر التي الأسئلة بعض ل وردت 
قوو:لمألثزسئاموكذو

احتلافنحون لا إنه ونقولت الميل، بهذا ثأحذ فهل الإطلأى، بنضها ق وورد 
شبن؟التح،إلأ 

وهذاخزج«، زلا »اسل اومول.قال: لأن ٥^١، نمد لا لا. الحزاب; 
علمنيا الحواب هذا يكون ربإ لقلنا؛ عليك، حرج لا لوقال؛ النممبل، ل ثيء 

الشعور،عدم ق يعفى عل بنصها مدم إذا ان الإئعل حرج لا ؤإنه الموال، 
علمناللمتمل، أنها الناس يعرف كإ و)امعل( حنج®، ولا ررامعل قال؛ ل،أ لكن 

مايصحح أن ءقؤأصْؤئم الثسول أراد لعا ولهدا بواحس،، ليس الرتس1، أن 
افئهرررادك المس: يصل أن قبل وؤح حينعا بكره لأيا قال، ينممبل، مما ويمغ وخ 

تومسلم )٣٨(، رقم وغيرها، الداية عل وهوواثم، الفتيا باب العلم، كتاب أحرجه ( ١ ) 
(.١ ٣ ٠ )٦ رقم الرمي، نل نحر أو الحر نل حلق من باب الحج، كتاب 



لق1ءااءاساهتمح ٢٠٢

تئد.ولا ٌ لا للمائل: كال واطا الثمين هذا ولوكان ثلأتئن«راآ، حزتا 
الإنسانمدم أن حرج لا وأنه وابح، الأم أن له بجع، هذا ق للثق فاثأمل 

عذر.أولغير لعير كان مواء بعفن، عل بنصها 

ممنياأو متمتعا كان إذا خمسة، نسكا؟ كز الخاج ينعل العيد يوم ل إدف 
وسعىقاريا أو مثريا كان إن وأربعة القدوم، طواف، هع سعى يكن ولم قارئا أو 
الثعي.عنت يسقمل الخال ^٥ ق لأنه المدوم؛ طواف، هع 

٣•'أيام مى عثر الخالي الوم أغاث، 
والنزولمتى، ق ئازلوف الناس عشر— الحائي —ليلة عثر الحائي ليوم ال 

أنوالثعاة كالثماة الأعذار لأهل رحص إنا الير. لأن واجب؛ ز مل 
—سقايةمائه اللسول مآكه إل يتزل، أن العياس لعمه رحص متى، ق البيث، يدعوا 
أنالحجج— إبل -رعاة للرعاة ورحصى عامه، مصلحه وهدم زمزم~ من الناس 

هذافدل عامة، مصلحة ق ثمستغلون لأتهم ؛ مراعيهم ق ويستوا متى ق يبيتوا لا 
لهوجه لا بمنى الست، ِفي الناس يعص وتهاون رحصة، له ليث، عيرهم أن عل 

الرسول.٠عليه يا فئثظ، \1و/ذ والحج الثة أراد فمن إطلائا، 
لمالثمي^ لأن الريال؛ ثعد ابمرات الناس يرمي عثرت الخادي اليوم 3، 

لأفالزوال؛ عل الئثريمح، أيام 3، الرم، بجور ولا الروال، بعد إلا يرثها 
الزميأف ولولا ، ؛ ٢٠٠١مناسكئمعز »حدوا وقاو: الزوال، بند رمى الثمل. 

(.٧٨٣رنم)انممح، دون ركع إذا باب الأذان، كتاب الخ١رىت أ-محرحبم ( ١ر 
٣(.٠  ٦٩٣رقم)الرعاة، رص باب: ايامالث،، محاب المائي; أحرجه )٢( 

0(سقهممحه)ص:آبما(.



٢٠٣ال1ت1ءاثذيواص>نسس 

رحصكا الزواو، قبل يرموا أن والنساء للصعفاء لزحص يصح لا الروال مل 
حائزاالزوال قل الرمي كال ولو العيد، يوم ل الشمس طلؤع قبل ينموا أن لهم 

نو>والأ>خماميناصبمتوداو.
فلوالناس، عل يشي وهدا الحر، اشتداد انتظار معناه! الروال بعد فالرمي 

وانتقلنالثراسول. ثركه فل، الأمة، عل أيسر لكان جائرا الصباح ل الرمي كان 
الضقال وقد النئ. هدى من ليس الزوال قبل الثمى أن علننا الروال حتى 

-يعض:يتحئ كان ه النبي أن الزوال مل الثمي يصح لا أنه عل ويدلك 
يصلأن مل يرثي الشمس تزول أن حنن ومن الئنس، يزول حى يثظر~ 
أنناولو ثرعية، قاعدة غر عل المنى الم؛ بعض ثرحيص بعريك، ولا القهر، 

قفارم عغتجل فث ذكر محل التشريق أيام كل لقلنا! مهللما، ترخيصا نأحد أن أرذثا 
هممدودان ١^١^ ؤآ أية محوده أمور هده لكن ثث، ومت، أي 

بإطلاقنأخذ فهل الحمرايتؤ، رمي المندوداُت، الأيام ل اممه ذكر ومن ٢[، لالقرة:ٌا• 
وتهطلق ها بالدكر الأم لأن لا، ا-أماب! فازم؟ ص مض ونقول! الأية 

الث1ه.

يبلغونواقجاج الروال بعد إلا الرمي يكون لا إنه قلتم! إذا قائل• يقول قد 
غروب،إل الروال ؛؛ن فيإ هؤلاء يرمى أن يثنى فكيف ألف، وخممئة مليوئا 

أنه، لوحد"rIالرمز هذا عل الحدي هذا محسمث، لو لأنلث، جدا؛ صعب هذا الشمس؟ 
وابعالأم نقول! ذللث،، نحو أو اقة، من وكذا كذا الدقيقة ل ثزمل أن د لا 

(.١٧١٨)رنم الأمور، محوثاُت، ورد الباطلة الأحكام نقض باب، الأنفية، ئاب، ت لم مأحرجه )١( 



النومُن المجر يطلع أن إل اشس غروب بعد رص أن يمكن ش~ "والحمد 
إنيقول: الئل،ا؛ س ^١ لأن فهو1داآ؛ أداأ لكن !ن ١^ بمد والر،ى ^٠، ٥١

الثانج(•النوم من المجر طلؤع إل الزوال مى أيام ل الرمي 
يعدالرمي ئلنات الشمس، بمروب ينتهي ؤإنه الليل إل يمتد لا إنه ملنا: ؤإذا 

لالأداء، ومت، ل يربي أن عجر إذا فالحلح ممبماء، يكون الشص عرويت، 
ض—.—والحمد وامحع والأمر القصاء، ونتإ 

فعثر ا"قاؤى ايوم رص يلت؛ إذا وأست، لليل، نح النهار قائل: ئاو فإن 
والحالأنالهاز-اإعس؟ممسقابمالأهار، 

طلؤعإل الروال ص يممول عرمه ل الناس أليس ذللثج، ق عزابه لا قلتا: 
العاثر،ليله وص التامح، لليوم تابعه الأن النحر  llULiالنحر، يوم س الشمس 

•هدا ق غرابة فلا 

الأول،مرلإ: الثلأيث، الحمرات رمي عشر الحادي اليوم ق أسا الخلاصة: 
ثمالئنشلماممة.

الخج:أيام من عثر الئاق اليوم أعإو 
واجة'ثز ق البتئويه أن وعرقم مى، ل الحجاج بجيث، عئز: الثانج، ئلة لل 

الحاديل رميناها ك،ا الحمرائت، عثزرمي ١^١^؛ اليوم وق -يا، محورالتهاوف لا وأنه 
١^لأن فلثق؛ يأحز أن أراد ومن مز، من فننصرف يتعجو أن أراد من ثم عشن، 
ايئهءثومحن كأم وم، عثه ئلأءائم سبمليمحمس يجثى فقال،ت حر، 

فقال:اثارن، عل \لإ\أو لأن أمحل؛ التآمحز أنخل؟ وأثج ٢[، 



٢٠٥اسءاثنيواسئ،سائ 

١^•>؛^i، ولأن نحر، به والتاش تأحر، الؤئ. ولأن نيأمح4؛ عقو قآ"رملآ1ثم 
ايمرات.وزني لكلثتوتؤ ي عمل زيادْ 

للوذيعيطوف أن يد فلا بلدة، إل ير*يع أن ان الإئوأراد اِقج انتهى إذا 
ؤيكونبلده، إل مورا ينصرف ثم أئواط، تبعه إحرام ويدول تعي، بدون 

طوافالود1عآخزمء,
يطوامة فإن مى، تن ونشى ورثى حتج ثم للوذيع طاف فمذ هدا وعل 

عانهئبمل عملا عمل راس ه•' اللمي لقول يطذ؛ لم كالذي محنكون محله، عثر 
الودلعطواف ونمط ثيء، آحر الودلع طواف، يكوف أن أنر وقد ههوردا؛ أمرئا؛ 

طوافطائت مد صفيه إف له؛ قيل نإ . البي لأل ا؛؛ والثمالحائض عن 
افهعبد ولحدث عليها، ويلغ ولا أي؛ ٢ ^^٠١١ ٥٠ماو؛ حائقا، وكاثث الإماصة 

عنحمس انه إلا ُاكت، عهد٥^١ آحئ ؟كوف أف الناس راثمز عثاس ابن 
((رُالحائض 

فطامهالعيد يوم يكون الذي الإفاقة طواف أحز لو العلمإء قال 
أي:المسجد، تحية عن المريفه محزئ كإ الودلع، طواف عن أحزأه الثمر، محي 

عنأجزأنك، اليائية أو الثلاثية أو اوبامحه الفريقه وصاJث، المنجد ينحت لو 
إذاالوديع، طواف من أؤكد وهو محريضة، الإفاصه طواف كذلك النجد، محك 

ثوي؟ماذا ولكن الوديع، حلواف عن أجزأك الثمر عند طقثه 
بابالخ^، كتاب ومسالم'. (، ٤٤٠١)رنم اوود|ع، طواف باب اّلج، كتاب الخارىت أخرحه ( ١ ر 

(.١٢١١)رنم الخائض، عن وسقوطه الودلع طواف وجوب 
بابايح، كتاب ت وملم (، ^١١ ٠ )٥ رنم ١لوداع، طواف باب ايع، كاب الخاريت أحرجه )٢( 

(. ١٣٢٨)رقم الحائض، عن وسقوطه ١^^ طواف وجوب 



لقاءاتااكاو،السوح

صورتثلاث )ها هنا النية مول! 

وحده.الودلع طواف أن.ءؤآ إما ~ ١ 
وحده.الإفاص.ة أوطواف ٢" 

بمأو:دئو:ا،منا•

محزئلا لأنه الإفاصة؛ طواف ض محزئه لم وحده الودلخ طواف ثوى إذا 
؛١^۵١٤طواف من أعل الإفاضة طواف أن لئم ذكرت وقد الأغل، عن الأيدي 
ينمط.لا الإفاصة وطواف الخاتض، عن ينمط الودلع طواف أن بدليل 

حميئاثواهما ؤإذا الودلع، طواف عن أجزأ وحده الإفاصة طواف ثوى ؤإذا 
ائرئِفل ثإتإ يالكات، الأءل ق الئ لقوو حميثا؛ حضلاثه 

ماثوىاااُ

سطئلساسلإنيامحجا
غثروهدا حج فلا يصم، ولر رمضاو مماء عش من ءاو العامه! تقو)، 

واة^ال رمقا ء فصا علاقه؛٠٢٧ لا لأنه صحح؛ 
صحيح؛عتر أيصا وهل.ا لهء، حج فلا عنه يص لم ررمن ث يعضهم ؤيقوو 

والعقيثة.الحج بتن علامه لا لأنه 
ثننت،الإفاقة طواف يهلم، ولم حائصا ا،لنأة كانت ررإذا بعضهمI ويقول 

كاللو هل.ا لأن له؛ صحه لا وهدا حائضا،، وهي وطاث ^■>^1، عل حماظة 

رقم)١(،اف.؟ رصول إل الوحي بدء لكن كٍف الوحي، بدء كتاب اJخارىت أحرحه )١( 
١(.٩ • رقم)٧ الأعإل،؛اكت«، ااإن،ا نوله.: باب الإمارة، كابح وسلم: 



٢٠٧اثضواس،وز،سائ اللقاء 

كإويطوف، بثوب ثنتدفر صفية؛ حديث، ق ئتؤأئأؤئ؟أ الرسول لمال حائرا 
أصغ؟كيم، إليه؛ وأرملنا ا-لئلثة، ذي ق ولدين، ح؛ن عئيس ست، لأساء قال 

•وأخرثيا٠ر١؛ داّمحريؤدُب رراعمحل قال• الإحرام" ل ~يض،ت 
الإفاصة،طواي، يطم، ولر حائقا ارأْ كاJتا إذا معل ماذا موال؛ وهنا 

تتامحون؟ٌّوأهالها 

بميأن إما ءلرJةان! لها مخل؛ فأمنها القعودثة بلاد ق كاستت، إن نقول؛ 
بقىأن منكن نهل ض- والحمد - وهدا ويطوف، مملهز حش ته ق ومحرمها هي 
الحاعي،الممل بسيارة بهلائرْ، وسيلة، ياي ناقزا وطائت، طهزت( ؤإذا ومحرمها، هي 

المملمكة.ق نهل لأيه وسيلة؛ بأي خصوصية، بسيارة 

إلامحل لم لأما اكاي؛ افطل عل وتش نيا مكان إل تنافث ألما أو: 
طهزمحت،فإذا الهكاح، عليها يعقد ولا ببما، يثنح أن لزوجها محل فلا الأول، التحلل 
بعمزةمحرم أن يتبعي الحال هده ق أنه إلا الإفاصة، حلواف وطاقت، م،5ه إل ■ءاذتا 

كانئ،هداإذا الإفاصة، تأق؛طواف_، ثم ومصزللعمرة وسعى وتطوف ا،ليمايت،، من 
الثعودم.لبلاد اق 

أما^٥١٥ تنميه ابن الإسلام شيح احتارْ ما يختار فهنا الخايج ق كانت، ؤإذا 
إلالدم تنئأت من يمغ ^-^١ عل شيئا يقع بأن وذللئ، تتحففل، يعني• ملجم، 

المملأكةق كن لم من لأن للصرورة؛ وذللث، حائقا؛ كانث، ولو وتطوف السجد، 
القافلة.عن متحلمه محرمها مع تيمي أن عاليها ؤيئق \إتجو؛أأأ عليها يئس 

؛٩٠٥رقم)النيئ حجة صفة باب التاسلثج، كتاب أبوداولت أحرجه 



لقاءاتاك1ياالسوح ٢٠٨

إيوه١^٦٥^^ م، إلا عؤق؛ حرم ما طثذ٣  jSj^تازقؤن\قت اطه قال وقد 
حزاماالحائض طواف كان فإذا الحفلورات(، بح ف)الصزورات لالأنعام:\،ااا، 

حنثهصع قتح].' أن وهو الحظور، منه قمحشى ما معل فإنيا ذلك؛ إل واصطرت 
فيهالأن ئ1ناه ما ولعل ويطوف، المنجد، إل الدم ثتإب ٤؛^ حتى فرحها عل 

الكفاأواشُالزني.
••ؤصء(••



٢٠٩اسءاثضواسوذساس 

الأسدة

ضواجباتاخن1ثاوجاهلا:١- 
وعندماالخيط، ءيس سم0، عئلى أن ثمي ثم عننْ أحد رجل الئوال،ت 

جاهلا.الخيط لابس وهو ثارْ حلى ثدكز 

منتحل أن قل الخيط لمل إنه يقاو: ما عايه لأنه عليه؛ ثيء لا الحواب؛ 
ثيء.عليه فليس وجاهل، وهوناس إ-مامه 

*•ؤصى••

ظثتقبلائارا؛لأة؛٢- 
نواُت،،'■ثلاُث، لدة بعمد شخمحن س قارة نحل جرمت، امتا النوال،ت 

أنؤيريد محل، يريد والمشري المحل، بيع قام للمحل استئجاري مى ث وبعد 
مء؟

إمايينكإ، الصالحه أو الماصي إلا محلمها لا ذيلئبخ~ افه ~؛ارك هدْ الجواب• 
المامحي.ؤإما ئصاتحه أن 

••همي••

'ءجالروجيسواؤاضقلجا:٢- 
ْعالح^ ثنتطعن لم وكلتاهما روجثان، عئدى أنا الئخ، فضيله السؤال(ت 

هدا؟الوقت، ي حجهن عئ واجب فهل أنبهى، 



لق1ءاتاساممتن ٢١٠

ص،إلأإذالكنننزوطاصفي
\مح.ممد 

*•ؤصى••

امسامميبمهمساضاسس:- ٤ 
شخمىأي إن يقوإو0.' العلم ءللأاسا بعض هناك الدش فتاوى ق القوال؛ 

توصخفنريد للفتك، اجتنابا بدلك ^١ ٥١ؤإنإ الحنة، يدخل لا الحهاز هدا ينكس، 
المسألة؟

علثمى الوعيد نصوصي إشكال، فيه ما فيك— اش —بارك هدا الخواب؛ 

فقولعنه، اممه ينمو فد ثعتم ما لأننا بعينه؛ شحص كل عل ممق لا لكن عمومها، 
لها،عاش وهو يموت ح؛ث بموت رعيه، همدا اممه بمرعى ررلأ .؛ الرمول 

ثام.الحدين، هدا الجة«اأا افُعاش لحزم إلا 
هداق يحل لها وهوغاس ومات زعثة عل اف ولاة مد شخصا وجدثا فإذا 

غاشلأنه الحنة؛ عليه عئرم محمد نقول! بأن بتينه له ننهي لا لكن الوعثي، 
التنميj؛j( الفرق، يفهنوف لا العامة لأن نذلتا لكن إشكال، فيه ليس هدا ٣■؛،، 

نحوهاأوكلمة الوعيد، يلحمه أن نحشى الحنة، عليه اممه حرم بدل؛ كتبنا والتنميم 
هلالناس؛ من أحد أي لوسألنا لأننا هدا؛ عل ؤينهلق عام فالحديث، ؤإلأ شل، 

أهله؟عل رغثه عل افه انرعاْ الرحل 
معمنه يمأكنهم أو الدش، هدا لهم يبلن، أن والأمانة النصيحة مى فهل 

منعه؟عل مديته 

١(.٤ رقم)٢ النار، لرب الغاش الوال اسحقاق باب الإيان، كتاب لم: مأخرجه )١( 



٢١١الاقاءاثنيزاس>نسائ 

يصدقمات فإذا لهم، غائا يكون إدف البث، يدخله لا أته الأمانة فمن 
.ؤ.'الرسول يقول ~مثلأ~■ الأن بعينه، لشختس تشهد لا لكن عليه، الحديث 

قروجلا وجدثا إذا هل آ، القيامة،،ر يوم إله اش ينظر لم خيلاء، ثوبه جر ارس 
إليه؟ينظر لا اف،" أن بعثنه له ثشهد هل خيلاء ثوبه 

اممهيتوب ربإ لأنه ئشهد؛ أن محور فلا بتينه أما العموم، ق داخل أنت نقول• 
يصلويزص له يشي أو له، ينتعفئ أو السيئات، يعمر نات ح له تكون أو عليه، 
لاهلمودورجلا، ^0 جناثتؤ عل محموم يئون، منلم ررمامذرجل لأنه؛ عله؛ 

.٠٢١شُف؛ه((إلاثئنهم شقا، بالهِ 
النار؟ق أم ابق ق بانه ثشهد الصالحات يعمل الذي فالموس 

التنين.ومنذ الئنميم ب؛ذ الفري، الثاس يعرف أن نجب 
افهزسيل محل النيئ»_ يد عل اممب ميل ل الحهاد ل الثاحة ل نو رجل 
مهيد.المتول الرجل هدا نقول• فلا مهونهيي١٠ 

*•ؤصى••

الثزعيالعلم عن بحيدة بينة ؤ، نشأت التبلغ حماعه أن ثعلمون القوالت 
ماطثلاث هناك ولكن ادمد~، وض — عندنا هي ك،ا القق— أهل "عنإء العل،ا؛ وئلؤ 

رقمحللا•، الوكنتمتخاوا الض.ت قلل باب الّهم،_، أصحاب كتاب الخاري• أحرجه )١( 
(.٢٠٨٥)رنم خيلاء، الثوب جر تحريم ياب والزينة، اللباس كتاب ت ومسلم (، ٣٦٦٥)

(.٩٤)٨ رنم فته، شمعوا أربعون عليه صل من باب اّبمنائر، كتاب ث مسلم أخرجه ( ٢ ) 
(.١٩١٥)رنم الثهداء، بيان باب الإمارة، كتاب مسالمت أخرجه )٣( 



لق1ءاتاساإفتن ٢١٢

أربعةوهي عليها، أئسث أصول لها الحاعة هذه عتها• ئضاكم أسأل أن أؤيد 
البدعمن ذلك إل وما التق، الأصول غة عليها ك ام الأصول أصول، 

والقادؤثة.والقشتندثة الئهرورودية الهرمة أرع؛ صوفيه محلرق وهي والئرؤاُي، 
ثمعام، بشكل الخاعة هذ-ْ عن بل المماثكة، ل أنيا أقول لا الهرى هذْ ؤإن 

الذكر،■حلق إقامة ل الدعوة ق منهجهم أصل هي التي الست الصفات هناك إن 
والخزيرةالممزكة ■حارج خصوصا عاليه ينتمدول الذي الكتاب، كذللث، ذللث،، إل وما 

العالم.أهل يكنها التي والثزكثايت، البدع مى وفيه النصاب(، )بلح كتاب 
العلم،ينقصهم إنه قلتم؛ عنهم، لكم سابق كلام معرض ق هناك كذللئ، 

مولأساس هو ك،ا العمل ومول الدعوة أساس قاف يممصهم العلم كان فإذا 
ءلالبإلا تئرج أن ضي لا إنه قلتم؛ معهم، تنرج فيمن كذ"للئ< معدوم، العبادة 

العلمس معهم ليس أناز معهم كمج الخاعه هذْ ؤثحلم، ؤيتثا يصحح علم 
الكمار،يدعون أتهم خصوصا والشبه والثزك الثئع من يواجهون وقد ميء، 

القاؤل؟ُذه عل يعلما نريد 

البلادحاؤج ؤ، الدين الؤثؤ لهدم دًري أنا أما فيك، افه بارك ابواب؛ 
العلمءللأُسا س يهبوا الذين الإحوة بعض بن سسنغ كنا ؤإن عنها، أذري ما 

أيهايحملكم ثحن ت يهولون هم بل شيئا، رأيثا ما ت يقولود( خطبهم، وسمعوا 
منمتان ذللث، عن حدتني الثنغ، يوافق ما عل يدلوثا أن المسؤؤليه السعوديون 

أحديدم، لا أن ميحى؛ ذللث، ْع لكن حميهم، إل واسثمعا ذهبا بريدْ، أهل 
قدأولثالث، وهصاحة علمهم قلة مع لأنبمم البلأؤ؛ تللي، إل الملكة ق إحوانثا مذ 

ينخدعون.



٢١٢اثضوامصسائا اللقاء 

العلمإ؛مى دعويلم أصول يتلئوا وأن هنا، الدعوة ثكوف أن أوى فلذلك 
يمال،أن محب —الحق بالعا تأيثرا لهم وأئثا لأنا فيهم؛ محاط العل،اء عندثا، 

كمبل أيد-إأإ، عل اض هداه فاسق من كم — طلأنه ؤيئ يهال، أن بجب والباطل 
والإيثاوالساحة عل مسه دعوتهم لأن أيد;هم؛ عل الإسلام إل اهتدى كافر من 

ءرالْإلا تأ-خدوا لا مثلا؛ يمول كوته لكن الدعوج، أماس س وهذا الوجه؛ وطلاقة 
الأحهلاء.أكم من هذا أن لاسلثج سواها، ما دون الصمات 

^^^،حطأ هذا قلنا! يوف الصمات -يذم نومن يحن قالوا؛ فإذا 
الثور.جلد ل شعرة إلا هي ما الصمات وهذه 

•مرها.مث ولكن الصمات هذه نمول،؛ نحى لا، قالوا؛ إذا وأما 
يكووأن أتمر ولهدا والثق، الكاص ق جاة U إليها تضيفوا أن بج4 نقول: 

فألجمحيل جاء حن رج^ةتئ الخطان بن عمر حديث، عل مسا دعؤمحم أساس 
جييلقال؛»هدا ثم وأْاراما، والئاعة والإحسان والإبجان الإسلام عن الثنه 

الصماتيصاد فواعد أسس العلم أهل من أحدا فلوأف ا ؤ؛بجإ"ر بملمآكم ياؤم 
حيرممر.هذا ق لكان يهولون الي الئع 

حرجتممن —وأنا فمهل. يعلئويه بثهاذض أيد-أم عل أسلم الن.ى الكافر أما 
حسن،فهاوا يئزب؛ وكيث يأكل، كيف الثوم، آداب، وحضرت— بنجلاديش إل 

العلمطلانم، س ممر الإياب هذه أن يعلم ألم مرها؟ ثتعلم لا يقول؛ هل لكن 
يطمهاالا عزقها وس يممهون؛تا، لا ءنددا 

ومسلم؛٥(، رقم)• الإي،ان، عن الض. ّوالاجمّيل باب الإمحان، كتاب الخاري• أحرجه  ٢١١
)٩(.رنم والإحسان، والإصلأم الإيإن بيان باب الإيان، كتاب 



لق1ءاتااكاباكتوح ٢١٤

الدينوأركان دينئا، أصول ق ثيء العلم من عليم ليس كافرا كان ؤإن 
معناهاولوازمها،اف، محمدرمول إلااهله لاإله أن مهاد0 تعلمهم فتحن الإسلامي؛ 

إثهثدعوهم ما ررأول ! لمعاذ الرسول قال مثلما الإسلام أركان وبقية 
اش«اُأنثنغدوا

ولهداخهي، حمالة من هدا أزيلمئوئم، نجي هزلأء، لاظئوف والدين 
يدهبواأن أرى لا وأنا ليتصزوهم، معهم؛ ٤محوا أن ينبغي العلم• لهللأيت، أقول 

اللأي•حارج إل 

محصى•• ٠٠

-٦

النوم؟ي، ل ايت س بلرم ثل الئوال؛ 
كلينام أن ولاطزم اللمتل، مم الثاة و;كفي اص:كفي، لا، الخراب،: 

الأفضللكن كمي، اعامحت، حمست، واقستإ ساعاُت، عئر الليل صار يعني• اللتل، 
الويت،.جيع يبمى أن 

فنقول:مكاثا. حا يجد ولا صامت،، متى إن يقول؛ الناس بعمى أن وهي منألة: 
الرجلأن كا الئاس، مع يكوف حتى حيمة* عندآحر فليئزل، مكامحا فيها نجد لم إذا 
بمنع؟uذا أم \له ذئي، بمز؟ أين نكانا المنجد و تحد لم إذا 

العريق.ولوي ايصلث، إذا الصفوف، بأ يصل 
رغمكانوا، ح؛ئإ الققراء ق وترد الأغنياء من الصدقة احد باب الزكاة، كتاب اJخارىت أحرجه '( 

(١٤٩٦.)



٢١٥ثنيواص،وز،ساسم 

محثدئإذازلجخسس:٧- 

ؤج؟أن له فهل تثججه، من فوجد ذيى عليه رجل الوال؛ 
به،ثئج مالأ ويعيه يتمغ أن يريد ان ؤإئدين عليه إنسان معناْت ا-لجن\ب.' 

عثرة~مثلأ~ دين عليه عامل هدا أن افرض يمي؛ ميء، الدين هدا يقص ولا 
ذمحفإذا ريان؛ خممتة - -مثلا يوم كل منها يكسب حرية ل وهوينمل آلاف، 

خمسةآلاف.فيفوته المكب؟ من يئوثه كم أيام، عثره الأمل عل يبقى بجح 
لنأنا بمثإ أو الحج إل سامون سواء يقول؛ عاطل الرجل محذا وهل 

محشىلا أن بنزط به؛ وحج صاحسك من حد ماح، لا نقووت فهنا سيئا؟ أكجب 
جزائيهذ،ا قال! ثيء صار وكلما علميه، يمي بالمال له يمغ الذي هدا أن بعل فيا 

أزلإ.بجاّئبمفهاوالأ:ؤئه 

٠٠اثدسإو نيساوسبي حج 4و حفم - ٨ 
هليقصز، وم اّلإ أعال ل ؤيدحل متمتعا يكول الخحاج بعفن السؤالت 

متمتعا؟ا-لثاوة هده ق يكون 

أنهوربا مجتمع، وهو الأف حل الئعي؟ بعد حل قد أليس نعم، الخوابر: 
اشوجوب بجهل 

'،١ ثوى١ ما امرئ زكل يإيا بالثيايجح، ررإيا مثمئع هو نقول،ت نعم 
—فيافالأحوط الإحرام، ق يحل لأنه يجلل؛ أن يمكثه لا أنه الأن يبقى ولكن 

مقمبم)ص:0آ(.



ات1ءاتاك1بالثتؤح ٢١٦

هديإل الإصاهة الحلق، عن الفقراء عل ؤيوزعها م؛كة ق فديه يديح أن أرى~ 
التثي.

*•هصى••

؛ساسه،؛ ؟»إذحنخءعئي ثم يوجهامالأوقاه ا|ترذف انواة حكم ٩- 
حججتإن له! وقالت، ؤيال، آلاف سبعه والدي أ٠رصت، والدق الثوال؛ 

جائز؟هدا فهل نافلة حجة أما عل الباقي، ل ّمامحلث، يكملث، ما أحيت ول 
إليهمحمس أن ريي كائن، إن معل لا أن أرى لكي بأس، لا واف؛ ابوابح• 

ثيء.بلا سامحه 

نامحيفإذا يوق؛ أن يسغلح لا لكنه المال، هدا منها ادرص كان إن أما 
أتلملهعنه، أووضع منجرا ضؤ ارس .يقووت الرسول، كان إذا محرا، اممه فجزاها 

اله/و،محنح؛لأظئ،بجف''ره•
ان:للإئنقول لأنا مها ننيى ق النافلة، حج ي الاظه أزى لا وأ1 

اهجاسممذث،، ما الأن فآنت، محالث،، قج أحدا ثيغ ولا يممسلخ، أنت، محخ أن إما 
سلعةق دراهم إسايا أعطلتؤ كأنلثؤ الأن وأنت، ووقوفه، ونعيه طوافه ل يسمميد 

الفلق الاستتابة تصح لا ت عنه رواية ق أحمد الإمام قال ولهدا امرسها، 
•مطلما 

 ،^jإليلئؤ.ونتوب، ستعفرك ائت،، إلا لاإله أن سهد ويحنيك، اللهم سحا
••0صو(••

٣(.٠ ٠ )٦ رنم ااطويل، جابر حديث باب ١إزهد، كتاب مسلم• أحرجه ( ١ ّ 



٢١٧الأت1ءاسواصز،سس 

Sسءافأثوامحذساض
^هيى—>=، 

وأصحبي،آل وعل محمد، نسبا عل وسلم الله وصل العالمتن، رب ض الحمد 
بمد؛أما الدين، يوم إل بإحسان ثبمهم ومذ 

ب)كاءنها الؤ القاءات من الئة بعد والخنثون الثالث القاء ص فهدا 
عامي م مذ الأوو الخميز ص وهدا خمس، يوم سأكل الش المتوج(، الاُب، 

مياركاعاما محعله أذ تا3قوبماك اطه وسأل الحديد، العام هدا ثؤ مؤح ه( ١ ٤ ١ )٨ 
علوتعاون ؤإسلأم، وسلامة ؤإيإن، أمن عام مححله وأل الملمتذ، وعل علينا 
ئدير•ب كل عل إلا والعدوان، الأم عن وتناة والمموى، الإ 

دمءسسةا

والقارةوالناهعة والثارة، الوؤ بأحداثه مر المنصرم العام أف المعلوم مى 
آث1الا١^ نتدئ >ي اشُثارقوق\ق: ثال ء _تراةابمل، سوف وثل 
ينملوش ه برم -*؛، درة يثمثال يسق ئص ه أغثلهم لثثذأ 

لالزلرلأ:ا"-خ[.برء»ه  ١٣درؤ،مثكاد 

وبحوما عملؤ، جداول ل بظر نجالته عام مائة ل التاجر أف المعلوم ؤمذ 
هذالكن ؤإدا فد، ما ويص«اح قامت، ما ينتدرل حمخ المنصرم، عامه ق حسر ومحا 

الإسان؛يف ق وآعظز أط تكوف أف بجب الآ"م5 بجاره ءإل الدئيا، ارة جبل 
هألم عدا•؟، هن ءم؛زنمنؤ عق أظ نو »ائتوأ آئ؛ن ءؤكأ؛ا ت يمول، وا3قربماق افه لأف 



لقاءاتاساهتوح ٢١٨

ثممرزهلنَقم دؤ ذوؤ.% هؤ آس شي ي، ؤبجددة قممح< اف محرز 
يريمن لاصلنف نردكك إدا ءامنوأ أق؛ ٠^٢ ■؛3(5؛^• ؤيقول ]الصفت'ا-اا[، 

ءمإنكثنصهلس[.
مءمحابمواسست؛ضة 

واحبعل يعثر أف فإما النصرم؛ العام ق عمله ديوان ل ان الإئثظر إدا 
تعال، ٧٥١إل الوة نع الأنتدزاك لأف بمتورئ؛ أذ يش به، ولإاثل أئه 

غروالإئسان عغئجل اف معاصي عل محرئ كاف ومن مسد، ما يفلح إليه والإنابة 
عقئ؛و؛ؤو\ ألخ؛ن ينعتادكا ؤء تانق■ؤتاكت افه قال مفتوح، التوبؤ ثاب ئإف محموم؛ 

ئوأأعمويِأصيميمإدع> جيعا يعفرألدضسم، آثت لن أقه قتؤ ين ُمنْلوأ ثُ آئسهتم 
حقق وهدا لالزمر:"اه[، ه جيما سمرألدموب آثت ؤإن تعاق؛ الله فقال لالزمر:'مه[، 

لة.يغفره تعال اممه قإف ذنبه؛ كاف مهنا داُب، إدا اف الإئمحإف التائ؛ر،، 
محعلمئها التوبه أف وبى عباده، وحقول حمه ق الدنواصا أعفلم افه يكر وهد 

يفتؤبأأ ءاحر إلها أش ح ييميى لا ؤو\ؤئ ثعال؛ ممال نات، ح السيئات 
الدنومت،،أعظم من وهده لالغرقان:خا■[، يزمك<ه ة* ثآلؤ إلا آه "مم آفتسآني 

الخال:ام عل سه وهي 
١^فالثزك به، والموف0 لا أي؛ ه ءا-خئ إلها أش مع ^لأيمحى الأول؛ 

•عيججل اممب ص ل الدنوُ-ا 

اشُالأي•خم الشن وقل ءنأمحآومألأإلألإ4، اش؛ 
يومالئاس ل محي نا ول كاف قدا لرآدم؛ ا;ن عل العدوان \ءظإ بالحق إلا 

الدماء.القامة 



٢١٩الااق1ءاثهواسنسائ 

تدنيسق الإنسان حموق ل ا-لمحزم أغفلم مذ والزنا ؤدلأِتمح>ه الثالث: 
وأآناما بلى دؤث بمعل ؤوس تعال: اش ماو الثلاثه الأصوو هد؛ عزصه، 
ؤبممدوءامُى داب س إلا أج؟ تهثاة فيء هلي آلقتمة يؤم اكداب ئ يضنعم، 

قمثاهع-مريإ آثه ج)؛، ثثثنت سبماه؛ أثث نيئ مأويى منيحتا 
افبإل وثاب أدثب إدا الإناف أف سبماكوةiماك افه ننمة من وهدم ٧[، • -  ٦٨لالغر٠انت

ؤنعمه،الله من فصلا حنامحت،؛ السائقة اته أاأصاررتا صالحا، عملا وعمل وامن 
هوظننانحوما اضرم، عامنا ق نظزئا هدا أو ف\1جإ العا،ل؛ن. رب فب والحمد 

الحديد؟عامنا 

الأه«اوبائماسا؟:

١^۵٠^٢فالعام مفى، فتنأ يستقبل ما يعشو اذ علته نجب ال*اقو، اف الإنإل 
موفالمستقبل العام وهكدا اللحذلالإط، مذ لحفلة كانه تيار، من ساعه وكاثه مثى 

ماعل والاجتهاد وابد العرم نعقد أل فعلينا مريعا، ميمفى كصاحسه، يكون 
ماثلمتدرك أذ عنى المحزم، واحتناين، الصالح، العمل ِق ودسائا ديننا ق ينفحنا 
بالخواتيم.والأماو له، قيمه لا المؤمن عثر ويمه فات، 

أهلبعمل بممل الرجل، ررإف المحدوى؛ الصاديى وهو س ١^؛، أحو ونمد 
متم صذ ١^١^، عش تشق يزج، و:ءا؛لا ي محش ى خض ال؛ث 
فلايز حر ١^،: وليل أجق، ؤيتتهى عله لايمي -ثر مدحلها«ااآ، النار، 

لكنالجؤ' من يدنحه سوف عمله أف بمنح،؛ ،، ٢١حنث، مذ ذرخ إلا وبتنها 
بابالقدر، محاب وسلم: ٣(، • T-nرقم)اللاذئ، ذم باب الخلق، بدء ئاب اJخارك،: أقترجه )١( 

(.٢٦٤٣رنم)عادته، وسوشقاوته وعمله وأحله رزقه وكتابة أمه بطن ل الادس الخلق كمية 



هاءاتاساإذمح ٢٢٠

اممابعث بمبق م لأَبج، المسة ذن1غ« إلا زثها ي يض U »ض العتى: 
تتيبمى لا حس حمقه الحة أهل بعنل عمو لن أما النار، أهل بنثل فينثل 
إلمرب ®وس نغيه نحيب لن ثعال اممه لإل العمل؛ حط من ذرل؛ إلا وبينها 

حىاللب طاعة ل عمزه أنمئ شخصا محيل أن ورحته اللب حكمة ل ومحال 
مملهزلأ:محثُوبجاإلأذنلخ،لأ:دشإلأذراإ،م؛طا 

وهومنيبدوللناس محا ابق أهل بعمل بممل لكة الأجل، حث من 
ارلأ؛العافيه.أل نبافث—، النار~عثادل أهل 

النيْع كان رحلا أن وغمْت عند)انتحاري( الثايت، الحديث بهيا وتنهد 
إحلال،ئقإن إليه الصحابة ينيطه مقداما فجاعا رحلا وكان غزوة، ل . 

اس،بمعل ذك 3طلم ش، اينأئلي افئهثنتاينالأ!ام: فقاو 
ساسكان ظئؤلأهميشعا،فإذا 

لألزمنه،وارد؛ا أحدهمت ممال دوثه؛ بمن فك؛م، الحهاد؛ ق النابه الثاروهوجده أهل 
،;J^jحالة. يكوف وكيف، الرحل، يكوف مادا أئظر حى له ٠رينا لأكوئن اي• 

شجاع،مقدام رحل لأنه جنغ؛ أعلم~ "والله وكأقه محجنغ، بنهم، مأصسن، 
طبعحر علنه واس5أ صدر0 عل وصنه م تثه، ثنل بمزم، أف يزصى لا والسجاغ 

إذاالعد من تعال اش ألطاف لقرب مثل عنا وهوها البدن، من سه،ا ومحا اليدين ند ثدر ١^٤• )١( 
النهاية)مع(.والهتامة. يالإحلاص انه تمرب 

توملم (، ٧٥٣٦رقم)ربه، عن وروايته ه الحم، ذم باب التوحيد، كتاب الخاريت أحرج ، ٢١
٢(. ٦٧٥رثم)تعال، اطه ذكر عل الحث باب والأسعار، والتوبة والدعاء الذكر كتاب 

•الوسط)فدذ( انمبمم انظرت بمعى. ومنا لكلمة)ثماذة(، )٣(كلمة)ناذة( 





صاتاساهنيح ٢٢٢

سلل الخهاد إل محتاجا العلم وليس العلم، إل محاج اممب ميل ل فالحهاد 
افه.مسل ق الخهاد عل الحالم طلب اإمحمقير؛ا العأنإء مى كثير يصل ولهدا افب؛ 

الناس!لأعيان يالمة تفصيلا ذلك أفِفي عندي الرا"؛ح ١^١، كاف ثإف 
العلم،طلب إو نقوو! من الناس وس أقفل، حمه ق الخهاد نقوو من الناس فمن 

وهوومتابعه، وجلدا ومهنا حمظا للعل، منتعدا رجلا وجيئا مإدا أفضل، قه حق 
آحئكاف ؤإدا أفضل، حمك ق ١؟*^؛ له: محا افء، مميل ق الخهاد ل ذللئ، يوف 

لالخهاد له! ك والمهم، او>مظ ق يداك وليس مويا، ئثيطا معدانا مجاعا 
افالعلم لهلالم، ينبغي لا قاعده -وهذ0 العبادات ق فالتفخهسل أفضل، حماك 

الأعيانحنث، مذ العبادات، ل والتفضيل هل، حنث، مذ يزاعنها-: 
١^^الأسان محس،أذيعرف هنا غا، يقومؤذ 

طنت،أي: مكؤ، ؤلأ أيصل أف هو المطليى التفضيل نقوو: ونحن 
الذيالتفصيل فيه الأعياف حيث، مذ لكذ افب، مسيل ل الخهاد مذ أفضل العلم 
أفوللاحر العلم، طل_، ق سمى أف الأفضل الشخص: لهدا نقول، ، ٢٠٤١دكزيه 

اممه.سيل ق الخهاد إل ثذهب 

ثلميأف الناس. لإ الخلل يإصلاح الخديد العام هذا سنتمبل أذ أيصا علينا 
الناستعفى حلائا وردا، ايتداء ييننا المثلأم نمثي وأل بثوس، بوجه الماس 

صاحب\لإ1\0 ثقاُل الئلأم، مشوق لا لكذ العئم طلأك، مذ تجدم الأف 
اضُ،بآإلاأذبماة اب ل مواآوالهةأز الدراسة، ل وزميله 

بعضعند افتهر ولهدا افه، يشاء أف إلا عليهم يسلم لا السوؤ، ل إحواثه يماثل 



٢٢٣الق1ءاثلثوارسسس 

سلموذ،لا جثا0 العلم طلاب أو هوام—! —والعوام العوام بعض عند الثاس 
^/دِس ثدا زلا:ذم ص محب:رذُول نإذَاَطا 
•متالمن أحة السلمي لإحواننا ثكويز أذ عيج محب فالذي الشي3لان. 

يده،ميى ُروالدى ه'' امح، قال الجؤ، لحول أّجاب من السلام ؤإفثاء 
إذابئيء \؛ورم ك ^٢٠١، ض ^^٠١ زلا ;ؤم1وا، ض ال؛ق ص لا 

\^jdأي: الثلأمظلم«را؛، )رأئثوا منة، أخاب، لإ ^؟(( سقئوة 
عئزالواحدة التليمه الأجر؛ من المتلم عل يعود ما ايفئز ثم وأعلنوه، 
حسناوكا،ق زيادة تجل لا إليها محاج يوم ل للئ، ياهياُت، حنامت، عئر حنالت،، 

با3لئؤداك*افب عند تجدها إليها، تكون ما أحوج وأست، 
يمنمدز>ا،ماذايكوئخب؟

أملا؟^١٣
عل^^١ ٥٤أف لأجل مراب؛ بمْ الخالي عل يرددوف يل الثلأم، يمشول 

يعمنلن او الإئعنها، ممني ثإلأ فانته إما الدراهم أف مع دناهم، زيادة 
الأموالمن ؤإثا الأموال أصحاب من إثا مفارقة؛ من بد لا تحئن، لن والدراهر 

فقاو:الاحرْ، عل الدثا الخيام يؤيرول من عغجل اش وبح وقدا فها؛ 
]الأءل:\'ا-يا[.ه وأزق كر وآمحتره يا. آلو الح؛و، ئونثول 

محننفإف الئاص؛ تع اقلق شن عانتا الإخزة-أذظبل أيا - سلنا 
إيانا١^ ارأممل ^١^٣: البق ئال، عر ؛ الأماو أفضل من الخلق 

منالزمنن محة وأن االؤمنون، إلا الخنة يدخل لا أنه بيان باب الإيإن، كتاب •سالمت آحرجه )١( 
(,٥٤)رقم لخصولها، ستا الثلأم إفشاء وان الإيإن، 



^uUJIuUtA) ٢٢٤

أخثئهلمه«راا.
ليمقافه إل الدعوة لأل افب؛ إل الدعوة ق ال٠خافي حنن يكوف اذ ويتآص 

الأو\»إلكنها غرك، ود؛و، سلخ، الألمه أوجلب غرك، وبئذ بيثل—، الإصلاح لمجرد 
ونحملوالين ياللهلف ثدعو بل افب، إل الدعوق ق ثجفو أف يتبنى ئلأ اف، دين 

أونوميطلب أذ ينغي لا أثنا بنش؛ المدعوين، من المحالثة محمل بل ١^، 
وهلة.أول ق ال3لالود_، عل الحصول 

اممبإل يدعوهم تنه، ءئزْ ثلاث الناس يدعو مكه ق بقي داللمي 
إلبؤ الوصول من ينتطح ما بكل الهتة، بالوعفلة أحس، محر بالي عغتجل 
ينزلوأخsكلم، وهو!٣ ربه دلك و٠ع عفييآئوْؤئم، مزاده قئقيق 

محا؛ممط؛ ركنابي إلا مآكه ق الإسلام أركان مذ نحن، لم فره، فرة الأحكام عاليه 
الأركانوبمئ الصلاة، واكابيت افه، رمحول محمدا وأف اممه، إلا إله لا أف شهادة 

خا؛تفيالدبةكاوكاة.

وإنفيل:إنأعؤكاةيضفيظ؟
زثبمت،،اأشه ئرصت، محي _ و أثا ٤^١، ذها كاف الإو1ل محن ئيا: 

يأخدهاأف نجث، عَققل اممب مى الربيه ءاذْ لكن الركاة، أهل وبتن المقدار، وبئن 
ي^١ زضلحاثا، ئ ثئ بمLكوا أف الأأس من نريد زألأ ١^، ءل 

عؤؤثل.اممه حكمه ياباه ئنتحيل 

الإبجانزادة عل  JJjJlباب المة، ئاب وأبوداود: (، ٧٣٩٦رقم  ٠٢٥ أحد:)٢; أخرجه )١( 
جاءمحا باب ١^^٤، أبواب كتاب صحح: حن وقال: والرمدى (، ٤٦٨٢رقم)ونقصانه، 

 j(.١١٦٢رنم)زوجها، عل الرأة ق ح



٢٢٥اتاق،ءاثهوامحصسائ 

الأدى،٠!^^ وسحثو عغئجل، اممب إل الدعوة ق الناس أف علثا إدذ، 
الممل.ق إ-صمانيا رجاء المعاصي؛ بنص عل البهاء منهم وسحمل 

تعالناس يدعو اذ عنسن لا لكذ عفليمة، غثرة عنده من الدعاة من يوجد 
عتيتهمى نسه ينلك لم منكر عل محصا رأى إدا انه العيمَة، ثذه كح 

ينزبإئسائا نجد عندما بصحح، ليس حطأ وهدا بالإنكار، علميه يعتق اذ 
علمصث أس حرام، هدا حرام، هدا ويللث،أ له! تقول ثه ثصح هل مثلا ميجاره 
جئأمم دعه، أمهلة، لائق، عثر وهدا العدل،، جابش اأفاّميرر، مى يأس منصيه 

حشمص-زه؟ فيها هل منفعة؟ فيها هل هدم؟ ثنمعلمثج مادا احي، له؛ قل بيسر، معه 
يأ■حدعناهتناع.

صد^١ الغاوسا، ق ينتؤع ثن لإيه وئالطان م عن واممل^إ من أف واعأم 
المةصود،ص ^١ ائتاع عن ^١^، ^١ لكن علمه، م ئ عاد عنة أوصدئت عك 
الماذ.به عمحصل الإي وهدا 

بصدرالناس مابلموا وأف افب، إل الدعوة ق ؛اللهلم، — الإحوه ~أ؛؛تا معلميئم 
رب



لق1«اتاوابالسؤح ٢٢٦

الإس،ا4

:J^LUlحمقمبظءالماجداثسإوةبعواو١- 

مئطهةل عندثا اللاحظ الوال! إل ثإ اض، ق نحتك اننا نشرك الثوال؛ 
منجداثه عئعل الأحيان— بعض —لب بيتا له سي الذي أل القرى، وبعض )•••( 

ولاكونأهله، وعل عليه المجد هذا لب الصلاة ومدثمثصؤ البيت، بجوار صغيرا 
ماالناس، مى ئثة من إلا مهجورة سمى والعتيمه الكبيرة والماحي حيران، من له 

•ح؛را افه جزاكم ذللئ،؟ 3، فضيلتتكم يوجيه 

ست،ؤؤ منجدا يبتل أف ان للاممحوز لا فيلث،—! اممه —بارك أقول، الخوا'--جت 
ان،الإئاراده مواء العام، مالمجد إصرارا هدا لب لأف العام؛ المنجد من زيب 

نة١^ ثري لكن النام، الإصراJدالمجد لاوذ الأاس من كثيئ ^jo، أم 
بقربؤ،مجد بتاء عئرم ةذةإذ0ثأ التلم أهل، قاله ولهدا حرام، هدا ولكن زلأم، 

هدئه.وجن، بتام ؤإدا 

منفيها ج احي؛ المهذه بتاء من إحواثنا —أولا— محذر فنحن ؤلدللئ،، 
منجدا،سه حول، أو مروعته حوله محنحب واجي كل، كاف ؤإدا المسلميذ، مريق 
وأنأئئمسهم، ق عغتْل اممه يمموا أف عليهم مالواحس، سلثج، ملأ المسلمول مري، 
س،سوثئأرادأفثهاضَممائقإإّ،ن1لأيرهوا صوا 

حدث؛بإ المنووله الخهامت، قئثر أذ تجعب، اثنوولة للجهاتر بالنسبة أما 
•ئرعا فعلة نجن، ما ُنمسها هي سوئ، حم 



٢٢٧الإق1ءاثلثواس>نسائ 

ومزدثفة:الؤقودبموفة عش اسج سم لإيقدم الضتع ٢- 

ؤقجده، إل يهب م العنز0، وأدى متمتعا، للحج اتى رجل القوال؛ 
ينمطهل العيد، يوم الثص عنه ينمط أذ ممد وطاف معي إل آتى الثامن اليوم 

سآملأ؟
ومصلوينعى، يطوف بالعمرة؛ نحل انه للمثمئع المعلوم من الحراب؛ 

ييثتى ١^١ يسة زلا مز إل وحزج بالحج، ألحزم ١^١؛>، يوم كال فادا ونحز، 
كافإذا إلا وئزدلمه تزة الوقوفه م ممديئه لاقوز الخغ نص لأف ذلك؛ 

هداهعل الدي للرجل ممل هذا وعل القدوم، طواف ُعد ونعى مزدا أو قارثا 
ويأي؛(مئ إل يسافت أف عيه ونجب أهل، ءندْ كاف إف أهلة يتجثن، أف ١^٠^ 

اليهايت،،إل وصل إدا بعمزة نحرم أف والأفضل وقته، غثر نعىِفي لأيه بالئعي؛ 
ش'يا خدا أبمة الخح، بم، يأف ئم وبمصر، دطز يئطوف 

••0صد(••

البضاعةمع وأئن، يضاعه اقري إدا المحل حس( لصا كور هل الثوال؛ 
كائن،تواء أوبنحوذJائ،، سح والحارة الهدية هيج ق يتمزق يأ أوجائزه هديه 

خمأته؟أو مفنيه \بض\ءة 
اي؛ملكه، هإثها هديه المشري إل الباغ اهدي إدا نقول؛ الحواب؛ 

الهديههدْ محإف لحآقومة؛ بهة أو لشركة وكيلا المثري كاي، إدا إلا ينذقها، 
مملموقن ١^ إثه أندي ^١ الوكل ندا أف من لأتة ٠ ي 



لق1ءاتسبالأمح ٢٢٨

الهديه،هده عئنعه لكي أعل، أو أش بسلعته تكون ومج غارْ، عل البائع هدا 
هذا.من ودسارى ؤياق غيره يتجنب فتجده 

ثهداالباتع؛ إليه يأئدى الناس مى ؤسيع شه، يفري الرجل كاف إدا أما 
َلأ:محيؤ.

*•محمى••

كزادا*>مإداسإالماسة:٤- 
الأموميعيد هل ثاستا، الماتحه يقرأ ور الإمام مأموم؛ع صل إدا القوال؛ 

الركعه،أمناذايفعل؟
نعياسيا الماتحه مرأ لم إدا ا،لأموم يعيد انه ثرى الإي ابواب• 

الإمامأذنك إذا إلا ام ض تنمط لا الفائ لأة الرمحه؛ ييد فإنة الإمام 
وابما•

*•ؤصى•*

جوارادن،إهارىاسمارب:- ٥ 
ااقوربأف ثشرط لا ١^، الخوارد_ا عل دالمنح محتوى نمعأا الئؤال! 

هد0ص رحعث أيك الفضلأء الإحوان يعص مذ سمعنا ثم صفيئا، يكون 
فيك.الله بارك هذا، ق الحي زيد المئوي، 

بأسلا أيه أئى ازال ما وأي رجمت،، ما أي عندي— "فيإ الحي الحواب،؛ 
دللب ليل لأنت ثئايا؛ أيضا كاف ولن اصؤ، الحوزكق عل الإئاوجغ أة 

.>_1^1 يكوف أف امزاط عل 



٢٢٩ائقاءاثاثواا؛،صسس 

الهن لكت ي مماثوا: يقولوف الذين النلمائ اخلف P ؤمذ 
مننضوعا لكل لز كإ وراءها ما لجف لصفائها لكن الاء، بيتها من يدحل 

وقدامحا، المنح قوز لا يقوو: امء نعض ام، الوت و اJلأنيك 
وهذاجائز، يقولت وُعضهم أصحابه، عند أحمد الإمام مذم، من المشهور هو 

واضح.دليل ليس وكثهم الشايعثة، مذهب 
يكونهلا ورائها، من يصل اذ يمكن لا الماء لأف جائز؛ يقولول• فالثافعية 

يصف،لأمتا علميها؛ الملمح يصح لا يفولوف• وهولا؛ الخاو، هذه الئئو،في يرصه 
اُمحثةا-لإواوُب عق الملمح محوو وأثئ له، دلل لا رى~ ~محءا يئهم وكل البئرة، 

ممرى•محها ولوكال حش والصميمة؛ 

َْروَء ُ َ ٠ 

ود،طممتيامجضصء؛- ٦ 

دئتة،ثى ؤيكهى ي محنوصعِفي الين يموت عندما الناس بعص الثواوت 
رتالئ،،اش إف فلأن، ين فلأن يا له! ؤيقول مملأ~ ~انميقه أقاربه أحد إليه يعود 

قرأتكم ي الميت(، )يلق؛ن الفنل ذلك وينمى سك، ومحمدا دينك،، والإسلأم 
ث؟

صالوالصال ثلمثا، العص من نير لا واثه بدعة، هدا ا0 رأيي الجواب• 
ؤإذباش~ "والعياذ يماي يلبه ل لكف من، هإف بعث، إدا الدحالا هو وها لس، ثإف 
مغإذا كاف الحم، اف الثابت،• لكن يبيه، نرف، احبارْ ، يعرفلكد، 
هإثهالثثييئ،؛ له وانألوا ٠رانتذفئرا وهال! علمنه، ويم، الميت،، ذقن من 



لةاءاهاك1بالسوح ٢٢٠

يدعه.دهنه بند الثت كض؛ ثمنوه، مز: ولز آ، سأل«ر الأو 
*•هصى••

هداسؤةطمردة؛٧- 

بمئة،اقة يصرف الناص بعض النقود، صزف لعملثة ية بالنالقوال: 
ثديك•أعي يوجيهئم؟ ما بأتا، ذلك يرىِفي ولا شق الئة عن ينقص وبعضهم 

بالووة.ا1ند.سة النهود صزف 

اينس،لإخلاف حام؛ التفاصل مغ بالززؤ ادئدج القود صزف الخراب: 
وأغطى.حن. يقوو: تئني: ادجلس، الممابضِو من بد لا لكن 

••)قصي••

الأم1ذففيممادةضامجث٨- 
هناكفيكون ونذلاءة، صيانة شركات ولدينا انكومة، ق موظف انا القوال: 

منمتلثا الشي'Sه تحلنا الشهري، التقرير ق القص يكتس، ئإ ؤإدا العالة، مصِفي 
دللث،؟رايلئجِفي محا والظروف،، والأفلام التصوير ورق ثراء منهِو، سمميد المال 

الحقيقةق ئز الفص لاثكتثوو الذين هؤلاء مول: حال، كل عل الخواب: 
أفالواحب، الأمانه، وحانوا الحكومه، وظلموا الشركه، وظلموا أنفتهم، ظلموا 
لوازمومناله وكدا، كدا ق مص حصل ؤيقولوف: الوائ، للحكومة يكتبوا 

سومحق.ؤإلأ أعهلوئا، يقولوف: ثإلأ الحكومة؛ ومحرئه إذ المكتس، 

رقمالانصراف، وقت ق للمت الشر عند الاسغمار باب ابنائر، كتاب داويت أبو أحرجه 
(.١٣٧٢،رقم٥٢٦/١(،والخ^كم)٦٨0٦،رiم٥٦/



٢٣١الأق1ءالث1دئ،واصونسائ 

اقس1ماثإطسىب:٩- 
ولميئة بالغإ من أن عل ثدل الثزعق النموص بعض وودت السؤالت 

_ilskj ،l^i  مح5بلا يعملها ولمْ بالسيئة هم مذ ت أحرى ونصوص حننه، له
لك.ءعاكنفق؟

أقسام!له — الواغ —ق بالسيثة الهم الجواب• 
محيامحبظمحا،ثمحذمحاوجثتثها، 

داكا;ل٩^١؛ اكؤان اقض ررأذا . ١^، يزل ذلك يلتو وزة، وء 
»لأنهمحال! الممتوو؟ بال ما الماتل، هذا افه، ونول يا قالوا! النار؛؛، و والممتول 

صاحبورارا*•قل كاذحريصاعل 

jلأي خثتة؛ لئ وكب، ^١ ظ، هِ يدبجا ب خا ثم أف اش: القنم 
أحل.مذ اي! حرم؛؛ مذ تر'كها ررإي،ا ثعال• افر مال إليه أثريت، الد-ى الخدين، 

^١قيا، ئزومحا زلا افه ِس خزمحا لا دبا؛ نأ غا بمأ أل الثالث: الشتم 
ءئرضولمْ يوجز، حش ممب يركها لم الرجو لأل بالقنط؛ مالميزاف عله، زلا له لا 

محاحرمحا،محذالأيع،نممحي.
*•)5^0••

يتبماهثييثيا أئثثإوأ ألنؤمهن يى كبنتاي ؤُإن باب الإي،ان، كتاب الخارمح،• حرجه أ ١
سمه،ا،ايل،ان تواجه إذا باب الئاعن، وأشراط الفتن محاب وملم: ٣(، )١ رقم لا-لمات:بم[، 

(.٢٨٨٨رنم)



وق1ءاتاساهمح ٢٣٢

اثه،لأةحإساثسقث' ١٠

اما0ام المجد وحطيب إمام أو وهي مشكله، بلاديا ل ومنن السؤالت 
هداوأف ثريئة، المرأه هده أف وبتا القرية، شخ عند لخك سكيل وثم بالزئا، 

لهذ0امامه ممابل جنيي آلاف، ثلاثة مقدارها ماليه غرامه ودمع كاذب،، الشخص 
هذابأف علنا المرأة؟ هد0 ام الذي الإمام هدا حلم، يصل هل ت الإشكال المرأة، 
)الريء.عئ،كم لا الى المجاوؤة البلاد ل اللأي، حارغ حدث 

يسأوهلم.هناك النلقاء ونئ1ئ الخواب؛ 
••محيى•*

^داماجهوةتيداواسىياتج؟- ١١
هدامهل )الصدى(، الترديد أجهزه اجد المبعض ل يوجد الثواوت 

قوز؟

الخوانمعدم الخزف،، ثرديد ستوحب، كاثث، محإل تحور؛ لا أثبما أرى الجواب• 
كرةومل• ع،جل، افه كلام ِفي زيادْ يننحب الحرف رديد لأف عف-ي؛ ظعي أمر يها 

المدلطول أو فيها الإدغام لشدة الكنائ؛ قراءه العلياء مى وغثرْ أحمد الإمام 
كاستا^١ كن عفيْل ؛ ٧٥١كلام عق ريائه محاك ككول أف متقي هدا لأف فيهارا؛؛ 

الحرب•ثرديد رجب لا 
^^^لاائ،هوزاكودلاصءج 

افالإنمزأه أف المقصود والطتول، \يخمو\لي كنماُت، كوف أف الكريم المراق من 
لأينقاوا.ة)ا/إ0"آ(.الغي )ا(اظر: 



٢٣٣اسا»اثمواصؤذ،سائ 

المشاهدم ي للحثؤع، ادعى الصوت ئكم بدون قراءيه كون ورب،ا خشؤع، 
عاتا.

اشالأصوات فالراذ بالمزآن؛ الأصوات ه . الرسوو أص زأثا 
اظثلألإلآتالأتجبجأ،:لبمءا^لأlذ:lJإلإ،صإن 

يأس،هلا تكببمر، إل فيه صوتالئ، ؤئتاج وابعا المجد كاف لن اممه مصل من هي تقول 
احيممى وغيجما السؤي، والنجد الحرام، الممجد ي الأف مموذح هو كإ 
لمن■الم

^٥.،٠١محزديد منة يلزم لكف إذ مهو ١^^،، ينمى ١^^، الصوتا هدا أما 
يتصئنلا كاذ نإذ المزآن، عل الزيادة من فيه قا فيه؛ إشكاو ولا حزام، فهو 

منعة.هأئاأيصاأزى دلك، 

*•همي•♦

حمفارنيغاسضاساهيئص:-  ١٢
أذأيمحا وحلم، يعشيؤ، أذ وحلث رحل حاءه انه يهول؛ مائل الئوالرت 

دللئ،؟ق علته مادا وناهز، يزكه لكن الدييحه للث، لأ>؛'وخو؛ واف دال،ت بمي يدح، 
يعثاءالناس إلزام الأبجازت ق افنثٍع عن إحواتا سهي لحن أرلأ؛ الجواب• 

حلمواإذ م __، فبدون أحيهم إكزام نأوا نإدا ذللث،، شابه ما أو يهوة، أو 
معشث،، هلا يمينه ل اش ثاء إذ !(؛ ١٥من لأف الق،(؛ قاء يكلمة)إذ هليمرنوها 

حقمى لأف هدا"الرحل؛ مم يم١وا أذ علتهم حلم، الن"ين أيقأ إحواسا سُئح 
وهؤلاءهؤلاء من العناد حصل إدا لكي تنسه، وألا ينمه ين أذ أحيه عل، الملم 



لق1«اتااساهمح ٢٢٤

معلعش الحلوق وذهب حنق إدا يعي: الكماوْ، عش هواثدي أولا ذا-قالما 
معلوركوهم يهبوا إدا ولكنهم يموا، أف صنوفهم وعل الكفاره، الخالق 
أوكنونهم،مناكن عثرة أوإطعام رثه عتق وهي يبتن، يآكمرئارْ أف الحالف 

ئثثامة.ثلالإآثام محينمام للم َص 
••هصى••

ذ;إناصىمحةضاس:- ١٣
مثلالمواصح بنص ساولوا إدا الخطباء أو الادءاة بعض من ينئغ 

،Ij_4وثا وجلا أل ممل• مثثرْ، قصه —مثلا— يورد منه، والتحذير الدش موضع 
للناس—حصلت، فعلا كاثتج —ؤإل القصص هذه مثل إ؛راد ثهل أوأحا'؛أحته، 

ثيء؟دللث، ل هل المجتمع، عل مصها أو 
غمق أو الدش مواءِق المشينة، القصص هدم ئدكز ألا أرى آنا الخواب،! 

المنالهوهده عامه، المسألة هذه أف يتصور سوف سمعها إذا الإساذ لأف الدش؛ 
نشائثاِين ]لإنات ه أن الجالس من محلى j نمن لكن حاصه، 

يكونوفمد الحاصرين إف م ثظث، فيها فهده المقر عل عامة بصمة أما الدش، ببيان 
سوءهدا ق ومحصل نفسه، البلد ق هدا أل منهم واحد قيتصور الثلي• عم من 

ئنعة.

١^،مزل زم بالحليث، بدبم، زتكممى ^، 1لأ ^ ٤١٠
افحئ؛ إلا لها، وهوعاش بئومت، يوم يئون رعه عل افث اسرعاه عبي• مى ®ما 

الدش!بيته يحول مع من يثم،5ن الذ'ى العائلة لصاحمس، فيمال ٠، الجنها،ر علمته 
٥(. ٥٨رقم ٦ ١ ٩ الإبجان:)Y/ ق مدم وابن (، ٤ ٥ ٥ رنم ٢ ٠ ١ Y/ اممراف:)٠ أحرجه )١( 



٢٣٥اااق1ءاثىثاواثسؤيىسائ 

زعق؟عل افه \ونؤإق[0 هل 

والخواب:ملأس.

فيه،المظايع مشاهديه ءغ يمننه الدش هدا مغ عل ميز هوإدا وهل 

علافه انرعاه همد من >رما الحدث: عليه يصدق إدذ، لأهله، عاثا ينكث 
هداو يدخل الجنهء. علته اف حث؛ إلا لها، عاش وهز بئومت، يوم يئولم، زعق 

بلامك.الحدث 

الوعيدنصومحس لأف الممنؤع؛ هو هدا يعينه؟ الرجل قدا نشهد هل ولكن؛ 
شخصم عل ئثي، لا الوغي• محرض أف ي ئمحؤ، شص كل عل يطثو لا 

ئالمعركة و زجل قتل ملو شهيد؟! مهو اممب سيل ِفي نو من أف ثعلم ألننا بعتنه، 
التعميم.غثئ التنين لأل لا؛ يعينه؟ شهيد فلأن نقول: والكفارهل المسالمل 

للبيت،~جليه أوهوشمه منعه ~وهوقادوعل الدن الديأنمى الرجل مهذا 
الحل.ينا،عموم ق فيحل الأمن، هدا عليه يثكل احد لا لنعته، فهوغاش ماث، إدا 

مدوهو أبوهم مايث، إدا لح،رِانلئج ~مثلأ— فتقول بحينه، له سهد أذ المتؤغ لكن 
أهلمدهب يقولوف: العلمإء لأف حرام؛ هدا الحنه، عليه عرم أبوكم الدن؛ أيحل 
الرسولله ئهد لن إلا ساو، ولا يجؤ معم لشحصن ثشهد ألا والح،اعه الثق 

ُتإإئهقيثغ•



ساتاسالقمح ٢٢٦

1نواشطممض:حطأشممن1ننين1م - ١٤
الش،سطلؤع مل ١^٠^ صلاة بند ينام نس أو العوام عند افتهر الئوالت 

ق، ujI^١^ ١٠يقوو؛ . الرّسوو أف لذلك وستدزف ١^^٤ حرم مد ١^ 
تقو^بح،صثلالأأخ؟

وهداوبزكته، حيره أيه ثك لا النهار أول، لأل ^،؛ ١٥١ليسثة هدا الخوابت 
رزماإلا اليأ نجح، غة ئدا اوزى محن؛ ان الإنكوف لكن ئثائد، ثىءٌ 

منيمال! أف وأما ا-قال، بعليعة إياه فيحزم عنه، هدا ؤينام الئهار أول ل يكون 
بصحيح.ليس مهدا الرزى، محرم مإثئ الفجر صلاة بعد نام 

••ؤصؤ(••

اسابلأسلراثص:- ١٥
بالمبةالئوال: 

^^ع،زلأبج؛أنقولأطبمبج،١^: 
والصحيحيمطر، إيه العل،اء؛ بنص فيه مال الذي ض وابتلاعه الرؤ، جع لكن 
منحصل ريق ئدا ثرابا، ولا طعاما يوفك يدجل لم لأنك بمطر؛ لا انه أيصا 

حشمطر؛ لا النحامه أف أيصا اواجح الفول كاف ولهدا إليه، ورجع اُبوف 
ألاللائان الأفضل لكن ئقو، لا لإبا الإuل؛ وابملنها الثم إل زطلمغ لن 

أنموأ0 ضي زلا ننقدث، ي لاك ذلك، لإئوا اله٢ أهز هاِل جنها؛ 
رقمالفر، ق الابمكار ق ُاب، الجهاد، ئاب، وأبوداود: (، ٠١٣٢ رقم ١  ٥٣أحد)ا/ب )١( 

(،١٢١٢)رقم بالتجارة، التكمِ ق جاء عا باب اليؤع، أبواب، كناب، والترمذي: (، ٢٦٠٦)
(.٢٢٣٦رنم)البكور، ق اJركت من يرجى ما بابؤ التجارائت،، كتاب، ماجه: وابن 



٢٣٧اسءاسواسنساس 

أئطزايء ابتلع إن ت موو بمطر؟ هل العطس، أجل مذ لوممصمص لكذ سلعة، 
^^و،وإذالا:بمئفإِنثلأبج

••هيء(••

^وثثاسسننياس؟- ١٦
ثزجوواحد0؟ أم حطقان همر هل العيد«؛ حطبه ل الثتة هم، ما الئواوت 

الممصيjفيذلك.

اقفزولؤ ويايه، أول حطثان! أنبما الحنايلة مى العلمإء عند المشهور الخوابت 
مكبان فتة من، حاف ءإن بأس،، ملأ فنة إحداث بدون واحدة عل الإنسان 

كافما عل يقتصؤ يهنا إليها، يدهس، مسالة حكم يعرف واحد كل وتصير النامؤ، 
الناس،.عل الباب يتمج لثلأ ينتادوثه؛ الناس 

*•هصى••

يخيننياٌتاخالأس:- ١٧
وغرهم،كالثماة متى، حارج الميت، ق ماتا عدر الرسول. القوال؛ 

يندروف؟التجازة أصحاب فهل ا"قاصر، الوقت، ل عليهم بماس لا لكذ 
سقايةأحل مذ نقه ذ يبت، أف للعباس رحمن اي. إل الخوابت 

قالميت، يركوا أذ لالثعاة رحم، وكيلك ثعرق، كإ عام عمل وهدا ا-هج، 
مصايلرعاية الميت يرك مذ هولا؛ لمحه الحجيج، دواحل هوهذذ لأم مش؛ 

ليسهولا؛ دللئج، اسبة وما الإطفاء، وحنود المرور، وحنود كالأطياء، الناس، 

إليهم*حاجؤ ل الئاس لأف اليث،؛ عليهم 



^luUluUt^ ٢٢٨

يلحموفيهل دباك، أثب وما والنثئض!ة كالمريض حاص عدر وأمامي 
وبعضهمالعير، لوجود يلحموو؛ إيم ؛ يقوو بعضهم ت للطا؛ يومحا عل، ولأع؟ 17

ليظهر والذي عام، وعدوأولثلد حاص، هولاع عدز لأف يلحموف؛ لا إنأم يمووت 
^ضاحاجأل:زئلواصىم-أشمان،اصار-شثول 

عدن.هدا لأف فديه، ولا علميه حزغ هلا عئزْ، واسي عئزه إحدى اللبمين، هاش 
مكهأهل مذ أحدا ينيب أذ إمكانه لإ للعباس يزحص ه الرسول وكون 

بداكوحوثرا يس أي! حفيم،، ١^؟^، مساله أف عؤ، يدئ، محجوا، ٢ ١^؛^ 
متى؛فال من ليله ترك من أف رأى أخمد الإمام إف حص المحئم؛ الوجوُب، 

خمنةأو رثالأدت،، عئزة أي: سمدي؛_؛؛؛*؛، أف علميه ؤإيا علميه، فديه لا لإية 
ا-لثال.حتست، ريالأت(، 

محذلكن عذرا، ولمبمث، حاصه، مصائ هده لأف فلا، التجارة أصحاب أما 
النازإلهلمىو؛سو0عئثاج الدين الأئزان أنخاب، بماو: أذ 

ظ؛مف1نالإن1قث-  ١٨
دللئإ؟حكم وما صحته، ما الإنايثخ، احتتان ق هائ أم حديث، السؤالت 

أختنافهُإَهإ.
الدكور،بخلاف، بواجس،، وقس ستة، الإيامثر احتاف أف الصحح الخواب،! 

١^،عئد ئه ي:ث ١^ ذكر ي ١^، اكلفه لأئ >، ١٤والفنل 
(.أ/٦٣، ٣٢٣)٣! الخلاف من اواجح  ٠٠٣ل الإماف انظر: )١( 



٢٣٩اساءاثيىقواسمنسئ 

إدانهئا من محئص إي قل ك فها U ئغاة الاش أثا ي، ^١ ١-؛^ وعت 
واجبا•الأمر أف؟كول يمتفي لا وهدا خنت، 

حت1نق الواردة والأحاديث، بواحس،. وليس سة، الإنايث، خاف اف فالصواب، 
اوأةلبمت،تجلإ.

وئ1حاوالث،العافي؛ر، رنم، ض وامحد آحر، يوم ي اش ثاء إف اللماء ؤإل 
بجل،^مكوتوب،١بمئ،.



لق1ءاتاا؛او،اهمح ٢٤٠

الثءالنادعهاضد4د،ساضأ

ؤإمامالين، حائم محمد سنا عل واسل؛ا وأصل العافين، رب ممب الخمد 
أماتند:الدين، ض إل باحان بعهم ومن وأصحا؟،، آله وعل الممتن، 

نتأام الأسوعية القاءات، من ١!^ بمد وامحثون اوابع القاء م مهدا 
اليوموهذا اكتوح(، الباب لقاء ف) ايروف اللثاء وهو الخميس، يوم ل أسبؤع كل 

حنبالثامن وهو التقويم، حسب ه(  ١٤١)٨ محرم شهر من الئاصع هو الخميس 
ثملم لَإدا الهلأو أف زمحل قؤئصمُ ١^ سها ١؟^، الئرعئة الطرفة 

يوما.ثلانتن السهر بتام يكم قإيه الماضي؛ السهر من الثلاثون علينا 

الداريات٠.<ا<ورة ق آيايت، عل بالكلام اللماء هدا با.أ 

•ه شعلأ ؤاة يفيد بميمها ثألهأء ؤ ت تعال ملأ نييث 

فميلالئارات:ي؛[، لتوسمد(ه لء يد بميمها وأدق ؤ تا3قؤئاكت افن مول من 
^وبفيناتعال؛ يال، *كا بقؤة، أي• بائي•، الساء بش أنه تعال اف عم الأنة هلم•؛ 

النامن،بمص يتوج؛ه كإ ي، ليست، هنا والأيال لالشأ:ملا[، نداداه سعأ 
هناالأيد لأن عغ؛لذلاائ، سديه أي: ؤأسد4، الساء اف،بنى أو الزاد أف ويقلون 
موي.بتعش: ثنيي، آد مصدر: 

مسهإل أمحامها كإ الكريمة مسه إل الكلته هذ.0 تعال اش يضم، لم ؤلهدا 



٢٤١اىتاءاا>ابعزاموذ،سائ 

[،]يس:١٧أتدثاه أدينآ عميق نما لنم أط تنأ تعالت قوله ق الكريمة 
4ئمنالذين التأؤيل أهل من إية بمال؛ لا قإيه هنا؛ بالموة الأيدي مر ممن 

الصحيح.اكآويل ئومن بل مواصعه، عن الكلم 
بالأرضمحيطه عفليمه، وامعه لأمنا أرجاءها؛ لموسعون أي1 نمبجمذه 

جانب.كل مئ 

4:آتنؤدون نم ؤرألآ;بمارشننهأ تعال؛ يصلامله 
بثتزلةلأهلها جعياها أي؛ تاشت:هأ[، ه رثكها تعال؛ قال، 

الريح.اش الفراش 
أهللأته تا3لئو0ئاقلأ،لالئ،؛ مسه عل أثنى لال1ارواتثحإ[، المثهدونه 

ذيست،للعباد، ناؤع توى م عل الأرض لأهل ئا3قؤناق( افه جعلها رئي لفاء، 
محا،اض بالقئة ولمت ما، الأنمماع عن الثاس التي:نجز بالقابنة 

يمعلا هدا لكن ويالصعوبة، بالثونة احتلاما فيها أل عل لهم، تماما مناسبة هل بل 

ه؛ثدمحف يسمن حكا طي، تين ؤ • نخال ضلؤ مثلا 
افظق ]اشت:؟1[، 

بعضهاإلباجتاع وثفلح اثال،، ا-تمم حتى ممماش، زوجتن ثيء كل من با3قوبماث 
اشمال كإ واش، يكر زوجتن؛ من ؟كون وغتره ان إنمن كله فالحيوال بعض، 
^١^١^ئنة س أمحإنائئقؤتيممح ص نخال؛ 

وزوجةأُب،، ولا ام، عز من يدْ افّ حلمه ءفيمحأئأةئم آدم أف إلا ]الخجراتأّاا[، 



٢٤٢

أُب•بلا أم مذ حق بذ وعنس أم، بلا أُب ثن حلمت حواء 
أمام؛أربعة البشرإل م ينقولهدا 

وهوآدم.ولأأمسا، ام ! ٨١حلق تن الأوJت 
حواء•وهي ام، بلا أُب ثئ حق من اكاوت 

وهوهمسي•بلاأُب، يذأم حق من اكالثت 
وأش.يكر مذ حلقوا البشر، مة الراع؛ 

واللتنوالآرودة، والحرارة والرطوبة، السومة زوحئزت اف حلق ثيء كل فمذ 
•اش حكمة يدلك عرف الإئسان تأمله إدا مما دلك وهمر والموه، 

افهبوُتج ويئوا ممووا، لأمأن هم، ذك >هؤممولأهأي::؛١ 
آكواتعاظاكاف أوالثرءخ ١^، ، ٥١يون أعالإ لكن ثق الإنماذ فإة ثازق',قاق 
،،٥١أثلثؤأ هن، ؤ تعال! مماو الكوية، الآيات ق الفلر عل ، ٧٥١حث ولهدا واءتارا، 

ومحال١[، • ليونر،ت١ ه يؤينوق لا مذي ءن ؤآلندر آلإبثث قنج، وما وآيإي1 آيثثوت ن
هألص إلا تبمآ وما قلآ;ءى ألثرت أممه ئئ ما أينمم فآ أولم ؤ تتائ' 

لالروم؛خا.

تقوله والأوضِو، السموات حلق ل بمكرون الذين تعال اممه ومدح 
أك© ألاف نآنيلهمحثص'محلآذفي س ِذم،ألثثئتي 

مارنا ولأي}؛و أمحمت م ق ثثت٠اطزوك جّدبؤم ديئودالعق ئا أقن يدمحون 
 _i5^ تو\تآمه سا تبمغش ثطة* منارا■iJ[*:١٩١-١٩ ،] للإئثانينبغي لهدا

والشرعثة.الكونية ئبمْاةمحوة|وال اممه ؤيتدبروت وثدكر، سعظ، أذ 



٢٤٣اده1ءادوابءواسونسس 

ه'ئة دن يه نؤ إي أش سثوأ.إد ؤ تظ•' هنله متّثر 

عللكنة هذا ٥[، • ه ئن دئ تنه نؤ إي أش ممثوأإل ؤ تعال؛ قال 
تربمهأيت؛ىاشؤإي اش، إل فروا ت لهم نل الني ان ي

>بتقةه.

منيتقذك لا لأته نواهيه؛ واجتنايسر طاعته، يالقيام يكون اطه إل والفرار 
ملكنه ءئو؟ل اممه بطاعة مام إدا الإساو ثكأف اض، بطاعة موم أل إلا اممه عذاب 

•^،<5
مرببل امامه، ثقف لا فإنك عاليك، وأمل مدر، عرما سلا لوأن أراث 

مث.بل ثقف، تذ هإيك إليك، أمل ملتهبا حريما أن لو  LiJ،J>Uمنه، وثمر منه، 

إث،محال؛ ملهيا منها، بالفرار وأول وأعظم أند جهنم نار كذلك 
لعامظهر أي؛ ه ؤئس منذر أي؛ نته ت٠ر ءؤإي ،، ٥١^٠١^ من أي؛ ه، أش 

له.ومبين به، انذروا 

بالعذاب،أمنه حالف من ينذر لعناده، تعال اممه من نذير فهو 
كناوالأحرة، الدثا حادهِفي والبالخنة، وأؤلأع آمن، يبشرمن بشثر، هداهوه و؛ع 
.موهثلثنيثهءمؤمن ؤبمو أولئ دًكر نن صنلحا عمل مذ ؤ تعال؛ افه يال، 

•[ ٩٧تالن٠ءلته ثملؤن حكاما ما يلحن بة شل

الثورةوهد.ه والوعيد، التهديد مهام ممطِق الإنذار يدكر تا3لثؤئاق اض لكن 
بمخالفتهمالعقوبة من مم حل وما الثابقين، للأمم ذكر فيها ثرون-كلها -كنا 
ئ\زقوةئاك.افب أمن 



لق1ءاوااسبالةتوح ٢٤٤

ه:ين دئ تنه وؤ ثا.رإؤ أثوإلها مع ومحتلزأ مسثرمحنكتمال: 
معهمحعثوا لا أي: لالواريات;ا0[، ءا-ره إلنها أثب مع عتملؤأ ؤولأ تعال: قال 

تعيدونه.معبودا 

[،والAيودأنولغوأصناف:٥١هين ديث ؤإق 
المس•يعيل• من التامحس قمن 

زمنهلمشظاهم.

اض•بمد مذ نمنهم 
١^۵٠بمد مذ يمنهم 

امحر•بمد مذ ثمنهم 
ثِممتذحامح.
نم1هينذحالال.

همدالخؤيصة،مس الدرهم، عتد ثمس الدينار، همد رريمس اش قال كإ 
ا.محلاائممشءر سك نإدا واممل، تمش نخط، ثإذللمسط زصى، إذأغطل 

لهعاد فإنه اثال؛ ولا فأ لة يش الدي أف قبئصمُ الئئول محي 
وكويهبه، واهتإمه به، محنه ق ثنلمه لكن له، يسجال ولا يركع، لا كان ؤإذ حقيقه، 
لكنتاما، اسيلأء قلمه ■ثل اسول محي انه فك لا لمنعه، ويتمحط يصوله، يرمحى 
شركفهدا العبادة، من ثيء له بمرق كان فإذ الخكم؛ عبادJهفي محلف المعبود 

(.٢٨٨٦رقم)الغزو، ل الحران باب والمر، الخهاد كتاب البخاري■. أحرجه )١( 



٢٤٥ال1ق1ءا}>ابعوالغصسائ 

لكملا،ملقا الةاو_، به يتعلق ولكن العيادة، من ء مي له بمرق لا لكن ؤإف أكبث، 
عبادةفهدم عليه؛ امحول أجل ثن المحرمات ق ؤيثع الواجات، لبمغ إله حى 

عبادة.حما لكنها الدين، من ثزج لا 
الموصؤع.لأهمية ذللث، وز ه ين دئ تنه ]CJ ؤإؤ 

اضأناب مى نمتا بإ والأنمماع الاماخل، ؤإياكم يزرثا اف تعال افه فنال 
ئدير*ي كل عل إثه ؛عال، 

••هسؤ(•*



وق1ءاتاسباممتوح ٢٤٦

الأس1ة

صفيصسماسووضئس;١- 
ليسالناص وبنص أوالصك، عقدإمحار، الهاتف، إدحال عند يشترط الثوالت 

العقار،محل إل يدهس، ولكنه أوكدا، أييه، عند ماكنا يكون وبعضهم أصلا، ييت، له 
يفعلهوهذا عنده، ؤيدحلوه الهاتف،، يعطيه حى صورى، ميء عل عقدا ؤيضع 
جاير؟هدا فهل الإخوان، وبعص العلم، طله بنص 

والخيانة؛الكدب، وهومى هون، ولا حرام، هدا أف هدا عل جوابنا ابواب• 
حانلأنه الخيانة؛ وهومى منتأجر، أنه ادعى حسث، كدن، لأنه الكذب؛ مى ههو 

محب،يستحق لا الذي الرجل أعطته إذا الدولة إف ثم عليهم، وليس الدولة، 
شدةأيصا هذا ق فيكون النظام، حثن، يستحق آحز رجلا ^٧، النفلام، 

الخدمة.هذه من الأسفادة من منه هوأحق من مع وهم، ثالثة، 
*•ؤصى••

-ضاالو;فاةنجثمسمح:٢- 
مننه،بعد بثيء أوصى من مثل؛ زكام، معم عل الوثب مال ل هل الثوال؛ 

عنلئ،؟افه عما الإ، أعإل ق والغية معله، من تحرف، أشياء وعير^، 
النهم،هذا لأف فيه؛ زكاه لا قإية عقارا، كاف إدا الومم، نقول؛ الخواب: 

الهبة،أو باليع، فيه يتصزيه أذ عله للموقوفه محور لا ولذللث، تاما، مذكه ليس 
ولهيث، حهة عل النزممه كاو إدا بقل لآكن فيه، إمكال لا وهدا الرهن، ولا بل 



٢٤٧اىقاءاررابعواسونسائ 

مائكلة يز لأنه زكاة؛ فيه ليستر لا، وا-إقزاب،: زكاة؟ مثله ق فهل ممر، مثل 
ئنئا.مالك الرلكةأفتكوف وجوُب مروط محمن مش، 

••0صو(••

سبفرهيtوامثيسف، اثداداائضوة، كمنغالفه ٣' 
بسهايلحق والتي الناس، بين المنتشرة العادات، ببعض يتعلق فيإ ^١!،! ٠٧١

عثزهتتجاوز قد هدية زوجها لها بميم ولائما بمد المرأه فمثلأت اقتصادية، أعباء 
ئدالشخص اف العلم مع هذا، ل رايلث، فا —)أطلاعة(، ييمي فيا ريال، آلأنا 
العادات؟لتللث، محالفته ب عشما لوما يتلقى 

الهمرالأئثاء هذه الناس يعتاد أف يتثعي لا انه هدا عل جوابنا ابواب• 
الذيهدا ولعل باهفله، نفقات — الثائل يكز ~كا وهي ثرعا، لها موجب لا 

لحللكن الشء، هدا فيها نعلم لا بلادنا لأن البلاد؛ بعض ق يوجد الثائل يكنه 
لهاليل التي الفقات بزه أنفهم يرهقوا ألا فننصحهم هذا، تفعل البلاد بمص 
ربحب 

•♦هيى♦•

أ،وقوه1:حئ(ضاننىأصقث ٤- 
صانه،يلزمه فهل سبماةئوةئ١ث فه موقويا شيئا شخص لوأئلم، الثوال(ث 

السامحة؟عل نسه الأ4 حقوق لأن التوبة؛ تكفيه أو 

يخكلن موفويا إناء هناك أف لوفرض ئمثلأت صانه، يلزمه نعم، ابواب• 
فإفدلك،، وأيلم، شخص، فجاء خا، يمق لمن مجد ق ماء برادة هناك أوأن يه، 



لق1ءاتاكابالفمح ٢٤٨

وتضمنصع، مما افب إل يتوب أف عليؤ بحب آيم وهوأيقا ثك، بلا الضإف عليه 
متماوتا.كال إن وقيمته ثيا، كاف إدا ببله الشء 

اتصلأةبي الإمام مع بزيخمل ااماذ1اهة بمد اتقوآن صرص ما قراءة حكم ٥- 

امداه؛ةونونجءس؛
الثالة١^:^ ول الرباب، \طلأ0- الإنامِفي نع ظ يحل إذا الثوال: 

يفعل؟ماذا أم \ذز°قأ.( مى نتمر ما فيها ويقرأ الأول، له يعمر هل 
لهاكالثه صارت الثالثة ١^ j دخل الدي هلا لأن قرأ؛ نمم، ا.لخواب: 

ملذلك من تمكن إذا تيثر ما بعدها ؤيقرأ الماتحة، ؤيقرأ فيستقنح، الأول، هي 
الإمام.يركع أذ 

••)محصى••

ار،ئفروالسلم:السلامواأاه،إهها؛زخ ٦- 

ظهتله؛ ^١ عليه؟ هج أف محوز ض الكافر، \لأإ لمي ^١ ١^١^ 
مصافحته؟ق رأيكم وما اود؟ عانه محب فهل الكافر، 

مال،تM افي لأف علته؛ طأ لا هإنه لكفر، مع لم متلاقى إدا الخراب: 
داصطنوْطريق، ذ أخالهم لقيم قإدا ئالثلأم، النصارى ولا اليهود، ®لاثتدووا 

إدأفم<"ا.

رقمعليهم، يرد وكتف بالئلأم الكتاب، أهل اثواء عن الهي باب، الثلأم، كتاب، ت لم مأحرجه )١( 
(٢١٦٧.)



٢٤٩اس1ءادرابعواسمز،سالأ 

صلكن إذَا كذ لَاوذ، ه نجي و الملم، عل الكافر نلم وإِدا 
ءك؟الثلأم قال: أو الموت، ض: عليك، الئام الكافر: قال هل دري: لا 

أخدئب:امحودإذاطقواءىا:قول ئاو:»i)* الثي. وعابم،؛ِلأو ءإنتيمول: 
الثامءيىا.مملمح(إاا.

^،.شصحى،لأخزجأذقول:الكافر: الطم قال أثاوذا 
اصمظك،:يمافايوقال:

قبعلههدا لأف مرحتا؛ أهلا ومل: رذ ولا وعليكم، أوهل• السلام، وعليك تقول؛ 
ه.ينففخر 

بالمصاقحة.ؤإلأهلاتدأهم إليه، فامدديدك إليلث،، مديده فإف الصافحة، أما 
••©صى••

هااسّد:٧- 

التليفون؟رقم شراء محم U القوال: 
ؤإمامهللما، إما يذللئ،، تمح كايتح إدا الوزارة إل يرِبمر هدا ابواب• 

الوزارة.مول ما عل فالأمر يسرومحل، 

••©صى•*

 -A ؛ثو1 لإبنااسواؤيل بالصرة نذاحرم ض
حكمه؟ما نامتا، الراؤيل لأبنا بالعمرة أحرم شخص القوال: 

ومسالم!(، ٥٩٠٢)رقم الثلأم، الدمة اعل يردعل كغ، باب؛ الامتتذان، كتاب الخاري! حرجه اا 
(.٢١٦٤)رقم ءاوه.م، يرد وكيف يالثلأم الكتاب اس،.اءأهل عن الهي باب الثلأم، كتاب 



لق1«اتاساو،ا،قمح ٢٥٠

ميناإن لا ب\3قؤن\قت اممب لقول ثيء؛ عليه ليس الحراب! 
[.٢٨٦]^:ه آنثآظ \و 

العباداتوغثر العبادات، ق الأممات )حمح هدا! ق مفيدة قاعدة وسأذكر 
الإنسانفلوظج علته(، ثيء فلا مكرها؛ أن جاهلا، أو ناسإ، الإسان ئعلها إدا 

صحح،فصيامه ناسا، وهوصائم ولوأكل صحيحة، فصلاته ناميا، وهويصل 
الإسانمعلمها إدا العبادات، أوحارغ العبادات، ق كامن سواء الم«ممات، وحح 

إندؤا-خدذا لا ٠ؤJم١ تعال؛ اممه لقول علمته؛ ثيء فلا اومكرها، أوثاميا، جاهلا، 
دملت،ااارمي I تعال النص فقال لاوقرةتا"ح'ا[، لمحثائآه  'ؤينا مس 

••هصى•*

الثئةتكمثر ثواب عل يئمحل هل فقتل، بالصوم عاشوراء امرئ من القوال! 
كاملة؟

عاشوراء،صوم عى متل ءتئق،ههوثؤ الثي لأل أجر؛ له نعم، ابواب• 
افِأنحئهممله«رى.ررأشث،عل فقال: 

اللمهود،راحالفوا يال(! الئي. لأل عاشوراء؛ صوم يزد ألا نتصحه ولكن 
ُ.ر ر، بعدم صومواثومامت1ه،أؤيوما 

لاوقرْت؛حآ[،ه ونعيا ؤلأئ٤إ^ث^^قعuنثاإلأ تعال! قوله يان باب الإبجان' كتاب ملم! أحرجه )١( 
(.١٢٦دقم)

عرفهيوم وصوم شهر كل هن أيام نلاثة صيام استحباب باب الصيام، كتاب لم! مأحرجه )٢( 
(.١١)٢٦ رقم والخميس، والأنمن وعاشوراء 

أحماو)ا/ا؛آ،رنمإهاآ(.)٠١(أحرجه 



٢٥١س1ءاضابمواسوذاسائا 

هوتوق العاشر، مع ت يعني ٠، التابع؛ار لآصوس يابل إل شئ ر>كن وقال: 
يدركها•أف مو 

أقام:uشوراء وصيام المء: ماو 
ثيء.أحن فهذا عثر، والحادي والعاثر التامع يصوم أن الأول: 
بهوأمز م3؛لارها الكفاية؛ فيه وهذا عثز، والحادي العاثر يصوم أف اكاف؛ 

دعدْ«.أويوما مله، يوما >اصوموا قوله: ق الئمح، 
أصوممائل: لويال، يعني: أفضل، وهذا والعاشر، التابع يصوم أف الئالن،: 

وهذْأفضل، والخاثر الثابع قالما: والخاثر؟ الثايع أم ثم، زالغادي الخاثر 
كراهة.فيها وليت حائزة، كلها 

الزنوللأن العؤاع؛ بعص كرهه فهذا بالصوم، مريم اف وهو الراع: المم 
بعنه<،.أويوما منه، يوما صوموا التهود، ررحالئوا ال: حمه 

*•هصى••

جهرةاثضة،يبمي 4و رجوماه بمد وماحوذا *يبوحا، وجد نن خ - ١٠

و-عيلنا الخقبة، حمرة لرمي فذهب منارته، ق الهدي معه رجل الثوال: 
مكاثه،آحر فدبح وأمعاءه، رأسه وجد لأته ذبحه؛ بعد وماحودا مذبوحا هديه وجد 
صحيح؟هذا عمله فهل 

١(. ١٣١رقم)^عاشرداء، ل يمام يوم أي باب الصيام، كتاب الم؛ مأحرحه )١( 



صاو|اكاباهش ٢٥٢

وذبحافسن، بعد فدح هديه، أيه عل عينه لأنه بجزئه؛ نعم ابواب• 
الدسجة.به محل \ر،\ح— المول ~عل الغاصب 

وحزاهالتطئع، نبيل عل ؟كول ذلك بعل للهدي براؤْ فتكون قدا، لعل 
تيدري ولا أخد، لؤ اما ذح، لأنه أجزأْ؛ بدمه الهدي يدح لولم يعني• حيرا، اطه 

هلذحأملأ،فلأبمأل:ثلحبم.
••ؤصق(•*

^^إنهمى)نسوزحإدلاثووننسانحدومعاهمراءفاهاو4 - ١١
التوم،هدا ق تمر له محلرأ لكن عاشوراء، يوم صيام ئه ق شخص الئؤااا1 

كيلكينوي أنه العلم نع لا؟ أم اليوم قدا صيام له يكتب فهل ذلكر، بعد ورّح 
امالشرعثة، بالووية الشح— مضيله —يا انمرة وهل بعدم؟ يوم او ميله، يوم صيام 

بالتقويم؟

تمئعلته طزأ ولكنه عاشوراء، يوم يصوم أف ثوى محي كاف إدا هو ابواب• 
وأناأصوم أف أنتطح لا ت يهول، كاف ثإدا ماح، فلا منافر، وأنت، صم ثقول؛ 

ينملكاو ما ه كشنر شائن أو العتد، ترض ررإدا مال،؛ . الص إف فلنا؛ مسافر، 
ممإ٠ر١ا.صححا 

الأجئ.لة يكتب، ئانقؤثاثاأف افه ونرجو 

الشرعي؟؛الطريت، أم بالقوبم، العثرة هل سؤاللثجت وأما 
رقمالإقامة، ق يعمل كان ما مثل للمسافر يكتب، باب والمر، الخهاد كتاب الخارىت أخرجه )١( 

(٢٨٣٤.)



٢٥٣سءاارابعرا1سذسائا 

ألعل - -مثلا القويم لوأف حتى العادات، ل الشرعل بالطريق فانمرة 
،الهلأو روي ما يعني؛ الحجة ذي من الثلأيتذ ليله روي ما لكنه القابع؛ م النوم 

يوموتائوعاء الثنت، يوم عاشوراء الئنة هذه ت نقول ؤلهدا ُالتقويم، عبرة فلا 
الحمعة.

يومصوم عذ ش أنه ءثءآدثلأْلآسمُ القي عن ووي مد إيه لكم• أقول ؤإض 
عففمَ،اهوض y إلا الين »لأثفوتوا:زم قال: علنا، افوض ما إلا المحت 

لحءتجزةص(رُ

منالُؤاء همي معناه، وق بونه، )؛ذ4ُوفي العؤاء احتلمه الحديث، وهذا 
صومعن الم، بممح،• وتلم" }4 وعل علة اشُ ~صل اهم، عن بجغ لا إثه قال؛ 
فكدبهكذبر، حديث، هدا هال،: مالك، الإمام بذلك، هال وممن المحن،، يوم 

اف،.

لثدوذؤ،صمم، عخ الكذبؤ، درحة إل يمحل لا إنئ هال: من ١^^١:؛ ؤمى 
أفمنها امحت،، يوم صيام عل ثدل، ممره أحاديث، هناك أف الشدوذ ووحه 

يومصامت، قد وكانت، جوية— -وهم، نسائه لإحدى هال، ءقؤآدقلأْوآلقةم الرمول، 
لا.هاJت١: عدا؟ا، يمؤمي أل ررتريدين هال،: لا. هالتؤ: أمس؟®، ®أصمتخ الجمعة: 

ر)فأفزي«رم؛قال:
يوممحس أن النهي باب الصوم، كتاب داويت وأبو (، ١٧٦٨٦رنم ، ٢٣٠! ٦٩)أحد أحرحه )١( 

السبت،يوم صوم كراهية 3، جاء ُا باب الصوم، أبواب والترمذي• (، ٢٤٢١رقم)بصوم، السبمتتا 
رنمالست،، يوم صيام ق حاء ما باب الصيام، كتاب ماجه؛ وابن حن• وقال،؛ (، ٧٤رقم)٤ 

(١٧٢٦.)

١(. ٩٨٦رقم)الحمعة، يوم صوم باب الصوم، كتاب الخاري؛ أحرجه )٢( 





٢٥٥الأتا«اارابءواسوذسائ 

وصعيف.شاد يأته عليه الحكم الئاق! 

الإثسان؛فيه يتوقف الثالث هدا لكن متسؤخ، وهوانه أبوداود، يكره الثالثؤ؛ 
٢٠■؛!إل عقاج والمح النسخ، عل ذلل هناك ليس لأنه 

يوميصوم اف يعني؛ مكروْ، بالصوم إفرادْ إل دلك• ل يهال، ما وأهرب 
يومأو عاصوراء، يوم أنه صادف، إدا أما مكروه، فهدا السيبمت،، يوم لأنه السنتج، 

يومووافق يوما، ؤييع يوما، يصوم ممن تكوينا بحيث للثإ، عاده صادف أو عزقه، 
النئأوأيام اليص، أيام الست، يوم أوصادف فيه، باس قلا صوملثج، يوم الئسث، 

به.بأس لا هدا تكل أوالأحد، كا-بمعة، غثرْ، معه أوؤرك سواJ(، من 
*•هجمى••

كلمكه، من الحجاج عودة بعد خاصة القرى ق تنتشر ءلاهرة هناك السؤال! 
أوسلامةياعجاج، قزحه أو للحجاج، ذبيحه سموما ولأتم مريتا نثة 

حديدة،ذبائح لحوم أو الأصاحل، لحوم من اللحوم هن*ْ ومد اتجاج، اُ
الناحيةؤمن الشرعثة، الناحية من فضيلتكم رأي فإ المدير، من نؤغ ؤبماحبها 

الاجت،اعية؟

يدوهذا لأف ئدومهم؛ عند الجاج بإكرام باس لا يه، بأس لا هدا اُبمواب• 
إليه،أشريت، الذي التبذير لكن الح^، عل أيصا ؤيشجعهم حم، الاحتفاء عل 

المنامثة،حذه مواء عنه، منهي الإسراف لأن عنه؛ ينهى الإي هو والإسراف 
[،١٤١زالانعام:ه آلشرغبك نحب لا إئ> قمنوأ ^ولأ اممه قال عرها، أو 



اقإءااتالباو،امموح ٢٥٦

وليمةلكثن إدا لكن لالإماء:يآ[، الث1نطإنه َ؛اوأإ-ثون ١^٦^^١، إل ؤ تعال؛ وقال 
ؤمنالسرعثة، الناحية من  Ajلابأس قهذا قليلا، أوتزيد الحاصرين، قدر عل ماسه 
الاجاعية.الناحية 

الناسمن كثيرا وثرى ممقود، فهو الدن، ق اما القرى، ق يكون لعله وهذا 

توحد،قد الصغيرة المرى هذه ق لكن ولائم، لهم مام ولا الحج، ثن يأتون 
الأحر.ْع يمصر أف أحدهم محي، ولا كرم، عندهم الثرى وأهل به، بأس ولا 

*•هصى••

اوسيءاضوشوممحنأضاسقسموانملر4 -  ١٢
سي_،هدا قالوات أوحيئ المطئ، حاءهم ثم قوم، عل شخص قدم إدا الثوال! 

محلمسا؟ما إلينا، ئلأن محيء أودوكة إلنا، فلأن مجيء 
ثا>ويثس اشَثاقثلآث\ك: ذئذثاو بلاعلم،  Jyئداأنة لحكم الحراب 

تثظلأهلالإمل:أص.أويئ،كان ولإٍومؤ الثيغ طث[>؛ يه، ك ون 
لهاف4 انزل( كعئه، حصنه، من حصنه لتا ءقيائوْؤمُ الثئول، أو ئالئ، لا لكن 

غوْ.أما عثهائوْؤئم بالرسول حاصن انه يظهر هدا ولكن بركه، 
تبدهلوأحن.نا لأننا معس؛ شخصن إل الملكثة الحوادث نتن؛، ئذ ينبغي قلا 
منقواصف أو الرياح، من عواصف محيئه ق وحصل إنساق، حاء م القاعدة، 

فلأن؟ئرم من هذا نقولت فهل الصواعق، 
وحاءالبلد، قد.م شخصا أو صادف أنه لن لكن هكاوا، مول لحورأل( لا لا، 

لكنالمهلئ، حصل لقادؤمالث، انه عغهبمل اش نعمة من هدا مول؛ أف عرج قلا الهلر، 



٢٥٧الأقاءاما^واس>ز،ساس 

هاداأف يرى من وبتن للمطر، السب هو قدومه عيعل من ي؛ن ممرق قدومك، لا 
لقدؤمه.الطن انزل أن عغهْل افب نعمة من 

••)عصى••

^ا(ضطبحابتيلأصامة؛- ١٤
قومهأف ويكر الحكم، أيا يكس لكن انه تريح أيى حديث، ق وود الثواوت 

ءتئئثءفي4بمؤتاطه رسول لهم فقال إليه، احتكموا ثيء ل اخلفوا إدا لكنوا 
®آنثله1 وقال مزيح، أولاده باكر كناه ثم الحكمء. ؤإثه الحكم، هو اممه ®إو 

أثوئزيح«اُ
يلعبونالذين اللأين بين تحكم من عل )الحكم( لمغل يْللق الأف لكن 

مايممح،فوهممم،امجام؟
حمتاثعاى جنثر وإذ ؤ تعال؛ اممه قول مثل به، بأس لا هدا ابواب• 
يمتنآهأقه بج.ني إصانمثا ميدآ إن أهلهآ نى وثةثا أهلهء تى •٤^١ 

مستمرةكنايه الحكم أبا يكريه كانوا أقيم مرح \لي قضية لكن ]اكاءته"اا، 
يكنيهوأف الشرك، ذرائع يدغ اف عثيآئ!ْرآئ؟( الئي فأراد العمل، هدا أجل بن 

قرح.وهو أولاده، بأكر 

كتابوالتائيت (، ٤٩٥٥رنم)المح، الأمم تغيم ق باب الأدب، كتاب أبوداويت أحرجه 
(.٥٣٨٧رنم)ينهم، نقض رجلا حكموا إذا باب القضاة، آداب 



٢٥٨

حكمهتحن،هوسمو:- ١٥

تريدولكن أومزينة، كواقرة، سقى يا محلا تفتح أف تريد أحت السوال،ت 
فيلئ،.افه بارك والحفلورايتج، لها النرمة الثرعثة الضوابط واارف1ا اذ 

صما 5^^، أو أجو من هدا ي مثل التح، الأشتاة عإٍآ اعرض الخواب؛ 
بجائز•ليس وما جائر، 

••ؤصق(••

ن،طافريتإ!حق 0ش ض حلهر - ١٦

نجبهل ا،لآموم؟ عل ماذا الإمام، قام بسان سافر صل إدا الثوال: 
ثيأنيأأم:شر؟

إماموراء السافر صل إذا يعني• لإمامه، تبعا يتم أف المأموم يلرم ابواب• 
هالني قول شوم ي، أو ساقنا، \م هدا كان تذ\% الإتمام، لزنة يم، 

داتئلمهافيا«رى.وظ محلوا، أذم ررu لأ<ار١ا،وقول:
رجعناؤإدا أربعا، صلينا معآكم كنا إدا إيا نئل؛ قهبمتمحا عباس ابى ولأن 

الماسمه«رم.ثأو ررتلك مال: زكمح(، طنا إورخالنا 
(،٦٥٦)رقم ُه، لونم الإمام جعل إما باب والإمامة، الخعاعة كتاب البخاري; أ-محرجه )١( 

(.٤٠٤رقم)العثلأة، ق التشهد باب الصلاة، كتاب لم; وم
كتابلم; وم(، ٦٠٩رقم)الصلاة، فاتتا الرحل هول، باب الأذان، كتاب البخاري; أحرجه )٢( 

صعبا،إبا~آا عن والنهي ومكينة بوقار الصلاة إتيان استحباب باب الصلاة، ومواضع اجد الم
(.٦٠٣رقم)

(.٣ْ١٨٦٢رقم٧/٣أحمد))٣(أحرجه 



٢٥٩اارابعواص،ونسالأت 

ا1د1ذية:زفه دغوو مبل خ 33جنءايتأص نذيزى كم " ١٧
جعوالعشاء المعرد_، ، juيبتع ولكن مسافرا، الشخص كاو إدا السؤالت 

إلينتظر أم الغرب، يصل فهل العشاء، ومت، يحول مل بلده إل وحفر تأحتر، 
العشاء؟وقت 

تأمحر،•م العشاء هع للجمعها الغرب صلاة وأحر مسافزا، كاف إدا الخراب! 
قالغرب يصل أذ عاثه فالواجب العشاء؛ ونت، يحول مل بلده إل وصل ولكنه 
أفعلته فيجب للجمع، ايح وزال الثمر، ^ ٥٥١يلده إل بوصوله لأنه وقتها؛ 
صلاها.العشاء وقئ لحل ؤإذا وقتها، حردج مل المغرب محصل محادر، 

••ؤصق(••

|نوثصواثلاإثلإ.ءةا؛سؤاواض - ١٨
صالخا!عملا عملوا إدا العلمإء— "ومنهم يقولوو الناس يزال لا الئؤالإ 

المبولمواع هي فإ موله، شروحي أقوا أمسهم عند ولوأمم المثول، الله دسأل 
كذلك؟م ٧ 

تمامه،من ^^.١ المول، اممه ومال صالحا، عملا ان الإئعمل إدا الخواب؛ 
^؛١^،منآ ثمل ؤرم١ ؤيقولأن! الكعبة يبنيان لكنا ؤإمّإعيل إبراهيم أف يعلم ألم 
نثةعل مني صالح عمل عملها أف ثنلم ونحن ء، ١ ]ال؛رة:؟آ ه آلنلمنِ آلثصغ أث 

المثول.افه يالأن ذللث، وهع صالحة، 

يقوو؛الأوه لأف منه، يمل ألا نحشى أنه درجة إل يصل بعضهم لكن ؤإن 
هلهمئق ض هل مسه؛ حال يدري وهولا تالاممة؛'اا'ا[، ه منألممنر أقه تمثل ؤإئما 



لقاءاتال؛اداائذمح ٢٦٠

العمل.فيحبط الرياء، ميءيسارين ثلبه ق ربا؟كون والإنسان لا، أم 
المثول.اف، يسأل صاياُأل عملا عمل إدا يدعوالإنسان أف لابأس أنه المهم 

.•ؤصي(•*

^مالإده«صوومماضر:- ١٩

بالقسمة،الورثة يقوم فهل يالثلث،، ووصى عمارا، وترك توق، والدي النؤالت 
العقار؟مم يرتقع مد لأنه يناحرون؛ أم الثلث،، ؤإحراج 

موته،حنن من حلمه ما تقويم نجث، مإيه ماله؛ يثلث، أوصى إدا اُبمواب،• 
علط؛هدا العقارايت،، أمعار ترتفع أن رجاء ينحرون وكومم اكأمحر، يجوز ولا 
تنقص.هي ثم ثنيي، العقارات أل الإسان يظن مد لأنه 

الوصية.فيه الدي ما يعرفا حش الموت، ح؛ن من الركة إحصاء فالواحما 

.•هصى•.

اكي:مدم م ايقيطان اميضهأضدم*ان دفأ خ - ٢٠
أغنامه،إحدى مرصئ، إذا الأغنام أصحاب، من الماس بعضن الثؤالت 

الشيطال،لحرمها ؤيقول• بذبجها يقوم سمائها، من وأيس الشياْ، أوإحدى 
دللث،؟ق رأنم، فا يأكلها، ولا ؤيدبحها 

وأبمزبمرْ، أو بعثر، أو شاه، عنده كاينر إدا الإساف أف راينا الخوابرت 
ميفة،غين كانت، ؤإل ؤثدعها، يمتلمها أذ بأس ملأ ميصه، كانت، مإو منها، 

ميا.ويتصدق يدبحها ال علميه فالواجمتا 



٢٦١اللت1ءامابعوا1سوزاسائ 

لسائررنتها، 3خيو مذعال، تنمط أل يثل ت يعني إماغرمريقة، و؛وإا•' 
شرعية.دلكه يديجها أل عاثه بجب ذهذْ بذبحها، 

وثكذالعامة، عند معروف ثيء فهدا للقيطأن،، ندعها ءلأ محولة: وأما 
لأأظبل4أخ

*•هجمى••

)يذا٠لإ_lp؛ •،طو،ةض حفإ( - ٢١
بجووفهل بالصلاة، يؤمر أنه هع يصل، لا شخص يوحد كاف إدا : ١^١١٠

ومجاورته؟لته محا 

وهوفينصح البيت ل ولا المسجد، لاق أبدا يصل لا الذي الرجل الجوابه• 
الأمور؛ولاة إل رفعه وجنر متد، لم ثإل ا.لهللوب؛ هو مهدا اهتدى، فإن بافه؛ 
—والعياذمرثي لأنه قتله؛ وجس، ؤإلأ تاب فإن ويثسوه؛ بالصلاة يلزموه حتى 

لأنهدعوثه؛ نجيس، ولا ودعوْ، وألا نرجرْ، أف فينبغي لمعاملته، اما؛الململمة باض- 
ََي 

مرتد.

••ؤصى•*

ذ«وارادصومحستالأ:- ٢٢

صومفعل وكدا كدا ل حمل لو هاواأ مذ فول ق الدر حكم ما الثؤال; 
يتصدق؟فهل الشهز، هدا يم أل وحاول يريد، الدي الثيء وحصل شهر، 

أنمدر *مذ ^٥^^: الني لمول الشهر؛ يصوم اف بجب لا، ابوابه• 



لق1ءاتاك1واالسوح ٢٦٢

له،حصلمتؤ الى العمة عر ع،جئ فه شكر النور وهذا ظكطنهاار١؛، اطه يطع 
أفعليه ويشؤ بميم، ثم داج بمدر الإساف لأف '؛ النذرر عن ه الني  Jrولهدا 

بمدرْفأثم•يؤو 
يقيه،ين ءاثثا أس عنهد تن  ٢٠٣^^تعال: اطه هوو إل تر ألم 

وهمورزأ يك، بمإوأ ثنيي، ين ءائنه> قآ عأ ئ ونقزن 
-والماذلاكوة:هِا-ماَا[، ه ي نزو إل ؤ، بماما ثأسمتم مصوث. 

الإسانعل وجنر ط\ءؤ ثدر كان ؤإدا ومكروه، عنه، منهي أصلا فالندر بالأ4~ 
يؤويه•أف 

وأتوبأستغفرك أنت،، إلا إله لا أن نشهد وبحمدك، ربنا اللهم سبحانك، 
إليك•

(٦٦٩٦رقم)اللأمة j الذر باب والدور الأبجان الخاريمحاب أ-محرجه )١( 
الذر،كتاب مسالمت أحرحه التخيل^. مى ب4 ينتحنج وأما بحم، ياق لا ٌأده حديث،• ق كعا )٢( 

(.١  ٦٣٩)رنم سيئا، يرد لا وأنه الذر عن النهي باب 



٢٦٢الأظءارظسيىواثض،،حىسائ 

ضونسافة
يى—حم— 

ؤإمامالبثثن، حائم محمد بثا عل وسلم اممه وصل العالتن، وب لله الخمد 
بعد!أما الدين، يوم إل بإحسان سعهم ومن وأصحابه، أله وعل المم؛ن، 

التيالأسبوعية، الثثاءاُت، من ١!؛^ ثني واهمون اهامى اللماء هو يهدا 
ثزمئز القاء وهدا اكتوح(، اuب ب)لقاء نيا ثلإ والي حميس، كل تتم 

ه(. ١٤١عام)٨ محرم سهر من عثر السادس الخميس 

الداريادتv.سورة احر ثر بتفالقاء هدا نبتدئ 

إلا^HS آيأ ظتت تنيولأتال:>ثنا 

]الئاريات:ا"ه[،ه تمدؤن إلا ؤآلإص آلمن ■حالقث وما ؤ با3لئؤئ\ق! افب مول من 
ب\دقوعاكافه عبادء وهي العظمة، الحكمة لهذه إلا العدم ثني أوحدتم ما أي! 

هدالكي للتعليل، موله• ل واللام سبيرأ،~ ~كإ له >همولذ لا وحده 
أمرى،مظوا آمنهم حيث يعبدوف، أف لأجل أي؛ شرعي، تعليل التعليل 
الجنحمح ثعبدْ أف للزم قدؤيا تعليلا لوكاف لأنه مدويا؛ تحليلا هنا اللام وليست 

والإنى•
>ئةفيضمحص،سءالإئ

ويرقعتعالت اممه مال كإ إبليز، هو أباهم لأف ثار؛ مذ حلقوا 



٢٦٤

عنمستترول لأمم جثا؛ سموا وند [، ٥٠ت ]الكهف عدنه لكم وهم يوف ثن أوليكاء 
الأمح،بإيا:رنتا،ولأيام.

فيهموالأصل أحيانا، يظهرون مد لكن غيبي عام أمم الأصل، هو هدا 
ومنهمالصالحون، ومنهم ْسلمان، غر ومنهم السلمون، منهم كالإض؛ أمم 
حسإالابتداء؛ ، حيمن منهم أحن بأتيم يفضالومم الأسن لكن دللك، دون 
الحز،أوكلث، وأما كالمحار، صلصاو من التراب، من العلن، مى حلقوا إمم 

الثار'حلقوا فإثبمم 
منهمفليس ابن، وأما وانيثن، الرّز منهم بان عنهم الإنس يمتاز كدك 

 ،J_^ ،ؤمتعالت افه مول ق ي الإنس، من الرمالأيتج مثلعون يدر منهم ثعم
يلزأدمى قثا أنيتؤآ *الوا ثثتيه قثا الثتءان، بمتمشك أل؟تي تى يمث صميمااقلي 

بقائهمثم ه،  ١٢٠^١^ثوبهم• ق أد:؛م إل فانظر اآ[، لالأحتافتا*مبمهر إق 
إلمحمحأ دمى قثا أضتؤإ تمعوا؛ ئ دعا0 دهنوا ثم الجلز، انتهى حتى 

]الأحقاف:هأ-موّءاه بمني ئ أزد يكسا ،سمما ثثر٠نآإداثاؤأ اوأ منذري0 ميّهر 
.•اا،إلمالآَة.

اش،لعبادة واحد، لثيء حلقوا هؤلاء البمر، آدم، بنو فهم الإنس، وأما 
ؤلهدايطعموه، أف ولا بمعاصيهم، يصووه اذ ولا ؛ظاعامم، اف، ينفعوا أف لأجل لا 

منهم١^٠، ما يحني؛ لالاواريات؛يه[، ه ينلععؤن أي( لد وتأ ممى نجر تمم ؤد ^تآ يال،• 
افّيال، بإطعامهم، ١^^ قعمؤيذه ؤأد< ولا به، أنتغ عطاء أيت رزما، 
مهو١[، ]١^٢:٤ ه بملعئ ولأ بملمثر وئو وأ'لآدأفي ألثثوب ظْر وث أيد أم آضر ؤئز 

سواه.عإ وهوغي والكرم، والحود الغنى له سبماةقو0ناق( 



٢٦٥اسءاماسواص،زنساهت 

يعني؛العبادة، {.' ijijوالإنس؟ الجن حلمح، من الحكمة ما سألنات لو إذن، 
يشربوا،أف لأجل ولا يأكلوا، أف لأجل ولا الأوض، بمثروا أف لأجل حلقوا ما 

ِفيما لهم افّ وحلي، افّ، لعبادة حلقوا ؤإنإ الأنعام، ثثمئع كإ يتمتعوا لأن ولا 
حلرثَهاؤدوُكا لنا؛ محلومحا الأرض ل وما للعبادة، نحلوقون نحن الأرض، 

لهمحلمح، محا اشتغلوا ~الآن~ قومنا أف والعجب، لالقرة:هآ[، جمعاه أمح؛؛( ماؤ، 
وهوالعبادة، IaJحلقوا عنا به انشغلوا الأرض، مال، لهم• حلؤ، الل'تم، له، حلقوا ما 

•أجله من حلقوا ثيء عن لهم حلق بثيء يثتغلوا أف الثثه من وهدا 
ئئى،:عل تط1ق والعبادة 

عبادة.ض ثعثد فيمال،: العبد، فعل يحني؛ التعقل، الأول،! المعنى 
تنميةابن، الإسلام شخ عنه قال، المعنى وهذا به، التعقد الثارأت والمعنى 

اياطونالأماJ الأيزاو من تزضاة اضُ ئ نا لئو خا.ع انأ هل *انماذة 
الأماثة،وأداء الحي.ين،، وصدق والحج، والصبام، والزكاة، يالصلاة، والظاهرة، 

عنوالم، بالمموذ،، والأمر بالعهود، والوماء الأرحام، وصله الزالدين، وبئ 
زاJنكني،ذ\ض الخار ق زافثاشن، لمحفار نالجهاد الئئم، 

نالقزاةة،ثالدي، نالدةاء، \ّ ِو١^ من ذص ١^ ذش 
إليؤ'والإيابه افب، وحنيه ورسوله، افب حب وكيلك، العبادة، مى دلك، وأمثال 

والئوكل(بمصائه، واوصا لنعمه، والدكئ لحكمه، والصبر له، الدين ؤإحلاصن 
.ض٠١ر العناية مى هل دللث، وأمثال، لعدايه، والحوف لرحمته، والثجاء عليه، 

(•٣٦١/٢)١(مح٠وعاكاوك،)



٢٦٦

العبد.فعل ص الدي التمد الأوو: العتى 
العبادة.م الذي به اكُبم الئانر: والمعنى 

ذو١لثغق هو ص إة ?و ئ2لعئو0 أف رد نتأ ممي نن نهم ليد ؤج تعال؛ قال 
يعهلي،الذي انمتاء هوصاحب أي• ه الثئ3( جن ]الداريات؛7ه-حه[، ه التين ألمؤ 

واوقىسة رزأ ثصزآقثه وؤوإلا قوله؛*١^ ومنه العطاء، بمعنى فالرزق 
منأبلغ )اوراى( ت وكلمة أعطوهم، أي: تاشاء:خ;ا، ه نئن وآلثثًكين 

فرزيوالمرزوق، الرزق قرة عل يدل مبالغة صيغة )الرواق( لأن كلمة)الرازق(؛ 
مىإنسان،رزيهان افب عل الأرض ذابةِؤ، قكل المرزوثتن، باجاركثرة كثتر تعال اللب 

•وكثر صغثر من وراحب، طائر، من وحموان، 

لأيقلت فلو الأزض، عل التي المخلوقات أنوغ نحمي أذ ينكن ولا 
أفرادها،محمي أف عن مقلا انثلاغ، ما الأرض. ِفي التي العوالم أحص ت شخص 

أشإلاعق ألأزي دآثوي عن ؤ، تمالت قال برزقه، تعال افه تكمل منها محني وكل 
الرزوق.باعتبار كثثرا، اش رزق صار كال>لك، الأم كاف لإدا لمد؛ا"؛ا، رزئهاه 

منالواحد باعتبار كثثر أيما فهو الرزق، محي أل أحد يستطيع لا كدللئ، 
ومارا،ليلا ^Jii، داب للث، افب فرزق محش، لا كثثر رزق علينا فلله المخلونن، 

تعال:ؤوإنقال محي، لا وأشياء وأمنا، وولدا، ومجالا، وصحه، عقلا، تردلئ٠ 
الدالبالتشديد ه ه\ذ اسأ حاء ولهذا لالحل:ا/ا[، شنوني لا أؤ منه نميرا 

الكثرة.عل 



٢٦٧الأق1ءارغ1«،سواسمنسس 

الشاعرقال كإ مائها، هوة لا اش الموة صاحب اي! ه ؤذو(أمزآ وقوله; 
الحاُلم:

اكئوون،ماكالإ،وآلأم؛ 
يعريهالا عغيجل فقوته قوة، تصاهيها لا ■ءغتْل اللب فقوة جاهل، وهو هدا 

اممهقال كإ صعم،، إل تنتهي موله فايحلوق الحلوق، هوة بخلاف، صعق، 
بمدئ -جعل، ثءّ ءوْ صنم، بمد ئ -جعل، ثثّ صعق-، نن ^٠-؛^ ألكا تعال؛ 

عِأجلفإلالرب أما [، ]١^٥^٤٥ه وصييئمانناء عثأى رثين هوهمصسا 
الوجوه.من وجه بأي صعقا ينحمها لا قويه 

هأدى ميأ ءؤأول؛ِ افه؛ قال، [، ١٥]نمي،:ه مه ينا آسي ؤ*0 عاد; د1لت، ولما 

عِؤبجل.اض وصدى لنحاوت،:ه١ا، ه ثوة يمم لثن هو ثلثهم ألئك، 

عمايه،ق ثديي قوته، ل ثديي فهو الشديد، يحني; وموله* 
ؤإلمحهألمية ُف تعال• اللب مول إل وانظر منه' الشدة الحكمة يقتتفي ما كل ِق ثديي 

ؤأثمحمإثه محنمث لنَةم آي د؛ث مح، مأت متا ؟-غدئِ ولا -بمكؤ يأيه يمثا ؤحد لإ 
أنينهانا ذللث، ومع الراجمن، هوأرحم عِقجل قالاه شده، مهدم ]الور؛آ[، ألأخ-يه 

الموة•عل( دلل وهدا والزاف، بالزانثة الرأفه تاخدنا 

وماايام، محق والأرصِفي موايت، الحلى سحاةةؤاداك أنه عَة؛ْلت قوته من 
همحاقهن ص وثم وألأدءس آلنتوت ثلذ ألك، أش أف بدأ ٠^١^ جديعلأت يعب 

لالأحةاف:م'م[.

(.بجاهمساهمالوالأصال،صي)؛/٠٨



ه،ءاتاكابالذمح٢٦٨

َ َُ<َ«

ذم''مح،  Tواحدة كممس الناس يبعث جدؤؤ أنه وقدرته؛ قوته ؤمن 

فهوكيثرة، هدا عل والأمثلة [، ١٤لالنأزءاتت'آا-ألنامروه هم ^ذا وجيم 
ي.أي لاممزأذمحامها اش \ب\بم' اه له 



٢٦٩اسءاماصواص،وقساس 

اس

ح؛كأ(اصويواهومماني:١- 

الفوتوغرافية؟التمريربالكاميرا حكم ما السؤالت 

تابعية،ت مثل لحاجة، كان إدا الفوتوغرافية بالكاهيرا التصوير الخزاب; 
أفلأجل صور إدا أما لهذا، حاجة الناسِفي لأن يه؛ بأس لا القيادة، رحمة أو 

قخاة ء ي، للدكرى الئؤر اضاء لأن قوز؛ لا د4دا للدكرى، به محتفظ 
ررلأممخلاكتضشس:

••ؤصق(•*

^^،1ضابملاشاتضاش:٢- 

لبعضائتكانة حالات عن وسمع نرى، ما ممرا الأحيرة الأونة لب الئواوت 
لهذ0الدافعة الأمباب نظركم لب مر ف،ا ولكم، لما اكاث، اطه ننأل، الثباب،، 
نرجوالموصيح؟الثبات، عل العينة المقومات هي وما الظاهرة، 

مىممرا نرى الأحثرة الأونة هذه ؤ؟ يةولات الموال أن الواح الخواب! 
مىممرا نرى بالعكس، بل ممره، لست، ش~ —والحمد والأنتكامة الأنتكامة، 

إلحكيمة، قيادة إل عئتاج الثبايح أن الحقيقة لكن الدين، ناحية يتجهون الناس 

آمنال،اء، ل والملاذكآ آم؛ن ت أحدكم قال إذا باب الخلق، بدء كتاب اJخارىت أحرحه )١( 
اللباسمماب وسلم: (، ٣٢٢٤)رقم ذب، من تقدم ما له غفر الأحرى، إحداهما فوانقت، 
(•٢١٠رنم)٦ أوصورء، كلب نه بيتا الملاذكت حل لاند باب والزينة، 



لقا«اتاسابالفتوح ٢٧٠

وصتةافه كتاب من مستمد مرعي علم عندهم ؤيكون بامب، الحم ليق انامى 
ثنيهم،من والأئمة والتا_j،، الصحاية من \ذ0ث\ي الثالف، ومنهج رسوبه 
علوأيصا للمستقبل، ؤثتظر افاصر، ثئظئِفي قوى صحح منهج الأئمة، وأتباع 

عغجل•باش ولي،ان علم 
لأنحكيمة؛ ئيادة إل كئتاجوف الخاصر- الوئت، ِفي الحميمة ق - فالشباب 

عشيةبين الناس تصئ أن تريد التي فا،لتهورة الهلاك، ل تؤلمه التهورة القيادة 
عغيجل.اطه سنة هده مستحيل، أمر وهدا وصحاها، 

وبشاء، ومصباحا الوحي عليه ينزل كان ه نبينا إل مثلان لكم ونضرب 
اصهلنحد إل القليل، إلا له ينتم، ولمُ الناس، يدعو منه عشزة ثلاث مقه ِفي 

له،الناس امياد من يريد ما محي لم لأنه الأمين؛ اش بلد ويعادر تبماجر، اف إل فيه 
مالوا:إقم حتى بالآيارت،، ؤيويد الوحي، عليه ينزل، ه اش رئوو انه مع فهاجر، 

افمال آمنوا، ما ذللث، وْع ا، منمكزر القمر مانقم القمر، إل فأثار آيه، ارثا 
لالةمر:آ[.ه مسشز سحر بمؤمإؤيقرلؤإ ءايه ^١ ؤإن ؤ عنهم: 

اياماوق وصحاها، عشية بين والشم، الأمور ولاة ملح أل هل؛إمكاننا 
إل١^ كال ^١ ليل؛الإ,نكان، لهدا أشير؟اأ j أن معلومة، 

أبدا،للشباب نريدئ لا نخن اثدف،تة فالقيادة با؟!ا فكيف ذللثؤ، لة ضم 
إلتظن عليمة خكيمة قيادة نريد نريدها، لا أيقا اؤة الهنة البطيئة والقيادة 

~فْغاهاصر إل ثظز إدا الإسال لأل للحاصر؛ تطر اذ قتل والأثار العواقب، 
وهيالخارج، من تبث،إلتنا والتي المحلية، صحافتنا ل ~مثلأ~ توحد الأمم،— 

٢٨٠)رنم القمر، انشقاق باب والئار، والجة القيامة صفة كتاب مسامت أحرجه ( ١ )  ٠.)



٢٧١الإقاءارغاسيىواص،،ونسائ 

القنواتمن أحيوا حدث ما إل أيصا يئظر ثم هذا، ينفلرإل الذي فتنة، وأشل أحسن، 
لكنالأفثاء؟ هذه مثل عل الناس ينهال وكيف، ا-لثسرة، من يتمزق الفضائية؛ 

غير؛^J_،إليها يذهبون والذين الالتز٠ين، مذ أحد عليها ينهال لا ممب~ "الحمد 
مؤسف.ثيء وهذا 

أبواب،عثر من التويت، يأف محنريدأف ويند؛ع، العثرة تاحدْ مذ الناس ئجذ 
أويكر،ينكر، أف فعاقثه يتثوو، أف أراد فمذ لايمكن، وهدا أثور، أف يريد 
هذهومن الصحف،، هذه من الناص نحذر وصرنا أبواتها، من الأمور أتينا إدا لكذ 

أرادإدا الناس بعض لكن كتثر، حثر ٠^١ ق صار ا،لرئيات،، هذْ ومن المجلات، 
الثيء؟هدا مث ولماذا الحكومة، عل ينصب ما أوو ينصب الشء هدا يئكر أف 

المجامعلكن مباشره، نحاطب، إصلاحها، يمكن قنوات لها الحكومة لكن 
اشمب،،هم والمحافل والجامع المناحي نحاطبطِق فالذي والمحافل؛ احي والم
النصيحةوجهت، إذا فأنت، صزره، لهم ولى هدا، مذ لحينهم الناس، هم 

.J_^، ؤينتقعون لك فيمتجيبون للمتاس، 

إداهل البنوك، تنمى التي الربا~ "بيوت، البتوُي، هذه ق مثلا• ولثصيب 
منمكنتهم لماذا ونقول،: الحكومة، عل عصبنا جام ثصب الأمر ملمح أف أردنا 

الوبينها، فيا;يتلث، الحكومة اصح الحكمة، من هذا ليس الخراب: اوبا؟ ممارسة 
عصيتاقثون كانوا كا وناقثه، فخاطبه أماملث،، المسؤول، كاف إدا أو بأس، 

علمهل.الستار وراء من لكن ظئبمتقمباشره، 

والبنوكمعها، تتعاملوا لا وتقول: البنوك، هذه س وتحيرهم الناس، نحاطب، 
فروعاأوتفح الوصع، إصلاح إل تضملر فوف، عنها، معرصن الناس رأت إذا 



٢٧٢

رأىفإذا الشعب، هثر البنوك هذه بموم الذي لأل الشريعة؛ عل معاملتها ل سير 
سوفقاما أحرى؛ جهات يطلبون وصاروا اصرفوا، الناس البنوك أصحاب 

الصحوة.وصعلزإل ملز، 

البنوكهذه إل لهات يقول من مثلا عندها فستجد خاطبتها، إذا والحكومة 
أمايثر وما الموضع، هدا حول، المبمحمر ق كتس، ما قرأ بعضكم ولعل حلال، 

يزوهذْ الئلم، فيه الذي الئ:ا هو المحزم لأن ئالوا: حرانا، لمت، الموك أف 
منهاينتفع الثنلث،، من الثاحم، منها ؤيتل الينلث،، منها يتي ذهذْ ظلم، فيها 

منهافينتفع ألما، عثر أحد ؤياحذ آلاف،، عثزة — —مثلا __، بالزيادة، البنلثخ 
فيهليس منتفع، فالكل نحارة، ؤيكون مزرعة، ؤيكون مصنعا، مكون الث«احّ_إ، 

يآملأ.يهقم تءوس ةاظ؛ا ئثئن ^٧^٠ وقال: الزيا، عن مانا مهجل وافه ظلم، 
ظالم.فيه ليس وهدا ولانظدورك>هلالترْ."؟يما[، هللئؤن 

عليلمئون ذللمثج، افتة ما أو علمإء، أو أطباء، بأمم إليهم يثار اناس ياق 
هذهربا؟ فيها الأوراق، هذه إل يان، من لكت يقول آحر شخءس ومحيء الحكومة، 

والقصةبالدهن،، رراطهأّ_، ماو،ت — وتلم آله وعل عليه افه ~صل والّ؛ي، أوراق،' 
لمثل،مثلا بالملح، والملح والتئئبالتنر، بالشم، والشعير ؤاللإدالمث، ئالفصة، 

ذاكان ^١ شق، كمن ه؛يئوا الأخثافئ، ص اختلمث، قاذا ث.، م:يا ^١٤ 
ش«رز

تدحل،لا يعم، الأوراق،؟ هذه ئدحل الأجناس هذه من واحد أي ل يقولون؛ 
دهسالعدنية والفلوس المعدنية، الفلوس مثل هي ؤإي قصة، ولا دها، فلسمست، 

(١٠  ٥٨٧رنم)نقدا، بالورق الذهب ويح الصرف باب المثاثاة، كتاب ت ملم أحرجه )١( 



٢٧٣سءاهاسوامحسووسائآ 

تقولاوغبمرْ، المرع(ر )الروض وانظروهاق لنسنرمهارثا، انه ١^١٥^، اشهاءمن 
وسائسراؤع، وجناح حافض، جناح ت جناحنن ينز الأن نقى ومي الحكومة، مكيا 

وهذا.

عئدروا،أذ الناس من ثريد ونحن هذا، أجل من الحكومة سب نذهّ_، أف أما 
فيهالحرم الربا إل قال؛ للذي ونقول ُنائثها، والحكومة أولا، بالناس نبدأ بل لا، 

هدادشب3تحح.ظلم* 
١^٠نه قاJ ثنئ، بض . ١^؛،  Jiبلال خاءَ و أنه دف: ض زالJJل 

بص1ع،صاعي منه معت، ردي، ممر عندثا كاف بلال: مال، هدا؟،ا. ؤذ لأمن .: 
شأئة،محلإثا،محاوثا\لأ؛ضل،بمإتي.قالتي.شؤللئ،: 

اانرْ«ام م، يع م مع ممري، أن أزذث، ٩ ولكن 
فليسرديثي، صاعي يساوي اهذ ^٤ ١١لأن ظلم، فيها ما المعامله فهذْ 

منيقول:حجة عسالربا®مطالت، *أوةأوة، ااس.: قال وْعدللت، ظلم، هاك 
فيه؛ثلم.ما هدا دقوو،ت ظلم، فيه كاف هوما الحثم اويا إف 

الناسلكن نقول: قصة؟ ولا ذما، ليست الأوراق( هذ0 يقول،: الذي وأيصا 
صدم،، والدنانثر قفة والدراهم والدنانير، الدراهم انحدوا كإ نقدا، انحن.وها الأن 

والقاعدةصابئا، والل.نانثر الدراهم يستعملون كإ يستع«الوما نقدا الناس انحذها 
الحجةأيما.

لولا وفضة، ذم، صر كئلوس لصناعة، عريا يوزن لا غي،ا ولا عاء، ل ويا رولأ كلامه؛ نص )١( 
(.٠٣٤ الربع)ص: الروض وجوزا• كيض يؤون ولا يكال، لا مطعوم، 

(،٢٣١ر»م)٢ مردود، معه فاسدا، شيثا الوكيل إذا؛؛٤ بادب،ت الوكالة، كتايؤ البخاري؛ أحرجه )٢( 
رةم)أبمها(.مثلابمثل، الطعام يح باب، التساعاة، كتاب، ومسلم؛ 



٢٧٤

تحريميرى من فقط عندها ثسس الدولة أن لتعلموا الثال؛ حدا أتيت لكتي 
منولها مكان، كل من أناس يأتيها بل العاملة، هذ0 ق أو الأوراق، هذه ل الربا 

الصحف.يقرؤون من ولها التكتسا، يقرؤون 

~وهوحزم ابن أف تعلموا أل! ايصا، أحرى أشياء فهناك ؤإلأ فقهل، مثال وهذا 
اوالمعازف،؟ الغناء يجيز الفإاهراة— من الفعه ق فهوإمام معروف،، 

وت«ير،الصحفظ، ق هدا ئزأنا امبؤع ومل الأن، رأيه ينثر من الناس ثمى 
حزمفابن الماس؟ هوموقف، فإ والمعازف، الغناء سح دكتوراه رسالة هناك أل لنا 

ونحنهذا، نحئرون المتأحرين من أناس وعندنا سنه، من وسنة الممدمين، من 
الذيالأئترى ماللئ، أف حديث، يعني صحح، الحديثر وأل علط، هدا أل نرى 
ادحربمت٠حلول أموام، أجي تى رال؟كوتن مال؛ الني. أف البحاري، رواة 

زالتازفح،<روالخم والحرير، 

الأمورهذْ لأف للرجال؛ والحرير والخمر الرنا ْع العازف النئ. فجعل 
القامه.افه أل نأومتقاربة، متلازمة — اض —بإدن الأربعة 

ماحزام، أما علم الأاساء، هده بمنزلة العازف حتل الرنول. كاف قإدا 
مثلالغم أصرنم، أذ قصدي لكن ■مرْ، ولا حزم، ابن بقول ينبأ ولم° إشكال، فيها 
كالل،ا محالف، حهلأ المئهج هدا وراء والمر حهلآ، علنا الحكومة عل اقجوم بأن 

،^.^؛؛١٥
ينفلرواوأن للمصالح، يتغلروا أذ الشباب، قائدي وعل الدعاة، عل نجب، لكن 

سوامحتفخمس حلال ل يمحتل أذ إل عربية دوله أوصل الذي مجا والتاج، للهوام، 

(.٥٥٩٠رقم)اسمه، بغير ؤيميه الخمر يتحل فيمن باب الأشربة، كتاب البخاري* أحرجه ( ١ّ 



٢٧٥ال1قاءامامسواصونسائ 

اذتريد الي المنحرفة الأراء هذه مئل إلا بعصا بعضهم يفتل ألما، متون أوأقل 
هداكل الحكومة، عل العصسس، حام يصون ثم ومحاها، عشية بين الناس يصلح 

ءاصرِوجه عل ت يعني مستقيمة، الأموو أف فه— واأحند — والصواب الغلط، من 
هِ

ثلث،.بلا 

للمنلمعتدلا، سلي، انحاها الشباب يتجه أف عكتجل" افب ~دإدن نأمل ولكننا 
إفراط.ولا تفريط، فيه 

منها!ائل، ومعدة فهناك الشايتط، إل الطريق أما 

لأفغره؛ بعيوب لا بنفسه، يشتغل واف اض، عبادة عل الإسان إقبال أولا• 
كافلو لكن المعركة، كثب عإرْ، عيوب عن ينبه بإصلاح اشتغل إدا الإسال 

تحلقومصل الوئت،، عليه صلمع فيها، والتفكير الماس، عيوب يتح إلا هم له ليس 
س١ْ٠ةثوةiئال.باغ قلبه 

لإصلاحتستهلح بإ وانع اطة، وبئ بيثك، ما وأصلح ربك، عل فاقبل 
عباداممب.

الشاث،يوجب أنه قف، لا العبادة من ظلإكثار العبادة، من الإكثار ٧^١: 
دم.نأمهتمح، محتبم أن آس نيث أئا ءآغآم ممحأ ثا3ق-ربماقت افب قول بدليل 

]الاىوة:ا،أ[ؤ

بالكبير،ياق والصغير ياليئن،، ياق الدئب للانحراف،، مبب والدنوب 
منزله،منزله الإنسان ينزلها بمي• الكفر• بريي• المعاصي بعضن؛!*!،tI قال ؤلهدا 
باض—.—والعياذ الكفر إل مل حتى 



رق1ءاتاكابالصوح ٢٧٦

العلموأهل الخ؛ر، أهل بماحب أن الإنسان فعل الأخيار، مصاحبة ثاكا; 
محدثكأذ إثا المك؛ بحامل الئالح الخلمز نئل س الني لأف والإمحان؛ 

ذلكوةكس ءلي؛ه، رائحة منه تجل أذ ؤإما يبيعك، أذ ؤإما محادا~ يعهليلث، 
لأك،ئثاألنحدمهراتحهكرءةرا؛.

علالثبات مى له محمل ماذا الأسان ينفلر أذ الثياتت يوحب مما رابئات 
اللثة،الحياة الأمر عل بالثبات له يخذل الانحراف، من لك يخذل وuذا الأم، 

محنوهو ؤق أو دًْكر تن محنبثا عمد س ؤ تتاوت قال، الخزيل، والثواب 
]اوحل:يا،[.ه يعناوف حقازأ مآ يأ-صني لمنهم وذتنوئؤثن ؤته توم ثلثنيثن 

والعدوانوالحد، والغل الحقد من القلّج تء؛له؛ر الثبات! عل أيصا يزيد ومما 
الثبات،اس ززئه نزغا، شئ يا محلته كان إذا الإلثاو فإة الميز؛ قل 

والاستقامة.

••ؤصت(•*

رجع!م وئام ٠ اووو ا1دساإاو اذإ*ام إذاسي ٣' 
الحلوسدون الثالثة، ١^^ إل وقام الإمام، مها العشاء صلاة ق اJقؤالت 

وملالأول(، التشهد إل ورجع فجلس، وزاءْ؛ مذ فسبح الأول،؛ التشهد ِفي 
يعلمكال إف ،! ^١١الوحودين، أحد قام م وسللم، الثهو نجود سجد الئلأم 

نعيدأن أرى لكن حكمه، أدرى قلا يعلم، لا كاذ ؤإذ ياطلة، فصلاته الخكم هدا 
الئلأة؟

الركتاب ومسالمت (، ٥٥٣٤)رنم السك، باب والصيد، الذيائح كتاب الخاريت أحرجه )١( 
(.٢٦٢٨)رقم المرء، قرناء ومحانية الصالخين محالة استحباب باب والاداب، والصلة 



٢٧٧اسءارغاسوامصسائأ 

-الأجر فلكم عليكم، زاحث هدا أة م بثاة إيائ إعادتكم أثا الحزاب: 
اسمحتى الأول الشهد عن محام إدا الإساذا فاث ت الصواب وأما افه— ساء إن 

جاهلا،كاف إدا اما صلاثه، ئطألث، متعمدا رجع يإف ين->ع، أل و4 غور لا محاج، 
وانثمرترجع، لا ت مول، قاجا وامثلم الأول،، الشهد رك ^١ فالإسان بطل، فلا 
الثلأم.للهومل انيد لإ وأملها، لأتلخ، صو 

بمرأ،لم أو قرأ، سواء ؤيكمل، يرجع هإثه محاج، ينثم أف مبل ذكر إدا اما 
وقام،سجدة لوني لكن الأول، التشهد هدال يرمع، فلا محاج اصثم إذا ير-»ع، لا 

منقام لو مثلا: ترك، ج يرجع أف بد لا ركع، ولو المانحة قرأ ولو يرجع فهذا 
اجلسمول1 مث0، إلا سجد ما أنه وذكر ركع ثم المانحة، محرأ ثم الأول، السجدة 

بندللسهؤ اسجد ثم الصلاة، أكمل ثم انجد ثم وارحمني، ل اغفر رب، وثل• قووا 
الثلأم.

••©صء(•*

الوته:أئاذندمج اسرهاظ ضلى تام ثم بمدالقهر، نذو1م خكم ٤- 

العصرصلاة اة ظن ثومه من قام فلعا الفلهر، وقث نام شخص الثوال! 
يدم،الحالة هد0 ق فهل ئته، العضر صلاة أف فعلم اليت، ل وصل انتهتؤ، 

المجد؟ؤيصلِفي 

فصلالعصر، صلوا قد الناس أف قفلن اصتيقغل إنه I يموو هدا الخواب: 
اأمنجد،إق يدهب أف يلزمه لا محهدا ^^١، لم الناس أف ثة بس م العصر، 
ذمته.وبرست، الصلاة أدى لأنه النامي؛ نع ويصل 



لق1ءاتاسابالسرح ٢٧٨

اهرب:نأة ي الإخملاص سورة قراءة - ٥ 
لثلأةالثات.ة الثنة ق الإخلاص موزه قراءة حديثِل ثبت هل السؤالت 

المعرب؟

كأ؛؛؛،د-رؤهو المغرب ثنة مرأق انه افي. عن وود لكنه شت، لم اّبمواب• 
بتإذ اJحدث لأل يهو-جمر؛ ببما قرأ فإذا ه، أحني هوآثء وؤئ؛و ه، \ال==ظيزثث 

ه،آل==قنثوث نأي >-ؤؤأ فيها يقرأ الفجر ثنة فنفلره يثت ئأ ؤإذ ثابت، فهو 
هوفذاك صحيحا، كاذ إذ الثواب يرجو الإنسان ولأن آ، أرثي هوآلله وؤءل 

عليه.حرج ملأ صحيحا، وإذلم؟كذ المطلوب، 
••ؤصى•*

Xسذثياباصلاةنن حكم ٦' 
اذشفائا ثوتا لبس من يلزم مهل العورة، نر الصلاة ئروط مى 

ياطالة؟صلاتاك لهI ونقول الصلاة، يعيل 

ثذوأءادم ءؤئبهآ تعالت لقوله العورة؛ مر الصلاة منوط من نعم، الجواب• 
فانهاليثرة؛ بيان مى يئ.ع لا ثوتا لبس فإذا لالأءراف:؛م[، متميه هندلإ ييمظ' 

كاملا^١ يلبس أحدا أظن ولا كور، لا علمنه حرام الثوب مهدا تماما، كالعاري 
•االبنرة دصأق

الركبة،إل تصل لا ثننج،: قصرا، مروالأ يلبس الناس بنص أف يقع لكن 
شفائا.ثوتا فوقه ؤيلبس 

الضم،مل الركعت؛ن ق يقرأ م،ا حأء ما باب مها، والسة الصلاة إنامة كتاب ماجه؛ ابن حرجه أ ا
رفم)؟ألل(.



٢٧٩سسواممسوز،سوائ 

لأنهالصلاة؛ يعيد أف •عانه أوجثا ذلك، يعل ؤإذا صلاته، تصح لا مول،! فهدا 
لالأمافتاُاأ؛ا،مجده بمدلإ ثددأ ؤه؛١^٢ لقوله؛ عغجل افب أمر يمتثل لم 

بمرأف عو محادو وم عرياثا، صل مذ أف عل، الإجاغ العلم م دوبمص وقد 
تامحللة.فصلاته عورته؛ 

*•ؤصى•*

بدةفياتيوةمحسنجاسم؟٧- 
المسجد؟فادت،ِفي اأ٠اتةإدا ق الجنازة عل الصلاة طز ما السؤال،! 
يصلأذ المسجد ق الجنازة صلاة فاتته إدا للإسان محوز باس، لا الخواص،! 

اكرة.ق عليها 

'وصد(»

i

صماسبنياممواسواس:٨- 

العرائف؟ل الكدب، بجون هل الئوال! 
ئوالني عن يثث لأنه بمولوف؛ ي الهلرائم، ق ال،كدد_ح محور لا الخواص،! 

الثوم،ته لثصحاو2، يقكدص، نحديث، لليي راونل ^! أيه حسن بمني الأقل عل أو 

العمل•تحريم أدلة من بويو الوعيد لأف محور؛ لا ١^ عل يدل وهدا 
رقمالكذب، ي التثديد ق باب الأدب، كتاب داويت وأبو ٢(، ٠ ٠  ٥٨رنم ٥، ره/ أخمل أحرجه ( ١ ر 

(٢٣ ١٥)رنم الناس،  ١٦٠يضحك يكالمة تكلم فيمن باب الزهد، كتاب والرمذىت (، ٤٩٩٠)
حسن.وقال؛ 



1ق1ءاتاكاواالذتوح ٢٨٠

اثسبياسجد:ردأو، هذلفقي ايئني صوم ٩' 
فهلبممطب، دالاط؛ اليئس يذم الرنابء نحلي قن الم يود الئوالء: 

ال،ذءهمابم؟

الرقاب،يتخهلى رجلا فرأى الجمعة ين؛ نحهلب . الشي كان الخواب! 
يثملنقدا الإيداة، بالحلوس الأم و الطة سل آذ;ثاراا، ممد »اخدز فقال: 

ءاجلزماو: بل المحئتة، يزم فانه احلس بمل؛ والني.لم امحعة، وغثر ا-بمعة 
صلآؤت«.

بنصلكن الوفات، محلي عن ينهى الإنماو فإو الإيدائ، محنل فض إذن، 
يتخمر.أف فله بالتحتر؛ إنهاإلا لايمل فرجة محل، لم من يقول: الم؛ 

يتخهلىأف فله احد، فيها ما محرجة الأول الصم، ق وجد ان الأنلوأن فمثلا: 
علج-وا الدين هم ثرلاع بأن دلك وعللوا المرجة، هذ-ْ إل ليصل 

عل■؟^١ الذين محهم يندومن لم مإدا الخلل، بأنبمدوا مأمورون لأّبمم أنمهم؛ 
الئيلالدىنآةالئثوJ.ثتيأِفيالزاقع،لأن و،شِسظا هم،محن أنف

ينظرتأن لأجل يتخمر أفش لا إلثها، مل لمرجة إلا يتخطى أنه أظن ما يتخهر، 
أزلإمحرجة، هاك تؤاآ■كانئ٠ عام، اسر ض الي فالذلاءرأن ئكان، محاك هل 

فن.

رقمالجمعة، يوم الناس رناب تحلي باب الفلاة، كتاب داولت وأبو (، ١  ٨٨/ أحمد)t أحرجه )١( 
يوماكر عل الناس رقاب نحر ص الض باب الجمعة، محاب والمار: (، ١١ ١٨)

صالهي j، حاء ما باب مها، زالمة الفلاة إقانة كتاب ماجه: وابن (، ١١٠٩٩)رقم الجمعة، 
١(.١ ١ رقم)٥ ايمعة، يوم الناس تحلي 



٢٨١ا]ق1ءاره1سوامصسس 

ساط)اصأإ(هماّ:- ١٠
كإنماندبك؟ إل الخاية عدم ْع التقسيط الميارة شراء محم نا الئوال: 

الي^،عنده عنده، الق بارته من احن لأما سيارة؛ سمترى ان ريي —ملأ— 
ثمالسيارة يشتري ان ؤيريد الالح، هدا إل بحاحة لأنه بالتقسيط، يسارحا لكنه 

ييعها،مامحاذلك؟

الإنسانيسري أذ وهي الئووق، أله مالعلقاع عند تسمى هذه ابواب• 
الإسلامشيخ عند وهي ثمنها، ؤيتتفع يبيعها، أف أجل من موجل بض لعه ال

بالنسبةنظري أيقاي وهي ا، الأحوال؛ من حال بأي تحور لا حرام، تنمية ابن 
بالدين،ذقه ؤبمل يستدين، ئاذا أما، حرام إليها قثاج لا كاف إذا Jؤالك 

بجلأ٤قاغإليها؟!
*•هصى•*

tائناءالصلاة ساوءسأموم - ١١

صلاته،من الإمام انتهى فإذا للمأموم، مرة الإمام نرة بان يعلم الث<ؤالت 
ثرةالإمام يكون ام لالمأموم؛ن، سرة الإمام سرة تمر تفهل يقفي، المأموم وقام 

انفراده؟بعد لالمأموم 
سرهالإمام سره تكون قلا منفردا، صار الإمام ملمم لنا المأموم الخواباأ 

يث/يعهل محذ مكانه، عن وذهب انصرف،، لأئة بإمام؛ ليس الأن الإمام حتى له، 
أوثوع،لا أنه يظهرل الدي ثرة؟ يتخذ أف ئاثه ما يقضى قام إدا ذلك بعد للمأموم 

)؛(محمعاكاوى)؟أ/آ'مك



1ق1«اتااب1بااإفمح ٢٨٢

ثوملظثم سترة، سخدوا أن قضوايدون ثيء فاتر-م إدا قأ.بم؛قلكنوا الصحابة وأن 
الغالبقإف النترة؛ وجوب يرى من قول عل أونجب سترة، يتخذ أن يستحب إنه 
مح،•بديل إلا نستجحها لا حركة ؤإل متى، إق عقاج أنه 

مترة؛تتخذ لا وأنت، معك، انتهت، الإمام سترة له! يمال االاموم أف فالظاهر 
الصلاة.ق البدء قبل القترة تتخذ وإن،ا الصلاة، أثناء ق السترة انحاذ يرد لب لأنه 

ءَ ََ ء ، 

الؤذني4ي؛ااوق4الإعنداسلتين؛اثتفات م - ١٢

حلالصلاة، عل يقول•)حي حئن الأدان 3، الموذبآ الممات حكم ما القوال• 

تقول!حملة، كل أوشإلأل يمينا، تلتفت، أو العلقاء بنص يرى الخواب؛ 
علنن بمنع ص اليمار، عل الصلاة عل خل البجتن، عل الصلاة عل خل 

الملاحعل لجل يمينلث،، عن الملاح عل حل وتمول: يمارك، عل ومن يمينلث،، 
أفوص الأن، به المعمول وللموحه الوجه، لهذا محملة دللت، ل والأدلة المار، عن 

اليمار،عل مرين الملاح عل وحي اك٠ين، عل مرتغ، الصلاة عل حل تقول: 
محملة.الواردة والصوصى الأن، هذا عل والعمل 

مكليدون للمؤذن بالمبة  ١٠٨٥وهدا،  ١٠٨٥يتحز أذ بأس لا أنه أرى فالذي 
الالتفات،و فربا:فوت الأن، التفئ، إذا لأنلث، للألتفات؛ حاخة فلا الأو أثا الصوت،، 

الصوت،.فمعف، ئملث،، عن ّتثعل> اللاقهلة ولأن صرر؛ 

للا شإلأ؛ ولا يمينا، يلتفت، لا أنه الأن الصوتط مكر وحوي و أرى قاليي 



٢٨٣سءام1سوامحسويىسالأات 

الأنالالتفات ركون الفلاح(، م قول)م ل ولا الئلأة(، ء قول)خن 
ومئاعةالثمينر، هل مثاعة المنارة —مثلا—ّفي يجعل أن فيشغي للماعات، بالنسبة 

الشال.عل 

••©سؤ(♦*

اضعة؛غضة ١^ تلواثع الناسة اممارالوضوئu اسساب - ١٣
فمثلا!مناميات، للحطس، مجملون حهلوا إذا الخطاء لبعض بالننبه الثؤالث 

دءودئالفوائد، بعض ؤبجبون فنهن محلون والمعراج، الإمراء موّم جاء إدا 
ذلك،؟حكم فا اليوم، هدا 3، نفع الي والأحْلاء البلع بعض بيان عل، 

هذاحدث، ج متامسه الختلة بجعل الإسان كون يعني! جيد، هدا الخوامب،! 
إلتحتاج حادثه وممن، إذا ولهدا ه الثمح، حطب عل العابب هو وهدا طي،، 
الجمهور•ييلع حس وحط7إ قام حطة، 

قفمثلا طب، هدا المناصبات، ق ومحلمث، الأحوال، يراعي الإنسان وكون 
عنالأول ربيع ول الحج، عن يتحدث الحج ول الصيام، عن يتحدث رمصال 
مميهالخهلمب، أن عل ذلل وهو به، بأس لا هدا الم-امبارتإ، يتفلر يعني• الهجرة، 
وحكيم•

الأياتالصلاة ق هزأ حطة حطلم، إدا معالوغرا1 الأئمة بعض مأله هتا لكن 
لقراءةملازما كاف هؤ الثئوJ، لأن بدعة؛ إنه يقال! ١^•^، هو وهدا لها، المنامسه 
الخطة.موضع يراعي ولم؟ؤذ و)النافةون(، أو)الخمعة(، و)الغاشية(، )نتؤبح( 



لق1ءاتاابابالسوح ٢٨٤

حكهاام«يبموووٌو؛- ١٤

و)شهيد(؟د)عزيز(، التسمي محوز هل القوال: 

يتمون)عزيزا(الدين لأن بأس؛ فته ليس أيه أرى نكنت، أما)عزيز( اّيواب• 
وأما)شهيد(،اسم)عزيز(، عن الثهي ل ■حديثا عل اءللعت، لكن العرة، لايقصدون 

ؤوأستثأدوأممال. للناءس، الهادة أئيت قد تعال واش شاهد، مقرئ: ؤالتهيد: 
يتصرفأن بثهيد محمي إذا أحمى لكني [، YAY_،؛iJi]ه ر؛ءالصكم من شهٍدني 
عساله.عل شهيد ءئإءْلفإنه اش شهادة إل ينصرف ما أول، الدهن 

كثيرة،طه— —واأّأحملإل. والأسإء اول، أنه ثّك لا الأس٠مان هدين فتجن، 
لابنالصحابة( تمييز ق كتايح)الإصابة إل يرجع الأمحمإء يعرف أف يي_يل والذك، 
يمثليأق أن إلا الإسان عل ثضيق يحني: يالنات، اطه عبد امحم وعنده حجر، 

بهيتمون شاب أي عن يبحثون الناس الأن ا،لومحف، مى وهو الأئساء، هن.ْ 
تموه)محتل(،وشخص ذلك، افته وما أيصا)أغصان( وأظن يتمون)أفنان(، حتى 
ففلوا]يرث:لإ[، كضوه 1مثاثا تقآ نول ؤ ل نزيود هدا قال: 

الخهل.لكنه محزوم، مضاؤغ فعل هدْ و)غتل( من)أحاثا(، بدل أف)محتل( 
الأسإءإلأ-ص_ا ومي الث"حمن، عد اطه، عد الأمحسإءممرة: عندك ض الخمد 

الئخمن«را؛.افعيالهِوذد »أئ،الأنةاءإل لحديث،الني.: اش، 
ذللثج.وماأمحمبه ؤيومحمف، وعيسى، ومومحى، كمحمد، الأنبياء: أمحمإء وكيلك 

(.٤٩٥٠)رقم الأسإء، تسر ق باب الأدب، كتاب أبوداويت أحرجه ( ٠ 



٢٨٥سسواص،وذ،ساس 

طمماتسساسميق(؛- ١٥

شهداء؟هما هل الحريق، بسبب مات ومن عريا، مات من الثوال،! 

الشهداء؛مى يإثه مسلم، وهو بمحريق، مايث، من كل ت أهول أولا؛ الحواب؛ 
ثهاده<،رررالحزى محال: الشي. لأو 

ثبيلعل لكن ثدوي، ما بالحرق، مات لأنه شهيد؛ هلأف مول؛ ما لكن 
كالالإحلفاء وجال من كال ثإدا شهيد، فإنه بالحريق؛ مات، من كل نقول؛ العموم 

الحريق،بض أنزنن؛ جغ الإطفاء ق ناث، الذي اويل هدا لأف ثواتا؛ أشد 
عنالدذاغ أحر أجرين؛ اكتسب، هد الحقيثة ق ههو إخوانه، عن وبتن 

بمنه،لشخص سهد لا أتنا لاحظوا لكن الحريق، شهادة وأجر السامين، إخوانه 
هدايقول؛ ما لكن شهيد. الحريق نقول؛ أمامنا، النار أحرقته إئسان مثلا يعني؛ 

•شهيد الرجل 

يقاللا ررباب؛ ومحال؛ المسألة، لهدم صحيحه ق )؛!وألأس' البخاري رحم ومحي 
افهنبيل 3، أحق يكالم ارلأ اللمي لدلك، استدل ثم ٢، مهيدءر هلأف 

دولاللوق ينمت،، وجنحه القيامة يوم جاء إلا نجيله" 3، يكلم بمي أغلم ~دالأإه 
•ريحمنك،ا*رآ؛ والريح دم، 

كتابماجه؛ وابن ٣(،  ١٩٤رقم)أهله، ل غانيا حال من باب الجهاد' كتاب ت النائي أحرجه )١( 
(.٢٨ ٠٣رقم)الشهادة، فيه يرجى ما باب الجهاد، 

الخاري.صحح من والمر، الجهاد كتاب )٢( 
(،٢٦٤٩رنم)عِإئجل، اش مميل ق بجرح من باب والبر، الجهاد كتاب البخاري. أحرجه )٣( 

١(.رنم)٦^١٨ اف، سيل ل والخروج الجهاد ضل باب الإمارة، كتاب ومسلم؛ 



رقاءاتاوابا،قتوح ٢٨٦

لأحد،سهد لا إذن سله؛ ق لكو ارؤافبم1غ1م<ا،إدا فقال: 
وبتنالعموم، يئن مقرو شمحد، فهو افب نبتل ل ئتل مذ العموم؛ عل نقول لكن 

اقوص.

إذالقادم ايجلى ق الكاء ؤإل _، J_tهدا بمتهي الظهر أذان وبحلول 
اممه.ثاء 

؛،،jlإلا لاإله أذ أفهد وحمال.ك، اللهم وبحاك العالن، رب فه والحمد 
إليلئ،.وأتوب أستغفرك 



٢٨٧ائاللقاءاسداسواممنرس 

^امسنونساةة،
—G^s —

ؤإمامالتين، حائم محمد ثبتا عل ومنم اممه وصل العالتن، رب ه الخئد 
بعد:أما الدين، يوم إل باحان نتنهم ومن وأصحابه، آله وعل الممتن، 

الفتوح(،الباب )لقاءايت، من المئة بعل وامحنون الئادس اللثاء هو هذا 
عاممحزم شهر من والعئزون اكاJثا الخميز هو وهذا خميس، يوم كل تتم التي 

الثابق.الوزس ل ؛١IUJ L^، الآياُت، كل بل الأيات بعض ننثدرك 

لا'مرأزمحرن^•١٠إلا ثمل ثن نبجم ثن أمحن امح، ّآ ؤكد؛إك مجرملأ 
هسنيرأومن ثالؤا إب ثولؤ نن نلهم ين أمحث أث، مآ ءؤّةئلش ةا3لئوكاق؛ قوله 

فقوله:يبمث،، لمن حصل محمد، يا للث، حصل الذي الأمن أل ت أي ]اشت;آه[، 
الثاJثةالأمم أمن أف يعني• كذللث،، الأمر الممدير: محذوف، مبثدأ حر ه ؤّةثلش 

ثنال؛و< أف ^،؛1 بموؤه• الكي-به هدم وفسر محمد، يا كدبوك الذين هؤلأ:ء كأمر 
ق)ؤمن( كدا، قالوا إلا رسول اتاهم ما أي؛ سيرآزهثزه ثالأ للأ ثمحل ثن ملهم 

يثيرثن ث؛دوا ما ممولوأ ون تنال: قوله ق إعراثإ من زامم•، ثوله ق قوله؛ 
بعفنق الخروف، ثزاد لكن وئديث، بشتر جاءئا ما العني: ]اأاىلة:؟ا[، دره ولأ 

ااقمللأأكٍد.



٢٨٨

-أدينوصفوه إلا رمول اتاهم ما أي؛ ه رّوو ين ملهم بن آمحذا أف —٩ ؛
البيلأن وبلاغني؛ وبتايؤ باعتباويأيتيأ اجر ٌه، ميرأومن ثاليإ ؤإلأ الوصفين1 

٠.وسءما«ر الثان من ررإل ال؛ قس 
و\ذشتمأذ؛ هدا لأن و\ؤع محنوف ماثوا أو أي: وؤءثه ترك: 

لأنه للرٌٌّول ينبته هذا ول العاذية~ اش أل ~نحنون الكديى هؤلاء دُز 
ولهداالأمر، عليه وهاو، يدلك، سل أصابه ما أصابه عينه أن عل؛! إذا الإنسان 

تو\ى\أخاثا ثنى وهي تاصز الخنتاة قالت، 

ميميكلت، إح_زائإم همل خزي اتاكن ولولاخزة 
بالئأئيعنه نفس الأنل، وثتمى أحي نو يكوف وما 

قأء ئتن ١^ أو سح؛ ى ؤ اممه ئوو لدللث، دو وئد 
هافالعداب ق غثئْ أثازكة إدا الإئسال لأن تالزحرف:ا<"ا[، ٣^٢ أنداب 

عقوبته.ق غيره يشاركه أن الإنسان يني لا القيامة يوم لكن عليه، 

الأيةت،ده ففي 

عثتْ.أصاب ند أصاثة ما فإن محزف، لا حتى ه؛ للرموو سبأ - ١ 
أزمانيه؛باعدت، ولو واحد، طريئه♦؛ للثث-و المكديتن أن عل دلل ٢- 

واحده.فالتلريمه أحوالمنلم، الساللم لأن وأقطاره♦؛؛ 

بابحالخمعة، كتاب، ت ال؛ وم(، ٥١٤٦)رقم الخطّة، ياب، المحاح، كتاب، البخاري; أحرجه )١( 
(.٨٦٩رقم)والأطية، الصلاة هنفيف، 

(.٦٧الخناء)ص:ديوان )٢( 



٢٨٩الااق1ءاسدسوامض،سائآ 

ؤأ>1\د0ه''| iiثق دث  ١١٣١^ؤ تنال: مله يستر 
مم ٢٠٠^١٢ المول؛ جدا أي■ لالداديات'"اأْء، دءه ؤأمإصؤإ تعال• افه مال 

وصفهمعل امقوا الل-ين للرمل الكدبوف هؤلاء هل أي• تالطور-أ"آا، ^١^١،ه 
هذهمن واحد كل هل أي! بدلك؟ تواصوا هم هل ومحانارا، محزم بامم الرئل 
شم؛ومحان؛ن؟١^١ لأيافم: قولوا أن اللاحمة ام إل وصئه كب الأمم 

إبطال،إصزاب وهدا لالداريات:ما0[، مأءث\ءو0ه هم ظ مالت ولهدا لا، ابواب• 
دكدس_اوهو واحد الهدف لأن الخواطر؛ توارديت، ولكن تواصل، حصل ما أي؛ 

ظتست،اسة.

الطغيانأغفلم مجن وهذا منتدوف، بأمم للطعام وصف ؤؤء1اعوثه قوله• ول 
ومحانن.سجزة بأنهم الحق لعام يصموا أن "والعياذ؛اض~ 

ه:يثلوم أنت ئتآ عثبمو ؤثوو تعال: مله تملأ 
تهم•مم ولا هؤلاء عن أمص أي؛ ٥[، تاشت:أ ئول ؤ تعال: افه قاو 

ظئث،لأنلiإ ظوئالئ،؛ ألحد لا أي: ]شت:؛ْ[، ظوره أث ٩ قوله: 
علوصابر البي. صلا فلمن ومحابرت، وصر'ت، الأماثه، وأديث الرماله، 

قال:ولهدا الحمد"، "وش العاقيه له كاستن، ولكن4 إياه، وامتهامم قريس، أدى 
فانتؤفهم، لثج نفمللث، ولا فيهم، ملث، تتعم، لا أنل بمعنى■ ه عمم تؤل، مؤ 
عليه.بجب با قام لأنه. ذللثج؛ عل يلام لا الحال ن*ْ هل 

أمران:٥[، ه بتلور أست فما عمم يؤل ؤ تعال: قويي ول 
له.النير وإقانه نيئالئ الألأل: الأم 



لقاءاتاساو،السوح

.الرموو يمزق يدم -تاق اش أن ١^ ءلأي مدد اش: الأم 
فتهم•حثر لا لأقم عنهم؛ 

ه•'ألثؤبجث< ثنمع الإؤلم! ؤ0 ودهن ؤ تعال؛ مله ثملا 
أي؛ه ولئن ُؤ ]الئاريات؛هه!ا، ه آدؤيتيأك> ّّلح ألدئمحا قاف ودئن ؤ قال؛ يم 

بايامه.ثرامه، اممه! يايات الناس يكر 

 Iالعباد.عل الله أوجب ما وشرائعه

التدكزاممه أظئ لكذ للطانمن، وإىيjSUU ^ 4ئارقوث\ق عماته وأثائه: 
همبالدكزى يثؤع الذي أن بيرأ، لكن المومنتذ، يكر يقل؛ ولر ؤرد|نه وقال؛ 

كإفهو يكز إذا لأن ه؛ آلثوبجى ئثإ آلأؤئ ؤؤ0 قال؛ فقد الزمنون، 
هؤبممادا صنا ءثها هنثوأ ز رنهنِ ثاثت دمحفنحأ ؤإدا عئؤقل افه وصمه 

طنكؤ.ويكل صدر، رحابة كل يملوما بل ]اافرئان:مي[، 

القواد:من ووالأية 

ا'-ثيوبالأد.نجءلكلحال.
فهوبالدكزى يتتؤع لا من وأن الومنوف، هم باليكرى يمتؤع الذي أن ٢" 

يمسك،عن قتس وهنا الإيإن، ثاقص ؤإما الإيإن فاقد إما ينومن، ليس 

كإقبك سمى أم محتدكر أنت، هل ■موْل افث مى و-حويت، اممه يايامت، ذكرت، إذا 
الثانيةكانت، ؤإن االومن١ن، من فإنلئ، افه، فاحمي. الأول كانت، إن مامسا؟ هو 

ثتتئحش عِ؛جل اممه إل ثزجع أن وعليك مسك، إلا ثلوس ولا مسلث، فحاسب، 
بالدكرى.



٢٩١سءاسعسواصا،ونساس 

الأنمماغ,اشلكف أفنى الايائ لكذ ء أنه عل ذلل الأية ول ٣- 
علقإذا امحا ءإو وهي؛ العناء، عند معروفة قاعدْ من وذلك وأشد، ضج 

ينمصانهءا.وشس ارداذيزيائيه، بوصم، 

ممقنن نيم أرد تآ ل؛بثمح. إلا مآ'لإذس أين -غلفق رما ؤ تعال؛ قوله أما 
ممد[، ٥٨لالئاريات;1ه- التزه ذو(لئزآ آلثيزق ين ٥ إة أجأ' يُليثومح أن رٍد وآ 

الثابق.واس محا ص؛ مي 

ثلأدرب نثل دمثا لنمإ ؤ4؛ق؛ يسثرقؤلهتنال: 

بتيؤ0ههنئ أمث؟أم دمب يثل يربأ ئنمأ ^؛؛٠ ؤ4؛ تنائ•' اممه داو< ثم 
قوالدنوب، ه، أمك؛أم دميت، جإذ ذنوب لهم بالآم ظلموا الذين لالئار؛اتت؟ه[، 

 Iذنوبايؤله عل ررأخريقوا قوله ذللث، وشاهد يه، يسممى ما أو هوالدن الأصل
^١٤ؤ نمهم! من نتب مثل صيب لهم الظالوف هؤلاء والمعنىت ٠ تاءارر مذ 

أصحاحم.دصسسا مثل العياب، من صيبا أي• ه تجمحييم يمم؛ مل يرثا قلنؤأ 
وذللثجلهؤلاء؛ أصحابا بعيدة بأزمان الثابئئ تعال الله تش كتف وانظر 

الواقع،ق أصحاب فهم يتحموف، لا بإ الرئل ورمي ١^>^-،، ق لاماقهم 
والأماكن.الأزمان تباعدُت، ؤإن 

وحيف،الوقاية، نون أتيا عل مآكورة هنا الون قوله! 
يثكللا ولهدا ■هؤيئا، الياء؛ فحذ.ئتا ستل>؛لوبي، فلا وأصله! )الياء( القيثر 

ناهية؟أن)لا( مع النوق كانت كيف فيقول: ان الإنعل 

تعروام.ولا اربروا النير:٠ قول باب، الأدب، كتاب الخارىت أحرجه ١( 



اق1«اتاساهمح ٢٩٢

الوهاثة،نون ولكنها الإعراب، نول لت الرف هدم إن مول،ت أن والحراب• 
محدوقه.به اشوو هي الي والياء لزياية والنوق جزوم، ~إدذ~ غالغنل 

محاله،لا العذاب سيأسهم هؤلاء أن واضح تهديد مقؤيؤزه ^٠١؛! ت قوله وق 
لمأحده إذا حتى وينهله يمل تعال اممه لأن عكتجل اممه يتعجلوف لا ولكن 
أحدهإدا حى للظالم ثنل افه ءإل قال؛ أنه السل عن الحديث ق حاء كا يملتة، 

 Pلغديءان خله نش ألثئئ لغد لغد ؤقد:لش تعال: وتلاقولة لتهء، م
أبمثد.ئهراالمد:آ.ا[.

ه:بجبمدة ألءا يجأ ثن ًكعنحإ  cjMميت ؤ تعال؛ قؤله مجر 
لالداريات:*أ[،ه إرهمدة أرى يرمهم ثن يكمثؤأ قآ ضأن ؤ تعال؛ قال 

الذيالنوم هذا من عكبجل يتوعدهم أنه يعني،؛ والعدامحب،، الوعيي• يمض؛ ريئزآ 
الدلوسيجدول حما، إليهم أرمل ما ميجدول لأمم القيامة؛ يوم وهو يوعدوف 
بجندآدجرم؛بم ءمران:آ*ا[، ]ال ه ومج ومود وجد» محص ثوم ؤ والعار، 

ولهداالوجه، هدا عل العاقة— اف أل —نالعال؛ هدا ي؛ن من فيكون [، ١ ]طبم:آ• ه ئ، 
هذاوسيكوذ لالاواريات:'ا■[، 4 بجبمدة أرى قيأ ين ًكعنحأ ميت.لرما ؤ قال؛ 
—.باممه —والعياذ لأتهمممزة عليهم؛ عيرا يوما اليوم 

••0صى••

يلإهإ0رش ألئثئ ربم<اعآتثو تنئ ؤود؛لش ئوله.■ باب القرآن، شر مماب البخاري: أحرجه '( 
رقمالظالم، تحريم باب والاداب، والملأ الر محاب وسالم: (، ٤٦٨٦رمم)محألتثي1ه، 

.(YOAY■)



٢٩٣اله1ءاسدسوامصسائ 

اس

-١

قطعهفأحد أحئ محص إليه أتى غيار قهي محل لديه شحص هناك السؤالت 
أنااالحل1 صاحب فقال الأستمال، بعد هده قاعاي مياؤته، ق يركبها أن يريد منه 

محصيأيى لا أنه أماس عل وكدا، يالزيتا.. ملطحه لأما القطعه؛ هذه أمل لا 
هو؟محسز آحئ، 

علهوأعادها بل الثانة، ق زك؛ها ثم غيار قهلعه منه اقري أنه يغنى ولا 
القطعة،يآحد أن رمص ايحل وصاحب ركنر، أما والأصل تركب، لا أما أساس 
Jقولتسأل فهو ممابلأ.. وأعهلا0 القهلعه مل ما أنه >ما عل؛دعا هدا إن فيقول! 

علالقطعه هد0 امرى إذا أنه قرط بيثهإ هل أدرى لا أف مع أوكدا، ظلمته هل 
عليه؟ردها ؤإلأ رمحن، فان السثارة؛ ق يرمحها أن 

رأثا،ؤإلأ أحدثا الئثانة ق رمحن، أماإن عل ثزط بينها كاذ إذا الخراب: 
محنبل الئذَ؛ خذ لا أن ق الحق له ليس المثل وصاحن أن:رذَثا، الحي فله 

ءليهأنملاود.

القهلعههده رأى اليارْ~ صاحب هو~أي• بل مرط بنها يقذ لم إذا أما 
الذي؛اعهاالدكان لمحاحي، فهنا مزط، بدون فاشراها ّيارته، عل ترفي، أما 

.٧١أن;زثض 
علأحدها أنه دام ما أئثؤ، ، iiJipوالمملميى واصح، جوابا حال، وعل"قل 

الذيالقتلعة لصاحنمت، فليس زدها، ؤإلأ ركبن، فإن المسانة ل يركبها أن يريد أنه 



لق1ءاتاسو،اهتؤح ٢٩٤

الدكانصاحب يلرم ولا له فهي يسرطا لم كان ؤإن مولها، من يمثع أن باعها 
أصمنوأنا خدها لجقول.' يصطلحا، أن هدا من حن لكن بمبولها، باعها الذي 

مص.فيها كان إن القص 
••ؤصى••

صدسيىالأجيياهماءو.٢- 
القراءة؟ق الأئمة بعضي مليد حكم ما السوالت 

هدافإن الأداء، وحن المحوت حن اظد كاف إذا بمدا 1ز لا الخراب: 
لأ؛أسلأ•

*•هصى••

-٣

يريدآحر مسجد إل وذهب رباعيه المريضة صلا© صل شختس السؤال: 
علأي: الفريصة، صلاة من اكالثة الرمحثة و الإمام فوبذ ابانة، عل الئلأة 

ناقله؟أتيا عل معهم يدحل هل الصلاة، انتهاء 

نعمقوو•الخواب؛

محئنهم•بجور الصلاة أول من لحل ؤإن 
••رهصء(••

اضواسسصس:٤- 
بالكهرباء؟والبنوض اليباب محتل ق الألة امتعإل محب ما القوال: 



٢٩٠الأقاءاسعسوامحسوزاسائا 

لوثم هوبالصعق، ؤإنإ بالناو يعذسا ليس هدا لأن ما؛ بأس لا الجواب• 
بأس.فلا أذاهاإلا؛iJ^،؛ ذئع س يتمكن ولر نار أنبما مرض 

••همي••

-٥

أمتسله، حتى المران حفظ عل يركر أن التلم لطابي" رمحا هل ادثوالت 
مليلأ؟إلا المران س عئمظ ولولم اخوف، ومحمظ العلم يطلب 

١^١،هوأضن ^0 أنالأندأنهلامآللأشال1،، الجؤاب:ىأنى 
هناكككن لم إذا أظن" ~ءتا محنها بجمع أن امكايي لكن أول، المرم فجمغل 
التون،بعض لراحعة الثهار وآحر المران، لخمظ النهار أول بجعل أحرى، أشعال 

علشيئا مصل لا نحن أول، فالمرآف ينشئ لم ؤإذا وهل.ا، هذا س ؤيتمكن 
إطلائا.المزآن 

••)محصت(••

افدوالهم:ض وكو\ؤأب اسنؤ، ي ^ ١١٢^٤ جوادففبيل ٦" 
لأحته؟١^ أوميل لأحيها الأحت، منامة حكم ما الئوال؛ 
يإناالثم، أوعل اؤقد عل يملها أن بج، لا لكن، ابوار، الأصل، الجواب؛ 

ا-قدأما الرأس، أو الحبهة ٣، أيما همح، يمله أو الرأس، أوعل ابمهة عل( بملها 
العال،.أهل كرهة فقد أوالفم 

••©صء(••



^luUluUl^ ٢٩٦

خ،ثؤ...«؟سثة اثمإسلأم سذفي ض حديث:») قؤح ٧" 
حنته،ث الإسلام سنِفي ررمن اومول حدث أرجوثرح السؤالت 

وستيء، أجووهم مى يقص آذ عي مذ بمْ، بما عمل مذ يأجر أجرها، مله 
بذعيبني؛، مذ بما عمل ودررمذ وررها عله كاذ تسه، ئة الإنلأم نذو 

)الصححثن(؟هوق وهل ا، ثتيء«ر مذأزرارهم يقص أذ 
الإسلامق تص ءرمذ منلم! صحح ق ثابت الحديث هذا أولا! الخواب،! 

أجورهممذ يقص أذ عي مذ بندم، بما عمل مذ وأجر أجرها، مله حنته، سنة 
ثئ؛((.

فحث،فقراء، وهم المديئه ق البى. إل أناس م مي أنه الخدستا! مبك، 
حجرق فوصعها يده، أثثالت، قد صزه ومعه رجل فجاء الصدلإ، عل ه الحم، 

ظثأجئقا،وأجئثذسو،بما
أجورهم-يءا؛•مذ يقص مذ فْ، 

مثلالهدا ولنصرب، بسق، العمل ابتدأ من ؛ للحديثرالأول، معز فيكون 
يكوئوالم بثيء الناس ذكر العلم أهل س رجلا أن فرصنا لو متنأ؛ ول 

هووصار يه، فعمل أحدهم فقام اللمي عن الثابّؤ الثق س وهو 
منأول، ق عمل أنه والمعنى! حنثه، سنة مى الرجل هدا ذقول،! قام، من أول، 

أمر.هدا عمل، من وأول، بما للعمل حشنه ستة منذ هو؛ بما عؤل، 
اددررتاالثق أن بمعنى! حننه١٠ منة الإسلام ل نس ررمذ ١^١^• العي 

ودللحسنة، متة ّرإ ايصا هدا للتامن، فتها بما فعمل رجل فقام التامحن، ها ون

(.١٠١٧)رنم تمرة، ولويشق الهدنة عل الخن، باب الزكاة، كتاب لم؛ مأحرجه )١( 



٢٩٧اهة بمد وامصل اسدس اسء 

قال•واجي إمام عل رمضال قيام ل يشعوا أن الناس أمر نإ ظ^بمثق عمر أن هدا 
هيلكن فعلها، الرسول لأن سمة؛ وهي بدعه فماها هده® الميعة رريعمت 

نجمحقبمق.عمر ابتدأها ثم وهجزت تركت أنيا ياعتار منة 
حثنة®،منة ررهده ت عليه ونقول مثرؤع غر العبادات مى شيئا ين أن وأما 

يكوذأن أبدا يمكن لا فلا، البالع، أهل كطوائم، الطوائف بعض ل يوجد ك،ا 
مننيا اش أئرل ما عبادات منوا الدين الببع أهل بعض زعم ولهدا حسنا، هدا 

راكلبدعة، وهي حسنه تكوف أن يمكن لا فيقال؛ حثنة، متة هده أن ماإهلان، 
يءةضلألة«رى.

••©صى•*

؛■^^٥١^٣١^١٠- ٨ 

فتحةهناك تكوف أن يجوز هل المرأة، مع المرأة عووة حد هو ما السؤالت 
العقد؟أو الصدر أو ااثاق "لمقروج 

هلأدري! لا أنا الأيام؟ هده الثاس ق كثر م-ؤال، هدا أن العجب الخوايج! 
بجماينايةه؟اأصردوفص من ودون 

بالنسهالرجل كعوتة للمرأة ياشبه المرأة عورة إن قلتا؛ إذا القز، أهل أو هم هدا 
النساءأو الثاظول هؤلاء يريد فهل والؤك؛ه، الثرة بين ما العوره صارت ]\ر-جلا، 

•٢( ٠ ١ ٠ ) رقم رمضان، قام من فضل باب الراؤيح، صلاة كتاب الخارىت أحرجه ( ١ ) 
العلم،كتاب (، ٤٦ ٠٧)رقم المنة، لزوم ل باب المسة، كتاب داود! أبو أحرجه )٢( 

بابالهدمة، كتاب ت ماجه وابن (، ٢٦٧٦)رقم البيع، واجتناب ة بالالأحد ق جاء ما باب 
(.٤ ٢ ) رقم الهدي؛ن، الزائدين الخلفاء سنة اتبلع 



لقاءاءالباواا،قمح ٢٩٨

الثغ؟!!ص ؛ن !لايس أني( وج أن !_,؛، 
السؤال.هدا عن العدول ثبب لهدا 

هوالواجب،هدا الكفئ، إل الكعّ_، من وثشي1ب1 أن ارأ؛ثبب يقال! أن محب 
لهاجعلث "مج أن أرادُث، ؤإذا يؤنس، ق هدا يمعنن الصحابة نساء كانت، كإ 

ميماها،شهن لا حى الأرض؛ عل ينثى توخا من طزما يمي: و-بما، ل ديلأ 
بيؤتسق يلثس النساء ارإل ا،لرأة(إ كتابه)لباس ق الإسلامشيح قال هكذا 

ورائها؛من ينحب ثوبا ثيس ارأْ صارت حرجن ؤإذا الكعب، إل الكفئ من 
بتنتئرجن أن قبوز السالإتا اء نإن نقول،؛ أن افه ومعاد ؛، مدمهاءارثرى لا حتى 

^١.نقول أن اش معاذ والركبه، الثرة يئن ما ينر ما إلا عليهن ليس النساء 
منثوثبما رممت، ثم واسعه، واقيه سايره ثياب، عليها امنأْ أن رض لو لكن 

ريمت،أو بأس، فيه ليس عمل، عل مثلا أمها ساعدت يحنى؛ عملا، ثغتل أن أجل 
ولدهالرنحع ثدبما أحرجت، أو بأس، فلا ذلك،، أسته ما أو ماء عل س لثم ثوتيا 
ملأوالثتي، الثرة ب؛ن ما يلبس أن اللباس؛ يكون أن أما باس، ملأ أحواتيا، أمام 
•إدا.يقول أحد 

'همي،
يَُْ

^ةاكاهؤمدص4امومد0ض:٩- 

ئللأأذاةولدثافيصلأةالأاءلة،
ميعتهبجثها فلم الصلاة ل أمه دعته الذي الراهس، حديث، س شاهد له وقال؛ 
فلث،؟الله بارك هذا، ق الصحح هو ذ،ا دعاءها، الله محاستجابف عليه، 

(.٢٥الرأة)صرتحجاب )١( 



٢٩٩ااإق1ءاسدسوام^نسائ 

لكنتفإن يصل؛ وهو وثدها الأم دعت إذا أنه هذا ق الصحح الخراب! 
أولكنفهوآثم، فيها مفى ؤإن صلاثه، مطع أن عليه وحب لصرورة إوا0 دعوما 

أيصافهذا منه، عقويا ذلك ورأت عليه، لعصبث يجبها لولم الأم هذْ أن ينلم 
امهلأن ا؛ الحديث،ر ق الذي الرحل قمة هي وهذه صلاثه، يقطع أن عليه يجب 

عليه.ذعن، أما بدليل عليه عضنت، 

أي:بذللث،، رصي موف قاما صلاة ل أنه علئث إذا ١^ أن جب إذا أما 
الناهلة.صلاة فلع أن عليه يجب لا فإنه إياها؛ كلامه بعدم 

*•هصى•*

ضاشدسام،وطذسبيضد:- ١٠
الثمن،من أعطاْ ثم شيئا، وافرى اكالة إل شخص يهب إذا 

الثمن،أع2لاه إذا أو معه، الثنن فرك صرف، عندي ليس الدلكن: صاحب فقال 
هذافهل الدكان، صاحب عند الدراهم هذه وترك صزف، عندي ليس وقال! 
حائز؟

فثةورئة ومعه ريالا بثإنن الدكان من حاجه اقري رحل يعني: الخراب: 
فلاثيء، عندي ليس قال: عل رد الدكان: لصاحسم، وقال ريال، مثة 

العئرين.فياحذ آحر ونتا ق رحع ثم عنده اك يجعل أن بأس 
المثري،عند المبلغ يبمى بأن البائع رصي إذا أما الئة، يرجع لأن حاجة ولا 

فأُت،حئت، مى اكمن تقدذ؛ا أن يلرملث، لا قال: إذا إشكال، فيها ليس هذه بأس فلا 

(.٢٤٨٢رقم)مثله، فليض حائطا هدم إذا باب ؛، iiiaiiكتاب اJخارىت أحرجه )١( 



ثق1ءاتااسداالفمح

ن،نيعطتنى أن إلا أعطيك لا أنا ت الدكان صاحب هال إذا لكن بأس، فلا به، 
الصزف،بخلاف ؤبنالأ، عشرون عنده وتبقى الريال اكه أعطه مول1 البشاعة، 

قال:عنزة، فئة من فيها أعطى ريال المثة هده وقالت،: الصئاف إل أتيث، فلو 
الئةيعهلتالئ، أن  Jbلا ف، الص هدا ١ محء فلا ة، عش فئة ل'دا>تا ٠ تسع الأ عندك، ما 

كلهازإلأا؛حثعنضم

اضوضاسضلأيخاج1بيساي:- ١١
هليدوي ولا الطريق ل مسجدا ويحل مسافرا كاف إذا الشخص الثوال: 

الإتمام؟أم القصز يئوي هل محصزا، يصلوف أم الصلاة يموف الصلوف 
وحالمسافر هو مثلا ائا إئأن لو خ، إل تحثاج لا السمر ق الصلاة الخواب: 

أئصزأن يويت، هل أدري ما واف قال،: الصلاة أثناء ق يصل، فقام الظهر صلاة وئت، 
غ،إل تحثاج لا ممصورْ أنبا ايِ المصلاة ق الأصل لة، حاجه لا نقول: لا؟ أم 

وهوالمصئن ووجد المزال— ق —كإ المسجد ذحل إذا كيلك، هصزا، وأتم فامض 
ؤيصلفيدحل يمصرول، أتهم فإن لتهلوحل؛ ا-عل التي الطرق اجد ممى 

رمحمح،•

••هسمق(••

محسؤمحاشازاّادث- ١٢

م؟ما الطواف_ج، ألماء ق الوصوة لوانقص القوال: 
الطواف،مى كرج أن عليه الواجم!، فإن الهلائف_إ وصوء انقص إذا الخواص،: 



٢٠١بمداممت واثصحث السائس 

منلأن العلعاع؛ خمهوو عليه ما هذا جديد، من الطواف ؤيتأنف، يعود ثم ؤيتوصأ، 
الوضوءانقض إذا ةئٌ'ةم'.' تيمية ابن الإسلام شيخ وقال الطهاوء، الطواف، ثرط 
منليس العلوافح لأن ٠؛ الوصوءر يلزمه ولا طوافه ل يتمر فانه بملوف؛ وهو 

دليلهناك ليس لأنه الصحيح؛ هو الإسلام شخ قاله وما الوضوء، شرطه 
أرادحى الرسول. أن فيه ما غاية الهلهارة، له تشرط الطواف، أن ق ه الئي عن 
الوجوب،.عل يدل لا والفعل فعل، وهدا طاف، ثم توصا بملوف أن 

عيرالخلج، يسل ما 'رامعل قال• حاصت، ل،ا عائشة حديث، ل أيقا كذللثط 
الجديلوث والخيص حائض، لأما وهدا ا، ثطهريءر حش باك، لا أذ 
قيم،كن، لا الحنن، وكدللئ، المجد، ق كتكئر لا الخائص وأيقا لغاو_،، اق 

ررأحابثتئاهي؟((فقال! الج، أماحاصتابحد أيصاحديثاصفيه ومثله السءحد«، 
ماحائقا كاتث، لو أنه عل دلل فهو »دامئوا«رم، ئال: اماصتخ، قد محالوا: 

الأصعر.الحدمحث، غير الخيص فيقال! طايث،، 

لأنلأاس؛ قها ه الرمول لكاو اتج_افخ ل واحة الطهاذة ولولكنت 
ذم،الذي وهذا الوجويت،، عدم فالأصل متوصئ؛ن، يكونون لا قد الناس س ممرا 

الإنسانكوف أن سلئج لا لكنه به، نمش الذي وهو الصحبح، هو الإسلام شخ إليه 
يستطعلا ثيء بمع أحيايا لكن للدمة، وأبرأ وأحوط أقفل طهاوة عل يطوف 

(.r\T/Y)_iإبطال عل الدلل (اتامة ؛) 
رقمبالست،، اسف إلا كلها ايامك ا-وتض تقفي باب: الخيض، محاب الخاري: ب )٢( 

(.١٢١١رنم)الإحرام، وجوم بيان باب الحج، كتاب لم: وم٣(، ٠ )٥ 
بابالحج، كتاب ومسالم: (، ٤٤٠١رنم)الودلع، ءلواذ، باب الحج، كتاب الخاري• أحرجه )٣( 

رقم)ااأا(.ا-ثائض، عن ومقوطه الودلع طواف وجوب 



وق1ءاتاكاو،اهتوح ٢٠٢

الطواف.ق أحدث رتوصأإذا أن — البائ الزحام أيام مثل عليه —يشي الإئان 
أميستانف ينع؟ ماذا ر-»ع، ثم وثوصأ، فذهب وثوصأ، اذهن، فلوقلنات 

سبق؟قد ما عل يش 

تفنقول مثلا، غاوات بطنه ق لأن أحدث؛ أيصا الهلواف أثناء وق ينتانف، 
ثمور"أع وحاء ذهبا يفعل، نعم قلنا! الهلواف؟ وابتدأ ارحع ثم وتوصأ، اذهب، 

متى؟ؤإل أحدث، 

والتقالكتايت، من واضح دلل فيه ليس شيئا افه عباد عل موجبا فكونه 
هدامثل افه عباد عل أوجب أن مرتاح غبر نفى أجد العغليمة، المثمة هل.ْ مع 

واضح•دليل بدون اشء 
العلواف،ؤيعيد ؤيرجع ؤيتوصأ عمج الموامم غثر أيام مثل تهلا الأمر لوكان 

هدا.تفعل أنلئ، الأحوط نقول! مهل، أمر هلم.ا 

••©صى••

ارسإزة:البفه مت1ن حكم - ١٣
ثمين!إل م ينقموال القوال! 

القيامة؟يوم موقفهم وما الشيعة هوحكم ما الأول! الشؤ 
افهحزاكم لا، أم الثق من تروثه هل الإناا<ث،، حتان هوحكم ما الئاف• الثهم( 

محوا؟

عقائد.هلممن واضح أمرهم لأن عليه؛ يجتببح فلا الأول السؤال( أما ابواب• 
وأفعالهم.



٣٠٢الدقاءاسد،سواث؛ر|ضاسائ 

الدكرختان وأما بواحمحت،، وليس ئثة الاش ختاف أن فالصحيح اكانج،• وأما 
ا،لرأة؛ختان عل يرب لا ما الظاهه من عاليه الدكر ختاف لأن واجب؛ فإنه 
أمراض،منها نحدث ميت إذا وهذه الحشمة، قوى التي المئمة بقهي ختاثه الدكز لأن 

ؤإلبالبول، الإنسان ثالوث إل يودي وهدا الهثمة، وب؛ن بينها البول واحتقان 
عندعظيمه صعوته محي هؤلاء من الواجد ترئج إذا الرواج عند حتى كثثرة، مقامي 
فالصححالإناث وأما الدكووواجب، ختاذ أن شك لا فكان ولزوجته، له الحءاع 

بواجب.وليس ممة أنه 

حتىؤمفداوه؛ الخنان محل يعرف حاذمحا الخاتن يكول أن فيجب كل، وعل 
لأثؤمإلالتجاوزواتياون.

*•هصى•*

الساهر:حكم ي صاحبها فإن رنؤ او حديدبصل إذا الإتانة - ١٤
لدةفيها يؤيم أن ؤيريد مدينته غير مدينة ق مقيءا الإنسان كاف إذا السؤالت 

يفيالإجازات، ق الأول مديثه عل ؤيردد الد.يتت؛ن، ق منزلان وعندهم منتن، 
محدده؟إقامة ينوى الثانية المدينه وهول السافر، حكم يأحد المدستن أي 

قفانيا رمن أو لعمل محلية كلإقامه فهومنافث، محدده كائت، إذا الحواب; 
السفر.حكم 

الأعإلمى لعتل الإنسان ينتدب أن مثل بعمل المحدذه الإقامة فالقاعدة! 
قاضينتدب، أن مثل: سنوات، عثر مي ولو افئ مفهو رجع، انتهى مش أنه عل 
افرلوبقيمفهدا محلاس،، نحل قاصيا ثجد حش اذهسح ؤيقال؛ الخهات من جهة إل 

محددبعمل.وهد.ا عئردنوات، 



لقاءا

المكانهذا ق وادرس اذهب ت للشخص يقال أن مثل برمن المحدده والإقامة 
يزمن،التحديد أو بعمل التحديد ين فرق فلا محدد، أيقا فهدا سن، أو منة لمدة 

ام.اسه،ولأيىثالأظال،نيومكلمهالأير1الإقاته 

انمطعأيام أربعه نحاور إذا المحدد إن يقولوزت نجمإقث العلم أهل بعض لكن 
الإتمام.ولزمه حقه ق الفر حكم 

يوما.عثر خمسه يقول! وبعضهم 

يوما.عثر تعه يقول؛ وبعضهم 

لكلوليس بعض، ثى بالمول أول بعضها ليس متفاربه أنوال كلها ولكن 
مماريةالثم أن وهو الأصل، إل رحع فليلك صريح، صحح دليل منها واحد 

قالمطلمه الإقامة ونوى مميد، غثر مطلق وجه عل الإنسان فارمة فمش الوطن 
فهوعمل أو برُّن مميدا كان ومتى حمه، ل السمر حكم انملإ فقد الئاف؛ اللي 

قوعال~ الله ~رحمه تيميه ابن الإسلام شيح احتارْ الذي هو وهدا افر، م
الل>ىا الفتاوى(ر )محمؤع س ا-إثمعة، صلاة بارسإ؛ ق تاما بسطا وبعله )الفتاوى( 

قاسم.ابن حمحه 

^خا1غابإذاصواصءيص؛- ١٥

أوأباهأحاه فينادي المغلوب هاوا فيقوم حيال الشحتضن يس يح القوال! 
الأستعاثة؟ق يدحل هدا هل فقهل، التخويف مطيه لأينمغ، أنه وهويعلم 

)ا(محوعالفتاوى)1أآ/مآا(.



٣٠٥اسءاسدسواهسوذسائ 

ا،ومنة.الأستعاية مى ليس هذا ابواب• 
موسى!قصة ق جاء كإ بأس، فلا محريبا به استغاث الذي هذا كان إذا أولا• 

وهذاموصى، فأجابه ]القصعسثه١[، عدؤمءه ين اقوي عا ؤجِّوء ين اركا ؤفاستعثع 
جائزة.الحلوق عليه يقدر فيإ الامتعايه أن عل يدل، 

وكذكايث،لأثلحأنئ، لأن شرلأص فهذا ن؟ا لواستغاُث، أما 
أنهعل لا لواستغاث لكن يجوز، لا أبما هذا إياه إغاثته يريد استغايثح؛غائس، لو 

تكونربإ لأنه بحق؛ كان إذا بأس؛ذللث،، فلا حصمه، ثنوف لكن يغيثه أن يريد 
ؤإياهنحاصم مثلان يعني باطل، ل يجومه أن يجوز فلا الحؤر أحيه وْع الخصومة 

قضيةوهوما موجودا، لمز وهو تعال،، أحي يا أحي! يا أ-محي! يا ينادتم،ت وجعل 
وراءةأن ميع إذا ربإ لأنه الخصم؛ نحافح أن أجل من قندْ لكن ينحيه، أحاه أن 

إذاكانلئاأوئش:ا.طرب أخدا 

اهصى••

ءَي الدسازد:أوي اثموية)؛١^٠ ض الإمام ادرك شهن التفسل - ١٦

الأحبمتةالركعة ق والإمام المنجد ذحل إذا للشحص الأوئ، هل السؤار،ت 
معه؟فيصل أحد يأي ينتظرحتى أم الإمام ُع يدحل أن الأحر، الثنهد أوؤ، 

كانإن الأمحر التشهد وهوق الممجد إل جاء إذا مصيل! فيه هذا الخواب،ت 
فاتدحلأحد حوله يكن لم ؤإذا انتظز، معه— ستصل أحد حوله —يص.' أحد معه 
الإدراك.عدم س محئ الصلاة بعض إدراك لأن الإمام؛ مع 

منزئ أذنك )رقن لأنه: أحدا، يظن فلا كامiه ركعة لمدرك كان و\إذا 



لتا

الصلاةرارأ؛.آذنك ممد الصلاة، 
*•هسى•*

:(يمدبعديطق دبا باض رثيت ) ؟ توو ' ١٧

وبمحمددينا، وبالإسلام ويا، باض )وصيت، الدكئ هدا يمال متى الثوال! 
وموال. التح، هل الصلاة بعد أم الأذان، ق السهادس بعد يقال هل ئيا( 

الوّياوةلئ؟

وبمحمدديئا، ويالإنلأم ربا، Jاش )رصيتر الوين؛ متايعي قول الخواب،؛ 
فإذاالصلاة، عل حي المؤذن؛ يهول، أن قبل أتم،■ الئهاذيتن، بعاد تكون هدْ سا( 
اف،رسول ^١ أن أشلا اشُ، إلا إله لا أن أثلا اشُ، إلا إله لا أن أثلا قال؛ 

ريا(باه )رصيمتن، ذللث،؛ بعد يقول فانه الشاسمر وتابعه افه، رسول محمدا أن أفهد 
اممب،رسول محثدا أن أسهد مقابل وسولا، )وبمحمد افه، إلا إله لا أن أشهد مثابل 

الذيالإخلاص، عل ئ الإسلام لأن خمنا؛ ا-سن مقابل دينا( )وبالإسلام 
أنأفلا قوله؛ علميها لإل الخي التابعة وعل اش، إلا إله لا أن أشذ علميه يدل 

اطه.رسول محمدا 

اثات:الممم^آيات هدم ض اس;؛ حفا؛ااثإ*ءأهل - ١٨
المصلحةمن أن راوا البلاد ق عغجل اطه إل الدعاة إخواننا بعض القوال؛ 

الاستواءق الخط»_ج أوق المحاصرامحتج، ق الكلام عدم ق الصوفك سمر يممقول أمم 

لم؛وم(، ٥٨رقم)٠ ركعة، الصلاة من أدرك من بابه الصلاة، محرانت، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
(.٦٠رقم)٧ الصلاة، من ركعة أدرك من باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب 



٣٠٧ال،ق1ءاسدسوام|ضاسائ 

اليهود،اتيهْع باتفاق واستدلوا الأشياء، من وغرها الامتثاتة، أو ة، 
لإخ؟وما صحح، الاسدلأو فهل 

تنال:يوله هو ثوو الذي هذا لأن تجح؛ غئ الامتدلأو ئدا الخناب: 
إناوالرسول. تحوز، لا الدين ل المداهنة لالةلم:ه[، ثت-هنوىه لودهن 

ابدا>ييؤؤلم رصي أن عل لا أحد، عل أحد يعتدى لا أن عل اليهود صالح 
بااوصا -يعني: تدكر الذي وهذا أبدا، بدينهم ه الرسول يزصى ينكن ولا 

يجوزلا والمداهنه الواقع، ل مداهنه هي الوجه هذا عل فالصا-قه 
إذاالممكن من لكن كان، مها الحو محاق بجب بل افب، ق أحدا يدايى أن لأحي 

بالشرحأولا يدووا وأن ثيء، كل ئل يالإذكار يدنوا لا أن المصثحه من رأوا 
ؤيخإالاستواء، معش يشرح ملتم كا الاستواء عن د؛كلم إذا فمثلا؛ الصحح، 

الناس،يتوطن أن ُعد إلا يكذا( وفسؤوئه أناس )ؤيوحد يقول أن يوف حقيمته 
الحي•الماطلإل مى الانتقال عليهم وينهل الحي، ويزهوا 

*•هصى••

محثتآسض>تفث- ١٩

بمس-ئةحقميأ 5^؛، ؤ تعال؛ قوله معنى ما الثؤال! 
لالنور؛هّا[،حسايهءه منته ؛ءتد،ُ سنثاوء؛ْدآس ٌدء و إكاءءر حئآإدا ماء ألثلمثان 
ه؟مئته.نتَابم, هدث آس جهت ١لأمحرة: الخماJة 

الفلمآفراة الراب، فهذا _، كنراك، أغائم هؤلاء إن المعنى: الخراب: 
هوفإذا وصل فإذا فسنرع، فيه النجاة أن ويقلن سوف ماء محلنه ؤإذا ماء، فيفلمنه 



لقاءاتااسالسرح ٣٠٨

هذاأجله، بحفوو أي! عند،",؟< أس ؤ)ثةةو وصض.' أكو، يتلك وحيتئد أيعد بسرانم، 
عاو__، Jlعل شنف اض لأن المكان؛ مس ق تعال اش أن وليس بالعندية، اراد 
حابه.فوماْ أجيق حمحر يمض؛ آس أته المش■ لكن الخنق، عل 

هأمحك ثح ١^٠ لأ0 ندق ؤ _؛ ص بص اتجهو وجذ - ٢٠
١^^:س ومممءؤث£لن 

لالداريات:هْ[،ه آلمومثى■ ّني ١^٢٤-، ؤة ودكم ؤ تعال• قوله عند السوالت 
،ه٥١قم إن ُؤمدؤ! تعال؛ قوله ي مال، ومادا حال(، كل عل التدكتر وجوب، 

لالأءل:ا،[؟

مننتإن يذكره هذا منمتا ثحصا تاJكر ثديئ فهناك حاص، هذا الخواب؛ 
كافإذا وأما محلا، معاند، ولكنه الحي ، ويعرفمتمرد أنه علمنا إذا أما الدكزى، 

خمثهحا يراد الئزطة )إن( ص: إذا هذا حاو، كل عل دو ٣ فهو ئئوتا 
مواءالمعنى! ]الأمل:؟[، آهزه ثم الأحر: بالمول، هلنا إذا أما الشرط، 

وزالمعنى: ^٢، ١١ينمعه كان إن هذا علم للإنسان: يقال( مثلما لمثني، أم معت، 
الاستمرار،بالشرط يقصد أنه العرن اللمعة ل معروف أسلوب، وهذا التنلميم، علميه 

لزأيث، إن ذو بمعنى: مقصود، شرط الشرط هذا قولان: فيها لهم فالعلماء 
طاتفةأو معم لشخص امحوص عل نغملها فحينئذ فلا، ؤإلأ منثعه، الدوى 

معنه.

هؤلاءإن معناه: يعني ثنفع، أولم معلم، إن بمعنى: هنا رإن( محلنا: إذا أما 
التحمبس.يقتفي فلأ ددُ، أونم دُدتج فاتدْ يوجد لا كان 



٢٠٩النت س ، j^l،4،Uljاسدس اتهاء 

٢١-

والتيَلة عل زلجأ الثق أهل ا-هلأو مالأ عل أثلكنت ا)ثؤال: 
ثومهق الإسال فإن التام، ق مثلا ستدثوف فامم وثعيمه، المؤ عذامح-، مسألة 

خثزلهىلا،مأواضاولإ.
ألثمؤ المم؛ عذايب، وب؛ن المثام بئن لرما هناك أن أعلم— —وافه أرى ؤاثى 

امتدلكيف •' يعتي [، ٤٢]الزعرتمنامهثاه ؤ، تم£ا ثر وإٌ ألاممسجلأ ِميى 
خاصة؟ايام ق ادنيَلة عل زدهب ل الثق أهل 

وهووثعيإ عذابا الإنسان نجد أن ممكن ككن، هذا أن عل استدلوا الخوابرت 

إداالرحل ونحنثجد المز عذاب يحنتجت كيف قالوا؛ أولثلث، لأن يثثز؛ لم 
أزثوابمأ،شوثبجناْءلماهوء؟مول;لأ:ؤم 

قالرؤيا كذللث، بالتدن، يتصل مد لكن الروح، عل أنه الأصل المر ل العذاب، 
الواؤع•ق للروح هم، النام 

منامهق يكزْ ما راى إذا الإئسان نجد ولهدا الخم، يتألم ربا ذللث، مع لكن 
الممابن يكر ل جيدا، ليس ثومي الليلة هذه ويةولت ؤيمملث،، يصهرب، نجده 

صرب،قد أنه المنام ق رأى إذا الإنسان محي أحيائا أنه ٠ رالروح،ر كتابؤ ؤ، نحمذمحئ 
أنسالئ، فلا ؤإلأ يمرض مثال فهذا بدنه، عل القرب أُر بجد ذللث، أشبه مجا أو 

عذاُب،أو ويمحم مرور من الميإ بجده ما يعني؛ ١^^؟،، ويئن المثام ,yu مرماهناك 
النائم.يزاه مما وأشد أشد وعقوبة 

الردح)ص:بآ(•'



لقاءات(اوهاواالسوح ٣١٠

د،راسلأةنياسوطوسبمام:-  ٢٢

ثملغم، ثريط ق واجب أنه الثمر ق الصلاة قم حكم دكريم السؤالت 
الدللوما ^؟ ١٣الئاجح بالثك،ما\إقو ذكرتمفي)امض(رض 

ذلك؟عل 

عاثشه؛قول وأن بواحس،، ليس الثمر ق الصلاة قفر أن الراحح ابواب• 
د1قئتوالثمر، الخصر ِفي ركعى، رمحقن ^^l، حى الصلاه اممه ُدرض 
دليلولكن مهموصه، أنبما عل دليلا ليس ٠، الأم«ر صلاة ل وزيد الثمر، صلاة 

صلوامتى ق عثإن انم ثإ رق.عت؛مح الصحابة أن هدا ويرجح تزد، لم أما عل 
ماواجتا كاف لو لأنه بواجسر؛ ليس المصز أن عل منهم كالاحميع وهذا حلمة، 

وليسمؤكدة سنة أنه أحيرات لنا ترجمح هوالذي فهذا أربما، حلمه يصلوا أن جار 
بواجب•

*•هصى•*

ذيرر*ضان:ي اتجهاع على ^٥^ ١٥ا*>اء*قبمة ن،طفرتدنج رجل حكم - ٢٢
^وطنه، عن معربا وكان أيام بثلاثة رمضاف قبل يروج شخص السؤالت 

نحائوكان الشهر، بقثه وأفطن واحدا يوما صام رمضان عليه وجاء أعرس 
ولكنهوريصت،، ذللث، عل مكرهه كانت( وروجته رمضاؤز، مار ق زوجته 

منافنا؟وهوكان بلدها ق مقيمة وهم، ذلك، عل 

(،٣٥٠)رقم الإسراء؟، ق الصلاة فرصت كيف الصلاة، كتاب اJخاريت حرجه أ( 
(.٦٨٥)رنم وقصرها، المسافرين صلاة باب وقصرها، المسافرين صلاة كتاب ومسلمت 



٣١١سءاسعسواص،،ونساهت 

لأنكمانه؛ عش لمز يض: عليه مليز هو له بائنته أما الخواب: 
العمرةق الناس بعص أن المأله لهذه الئسث بجب ولهدا بمطر، أن بجور المسافر 

يمافه، شاء ما أو نصمه، أو كله السهر ييهودآ وأهله هو مآكة إل يدهب مثلا 
وتبوزفقتل، اليوم هفاء إلا عليه ليس هذا نقول؛ صائم، وهو النهار ل يجامعها 

سمعالإخوان بعص لأن لها؛ التنبه بجب نقطة وهدم منافت، لأنه يجامعها؛ أن 
ليسعلط، وهذا الغمازه، عليه أن العمرة وهوق زوجتة جامع من أن أفتوا أبجم 
ايوم.قضاة مآإلأ عليه 

لأنهابعنع؛ عل زوجته يآكرْ أن عليه حرام إنه تقول• أث لمألتلئ، بالمة 
تستطعلا مكزهة كانت، فإذا زوجته أما الئاحية، هذه من فهوآئم صومها، أفد 

وليسالمصاء عليه الرجل نمار كمارء، ولا قصاء لا ثيء؛ عليها فليس الدميع 
مكرهه،كانت إن كمارة ولا قضاء عليها فليس للمرأة يالمسه أما كمارة، عليه 

دامت،ما إليه، ش بالا اللفاغ تستطع أما قلى وق ١^^٤، تستهليع لا بحسث، 
•بتها ق هي إليه، تأق لا يجابعها إليه اتت مش أما ، تعرف

ُ،5ذلم إذا إلا آخر، مكان إل يذهب، أن سممطح لكن واحدا المن، كان فان 
منه.تتحلص أن يمكن ولا أحد، عندهما ما كان فان المن،، ق أحد عندهما 

دفئئ،ضليع لا ي ان الإنعل :اق أن الإكراه حاو، كل وعل 
كفازة.ولا شاة عليها فليس ثكزثة أما لمثؤ فمتى 

اممهإل فكب، المرأة، لإكراه بالنية الإثم وعليه فمهل■، القصاء فعليه هو أما 
ص.ولمشحثها ذللث، من 



٣١٢

تعاق.اطه ناء إن آحر لقاء ؤإل اللماء، هدا ينتهي هنا محإل 
إلهلا أن أنهد ويحنيك، ربنا اللهم وئنحاكثح العاين، ربر فه والحمد 

واتوُساإلLك.أ>سئفئك أنتر إلا 

.•ؤصء(••



٢١٣اساسبعوارسسائ 

هضنوذ،ساض 

وأصحابه،أته وعل محثد، سٍنا عل وملمم افه وصل العالمتن، وب فه الحمد 
بمد:أئا الدين، إلثزم بإحسان تبعهم ونن 

اشاكوح(، الباب من)لقاءات انه بخد والخمئون الثابع هواللماء ثهدا 
ه(.١ ٤ ١ عام)٨ وم شهر بن هوالثلاثون الخميس وهذا خميس، يوم كل ثم 

اممور:بذسورة  uUIش؛إو 

سورةمحمنا وقد الحميد، العزيز عغءبمئ اطه كلام تيسربى ما عل فيه نتكلم 
الطور.ؤرة بئلتبدأ الداريات، 

تنق■'مله ممر 

اطه،يامحت، من أثه الثنملة ه ألؤيحِ آلبمي أف وض اطث قال 
مورْومتن بينها، للمصل تنزل لم هإما براءة؛ ثوره إلا ثورة كل ابتداء ق يزلن، 

ببما،افتتحت، التي القورة ين ولست، المبمحم،، ق دكت_إ لب ؤلهدا الأنفاو، 
المانحةين حست، أنبا الصاحمخ ق تشاهده نإ حلاها الماقئة، ين ليتست، فهي 

التوقيت،.باعتبار 

افههول هي الماتحة سوتة ق اية أول واذ المانحة، يى لبمث، أنبا والصحيح 
والعملية،المولية ١^٠^ لهدا ويدل [، TlUUll]ه آكنيرت> نب س ؤاومأاو تعال؛ 

اممهأف ه الئي عن ؤ.ةته ئريرة أبنا حديث مذ الصحيح ق ست، فإ المولية أما 



لق1ءاتاكاو،السمحح ٣١٤

العتدتهال هإدا سأل، ما ؤلتتدي نصمهن، عيدي وب؛ن ثش الصلاة رريثمتج هال؛ 
تهال ؤإدا عبدى، تمايل تعال• اف يال، ه، آكنجش راس هت 

هاو:ه، الذب م نلك ؤ هاو: ؤإدا عيد'ي، عؤ أش تمالت افث قال أنيوه، 
ه،منجث ثإ؛ك تثه هاو: هإدا عيدي- إل يوص مْ -ومحاو عيد'ي ■ؤكوأ 
آكشنر\نيثاس ؤ هاَل: مإذا تأل، ظ ثدي لزعدي، وثنن هداثض هاَل: 
لتيديهدا هائ،: ه، آلمايل وثُ عيهم آدعصوب فز أنمت آقن صرط أه 

وِلهىئث1ل«راا.
قكاو وتثم-  aJTوعق عله  4JJ|-صر ١^، أو ههئ الع٠لثة، السة وأما 

أيعل يدل وهدا يالماتحة، ومحهر الرجيم، الرُهمن الألب م يبحهر لا اللتل صلاة 
١^١^.هواكول ^١ ١^،^، من لبمث، 

مآمحح،ه ثنثدر رق ف، ةشلآثمح؛زه ^؛١^؛-ه ت\زقرة\ق: ااإه يمول 
]العلور:١-٦[.ماوأه محآل-مذاآلمنبجع أه" آلمير 

موصىعليه اممه كلم الذي وهوايل الطور، أولهات ببما، اض أمم أشياء هده 
فكانالطور، جبل عل كلمه ما أول، كلمه نعال اممه فإف قوآدقلأْوأقةيم عمران ابن 
منكلإ أطلق ولهدا الخيال، من -fjU به نتق نا والفضل الشرف من الخل لهدا 

وأثرهها.الحال أفضل الطور جبل أف الم؛ 
الوحيقيه ابتدأ الذي جراء، جل من وأقفل أشرف، يغول لهدا وعل 

المء،من ممر إطلاق طاهئ هدا وتلم- آله وعل علته اش -صل الألب لرسول 
كلمهلكن ٌسةؤقلأم الرسول مه كلم حزاء لأن يطن؛ الإطلاق، هدا ق ولكن 

(.٣٩٤رقم)ركعة، كل ق الثانحة نراءة وجوب باب الصلاة، كتاب لم: مأحرجه )١( 



٣١٥ساءاسبعواص،يذاسائ 

أفضلعل الرسالات أفضل ابتدأت فمنه اممه، عند من خأتي ج؛ريل 
مطعولا صيده، محل لا الدي الحرم من لأنه الكي،؛ الحرم داحل جراء وأبما 

علالعلإء من ممر إمحللأى محمل أف ثيمكن ، ٤٣١أقفل الحرم وبمعة شجره، 
ساهال:إلأ-ملحراء.

محلامحهمال؛
النطورالكتاب ]الطور:'آ-مآا، ثضٍ_ه تى ؤ، متئلؤيوه ذكي ؤ تعال؛ قال، 

هوهل ^، ٠٧^كلمة عل يجئ الحلاف وهدا العؤاء، فيه احتلم، لرق، اق 
باحاص هو أم ذللث،؟ وغثر وحجر، وعظم وورمح، جلد من فته يكتج، ما كل 

أشياء؛عدة يالكتاب، الراد صار بالأول، محلنا إذ ودحؤها؟ جلود من فيه ممنما 
القزآنومنها؛ ائملاذكة، بأيدي التي الكتب ومنها• المحفوظ، اللهمح منها• 

كسف.عدة فيثمل التوراة، ومنها؛ الكريم، 

الورقهو الق إف ها: يإدا فته• يكتب نا كل هو اوى إف ص إدا هذا 
ؤإثإهدا، ق يدحل فلا معنا، ليس المحفوظ فاللوح عادة، فيه يكتب، ما وثبهه 
إنهقولهم؛ زينوا التوراة، إنه مالوا؛ فالدين المزآن، وا>1 التوراة، إئ ُه الئزاد 

هوالمطور الكتاب، فكان ءكهأكلأ،ؤئم موسى منه كلم وهو١^■^، بالطور، فرف 
موصى.به جاء الذ>ي التوراة 

الدىالطور افَذكر اة ذلال^ه زيح الكريم، هوالمزآذ ُه ١^ إة ؛ ^ زنن 
اففيكون ه محثد إل أوحى القرآن هو ١^•^، والكتاب موتى، إل، منه أوجي 

ويكرالطور، بذ"كر إليها إياء إنرائل؛ بى j، الرسالات أشرفن، يكر تانق-ركاك 
ء؛؛ون'قوظ.محمد إسإعيل بني من تتا بعحح التي الرسالات أشرف 
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الكريم.المنان ص المسهلور بالكتاب المزاد يكرف اف فيتع؛ن هذا وعل 
يرٌسال:

ونحوم،حلي من فيه يكتب هوما الرق' ]الطور؛"؟[، منثؤره رى ة ؤ تعال! قال 

هلالمزآف يكتون الأمر أوو ق كائوا لأتم الخجر؛ حش عليه محب ما كل ت ومل 
موجودايكن لم الورى لأف النخل؛ عنب وعل العظام، محور وعل الأحجار، 

•وك،اأرة 

والمعنى—ؤرمه، لصفة كوف أف ويشل —)كتالتا(، ل صفة وقوله• 
تمامايندق وطا قارئ، كل أيدي ل ؟كون الذي اكثق بالنثورت والمراد واحد، 

منالصغار حش قارئ، كل يدي قذ الحمد- -وفه فإنه الكريم، القرآن عل 
بمرؤوُه•المسلميرن( 

قبه اطه أمم مما الثالث، هو هذا ]الطور؛أا، ؤرآليتآJصوره ت تعال قال 
الست،وهازا لعلوه، الصزاح؛ لهت يمال الئايعة، الثهاء ق وهوبيت الايات، هذْ 

فعدد٠. إليهر يعودون لا ثم فيه، يتعبدون مللئ، ألم، تبحوذ يوم كل يدحله 
اللأئكةلأضمهاشُ.

معمورلأنه وهوالكعبة؛ الأرض؛ ل اطه المعمورتب باليت المراد إل وقيل' 
علالأيه محمل أف يمكن فهل الثجود، والركع والقا.يمين والعاكمن بالهلائف؛ن 
احثثلت،إدا الأيه أو وهى الضر، ق قاعدة نذكر أذ يجث، نحن حميعا؟ المنتيع، 

الإمحان،محاب لم: م(، ٣٢ ٠٧)رنم الملأتكة، ذكر باب الخالق، بدء كتاب الخاري: خرجه أ٠ 
(.١٦٢رنم)افه.، يرمول، الإمراء باب 
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لأنمنهإ؛ كل عل محمل أذ وجب منافاة؛ بيتها وليت الئواء، عل تنتي، 
المعاق•مى تحتمله با ءاللم -وهواطهببما التكلم 

مىتحتمله ما كل عل محمل اف تجب قإيه المعال، أحد المزاد أف سن ؤإدا 
أفبع، متافاْ هناك هل الأوت فلنننلر البامحللة، المعاق وليت الصحيحة، المعاق 
مافاه؛لا انه ينلهز الذي الثاء؟ ق المعمور البيت أو هوالكعبة به المننم ؟5ول 

الأرض،أهل ل معظم وهدا الثاء، أهل ل معظم فداك معظم، البيتع، كلأ لأو 
زلامائ.

المزاداف ترجح هرينة وجدُت، إدا إلا وهدا، لهذا شاملة الأية أن فالصوابر 
الثاء.ق المعمور الييت، به 

ؤوآمحي-'آمحئه•ميرملهماز،ت 
وهيالمرفؤع، بالمقمح افه أسل تالطور:ه[، ١^^ تنال: قال 

تعال:ومال ]الرءاو:أ[، حمده ف امحزب نج أقك، تعال! اممه ماو الثاء، 
إذنمرفوعة، وهى ءممفس،، فالط لالأساء;'ام[، ءتمهمظاه سثغا اء -اءعأثاألتوؤ 

حميعمن الأرض حمح عمر لأنه سقما؛ اممه وناه هوالثاء، المرفؤغ ذاوسمم، 
تعالاممه أنم؛؛ ؤإنا الخواب، حمح من اهجرة ؤ القفيعمر كا الخوانب،، 

ؤإتقان،ؤإحكام وقمر وشمس نجوم من المظيمة الاياته من فيها لج بالماء، 
مرةثعني،• ي ئم محوه ثن ره ألترهل ونج عة؛جل،ت اه قال 
قليس انه وأحر ]الالاك:م-؛آ، حسمه وهو آثتثز.ناسثا إثش ؤشت منة: تند 

تتللا تصيع، فيها وليل عنب، فيها وليل سمق، فيها وليل ئروج، من الثاء 
طا.اش يمسم بأن جديزة فهي المدة، طول عل 
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ؤثآتمأسرهتينله مسثر 

١^١^^إة قل: )البمر( كبثة ]س:٦[، ؤنآ)مأضنيره -ناد: قال 
عقعنشه. وحفاث ؤ طال: قاد ي عغجل اوخمن عرش عله الذي الحر 

آتأ؛ه]مد:ب[.

فيهالذي وهو معلوم، مشاهد لأنه الأرض؛ ق الذي الحر به المراد وقيل• 
العقول.يبهر ما افه ايات مى 

الدهني،للعهد البحر ق )أل،( لأن الأرض؛ بحر به المراد أف والصحح: 
منالعظيمة: آياته من فيه ثإ به؛ اممه فاقم تعرفونه، الذي المعهود البحر ت أي 

لاثعنمة.ومما نعالمه، ^١ هدا وغير وأمواج، أسإك، 

تيعني جيووه ت محوله ل نحاد إله أثار ما اممب ايات من فيه ما أعظم ؤمن 
قائملإب، لا حتى ربطته يعني؛ الكنب، بمال: اللمعة ق ومنه الممنؤع، 

عئل.اض هوالممنؤعبمدرة المنجور: 
الطيعة،يمقتمحى إليه لونظرنا البحر وهذا كرؤيه، الأرض أن معا نعلم إننا 

الكرْ،مثل كرؤية والأرض تمغ، جدران يوجد لا لأية الأرض؛ عل محض لكان 
ثنرقها،الأرض عل محض أن بد لا لملنا: الطيعة بمقتفى البحر هذا إل محلوئح، 

افمن ممنؤغ أي: سجور، مفهو بمدنته امشكه ثا3قؤواق( افه ولكن 
اممب.ايايت، من ايه وهذه أهلها، محيعري، الأزص عل يمض 

وشإلأ،يمينا سيغمرها فانه ماء، الكرات من كرة فوق ~مثلأ~ فلوصببست، 
تبماةمحؤن\ق.اله مدرة الأرض عل يحض أف لايمكن البحر هدا لكن 
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امتدادايمتد البحر مس نحد وا-إلثزو، المد أيام تأق أحيايا الحكمة، إل وانظر 
فتنزقممتدا لبقي ولوشاء مدْ، فالذي يتحر، ثم أميال،، وربا أمتار، لعدة عقليا 

بؤ.اف يميم بان جديرا الحر هذا كاف ؤلهدا عيججل، هواض ردْ والذي الأرض، 
إلاوأشجار حيوان من الإ عل ميء من ما إنه يماو،ت عفليمة آيامت، لبحر اق 

قسثع؛ن حواق يمثل لليابس بالنسبة البحر لأف أزيد؛ بل البحر، ي يظتر وله 
علسمكة توحد  I_AJالتر، ق ليس ما الأئياء من ففيه حدا، كبم فهو المسة، 

شكلوعل حن، شكل وعل محلبلة، شكل وعل ذنب،، شكل وعل، ان، إئشكل 
عغيثل.افه اياُت، مذ هذه التر، ق نذليمّا لها نرى لا أساء وفيه عقرب، 

عليقتض أف ثئ ممنؤع أي؛ مجور، انه هي الحر ل اية أعظم إذن، 
أهلها.فثغرق، الأزض، 

ثا3قؤتاق:اممه كاقال يوقد، أيأ شم، هوالذي _ءؤأكجزره الراديوفيل: 
المجور!البحر ل قولان فهذان أؤفدت، أي! لاككوير:ا"ا، ه صجث آلحار ؤوأدا 

اشئوعباكزلالأئو،:
اكامة.يوم يكون وهذا يوقد، أي• سيجر، الذي أي الئاف■ والقول 

حرةعل أونؤ حمرة، فيه سقطت، لو والأي الأن، نشاهده الذ«ي امء وهذا 
اياتمن وشذ0 نارا، ؤيكون ائاء، هيءا فيثجر نارا، يكون القيامة يوم لآءلمأها؛ 

عهثل.اف 

وهدا،هدا بئ منافاة لا لأته معا؛ المحنيان به المزاد إف ثقول،ت أذ ؤيمكن 
يفيضأذ مذ الممتؤع المسجور ئلمنات سواء أنه يعني؛ عَةتجل اللب اياتر مذ فكلاهما 
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افب.آيات مذ هدا فل يومي، أي• بنجر، الذي أوالجور الأرض، عل 

ضويأ ره عداب ^إة تعادت مله ير 
وا-ةماةالسم، جواب هو هدا ]الطور:لأ[، ه أؤيع ته عياب ق0 تعادت نال، 

قو)إل( ه، ؤ3ويع موله؛ ؤ، واللام اقعدي، المم مؤكدات؛ بثلاثة مؤكدة هنا 
ؤإداأشياء، بخمسة السم مزكيان؛ بثلاثة مزكية الجملة هدْ مهه عذاب ^إة 
ئرات,خمس عليها أمم صاركآئه أشياء، بخمسة متا كاف 

باللام.؛)إة(،واكاوث،: م: 
وهدءبه، وعد الإي اممب عياب ثي أئن( بد لا يعني؛ ه ؤج ته عياب ^إة 

أوأسد،الزبد كلن لق ئاو_، عل إلا تزر لا لكنها مزئرْ، عفليمة حملة -وافب- 
قرأإذا زهثئ ص كان ثلمجة، وكأما عله ص بما، يأ فلا القامي، القالن، أما 

واقعاكاذ إدا التاثر، من يلبه عل يح ما شدة من يعاد؛ حتى يمرض الأيه هن>ْ 
الخدير.هو هدا والله، بل ا أ نخاف،؟ أل ينا الخدير أليس دافع، له وليس 

التأكيدهدا هل ولكذ يمع، أف بد لا أي؛ لريع؟اا ته عياب ^إة فوله؛ 
الكافرين؟لعياب أم الزمتين لحداب بالنسبة 

?0؟دكآ ك/ وى ويؤث داغ0ِ مدالإ ءء ؤثآَل تعاد؛ اشُ ئال، لمظر، 
أفتجد الطور ل اضر الاغ إل الأيه هدْ صم "٣■؛، ١ تال"ادج• أل٠عايجه ذك، آثي يك 

الكافرين،عل لالطور:ي-خ[، من لن ما  ١٥?ؤيع ته عياب ^إة قوله؛ 
وقوعه،بند ولا وقوعه، محل لا يدفعه، أحد لا داؤع، له ليس للكافرين افه فعداب، 

العياب.عنهم مرغ الشفاعق، تنفحهم لا وبهيا 
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عليهافه وعد ذنب فكل واقع، أنه الأصل فإن للمؤمن؛ اش عداب أما 
وغ1ث' ممد عغئجل افه من مضل يريع محي دللث، مع لكنه واقع، أنه فالأصل بالعياب، 
اشَبموو:تناف ألم الميتة، الأعال تنم صالحة أماي وفدئزلإ بالشفاعة، 

النيأف يعلم ألر [، ٤٨]التا»؛ه يثاء لش تيهي يوف مآ ؤمغر ؤدء ينمق أن نغر لا أده 
ي.ثلمرأزبموذوجلا، جثاؤتؤ عل متموم بموت، منيم رجل ررماثى ل،* ى. 

صالهُس«رأا،مشعمحهاساب.
علاما له، داؤع ولا محاله، لا الكافرين عل واقع اممه عياب مولا هذا وعل 

متعددة.بأسباب يرتني ئد دلك خ لكن الوئؤع، الأصل فإن الومنئن، عماة 
ثنله' ما ؤ تظ•' مجرقنله 

موحرمبتدأ ه ؤ، و نافية، ؟٠ ما ؤ لالطور:خا، دايوه من لث» ما ؤ تعالت قال 
وقوتهمنزلته عفلمت ولو أحد، من ما أي• للتوكيد، الزائلءة ؤ؛نه عليه دخلت 

المغتشمل هنا ودايوه لأف يرفعه؛ ولا يمنحه، لا أبدا، عغئجل افه عياب يدغ 
الله،عذاب يدغ أحد فلا الوقؤع، بعد والرفع الوقؤع، ئبل المنع تشمل والرفع، 

وحده.اطب إل دللث، ؤإمآ يزل، إدا يرفعه ولا ،، J^jأف يمنحه ولا 
دنوبتا،من مأالم، ما لما يغفر وأل يعنيْ، ؤإياكم يعاملنا أن تعال افه أل ن

ئدير•ثيء كل وعل حصر، وما 

(.٩٤رقم)٨ ليه، شفعوا أربعون عليه صل من باب الجنانز، كتاب ت لم مأ"مجه ( ١\ 



_IuLJIijU_ ٣٢٢

الأ،،ثإإةأ

 -١lVyاولادءبالآذك1راثوث:كيفيةسص
صاخإذلك  Jjtjiالئرعج؟ الأوراد أولاده الأب نحئن محق القوال: 

بالممث؟أو بالمسح، يكون وهل اء؟ وم
النوم،عند والعوذت\ن ينويهم فهو الصغار، الأولاد جهة من أما الخواب! 

هذايتولون بأنفسهم فهم الكبار، أما النهار، إقبال عند أو الليل، إقبال عند أو 
ويرثيهم.معلمهم 

١^ررااءمإJ وْاأ: صباخا الإنمائ الذي;دمُؤ الJءاء حمله ومل 
دمص لمحي ل والخافتة الخم أنألك إو امحأ وض ١^١؛، ل الخافتة 
ظمح،،يبى يدي، محن مذ احمظنح، امحم رذعاق، دآثذ ^١^، انر اهم دماي، 
مذض،اُاُ•أذأعتال وأعودئنظثتلئ، نمذقوق، وعذث؛اي، بجض، وعن 

فقهل..بالنفخ وهويكون التعويد، من نؤع هدا 

^هأامطئلإلإدإذنصاي1:٢- 

وفتحهااميد من أتت، لصديقه مرسلة رمحاله ثخص وجد إدا الاسوال،ت 
وقرأها،

كنابت عاجه وابن (، ٥٠٧٤)رنم أصح، إذا يمول، ما باب الأدب، كتاب أبوداويت حرجه أا 
(.٣٨٧رقم)١ أمي، ؤإذا أصح إذا الرجل يدعوبه ما باب الدعاء، 
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يفتحهاأف ك تحل لا ءإد4 له، لصديق موجهة رسالة الإئان وحد إدا الخواب 
تفتحه1.اسمي، الرمالة أظلئ، ^١ ثه:  Jliقد كاف أوأ1\ 

••ؤصى••

إصبعه،يرغ وقد يتعوذ، عداب آية الإمام قرأ إذا الأمومين بعض ،؛ ١^^١١
صحح؟هذا فهل 

ايةعند والتسبيح الرخمة، آية عند والسوال العدايخ، آية عند التعوذ الخواب؛ 
افي،عشُاإه•كاف ء التل، ضلأة ل ئنة هذا الشيح؛ 
بإمؤ إدا يبح ولا يمال، ولا يتعوذ، لا أنه الثنة فظاهر المريصة، ق أما 

بأسلا إثة لآدهءاسق1 ممهازنا محال ممد لومعل لكن للإمام، بالنسبة هدا ذللث،، يمتفي 
له.

 Uوأظناز، محلا إمامه، ةزاةة انتيع من لا:ذغ ذلك، كان فإذا لآموم، ا
منتمنعه لا فهده محصله، من افه أسأل سبحانه، محال! لو تمغ، لا واجالْ كلمة أف 

محهوأمحصل.أمست، ؤإل هدا، ي٠ول أف بأس ^ ٨٥الأستء^ع، 
لها.داعي، لا حركة فهو الإصبع، رفع أما 

••همي•*

 -tاممراىب؛ي(همواصودأ
الملس،،وعمل الملم؛،، قول العلماءث كلام ق تكرر الشؤح، محضيله الثؤالت 

صفاته؟اأهميىسها؟وما ما
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وعملواللتان، القاو_ا قول وعمل؛ قول الإيإن العلناءت يقول ابواب• 
والخوارح.از واللمالقلب عمل يقول• وبعضهم والحوارح، القلب 

بالشء،ؤإيانه إثرارْ القلب قول أن القيس، وعمل القلب، قول ب؛ن والمرق 
ئنثىلا وهذ0 ذللثج، ائب وما والرجاء، ، ، والخوفالمحب، ت يمض حركتبم، وعمله! 

ورسلهوكتبه وملائكته باه الإي،ان لكن المال،، عمل نمى وإذء1 القلب،، قول 
وعملالقلب،، قول ؛٠٢٧ المرق هو هدا المنه، قول يمي هدا الأحر، واليوم 

٣٠١٥١١.،

•محصى•  ٠٠

نفلا؟الإمام حض، ثى لن الإهام اسماب ٥- 
هزوهومد ١^٠٨^٥، اةيم<ت، وهد حماعة، منجد  ۵١٠^؛أتى إدا الثؤال؛ 

ؤينلمم؟بركعتتن يكتفي أم الإتمام، يلزمه فهل معهم، ريتن وأدرك الفرص، 
لعموميم؛ اف فالأفضل الإتمام، من يمح مانع هناك ي،كل لم إدا ابواب،• 

هاتئلمءآمحا(<را؛. Uj»ىأذنمحاهصلوا، ه: هزله 
جنازة،عل لمل جاء —كمن أجله من جاء ما يفوته أن نحشى كاف إدا أما 

وهوبريتن، التنقل بجون لأيه الإمام؛ يع يلم فهنا ركعتئن" الإمام بع وأدرك 
الصلأءلأف إتمامه؛ من اهصل ال>نارة عل وصلاته الخنان؛، عل للصلاة حمر إنإ 

والمرضىالمريضة، ق للممصلن مشاركا فيكون كفايه، نرضى أولا اأجثارْ عل 

كابوسلم: ٦(، ٠ )٩ رُم الئلأة، فاشا الرجل ثول باب الأذان، محاب الخاري: أحرجه )١( 
سعيا،إتياثها عن والنهي وسكينة بوقار الصلاة إتيان استحباب باب الصلاة، وموامحع الماجد 

(.٦٠٣)رقم 



٢٢٥الأق1ءاسبعوامصقسائ 

الجناوة.عل الصلأْ يدرك أف أجل من الإمام؛ نع يلمم الكل، من أمحصل 
*•همي••

وقوثم؟>ثنقه، أف مثدارءُ قنٌ ^4 ثعاثى: قزلب بيذ اآأ«ع ٦- 
٠أف خمس؛ن ُ مقداره ن يرمم 

إلآلثماي يث ألمدتمر نإر ؤ تعال؛ محوله جدة النورة ل ورد السؤالت 
العارجثورة وق لالسجالة;0[، ه سنة ألم، ممدارأ7 يوموكان ف( ايمحوأ 

سوهألت، ■حساما عمدارهء يوم٤َن 4 إلتو محالنيح أدايًقة تعال• محوله 
الآJتين؟بين ثجمع فكيف ]العارج:٤[، 

^،٥١إل آلنثلء ييإرألأريى ؤ I يقول، افه قإل الجدة؛ آية أما الحواد_،ت 
]السجالهته[،سنوه أف نداؤءد يوءو؛ان الدئيا ق هدا ]ااسجاوةته[، إقهه مج ثر 

خمسمثهمسيرة وبيتها رربتكم الأ4 رمحول( عن حديث، ذللث، ق ورد قد انه وذللثح 
ررهاِن: iاj أم. ززنوله اط4ُ ^^١: ذلك،؟« ^ U ممjون ررهز داَل: ثأ نته« 

—يعينماء ؛ريصدكل وأف! ؛، عاما،اخمسمقه مسيرة ب؛نهءا وما نماءين لوقادلك 
ألف.وخممئة خممئه يكون هدا فعل .  ١١عام حمته غالظه~ 

ةادقؤناك•محولة أف ل يظهر ولهدا الاحرْ، ق دللئ، محإف المعارج، نونة ل اما 
وإفيراألآ^أؤؤسذ١دا يقوله. متعلق لالعارجت٤[، سنوه أن، خمين معدارهء ءورمخا ^4 

مقدارهكان يوم ق للكافرين الواير العياب، هدا أف يحني،• لالعارج؛١"٢[، ه ؛مؤن 
لالعارج؛أ[،ه ؤآلنؤح آلملجصقة وعج بقوله؛ متعلما وليس تنة، ألم، خمسينر 

(.٣٢ ٩٨رنم)الحديد، محورة ومن باب القرآن، ير نفكتاب الرمديرت أحرجه )١( 
أبواكخو،اض)أ/هآه(.)آ(أحرجه 



^_luLJIul_ ٣٢٦

^،١٧ه ٠^ نووْت ل جاء ما حب الدثا، ل إليه والروح الملائكة يعرج بل 
يذلهئل.هواثدي هدا الجدة، 

••هصى••

وخم(اساءاساسأ؟استااسؤرفؤقاصية، او اثيح ٧- 
الئابعة؟السناء ق الكعبة فوق يقع المعمور الثيح، أف صحح هل السؤالت 
الحديث!ق جاء وهوكنا الثايعة، السناء ل المعمور البيت نعم، اُبمواب* 

علواش بغريب، ليس هذا فوقها؟ أنه معناه هل الكعبة وحيال أ• الكعبهاار اربحيال 
الأرض،أهل من الكُثه مم ك،ا أنه يمض: بإزائها، أنه الضت أو قدير، ثيء كل 

اثناء.انممورينأض سرالمن، ك، 
سبعوذاليوم ق يدخله وأنه الثاُعة، الثناء ل المعمور اليت، أن تثمنا الذي 
خ*ذاأهمممي؛•الم١مللث،ر 

••)محيى••

 A - اثلاد:١^٧ ح؛أف1(اسلأةبي
ثماف؟ثويت، ق الصلاة حكم ما السؤال: 
الثرةبين ما سر محراؤيل تحته كال إذ الشفافج الثوب، ق الصلاة الخواب،: 

قولا ١^٥، ق تحوزأذبمه فلا ضء، محه للم؟كن ثإذ ملاثأز، والركثة، 
(.٣١٥٤رنم ، ١٣٢ )Y/ والخاكم (، ٣٩٩١يقم ،  ٤٣٦)م الإي،ان شب ل المهقي أ-محر-بم ( )١ 

الإبجان،محاب سالم: (، ٣٢ ٠٧)رنم الملاذكت، ذكر باب الخلق، بدء محاب الخارى: أخرجه )٢( 
(,١٦٢)رقم اش.، برسول الإسراء باب 



٢٢٧الإقاءاسبعزاصنبادائ 

ييمظ'-ثذدأ ءادم ؤيبغآ تعال• مال ومد العورة، نر من بد لا لأنه الصلاة؛ غر 
الزينة،يتخذ لم الإسان لبثه إن الشفاف، والثوب، لالأءراف:امأ[، •سءءده عندكنر 

كعدمه.وجوده شمائا؟أ كاف إدا المائدة محإ 

*•هصى••

دصاثن إذ رص ق، سىممموأدأفىئ ٩- 

هرى أقن وتيمك. رتق إذ رميتتث. ^^١ ت تعال افب هول مسبمر ما \ذث\\ذ\ 
]الأمال:يا[؟

أرملتهاالتي الحمى مدم وجوههم رميش ما يعي؛ ه رمحي ؤوما الجواب؛ 
الإصابة،بمعنى؛ الأول فالرمي الحمى، أرملت يخي؛ رجتاه ؤإد عليهم، 

هريكن.  ١٧^مرات، ثلاث تكررت -)رمى( ؛أصاحم، رمح4 آئن 
 Iالئسولنعل هدا الحمى، أرسالث، وزن3ه؛عتيأ اؤإذ وجوههم، أصبث( بمعنى
المنلوممى لأنه اصابيم، ه رى آئة ومأم~ آله وعل عليه افه ~صل 

بعيدينثوم عل حصيايت، أرتل إدا ونلم~ آله وعل عليه الله ~صل الرسول، أف 
اضلكن الرايتج، أو وجوههم، إل الحمى هذه ثمل لا أنه العائم جرُتج انه عنه 

أوصلها.هوالذ-ى، 

ويهللمقالإصابة، عل يهللق الرمي أف إمكال( فلا ذكرنا، بإ فرناها ؤإذا 
إرسالادبم، س >إذ الإصابة، U القي i س ق، فقوله: لسل، ام 

إشكال،.ولا الإصابة، تىه أئن التراب، أو الحمى 



اق1ءاتا1باو،ائصوح ٣٢٨

^لإساى،ومميخاضصلضامحاس؛- ١٠

'كثتفما نيٍبسن تن اصنه=ءظم نثأ ؤ سبم\ةقوةئ\قت الحق يقول \ئ؛ؤ\ل■' 
ؤيصبحان، للإئمحدث المصاب من فكثير ]الشورى:'م[، عنَفمه وبعموأ لإوي؛؛ؤ 

اممهمن فدوا شيئا أف أم ُالأّباب، أحده ق يممصثر ه نفمذ هدا هل يرة؛ حق 
ان،الإثاعتقاد j؛j؛ التوفيق يمكن فكيف الخثو، إلا محتار لا افه لأف سبماثئؤتاق 
ئبمادقوةئ\ق؟وتقديرافب 

هوتعال اف، بأن نزمن نحن )الحق(؛ كلمة عل ملاحفلة ل أولا! الحراب؛ 
وقالالحي، يقول نقول• كونتا لكن الحي، أسإئه من وانه الميئن، الحي 

الصحايةوكلام الثمول. كلام ق امتعإلها أف ْع داج ذلك أستة وما الحي، 
وماالإله، وحدْ أنه تعهلى الحي، عير معنى تعقلي راقه( وكلمة اض، هال يقولول؛ 

اضهال أو تعال، افب هول يقول،؛ أف لنا يتبغى لذللث، الحي، الإله وهو با٠لل، مواْ 
هاو iluراأئدثون يقول؛ ت4ئصمُ كال ي ذلك، أثب نا أن تنال، 

الأمالأئُوس(،زفكذلاث،،ثتا
بالحي،اض عن يعرون أتيم الثاشن كلام عل امحللاعاق ق سمعته وما 
يكثرونوكدللث، قولها، من يكثرون الديذ فهم المتآحرين، ؤ، إلا الحي، محال فتقولوف؛ 

وأنهمصقلفى، أنه سك، ولا ءفيه\لألأْؤئم الؤسول يه يعنون كلمة)المصعلفى(، من 
الؤئوJ،(رهال أو ائ(، أو)قال اممه(، نقول؛)وسول كوننا لكن مصقلفى، أصلا 

وكلامهم.اJثالم، عرف ي هوالمستعمل هدا لأف أفضل؛ 

لم:م(، ٨٤٦)رنم ملم، إذا الناص الاط، يضل باب، الأذان، ئاب، المتاري: أحرجه )١( 
٧(.رنم)١ يالنوء، مطرنا  Itjiiمن كفر بيان باب الإيإن، كتاب 



٢٢٩الأق1ءاساوعوالهصسائ 

َكتدتئث تمبمبمكو تن ينهظم رمآ ؤ ١^; عن السؤال أما 
أدىؤإتمباتات أو ي ؤطتنأةوث\ئ تعال: كقوله فهدا •٣؛!، ]الشورى: 
خاصة،ثكون ئد الصيبة لكن الأعإل، بأساب فالصالٍا [، ٤١:٢]١^''الناّىه 

اطهقول، دلك ودليل عاما، يكون وقد خاصا، يكون قد والسبب عامه، ثكون ومد 
٢[.لالأمال؛ه ه خأؤتثة منكأ ثيإ أنين غبن لا فثنذ ؤأئقوأ ؤ بازقوة1قت 

أخهلآإذا ولأنه الخطايا، قليل لأنه خطيئة، ءندْ ليت أنه هديثعر فالإسان 
كونمد للث، شركاء هناك نةول(1 الصسة؟ هده أتت أين من فيقول! استغفر، 
ئآصثةهمنك٢ ئمأ أنيف غميتن لا ذئنه ؤآئقوأ ؤ لإصابتك؛ سبتا أعإلهم 

تالأنفال:هآا.

الإوساللأل المصيثة؛ سس—، هدا محْلئا، لث، أنلث، مثلث، ترى كونلث، ئانيا! 
ماآنا ربح، يا يقول،؛ وبه، عل ميلا يقيه، منجبا صار العقيده، هده اعتقد إدا 

،١١١٥^ءل هو معصوم انه الإئثان واعتقاد المصييه، أو العقوبة، يوحب ما فعلتا 
يعرفحأف محن، الإساف لأف يعصم؛ ٢ اليتم، الرال، فهو العصمة ادعى من يعني؛ 
نحطئ؟اهال؛ محته، 

ءقؤآلألأْؤئمُ؟الني تصست، المصاست، أليست، هائل؛ يقول، هد 
للؤمول(ية بالنالمصائب، لكن ءدؤأئذ5ْئ؛أ الثي تصسبؤ بل فتقول! 

مننال قد ءليه~ وسلامه اهه صلوات ~ لأنه مرتيته؛ علو لزيادة ءثيأكلأ٥ؤكلأأ 
أعلام،يالمخلوق يه يتصف، جيل وصمح كل من وأقول! أعلاه، جيل وصم، كل 

قبالأذى ءفيه[كلأهؤئذ؟أ الثي أصسث، فلهذا علميه، يصبر مي؛ إل، يقاج فالصحر 
وألموامحنون، شاعر، كدايت،، ساحر، وقالوا! وكدبوه، دعوته، ردوا حيث، دعوته، 



رقاءاتاساهمح ٣١٢٠

.Jwsiعظيمة، أذية هذه الكعتة، عند وهوناجي جزور مل عليه 

ارإله•' اللمي مال كإ مرتتن، تحينا مما أكثر تحيبه التي الأمراض وأيقا 
تبجنهإ«رن.محايوعك أوعك 

الوتشدة من أصابه احتفارْ حال ل الدثا مفارقته عند بل 
وعلاممه، أقدار عل الصز ق مرتة أعل ينال حتى عفيمحآلأةؤؤئ؛أ غرم يصب لم ما 

اطه.شرائع 

أجلمن أصابنته؛ أما نعتقد التي المصائب من أصابه ما اومول. فصار 
أعلنال —وافه— ممد شاكزا، صابرا يكول حى حقه، ق الصر درجة يكمل أل 

وقيلساقه، ويقطر قدماْ، مورم حتى الليل يقوم كان إيه حى الئاكرين، درجة 
وأعفالص،ر، درجة أعف فنال شئوتا«لى، همدا أثون ه قال: ذِلاك،، و ه لَ

عليه-.وسلامه اطه —صلوات الشكر درجة 

••ؤصق(•*

١١'

الرسول.؟ومر القح، مقثرة عند والصلاة المنآن، قراءة -محم ماالثؤالت 
قبورهد ولا القح، ق الني.ولا م محي لا اكزآذ مزأ لا ا-محاب: 

(،٥٦٤٨)رقم فالأمثل، الأمثل ثم الأساء، ;لأء الناس أشد ياب، ارصى، كتاب اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
أونحوأوحزن، مرض، من يصبه ذ،ا ا،لومن ثواب باب والأداب، والصلة الر كتاب ت لم وم

٢(. ١٥٧ ) رقم يشاكها، الشوكة حتى ذللث، 
الم؛وم(، ١ ٠ )٨٧ قدماه، ترم حتى الليل ^؛،^ ٢١١قيام باب التهجد، كتاب الخاري• أحرجه )٢( 

(٢٨١٩)رقم والاجتهاد، الأع،ال إكثار باب وأحكامهم صفات< كتاب 



٣٢١اىائءاسبعوا1؛،|دوبيسائ 

سالثلأم مراقي.ئل: إل زضلت إذا تلم لكن دعة، فهدم الئاس، 
هالرسول عل السلام ق صيغة أحس هذه وبركاته. اش ورحمة اممه، رثول يا 

وزحئالئ محا عثك م الفلاة: ل أقه قها ^ ١١لأن 
وأديتالرماله، بثغن، قد اك أسهد قلت،: ؤإن وانحرف، فقط ا، وير'كاتهاار الأوب 

حثن.فهدا الأمة. وتححت، الأمانه، 

والمنلمس،المومنبن مى النءيار أهل عل ررالئلأم تقول: القح وق 
لأحقولرم،ل١َ^^١ شاءَ ه زإِقا Lا ١^ ئزكأ 

واغفرزلا أ-مئلم، مدا الأهألأ اكايهر٣ا، وم اضََث أنأُل 
وهومعروف،زْ.بمن عمان مر عل سلم أن شئت ؤإل وتتصرف، وإةإُ لنا 

اهاءاصنفيسْالأمح.خثن؛لأنين،الثالث، هذ\ 
البقيع،ل ولا عثإف، مر ولا س الني مر لا المر؛ عني. قرآف يقرأ لا إذن، 

مقبرة.أي ق ولا أحي.، ق ولأ 
المسجد،ي متصل ائي. مر وعند نحح، ولا حرام، امحتة ل والصلاة 

اليوى'المنجد ل تصل أنلث، تتوي أنت الئك،. م عند يصل ولا 

الصلاة،كتاب ومءسلمت (، ٨٣١رقم)الأحر؛، ق التشهد باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
بابالتشهدفياثلأة،رةم)؟•؛(.

لأعلها،والدعا، المور لحول، عند ما؛قال، باب الخنائز، كتاب لم: ماحرحه حديث، لفظ هدا )٢( 
رفم)أص.

لأملها،القبوروالدعاء عندلحول، مال، ما باب ا-لتار، كتاب لم: مأحرجه حديثح لفظ هدا )٣( 

رقمالقابر، يحل إذا يقال، ني،ا جاء ما باب الخنائز، كتاب ماجه: ١؛^، أحرجه حديث، لففز مذا ر٤( 
(١٥٤٦.)



وثاءاتاساو،اهمح ٣٢٢

ئلهم مارا كأن القابوثنى أمل ض اثسلأم حكم - ١٢
مضاكرةإذالكنJاUرة؟

تسلم،اذ باس محلا جدار، عليها ليس مكشوفة اكرة كانت إذ الخواب! 
بالثور،ائار إذ إذ لذلك، معنى لا لإنة فلا بجدار، مستورة كانت ؤإذ 

ؤوأ■ولا سه، ق كالذي جدار المور وبتن وسه 
مرريت،ؤإن تسلم، ان بأس ملأ مكشوفة، وط\ر؛ ٠رردت، إن نقول؛ لذا 

قمنافذ فتحت، فد أحد ق الشهداء أن لولا ولهدا تسلم، فلا مسورة، بْشرة 
عليهم؛تسلم لا لملنات القبور ؤيشاهد فيه، الإسان يقفح مثئ5ا، وأقلته البائح، 
عليهمكالثلأم حدار، وبينها و؛ينلث، المجرة عل والثلأم ءنكأ، محجوبون لأمم 

المقابر.م ء وج' يمم،، بم، أخدئول: زلا سك، ل محث، لز 
'هجمى♦.

ءَء اجلالأولإدواأئد4ة هلي اضسي ( راضنع ا|دسه حٌ - ١٣
واهماظهليه1ر:تربيتهم، 

علالتنصت، عل الإسان تساعد الثوق ق أجهزة الأذ توجد الثوال؛ 
وامتخدمهاكلامهإ، شع المتحديي عل يدحل أذ الإئثان وبإمكان الهاتف، 

حتىيأبناته، يتصل من لمعرفة محليمح استخدام أنه يرام فيإ استخداما الناس بنص 
ومنمن، مع الليلؤ ءذْ دها7ءم أو الليلة، محيئهم مثلا سيكون أين يعرف 

تربيتهثؤغ محدد الأساس هدا وعل بينهم، ستدور الذي الحديث، وما سيزورهم، 
محورمهل تتصل، أوبمن الست،، ق كاستق إدا بالخادمه يتصل من أومعرفة لأ؛نائه، 

صالحة؟الشخص سه كانت، إدا هذا مثل 



٢٢٢اس«اسبعواسوزاسائ 

منهذا فيه؛ِلأل ^٩]، حرام، فهذا الناص، م تمحت أثاإذا الخراب 
١^١قالوات خيهرآقث الثلإء إن حى الأمانة، وخيانة الناص، أمرار عل اشللع ياب، 

لكمحوز ملأ الأمانة، من دلك قإف أحد، حوله هل لبملر والممن، الإنسان حدثك 
ئكلا هدا الناص! أموال أوخلف، سلمم،، بالذي فكيف أحد، إل سنه مفى أف 
وأعلن.أوعل؛إ وكم، نواآ تحريمه، ؤ، 

الخادمة،عل أو ذهبوا، أين أولاده عل ~مثلأ~ ليتنمحست، يأخذه الذي أما 
يأس،ملأ منها، يتحقق اف يريد واضحة ماد قرينة هناك كائن، إف مهدا أهله، عل أو 

ا.التجمزر عن تش س والئي اكجص، ؤإلأيإلأمن 
افيمكنه لا م يكره، ما زاي أو ؟كره، ما وسبع تحسس، إنسان مذ وكم 

إدارآْ أو ممعه، لمن كراهه أيصا ؤيزداد محنته، إل محنة لذللئ، فيزداد شيثا، يعم 
مذالئي. عن ووي إثة حى ذللثه، عذ غص ل وهو ، ٧٣^ينجس لكف 

عذآصحاف مذ أظ »لأتلش ماو: انه الني. عن منعود بن افه عبد حدين، 
^مومحثدلمائر((رى.

منمميم،الرجل هدا افه تبمدي وربا الصدر، مليم كذ التربية! إل اطر 
ولواستقام.الكراهة، هذْ لاثزول ربا منه، عرفتها لمعصية كرهته إذا لكن 

ث'لأثاءئوا،ولاثثمح\ط زلا الحدث، الثلزآكدب ئإة دالظن، »وامحأ حد,ث: ل كا )١( 
يتكححتى أحيه حطة عل نحطب لا باب الممح، كتاب اJخارىت أحرجه إحزاثار. وكونوا 

واكاض،والتجسس الفلن نحريم باب والصلة، البر كتاب لم: وم٥(، ١  ٤٣)رقم يلمع، أو 
(.١٢٠٦٣رقم)

والرمدى:(، ٤٨٦رقم)• المجلس، من الحل.سثا رغ ل باب الأدب، كتاب داود: أبو أحرجه )٢( 
(.٣٨٩٦رقم)النانب،؛ابفيضلأزواجاشه، كتاب 



لق1ءاواالياواالصوح ٣٢٤

عاليهذلك أثئ ٌسفلهر يكرم، ما شخص من أوراى نيع، إذا ان الإئإف ثم 
الأحر،من واحد كل فتئمثر لاقاه، إدا وجهه ول إليه، دذزْ وؤ، إياْ، ؤيته رل 

والبغضاء.العداوة ومحصل 

اولالناس عل ينجس الذي الحهاز هدا من الثلأمة أف أرى أف فالهم 
أوأهله،أولاده، ق إليه الحاجة يعتر قإف ثلثج، بلا منه أول فالثلأمة حال، بكل 

تشل،أما طبيعتها الثرية الفن لأف معل؛ ألا أقمل ذللث، ومع بمدا، باس ملأ 
كذاعل كذا عل النرطة عل أنحى أن أريد يقول: الأيام من يوم يأق فربا 
الإنسان.لايشعر حسن، من البدن ق يمر المحر مثل وهذا كذا، وعل 

الخهازهدا من فالثلأمة يشعر، لا حث من الملب ق يمر هذا كذلك 
حال.بكل أول أما أرى 

••)محيء(••

الفخماونيل ائثب« بن عئؤثل اثن مايفدرء ص الاستخارة تسة ' ١٤
فيءما؛إلى 

شخصئابربت أنا يعنى: الاستخارة؟ صلاة عند النية عقد شرومحل ما القوال: 
أختار،الأمرين أي أذرك كنت ما لكن الاستخارة، صلاة أصل عندما مئة من أكؤ 

فيكم؟اه بارك قولكم فا 

الاستخارة،ثمليبجوُالأي،شد امحاب؛إذا 
نزاءهوالخثئ، هدا أف عل؛! الثيء، له افه محير إدا يم ورابعة، وثالثة أحرى، مرة 

^^الآن،أومال]تيبم،هإمحصالحث.
اهُذكم.بارك 



٣٣٥ثضواممز،سائ

اقاءاثمحوامح،سض
مى—ؤ— 

ؤإمامالنسى، حائم محمد نيا عل وأنئم وأصل العالمتن، رب طه الحمد 
ثني:أما الدين، ثوم إل بإحسان بعهم ومذ وأصحابه آله وعل التحذ، 

اب^)لقاءات من اقة بمد والخنثون الثامن القاء هو هدا الإخوة، أثبما 
عامصمر شهر من الثابع هو الخميز وهدا حمص، ثوم كل بم التي اقتوح(، 

(٥١٤١٨.)

الطور:سورة ض لصه١٧۶ 

انتهثاحيث عغيثل؛ افه كتاب مى يتفسرآيات —كالعادة— القاء هدا سدئ 
هرثهآ رن-ثرأل>ثات ه مؤثما ثمر'الثتاُ ثوم ؤ ثعال؛ اش هوو إل نبق" "محا 
]الطور:ا'-ا١؛!.دونذلإقؤوج(ه ميل 

هلؤيع ته عواب ؤأ0 بموله• ْقثهه ّالثعلءَيم ثمر بجم ؤ المنيم: هدم 
ويتبراهأ مثما ئمرأقاُ بجم ءؤ اليوم• ذللئ، ل بمع العدابر أف يعني• تااطور؛ماء، 

.4 للققإير؛ن بجند ميث ور تهإ آي؛ات 

دلجث ه يجننب هنا المصدر أف ظاف يظن مد ه مثمأ ألثثأءَ ثمر بوم ؤ هوله: 
ينعش:والنور الموقف، هلمءا ثعظيم ل؛يان هو ثل كدللث،، ليس ولكثه التوكيل•؛ 

اليومهي عثا وهقلف ويتثح، وثتثمق يصطرب المإء إف يعي: الاصطراب، 



لق1ءااتاساهمح ٢٣٦

ألتارئ؛رث^٥١ اتنمف أللإأكث< ناءا ُئ^' أفلنث آلثعآء ^١^١ لعال؛ محال كإ عليه، 
ولايوجدلالأمطار:ا-ه[، ولمذه مدمن ما مى متغ ?٠ ممث نإداآلص أج 

عنه،يه ، ٧٥١أحبت با المغص ينلمم ولكثنا اليوم، ذلك حقيمه ينام يتمحووأو ان إي
س\لآ0.ما ثيءٌميى فهي الحقتقه أثا 

ه:ء ألخال ولا ؤ مازن مله 

وذلكعظنا، س؛وا سر أي؛ [، ١ • زالطور: ه سهإ وئبرألخاو ؤ لعال؛ محاو 
ئاي؛ظقا تي! ولا القوم، مام وتطأ;ث ^١، ماء' تئوف الخباو أة 

النئل؛سورة ق تادق•ؤد١ق اممه محول أف عل يدل، الأية وهاو0 اليوم، ذلك هول لشدة 
محيي- إئه» شء أذسَةل أممه صخ يرمزألثحاُأا همش ^■؛ ١٠■قتتثآ ٢إثاد  iSjtiؤ

المننى،حيث من الطور ق التي الأيه هذه مس هي ]المل:خم[؛ يما 
يومأي؛ ألثثاُ-،ه يثرمر م، جايده محسمإ آلجاد ^^;٤، توقرم١قت محولة فيكوذ 
^،J،jالأرض أو عل دليل وانه الدتا، ق ذلك، بأف محثزها ونس سلئ،، ولا القيامة 

لاثم.ما اض ء وقال نزاصعه، عن الم زئ ممد 

علسهد ايالث، يعص المران ير نفلأف ١^،؛ بالأئر ليس المران وميير 
ؤإماميه، القرآن من إما دلل؛ هناك ؟كوف اف باد فلا وكدا، كدا به أراد ادله أف 
الاJيم عل * d\J>y\نحث)(أف أثا الشاثه، محي من ؤإثا الئق، من 
مىمحلسوأمقعده برأيه؛ المران ذ يال *س ه'' النص يال، فقد أوبرأيي، بمي يراْ 

النار«راا.

رقمبرأيه، القرآن يفر الني ل جاء ما باب، القرآن، تضر كتاب، وصنه: الترمذي أحرجه 
(٢٩٥١.)



٣٣٧اوق1ءاث>اداأهصسائ 

يمرمرمحهم، جاؤدة هسمأ لنجاد هى ؤ ت قوله أل أعني الضر هدا أف المهم 
ينولولا عليه، الاعتإد محوز لا باطل، مسيٌ الدسا؛ ق له يزاد لاكل:س[، أدثءءاد،ه 

بحت—،إما آحر؛ دليل مذ يعلم فهذا ثدوو؛ لا أو ثدوو الأرض كوف أما عليه، 
يدل،لا معالم، المراق يحمل أف آبدا بحور ولا بالثق، ؤإما بالقرآن، ؤإما الواؤع، 

لأنعليه؛ يدل لا المزآبي والثمظ واقعا؛ أمنا أو ثظريه، ثويد أف أجل مذ عليها 

ومديد،وعيد كلمه )ؤيل( ء، ١ ]الطور؛١ إثقثد؛بمه بجند ميل ُؤ دعاقت اممه قال، 
ووعيد،ترديد كلمة أنها الصواب لكن جهنم، ق واد أءأا روي ند كاذ ؤإن 

ثبوته،عل الأدله ج؛انت، الحاحدين ورئله، فب اق5دداذ إنقلإإ\ىه بجمي يل مؤ 
بال.عل لهم يئطئ لا ما والك5ال العلادإ مذ اليوم ذللث، ق سجدوذ فإنأم 

ه!بمتو0 ■مم، فا ئم آل؛زا ُؤ ثعالت مله ثئيّتر 
الدئياؤ، ئم^ ؤأل!اا لالطور:أ؛[، ه "مم، ؤ، ئم ؤآل؛را دعالت قال، 

بمملوفولا ايد بمولوف لا أذن ه باطل، كلام 3، أتم،ت مم،ه -ه 
ممربركه، فيها ليث، أعإرهم بحد ولدللث، ولعو، كلهاآعب أمالهم ؤاما بائد، 

شقا.لابمفيدوف والأثام ل0في ائ 
ه:دعا جهم م دمىإق بجم ؤ سال: مله صير 

بجاتبىئتنلمه هذْ ]الطور:ما[، ه دعا جهنم ياي بجم ؤ ثحال؛ ئال، 
لأثأمه؛ دعا جثثم ياي وإل< ونية، يعتم، يدقعوف ينعش: و٠ؤدمك^ه أيصا 

علأثدوم م خوص كأمحا أمح،ت نزاب، النايكآمحا لهء ممم باه- -والعياد 



لق1ءاتاسبالس ٢٣٨

يرولحز منها يئربوا أف زيدوف براعا إليها فيدهبوف العطش، من ةؤور0 ما 
—أعللم ~واش فكأمم باض" —والعياذ الناو مي فإذا بلعوما ؤإذا العطش، عنهم 

وشدةيعف يدهعوف أي؛ ذعا، إليها فياJعول فيها، سسايهلوا لئلا ينوممون؛ 
ذلك.من اشُوإثاثم أجارنا فيها، فبمامملون 

ه:0ةنؤث دها أفيَقئر ٢^ هدم ؤ ثطو•' لسرمله 

الدنياق كائوا لالطور:أا[، ه و0 >ميها ثث ه ألثار مده ؤ ت لهم بماو 
وأرضود3ع، ازحام هي وإد،ا ئاز، ولا عقوبه، ولا جزاء، ولا بعث،، لا I يقولوو 

يهدبونالدنيا ق ه ذؤزؤ0 يهآ أفيَقثار ٢^ هتذه ؤ فتقاوت بننؤ، ولا ثثلع، 
أمرعل وبخوا إذا حنزتثم أسد وما القيامة، يوم الإنكار هل.ا عل فتوبخوف حا، 

أذتخلناءث،.ك\0فياص 
^^لون:يشكائنبعولكءلمالآJلأصونإلذمح، 

شونماَ؛ازا لتر يا دعالث اطه فيْول، ]الأ؛عام:م؛؛[، ه ألويه عى وص؛ يثا ؤاثت 
الدنياإل ردوا لو حر لالأنعام:\/؛[، ه تؤغ.ؤن }آلمثأ عنه موأ لمأ ^٢ ١٠١ردوأ وؤ ئد ين 

:٣١ومول، ممكا، مدا يمولون لكن افب، أنر عل مئوا فلذ وكدثوا، لنادوا 
\شوذ\ئجص.

محمدثه؛لأ أنثن آم سآ ؤ١ئنر ملأفاذ' ينيخ 
الذيأفهدا يعني؛ ]الطور:ه١[، تيموثه لا أنثن أم ئدآ ؤأذيا٠ر ثعال• مال، 

ماإف يقولوذت كائوا حين، الدنيا؟! ق ذللثح تهولوف كنتم كا بحر اليوم تروق 
مداءؤأانسا>ر فتقال(؛ ماحئ، يائه س الرسول ويص.فول محر، الأسل به باءلم، 



٣٣٩ارإقاءاثنيواصونسائ 

عسأسم بل المبمينة، ُعأن تحزول لا يعني؛ ١[، ]الطور;ه ه ثمموُى لا أنتر أم 
اف—والعيال الحي عن 

ءكثنمحلأت4ا■

تاَئقم;ق ئقأ|C ء ثة؛ ب و ي >آنوا ضاد: "َآو 
مال:للإهاثؤ، هنا والأم بتا، احرموا أي: ]الطور:ا"ا[، تؤ0ه 

ع0ه\\هسلأ-'0ه

باف--والعياد ومحز-إالم ويدلهم الملأيئ فيهم سهك-م كيث هولا:؛ إل فاظز 
وعينتهالصإر أف مني: ^ عيم سوآء مهيأ لا آو ^^/L؛\ ؤأصلؤها ومينهم، 

معJصائوا، لب أم صتريم مواء عنكم، بمرج لذ أل هدا• ومش علثكم، سواء 
عنه.يثثج فائه وصر بثيء الإنسان اصب إذا الدنيا ق أمم 

وأو١^^٠، ئغ الهمج وأو الصز، ح النحر أو ارواءلم الثييال، ك،ا 
عملتئوة،ما إلا نحزوو ننا مني: ثثلز0ه ثاَةثو منف ؤإثا شربمزا«ااآ. اح 

ةليئ1ثوالإا.
?0؟نممِ  ٠٣٢ذ آث1نقيرن ^١٤ : مماJ الومحذ، جزاء مال افث يكز ثم 
وتتاَقئنثنتغ مأثتبجأ 'كرا آهبمو. عداب رمم ورينهن رثم' ءاثنهم يءآ قكإا!ف 
ئنتملأ.اف ثاء عليهاإذ الكلام ذشق آجرالأيات، إل ١ا، لالطور-يا"٩ شملمفه 

••ؤصء(••

والضياء:(، ١١٢٤٣رقم )\\اس واممراق: (، ٢٨٠٤رقم أحاJ: أخرجه :١( 
)•ا/مأرقمما(.



اق1ءاساك1باالذتوح ٣٤٠

مدارسهم،ل الدرسول كوما الكب المصعرة الجمعيات هذ0 
لقمححوصورما طتعا... الحمح لدى ئزودإلأ ومج إدارامم، ل الوظمول أو 

سحصا~عنزوف أثيم مثلا ~مرض وعددهم الوظفون فيها يسرك للجمح؛ 
لآحي"بم،يدمئوما • باكاومت،• تأحدوما شهر، كل 3، ;ثاو ألس ثدقع منهم وكل 

منوألمان ابنعثة، من ألما عثز ثإنيه يثاو، ألم، عنزوذ أحدهم عند فمثر 
يمرض،لم يئرض اذ وهو ثزطا، يشرطودن الحمث هذا ق ولكن أمواله، 

١^^٤؟هذا فهل 
إذا-نثلأ- لأبم باله، الوفاء من وص _t، فيه يز هدا أبدا، 

أووز ثزئوا. أف د فلا ملأنا، وأغطنها آلفا غشز منٍه و أ^ 
لممرصحق، أف اريد ولكن أذي، ما عندي ليس أنا فالا —مقلا— منهم واحدا 

مشركه.اكالحه إف أي معلوم، وهدا فرصوه، 
للجميغ،هنا ها الصلحه إل فتقول! المصاحة، لوجود حيف إذا أما 

الحانتيْى كان إذا أما وحده، المرض ص ينتؤع الذي كان إذا المنوعه والضلحه 
كافإذا الحانتي—! مى مصلحه فيه كون الذي مى -أي! ذللث، ؤمى بأس، فلا 

أذبثزط ازوعها أف اييد وقالا ثراؤع فجاءْ هو~ —أرصه أرض عنده إنسان 
باسفلا يعم، فمال! ذللث،، أفثة وما المال، وأجزة البذور، لشراء تمرصنمحب؛ 

حذا.بأس ولا الأرض، صاحّت، وائتخ الزائغ اسخ هنا لأله حذا؛ 



٣٤١ائت1ءاث|ز،وا1هصسس 

هوالحال هدم ق لأثه وحدْ؛ للمقرض الأنتف1غ ؟كوف فهوأف المنؤغ أما 
منه،بمس آم شزطا ذص ^٥؟، ثثزة نثلأ وض ^١ الث:ا، إئد 

كانإذا أما ويا، يكون فحيسد وزداد0، عنزة وأحد عثزْ ائرص كأيه صار 
بمةت ')لكن إذا أنه -أش: هدا يكز وقد بدلك، امحفلأ:ام محك 

داود(م مش رمديب ؤّابؤ ل )^ئ١قة١ الميم ابن الطرد؛ن~ 
••هصق(••

ج(ج\ى1نإب٢1- 
عليه؟فاذا البمهء، الإمام؛;١؛؛ بمي إذا القوال: 
اiممرد،أو ١^، أو ١^٨٠٥، و البط ةنا٤ة الإمام بمي إذا الحراب: 

ئنتة1ة الملأ الفاتحة، من ليمت اوساله لأف إز، فلا ثزكها، JنثاJوا أو 
ربراءْآ•ئووْ إلا ئوزة، م امحاح ل ه يوش 

••©صق(••

: ٥٥٠خ دكمان تاه محلقين نقيم سافراغاف نذملى حكم ٢- 
ركعتان،له ميت الإمام لأف نخز؛ ولكنه مقيم مع صل مساقر إنسان القوال: 

تاطلمه؟كانت، إذا يقضيها وهل صلاته؟ حكم فإ الإمام، مع وملمم ممصز 
ذمتهق و-صتج لأد4 إمماما؛ يعيدها أف وعليه صحيحة، عز صلاثه الحواب: 

وهداهآيا«رأا، !١٣  ٥Uj^^١، أذم ررى ١^، فزو هدا ظ ئ، 
ماوبسنفيداود:)^ما(.)ا(اظر: 

كتابوسالم: ٦(، ٠ )٩ رنم الئلأة، س الرجل تول باب الأذان، ى1ب الخارى: احرجه )٢( 
(•٦٠رقم)٣ بوقاروسكينة، الصلاة إتيان استحباب باب الصلاة، ومواضع الساحاو 



لق1ءاتاسبالفمح ٣٤٢

يصلالرجل ماثاو رمحهبممح1 عباس تى اض عبد ونئل الثمر، وغر الثمر ق عام 
مننحرا— اه —جزاك فالغ ٠، الئنه؛اأ هي ررتلك (! ؛lJأرتعا؟ الإمام ومع ركعتي 

أرثعا،عليه ر-صتا صلاه سمفى لأثه دتتأذمته؛ حش يعيدهاأنثتا؛ أف هدا معل 
فجن،ألبجأزبما.

••هصق(•*

4إضعتنو:»أس«ضاثة؛- ٤ 
سورةق المومنى هو الذي ^^٥^^؟؛ ١٥^،الئي حديث السؤالات 

هلأدري فلا من، يقول،• والمأموم ه، الكآيف ؤوثُ الإمامت قال مثلا المامحة، 
آلمآفي،ه،هال؛ إذا أم لهن، الامومولت ^١٤٥ ثئ! ثم ين، يهول؛ الإمام 
قالف.هذا لا، \لأو\ي/غذ: الشخ يأؤأ آْين؟ مالوا: 

محالما يكز لأي اهفيك-صلأص -تانك أولا الخراب: 
وذكئو0لا وفلان، ملأن أما الئل،اء، تعص قال مول،: أف للث، وإد،ا العاثأء. مى معتنا 
الإمام،أمن ر'إدا روى؛ الذي و.ض' أبوهريرْ كاف إذا لكن هذا• لارد أندا، عندنا 

وعلآم؛ن«رأا، ممولوا: ه، ألكآقن >ه الإم: داَل ^١ ١١ززى: هوالذي هائوا«رآ؛، 
موله•وهو التايتن، مويع الإ إذا أي• آمن٠٠، ُإدا موبؤ• معش يكون هدا 

انشِمنشررءمحوا«،هامحإذا 
٢٦٧Xْربىا٤١٦/١١(،واJزار:)٥٣٢٨،رنم١٦٥/٣^س:)

كابت وملم (، ٧٨٠)رنم _، tjljالإمام جهر ثاب الأذان، كاب الحارىت أحرجه )٢( 
(.٤١٠)رنم والتأس، والتحميد التسمح باب الصلاة، 

كابومسالم: (، ٧٨٢)رنم _، aLjljالمأموم جهر ثاب الأذان، كاب البخاري: أحرجه )٣، 
(.٤٠٤رنم)الصلاة، ق التشهد باب الصلاة، 



٣٤٢الأةاءاثامحواسمذ،ساظ 

هأل!®إدا روي- الحديث هذا لكف إذا بعصا، بعمه ينثر فالحديث هأمتوا، اكأم؛ن 
إلإدا الراد! أف هاثموار، آش، ررإذا قولي! معز ■زه آمين١٠ هقولوا! ه، آلمثايل ؤ؟ 

معه.فامتوا التام؛ن، ق ثئ اوإدا اك1مين موصع 
٠٠®^©••

ء ٠٠

مط؛و\خم\مأ٥- 

الودجلمذدحلٌكهبجإخام؟هليلرمطواف الثوال: 
مذينرم ث ، شر!^١٢مكه يحل لمذ الوديع طواف يلزم لا لا، الحراب؛ 

انتهائههور عمريه من امرق يم لم ما هذا بممرة، أو بحج بإحرام' مأثه ذحل 
أووممر ونعى طاف ائه يمحز! منها، انتهائه هور عمرته من انحزف فإن منها، 
يكممىإيه أي! الودلع، طراف عليه ليس فهذا راجعا، سيارثه ركب ثم حلى 

الأم.بالطواف 
*•هصى•*

تاطتزه:ش؛نيسافى:ؤةاعكذد ٦- 
وقائلا البمص قال [، ١٦]الطق:ؤئاثِم;ت هزله! ل الثؤال! 

أثاربل الخاطئ، وهو الكاذب هو الإناف إو ■مؤْل! اطه مل لم لماذا له! كتائب، 
إلفسيولوجية•• علمية أبحاث، إل دهن، ذللت، بغد ثم ه، ثاطثت ؤناْننَكذم إل 

الغمل'ومركر الهم مركر هي الرأس منيمه أف اكتثموا العلياء إو وقال! آحرْ، 
بأفوحرجوا الاستنتاج، وهذا هذا ب؛ن فربطوا العاو.وايى، للممكثر نركز إما بل 

فيك.افه بارك هريتا؟ أن بعيدا كان إذ هذا ل الاستدلال وجه فيا دليل، هذا 



لق1ءاتااسالسوح ٣٤٤

ئاصيهأي• [، ١ لااعاJقت٥ ألناموه قتعط زض بن عِةبجل• الاره مال ابواب• 
الإئانيمثك اثه العائم لأن ]الالق:ا"ا[؛ •،جءه ؤئاصننَكغن ا،لنتدي، الجرم هذا 

هيلأما الإقدام؛ محل هي الناص؛ أف يبعد ولا ئجريمتؤ، يوحذ ثم بناصثؤ، 
اآعنى،هذا أواذ اف، أف يتعد فلا والتصوو، التفكثر هومحل والرأس الرأس، مثدم 

١^۶،حذا ينلمول لا العهد ذلك ق الناس أف أغلم" ~واض فلي ق كاف ؤإف 
ألِس المحاق بماة ضح لمش ١^١:^ والأم الحز شهد إذا نا:ع لا لكن 

عليه.دال مووإنه 

••©صى••

وهوسافر٤ادا*تؤيم ي اثس أم نى حكم ٧- 
اص،٣ ذ رم ئاذا:شم تسن، ض أم ظ؛ثاو الئوالء: 

:نئزاثلأ؛أمير؟
الفتح،عام ظ الثئهءئjبانلي لأف الئلأة؛ بمئز أف الة الحزاب: 

فيصلأىأ تئئ،<را؛، قوم قإيا ®١^٠١؛ وبمولت وكع؛م، :بمم يصل فكاف 
^٤^٠١،مشت، وإذا ركعتي سأصل إل الص.لأةت ق يثلغ أف قتل نيم ؤمول دضقيا 
إئاوقنلها لو بمش الأف، نقه اله هذْ لأف هذا؛ بمل أف للإنسان مضي 

ومحكومه.وجهه، ق سضزحوف الناس قاف بالعل٠ا؛ لايناوإليه بمن وكان 
فإممعلم؛ ص ذلك معل أنه ويعلمون بالعلم إليه يثار بم، كاف ؤإف 
١^نلحوذ الأئلثمحول ل الناز كان ك،ا الثق، مذا، نقبموف 

(.١٢٢٩رثم)از؟ الميتم مش باب الصلاة، محاب أبوداود: أحرجه )١( 



٣٤٥اىق1ءاثضواص،ونسائ 

مع1ووا،،الأئمه وصار ذلك، الناس عرذ-ا فنا للصلاة، مبطلا و>وو'>؛لأ الثلأم، بعد 
الدينالعالم م سغي او فالثنن ولاهءم الناس، محي ضائأماث؛لوئا 

اجزهايله حنته، ئثة الإنلأم ق ثن ررمن فإف: محوها؛ أف وفنلهم مولهم ينش 
•٠ دأجرسعولبماإلينمالمامهءر 

ءَِءُ َء َ ه٠ م •ُم• 

تسيله:م، اوثلم؛ الين قم اخذقيءائ م - ٨ 

ئدالتا ظغر أو ثعر س ثيء أحد ق قنهمآسذ الع^إء احتلم، الثؤال! 
المسألة؟هدْ ق محّ؛الإؤلم رأي فإ ثعؤّيله، 

فيهاكان إذا الأفلفاز لأف زنح؛ فيه كاف إذا ثزخد أنه أزى الدي الخراب: 
فلا؛العاثة وأما أوتدعن، فرمى الأظفار فممص صعب، هدا الزتخ فقس زتخ 
ة5ونعالتا لأنه ف؛ؤحد؛ الإبط أما ذللث،، إل داعي ولا العوؤْ، كنف—، سظزم لأما 

سالرسول لمول ثاما؛ مطيما ايت، ينظم، أف والذي كربمة، رائحة فيه 
محاأزتجا،أزمحنسذلأ،إئللأم:بنو: اض 
غال:عزة، ق ناقته زمحتة الذي الزجل ق ءثيآئوْنصم ؤلموله دلكءرآ؛، رأيس 

النيرزيادْق لأف ا؛ ا*ر زسدرر بياء *اعسلوه 

وأماطيبة كالمة آو تمرة، بشق ولو الصدتة عل الحث، باب الكسوف، كتاب الآت مأحرح4 )١( 
(.١ • ١ )٧ رقم النار، محن حجاب 

(،١٢٥٤)رقم والدر، بال1ء ووضوئه الست، غل باب الخناتز، كتاب البخاري! أحرجه )٢( 
(.٩٣٩رقم)الست،، غز j باب الجاتز، مماب ومسالم: 

الهاية)محير(.النبق. شجر الئدرت النهاية)وقص(ا كنزالعنق• الونص: )٣( 
الخج،كتاب ومسلم! (، ١٢٦٥)رقم تو؛ين، ق الكفن باب الختائز، كتاب البخاري: أحرجه )٤( 

١(.٢ ٠ رقم)٦ مات،، إذا بالحرم يفعل محا بابه 



^^luLJIul^L^ ٢٤٦

محا،مص أذ يممن حدا، محو لا يق فايث، الإظ؛ شئر بالشه أثا 
أذثه.فيه مؤ الطوو هدا عل قاءة لأف أذيه، فيه لكن إذا منه فتوحد 

*•ؤصى••

؛أجوم فركيبة مع حكا؛( ٩- 
لأمايوعها؛ ويمكنه أستاذه، بعض ق أستايا وكب أنه ينأل ثحص ا)ئوالت 

أي؛الوصوء، ناحية مذ باس هذا ل فهل ذلك، عليه يشي لكنه يعرس لم 
لمضمضة؟اق 

إدازهيكفي ولأيه سره، لأما المضمضة؛ عند ٤ئلعها أف يلوثه لا ابوابح• 
مذيدحل لطتفث دعرف~ -كإ اثاة لأف يدحل؛ الماء أف الغالب ولأف المم، ق ام 
فهوأحتئ.ا-اقنابة، ق حصوصا لورعها لكذ واللثه، ١،^^ الأسنان هده ين 

••ؤصى•*

١٠-

وينلمسالمجر لصلاة ياق عندما العاثرة مذ هوى الأولاد بنص \ذ>؛ؤ\د.' 
وجلوسالئجود، أثناء ق ينام أحيايا ثم ينام، وأح؛اثا النوم يعاني الإقامه، يسفلر 

ءند>نوئإلقأممملأمح؟الشتي،نيلبجياءادةاذلأة 
محسلوأحدث أنه شاب، أوعؤ شابا مواءكان الرحل، هذا دام ما ابواب• 

والتكيثربالتسبيح هجز كان إدا كيلك يعيدها، ولا صحيحة فصلاته ثه؛ من 
ثكفيه.بأس لا فإنه حيدا؛ يدركها لا ولكنه يهكلم كاف ؤإف والقراءة 

عئلمسأو الجيش ين —مثلا— عئلس وصار تاما شعوره عاب إذا أما 
الصلأة.يعيد أف عليه بجب فهدا يقل، لم أم سيئا أهال( يدري لا ولكثه للتشهد، 



٣٤٧الأة بمد وامسين اثا،س ارإق1ء 

معهيدرك لا ثديي نعاس يه كان إذا ت يقولون العلعاء أف وهى ألأت موهتا 
الطعام،ور حف مى أقد هدا لأو ولثم؛ وحده، فلبمل الحإعه مع الصلاة إتمام 
ولوئاقةش:يغ وام عله هز أف لأم فانه الطعام خم اف الإنؤإذا 

فيهائ الإنكاف فإذا ناصح، القياّز أة قاف، ولا ، j}fي مئ فهدا الحإعة، 
صقث،إذ لكن أمحول، ماذا أمفأا لن النجد إل دهنت، إذا يقولات قديد، وم 

كلخائنه الأم هدا فوف ألا عل الاذ، طل نقول: الفلاة،  cjyjالأف 
بمله.ويعيها الصلاه يدوك أذ والمهم يبال، لا لإنسان إلا اللهم يوم، 

••©صق(•*

هلأفا؛اض|ةدوماوذطاشج؟- ١١
ذحلت،عنها، راض وووجها المرأة ماست، ®إدا ه'' الرمول حديث، القوال: 

هلابنة، ثدحل عنها راض وزوجها ماست، إدا ا،لرأه أذ \جوجأ منطوي الجنهءا، 
هذاهل الحنه، لاثدحل عليها ماحط وزوجها ماست، إذا المرأه أل الخدين، مممود 

صحح؟

ضحيلخا،الحدث، هذا كان إذا لم الحدث، هذا ئوئ لا أولا: لحراب،: ا" 
منهو عتها، راضيا يكوذ حى يالمعروف-،؛ زوجها تحاشر المرأة كول أف فالمعز 
عالينامحب مسألة وهذه ماغ، لوجود كحلق قد والسب، الحي، لحول أمتاي—، 

أذ

وماالحته، ذحل كذا محعل ض بال والترغيب الوعي ل النصوصي ثري أحيائا 
فمثلا:يمح، ماح لوجود محيكحلم، والسب، سسبا، هذا أف فالمعز ذللث،، أمته 
يمومحتؤيوم يمومحت، رعيؤ عل اممه امرعاْ عبد من ®ما أئم: القيعن ب—، 



صاتااك1باص ٣٤٨

؟كونقد لكذ منها، منعه ٠، الجثهءر علته افه حرم إلا لرعسؤ، عاش وض 
أذيعفر لا افه لأي له؛ اممه ينفر أل وص الوعيد، هدا نفوذ من ينع ماع هناك 

ييجبالوعيد، هدا ينتحي لا وحسد يشاء، لذ ذلك ذوق ما ؤينفر به، يئرك 
مائع.لوحود يتحلفح قي. تثا الشء كون بتن المنيا يعرف عليناأذ 

راضوووجها ءرت اإلرأْ كوف أن فالمش الحديث، هدا صح إف فقول! 
اخزثيء لوجود الخنه؛ لدخل لا وقد الحنة، لحول أسباب من سبب هدا عنها، 
لإلعاJها؛ ناحط وروحها ياثن، إذا اأمنأْ أف الثني. م، ُبم قد لكذ ينح، 

ا.ناحطاعليها؛ ؟كون سحاةئرةت\ق افه 

ض(ئنلإصإ»ضضسوسلأ(«أ- ١٢

jئمحلأ الكاتن، كاذ إذا )صانمم( أو )ص( كابة محي U القوال: 
كالتيسنيل؟الكتاة،ومائئةإذا 

قالموو: ونلي؛ افُطيه ضل الثئ قاو كثن،: إذا الناس بمص الحزاب: 
النإ،يآو يةول: ويمضهي وتثي، عيه ^ ١١صل، إل مز ين ؟كتقا)ص(، يم آلني؛ 

كثي،إذا لأنه ١^؛ محزئة حر٠ال هدا م وطي؛يكن،)صلعم(، اشُعليه ضل 
عضنغلم زمن وإذا حسنات، عشز به له تكثثؤ دعاء كثت، فقد وتل؛ عليه اممه صل 
فإذاالاصعللاح، ولايخرف يقزأ إناف وجاء رمز)ص(، إذا إيه ثم الدعاء، هذا عل 
٧(.١ ٥ ر١ رنم يصح، ظم رب امرعي عن باب الأحكام، محاب البخاري: أحرجه )١( 
(،٥١٩٣)رنم زوجها، يراش مهاجرة الرأة باتت، إذا باب المحاح، كتاب ايخارتم،• أحرجه )٢( 

١(. ٤٣٦رقم)زوجها، نراش من امتناعيا تحريم باب، اليحاح، كتاب ت لم وم



٣٤٩الاق1ءاثا«سوامحصسس 

)صلعم(،النثر قال يقول! أو عظم، علط وهذا )ص(، الئي قال يقول؛ يقول؟ 
وتLلم.عله اض صل الرسول أماء من ام، فيجعل)صلعم( 

و>ث1لم،عله الله صل ؟كب أذ إما وقالوا! ذلك، كرهوا العناء حال، كل عل 
يصل.هوالذي والقارئ يدعها، أل ؤإما والثلأم، الصلاة أوعليه 

مكئوه.فهذا أو)صلعم(، )ص( الرمز يكتن، اف وأما 
••هصى••

^^^سواسراتواسرات:- ١٣

والتجاراتالأموال عل وهوالتأمار٠ يعرف ما حديثا ظهر السؤال! 
حدثإذا يمعنى؛ السيارات، عل ويومتول هذا، ق شركات وظهنت والسيارات،، 

ا-ثاددثإ،نتيجه قثل هناك أصيح لو ويضمنوف يمثها يضمنول حادث للسيارة 
التعاون؟يالت، من اكعاوئ ُالتأمينر يتموه حيث ثوجيهكم؛ ف،ا الديه، ملدعول 

محرا.اف حزاكم 

السيارةصاحب، يدقع أل يعني! محرم، هذا أف نرى دكرتإ ما حسب ا"بموامبه! 
ا-لخادث!بض،ان الثوك؛ وموم للشركة، وكذا كذا سنة كل أو وكذا، كذا سز كل 

بعبادةاه منه الذي انير من واله حرام، هذا أل نرى السيارة، هذه مر يتج الذي 
آوثأ'محسأك:اث؛ثألثا اشُممال!. iاJ ١^، ومدت، الأصنام 

ه]الاتدة:"ه[.شمن تلكم هحتنوء دنينررصزرآشألي ؤأنممحم 

الثنهق عليه كان ييال، خمثمئة شهر كل دمع إذا الومن هذا أف ذللث، ووجه 
ؤيال،ألم، ينتوعس، السنة هذه ق حادث يمحيث وربا ييال، آلأفت، منة 



لق1ءاتاابابالذش ٣٥٠

ألثعشرون فيه غرم حادث حدث —يعتي! الأول كان فإن ثيء، عئدث لا ورثإ 
يألبالعكس كاف ؤإن عارمه، والشركة عادإ، التأمين لي الذي ١^^ صار ريال~ 
اثسزهو وهذا عارما، واطلومن عانثه، الشركه كانت حادث عئدث ول؛ الئنه مصت 

بعمل— الإنسان "أيا ثعر ولا سعاطاْ، أذ ان للائقور فلا حرام، فهو قاما، 
ضزيتيلولدعى آمحرم0 لفرمن ؤإزيع ؤ ثادقوةاثبمولت اممه فإف الناس؛ 

آئيه]الأتحام:آ\ا[.

ثامينءرإنه وأما التأمينات، هذه ماطعوا أل لإ-حوافي فنصيحش 
أفالتأمين هذا ق يدخل لم إنسان لأي يمكن هل يكون، ما أكدب فهذا تعاوز؛ا،، 

وهإر.نير فيه هويأمين بل سمميد، لا أبدا، ابمية؟ هذ0 من ينمميد 

ََْْ•ُهَْ ََ َ ِ ٠ َ 0َ 
ه،؛•.  سمئتونمسمذمم؛- ١٤

بأي،ف لهى وابن بأي ف "مثلا" كن إذا للنساء العبور زيارْ محم ما او؛ؤال.' 
١^خاصة اأنية، ي تزرنه دهس ثم موثة، عئصزف لم أو ^^،، ولم مات ثم 

ح\كمفإ ابنها، ثر لم إذا العباذ٥ وملل النيا•حه، مح5ير الأم هذه كانتا فاذا متأثزه، 
عموما؟للنساء القبور زيارْ حكم وما لها؟ الزيارة 

النئلأف الذنويح؛ كبائر من بل ^٠؛؛، عموما للقبور النساء رياره الحوابت 
لمثسهدل٤ننرا ابنها؛ لعمد حريثه بقبم، الي المرأة وهذه القبور، ج^لعندايراُي 

ابنها،وزارُت، — —مثلا دمث، إذا وهي الشيaلان، مى ذللث، لها حصل إثإ جنازثه، 
رياربما؟إثى المائده ما إلف، - يراه ثن اتها؟ نرى فهل 



٣٥١اسءاصواسنسالأ 

ييتك،ق وأنت الدعاء لك عئصل لهات ملنا ثدعو، أذ المعوذ كاو ؤإذا 
فلذالقي إل ذب إذا ثم ١^ \ل ص حش وىقها ثؤزهار١ا الشيْلان لكن 

ذلك.أجل من محكروالريارْ ووثا بالمي، ويعلقا حرثا إلا ذلك يزيدها 
فيررمحإف واصري، احسبي لها* ونقول الأم، هدم إل النصيحه نوجه لهدا 

الدعاءمن وأكثري ؛، مثص<،ر بأجل عندْ ثيء وثل أنمى، ما وله أحث•، ما 
واحلميأ-متيِفي ®اللهلم د.بمها1 المة ّأم مالتة ما ومول لأيلث،، 

لهوآحلس مصنه، ق اش آجزه إلا ذلك يقول عبد من ما فإنه ؛ ٠ مئها؛'ر ح؛را 
مها.حيزا 

أفأما يه، باس لا فهدا له، ودعت ووقفت اق؛رة مع مزت المرأة لوأف يعم، 
يائرمذ بل حرام، فإنه حاص؛ مؤ نياوْ أو الممحة، زيارة لمصي• بيها من كمج 

الدنو'ؤت،.

٠همي•  ٠٠

دناءدموالسوق:-  ١٥

الثوق؟يحول عند الدعاء ق ه الرسول عن حد.يث ورذ هل الثؤالث 
افُ،إلا إله »لأ : ماJ القوى دخل إذا ، jL^؛أة س ززد ايزاب: 

بيد>ْيموت، لأ وهوحثر ويميتؤ، تجى الحمد، وله المللث، له له، ثريك لا وحده 

العروس)أزز(.تاج انفلر; بمْ. تجركها أي• ، ١١
؛،Ajipأهله بكاء ببعض الست.• 'يعذب الٌكا.ت قولُ باب اُبمّائز، كتاب الخاري• أحرجه ، ٢١

(.٩٢٣رغم)الميت، عل البكاء ؛اب، الخنائز، كتاب وءسالمت (، ١  ٢٨٤رنم)
(ؤ١٦٤٥٥رJم٢vأحمiل:)٤/)٣(أحرجه 



رق1ءاتاكابائتوح ٢٥٢

صعيفت.لكنه ا، ددير«ر ثيء ثو وقوعل الصُ 
••ؤصق(••

وص؟ع آي؛اد ص،' __؛ اه ه محذ >^ ٥١- ١٦
محهدلإ؛ا;اةه،

ايةوق لاكآ:>آ[، -^١،^ ئكانئ ، jCUؤ)ث/يني لعال! اممه موو الثؤالت 
التوفيقكيف لالمل:خخ[، ألتثا>س<ه ئزمز ؤؤ جاؤدة ثتمل لملباد ؤمحية، ايمل• 
ما؟

قحى غتره، وق هذا ق ختلمة ■؛^ ١١الثوم ل وص نم وودت الجواب• 
رجةسد بجم ؤ وورد؛ متهم، ألمجرمة بمي؛ رزئ تجثروف ألجم وزد آدم بتي 

ممدارْالقيامة يوم لأف بينها؛ ثعارص لا هذا كل [، ١ ٠ ءمران:ا■ ]أل ه وجوه ومود 
اُيوهممفأف نرى كنا ؤإذا وعئثلف، وثتمل، الأحوال، فتتغير شك، ألم، خمسووا 

شهروبتن وأنيع، أنمحع وبتن وآحر، يوم وبتن وصحاها، عثغ بتن لل*نيا اق 
ءمي من دتعمُ القيامة يوم والأحوال ا-يبال قاف وآ'؛مها؛ أئبها السغ وبتن وشهر، 

التعارصنظاهئها الش القيامة يوم ق الموصن كل نقول؛ ؤلدللئج آحر، ثيء إل 
خمرنمقداره القيامة يوم أل كإ الأحوال، يغير عل محمل بل ثعارض، فيها ليس 
مسة.أكن 

••هصء(••

وابن(، ٣٤٢٨)رغم السوق، يحل إذا يقول، ما باب الدعوات، أبواب كتاب الرمذىت أحرجه )١( 
(.٢٢٣٥رقم)ويحوله، الأسواق باب النجاران، كتاب ماحهت 



٣٥٣اله1ءاثضوا1سسائا 

١٧-

العد؛صتط ق اثنح لإعانة القبمة؛ امتعإو عن السؤاو كثز 
عليه،بمب صط أن الناس فبمص ١^<.( ق الأوراد صط لك؛رة 

القنحه؟ينتنمثوا أل لهم فهل الكيار، حاصه 
أفشل،الأصابع ق لكنه به، باس لا التسبيح ق الئيحة امتعإل الخواب; 

بالأيامل؛رراغقدل قال؛ حينإ ونئم- ؤه وعل عليه افه ~صل الني بذلك احتر كإ 
ت5ودوالز والذين عليه، اعتاذ شيتs_5 1 ^١ والإنسال ٠، منتئطماتاار محإئئن 

محصواأف همجتحز لا بالئنحة، بخ التفوف يم لا كانوا الذين أو الثنحه، ينرفول 
يضيعونالذين هم بحة بالالعدد محصوا أن اعتادوا والذين ألما، ولوكان العدد 

اوالإننجب أذ الأفضل كان ؤإذا الغادة، عل فالمأله لم;نشئوئ، إذا 
باصابعه.العدد 

لكنالأمر أول ق عليه يشي مد كان وإل ذلك، عر ثمنه يعود أذ فالأمصل 
بمصلأف اواء؛ ض المنيمة امتعال ٍد رذا ^٠١ تة، أي طون لها;ة اق 

معينهنيمه يتخذ أو التسبيح! كشو رجل هذا لثماوI يياء ذلك، يتخذ الناس 
عندذلك، يوجد ك،ا العارف؛ر(َبااله، من وأنه شيخ! الرجل هذا أف عل بيا ينتد«ل، 
للناس؛يمول، كاد،ا عامه إل رثيه س ئيمه ءندْ الإساف فتجد الصوث، بعض 

الإل الناس يدعو أو أسبحه، الذي التسبتح عدؤ إل ايظروا الثاس، أتبما يا 
صارتمحرمه محعلها ميء حا ائرف إذا أنه ثق، لا هذا نليا، ويقخذوْ بجزموْ 

كتابوالأرمذىت (، ١٥٠١)رقم بالحمى، التبيح باب الوتر، كتاب داويت أبو أحرجه ؛١( 
(.٣٥٨٣)رقم ^، Ijإلا قوة ولا حول لا ضل ق ياب بعد الدعوات، 



٣٥٤ ^lluL،JluUL_

ألالأمحصل I نقول جيبه، ق أيحلها منها اُثهى إذا واله العدد، محرد لكن محرمة، 
دالأناش.تحقد 

••)هصق(•*

)،وكذئذرامم4اغ(iS،_biعلاقةاض- ١٨

واكفك،ر،هومحل الرأس إف قيل• ما ينز ايئع يمكن كيف ظثذق•' 
[؟٤٦]^:4 ، بمقاؤف ئأيبما ثم ؤءةؤ_ن المو_ا; عن ثعال ؤج وين 

يلبهنا إالهذّ_ا ا،لراد يقولون; فالتاحزول تهل، هذا ق ا"بمع اُبمواب• 
صحآله إلا هو ما الصدر ق الذي الماك ؤإن الدم، مصحة محلن، وليس التفكير، 

ررألأالرسول ق القالوب فتحملول ثي؛، أي عمل له وليس ممط، للدم 
بالمن،المراد أف عر ا، الجتد'كئه«ر صغ صلحن( ^١ مصعه، ١^٠؛^ ق ؤإد 

الفكيُ،اخل اخل إذا أنه الدماغ ق والعروق، اادماغ، ق وهذا التفكير، يلج، 
يالدملمغاتصال وله القلس،، ق العقل دال! أحمد والإمام العتل، واخل 

للمن،الد٠٧٤ ثم الدماغ. ق هدا وآلتصور التفكثز يقول; الناحرين وتعص 
إليرسله نم يثرر، ما ويتكتس، الأشياء يتصور يحني; للرئيس، السكرتير ينتزلة 

الملن،هريرة أبو مثه ولهدا ينهى، أو ؤثأمر ينمذ، الذي هو والقيس، الملس،، 
أنلايكن ه ؟5ول؛ ما ^;1، هو القزو وهذا والأعضاة؛ايودرآ؛، باللك، 

كتابت لم وم(، ٥٢)رقم لدينه، اسرأ من فضل باب الإي،ان، كتاب البخاري• أحرجه )١( 
(.١٥٩٩)رنم الشبهات، وترك الخلال، أحذ باب الماناة، 

(.٢٤٦/٧)٢(انذلر:شرحاصضَا>فى:)
)ا/َاهأالإبجان: شعب ل والمهقي (، ٩٤رقم  ٢٢٤)ا/ النبوي: الطب ي أبونعيم أحرجه )٣( 

(.١٠٨رقم 



٣٥٥الأتاءاثنيواصز،ساس 

ادئ،القني اراد أف عل الجثد ثإزو »>ألأ ام  Jyنغمز 
ؤإذاكله، الجند ضي صلحثا إدا ارمضعه ورصح! وأة؛ مز س الرموو 
^d«.او>تو مد مدت 

ق؟كوف فالمهم الملت. التدبم ومحل الدْاغ، التفكم محل أل والخلاصه; 
المن،.ق ويكون الرأس، 

*•هسلأى••



وق1ءااتاسالسوح ٣٥٦

mتثءاضوضساض ا ■
يوسو(_ _ ء

ؤإمامالبثن، حائم محمد بثا عل زأتئم وأصل العاين، رب فه ا-قمد 
مد:أم1 الدين، إل بإحسان بعهم ومن وأصحاُه، آله وعل ١•^>،، 

بامحمالعروةة ال1ماءاُت، من ا1ثة بعد والخمنون ١^١^ اللثاء هو مهدا 
عثرالراح الخميس يوم ض وهدا خميس، يوم كل يتم الدي اكتوح(، الباب )لقاء 

ه(. ١٤١٨عام)صمر مهر من 

tباشاح نممق سائل 
وهوالممح.ألا الإحازه، أيام ق وقوعه مهم؟قثر موضع عن نتكلم ولعلنا 

ءةأااثاحا

دهسهثعن الثني ثال ممد الرّالين، سنن من منة النحاح 
ا.®وأئرؤجالنث<اء«ر 

مءؤجمأJث، ؤالئب، التثاء دباٌثم من إل ررحبب وهال، 

الخج،محاب لم: وم(، ٥٠٦٣)رقم امحاح، ي الترقب باب المحاج، محاب الخارى: )ل(أتمحه 
بالصيام،الزن عن عجز من واثتنال( مونه ووجد إله ه نفتاقت، ش المحاج اصتحباب باب 

رنم)ا-أا(.
رقمالماء، حب باب ايء، عشرة محاب واس: (، ١  0٢٣١ رقم ، ١ )م٨٢ أحمد )٢(أحرجه 

(٣٩٣٩.)



٣٥٧الق1ءاصُاسذسس 

أندماثم دأْكنا ٥^١ تن رسلا مل، ؤلثد ؤ كتابهI ق تعال اش وئال 
لالرءاو:ممآ[.ه ودنه 

طقبم'ةقيو'ؤ؛ؤيوعؤ•يمحمد محمرا الذين ا،لرملن، سن من فهوإدذ 
زطم-وؤ\ي افُةني صل - الئي لأف القادر؛ الثاب م ناجي زم 

وأحصن، y^a^ijأعص يإثه هنترؤج، الثاءْ انتطلغ من الشتايت،، منئز #يا قال؛ 
ذ،لإةهوبمازمج، لِ

همالخطاب إليهم . الثي ؤي4 الذين بالث1اب الئزائ  jTم دو ١ ^َ 
كاولإدا وجاءا<، له هإثه ئالصوم، لعلته ٢ رروس بقوله■ الئهوة دوو 

المصالحمن ذلك ق ج يتزؤج؛ أن علميه وحب علميه، قادرا وكان شهوة، ذا الساي، 
علمحمله لا ضعيفة شهوته أو شهوة، له ليسن شايا كاف إدا أما العفليمة، 
منبه سرؤج أن ينتطع ما عنده لني لكذ قويه، سهوة عنده كانت او الك^اح، 

فقال؛الصوم إق الئي. أنشد لكن علة، بجت لا يإيه وغثرها؛ ونفقايت، مهر 
يتعلمنع، الإننان به يشتغل عبادة الصوم لأن ؛ ١١٦٤١^^له هإثه بالثوم، ايعلته 

الشيطان،محاري جي امح، الدم باري يمحق الصوم ولأن والشهوة؛ بالمحاح 
التفاف.

سكا.ثافتؤق لا ق؛ ؤتلسثتنف عغتقل• افه قال قل• الصوم؛ يستني لم فإن 
؛،اف«أ يصيرلْ يتصلا ®ومي يتصز، يعني؛ لالودت'آ'ا[، ثثييءه ين أس ييتم ■*ئ 

رنمiاليتروج٠. الياءة منكم اسطبع ومن البي قول باب الأكاح، كتاب البخاري' أحرجه ر١( 
C.١ ٤ ٠ ٠ ر رنم إليه ه نفتاقت لن النحاح اصتحياب باب النحاح، كتاب ت لم وم(، ٥٠٦٥)

الزكاة،محاب لم: وم(، ١ ٤ ٠ ٠ > رنم المالة، عن ، الاتُفافياب الزكاة، محاب الخاري: أحرجم )٢( 
(.١٠ ٥٣)رقم والصبمر، التعفف محل ياب 



لق1ءاتالب1بالفمح ٣٥٨

إليتعفف أي! نفله، من يعيهم أف ينتعفف من وعد قد تعال اش كاف نإدا 
فضله.مى اض يغيهم أو 

نزجالهم سيجعل اممه أف إل تشر لكنها للغاية، هنا ؤ-حئه 
استعموا.إذا ومحرجا 

يتناولأل عليه حرج ملأ الزنا، مى مسه عل وحاف وعجز، يصر، لم فان 
الخرام•ل بمع لا حش ونحوها؛ الأدؤية من الشهوة بمدئ ما 

فراوطضاثث1ح:
انتهائه،ق ومرومحل ابماى<، ق شروط له حشر؛ عفليم عمد المحاح إف ثم 
إداالإساذ فإف الناس؛ بئ الصلة عليه! يرئس، فم، عظيمة. أمور عليه ويرستح 

وللمرابة،للنثب مج المذاهنة اف جعل ولهدا قريبهم، كأيه صار موم من تزوج 
ولدلل؛،لالضئن:؛ه[، نصهئإه مثا يجملا. نشتإ يذألنة حو ٠ؤوهوألتم، تعال؛ فقال 
واسلكنه فيكون منهم، فيتزوج بالدكر، إلا الموم هؤلاء يعرف لا الرجل ترى 

المحربمن قرابتها وين ينه وبجرى المترايثإ، زوجته س ينه يجرى حك،إثه منهم، 
مهثا.حشرا عقدا لكن ولدللث، ماهومعروف، 

موصهمعفا ينرف أف بجمح، ويا 
الرجلبجم أف يمكن ملأ الرصا، أهمها؛ من مروط، من الثكاح ق بد لا أولا؛ 

بنبد لا ل، معقا، رجلا تتزوج أف عل( المرأة محر ولا ممنة، امرأة يتزوج أف عل، 
اوصا.

يتزوجواأف عل، ثجابمم ءلإوف الدين العامة بعفن( جهل يمحن و؛دلائ، 
هدا؛عل وبحره عئك، بنت تتزوج أن بال لا لاينه! الرجل يقول فمثلا بمرييامم، 



٣٥٩^وائسوذاسالأ 

علحرام وهذا حاكه، لو ثئجله بحيث المنوية، ُالقوة ؤإما الخئية، بالقوة إما 
هذ0لأل اشاء؛ ْى عترها أو عمه، ببنت يتزؤج أف عل الولد بجثر أف الأب 

يعني!دلك، ق أباه يطع أف الابن عل نجب ولا ه، نفان بالإيخاصة ائل م
أفللأب نجور لا قإيه أريدها؛ لا الابن؛ وقال، عملئ،، بنت، يرئج الأب؛ قال، لو 

وهجزقعل، عضل، أطعة لم إف الابن؛ قال قإدا يْليعه، أل الأبي يلرم ولا نجتْ، 
م،وأنمإمظكقاليك، هدا أصع؟مول؛إذائ،نلالأب فإذا وقاطض، 

حماك،ولو يقوم أف عليلثا نجب وأنت المعتدى، وهو اباف، هو بل ثيٌ، 
هجزك.ولو 

وهذاماس، شخصى مى تتزوج أل عل ابنته محر الناس بعض أيصبما كل>لك 
النيلأف يصح، لا الك5اح قإل أحارها وثو تحرها، أف يجوز فلا يجوز، لا أيقا 

جطيهامئ((رى.
يجملهاإيث حم أحيه، لأبن ابنته يدحر أنه من الناس بعض عادة يه حرت وما 

هداعمها، لأبن أؤيدها أنا يقول؛ وثكن واقلق، الدين 3، الكفاءة دوو ا-محلاب 
ل،ء هوكفمن حملها إدا عثه نجب بل أحيه، لابن يختكنها نجووأف ولا حرام، 

اممهقال وثن. أمانة، هذا لأف يمتعها؛ ولا يزوجها، أف به وزصتت، وخلقه، دينه 

رقمبرقاها، إلا والثيب، البكر وغره الأب بكح لا باب المحاح، كتاب الخاري- أحرجه )١( 
بالكون،،والبكر بالطق اذكاح ق البب اسثذان باب، الأكاح، محاب وسالم: ٥(،  ١٣٦)

٢(،٠ رقم)٩٩ اي،، j ؛اب، الككاح، ياب، وأبوداود: (، ١٨٩٧رقم ، ٣٨٤أحمد)T/ أحرجه )٢( 
(.٣٢ ٦٤رقم)ها، نفق البكر الأب اسمار باب المحاح، كتاب، والناش: 



لق1ءاتاكابالفتؤح ٢٦٠

أتقضأنمحد؛ا محت ;؛لخثاو 
[.UY:_l^l]ه ثهؤي فلوي ظأقثع0 ت؛ا 

صحح؛صث فالمحاح ع؛رْ، أو أحيه، ابن تتزوج أل عل بالقوة أحأوها فال 
وعلعلإه اممه —صل الني ماو< ومد فيه، وخولف، ه الثئول فيه عصى نكاح لأنه 
باطل.أي: زد«را؛. مهؤ ي علته عتلالبمل عمل ارمن وتئم-: آله 

إبقاءبجول ولا له، كارهة وص به روحت الذي للزوج محل لا فالننأْ 
علينسحب رصاها فهل الزواج ثم أل بعد البنت، لورصيت، لكن بينها، المحاح 

تحديدمن بد لا أم أجازته، لأما صحح؛ الأن المحاح إف ونقول: الثابق، العقد 
عتها،يقعد أف الزوج من فيْللب أخرى، مرة العقد محدد أل فالاحتياط العقد؟ 
الاحتيامحلى.الحديد الحقد حدا عليها ؤيعود له، ؤيعمد شاهدان، ومحصر 

لوكاثت،حش نفسها، تزوج لا فالترأْ الولأ، السماح: عمد ق الهم من ثانيا: 
النيلمول ثمنها؛ روج لا هإما ثيبا، كانت، لو وحتى النساء، أعقل من 
ؤيشر^^،، إلا نكاح يصح لا يعني: للصحة، نص وهذا . ؛ بوؤ<ارإلا نكاح ررلا 
هأيوجهى ييجنن أن سئيهى معد أجيهن ؤثلس تازلئوم\ق: < ٤١١هول ٠^١ إل 

أنمن بد فلا وعدمه، السماح عقد ق تأيير له الول أف عن، يدل وهذا لالقرْتآّاآ[، 
لدويمدحل فلا العصتات، من أمرها يتول من هو والوئ: بوئ، المحاج ؟كوف 

السماح.عفد ق بأنش أذو لمن ولا السماح، عمد ق الأرحام 
مسلم!(، ٢٦٩٧)رقم حور، صالح عل اصطلحوا إذا باب اليؤع، كتاب البخاري: أحرجه )١( 

(.١١٧ رقم)٨ الباطلة، الأحكام نقض باب الأنصبة، محاب 
بابالنحاح، أبواب والرمدي! ٢(،  ٠٨٠رنم)الول، ل باب الممح، كتاب أبوداود: أحرجه )٢( 

ءاجاءَلأنكاحإلأ؛ولي،رنم)؛•؛؛(.



٢٦١سءامم1^واص،وذاسائا 

والعموؤ، لأب والأخ وؤ، الشقيق والأخ وؤ، والابن ولأ، الأب فتثلأ؛ 
المهمولأ، لأب العم وابن ولأ، الشقيق العم وابن ولأ، لأب والعم ولأ، الشقيق 

العصبان.من أمم 

اصأْوجدت إذا ^١، وعل بأنش، مد.ل لأنه بوؤ؛ فليس الأم، من الأخ أما 
لأم،العم أما الثعيد، عمها ابن يزوجها فالذي بعيد، ضأ ابن ولها أم، من أخ لها 

بأش•مدل لأنه ولاية؛ له فليس الأم، مى أحوأبيها أي؛ 
الخالأف أو وئ، الأم نو من الخد أف ثظن حيث الناس، نص ويئطئ 

امحاحولأيه لهم ليس فهزلأم ذلك، أفنه ما أو وئ، الأم من الأح أف أو ولأ، 
إطلاقا.

تيكانِستجابما^لأشأذلtشب
حيهافإذا عليها، افُ ولاة فيض ظ اممه يممل أف الوو عل نجب ولكن 

حشيرويها، لم بماة ليس ض حهلها ؤإذا وصيت، إدا روجها وكفء هض 
يزوجها؛أل لوليها يور لا ءإيه بدينه، كفئا وهوليم( الرجل مدا هي، لورصيت، 

كافمن حطها ولو يزوجها، فلا بمل، لا مى حطها فلو عنها، مسوول لأنه 
هكارصيتإ لو حتمح، يزوجها، فلا والمثشيس، الخر، وبثزنم، بالمجور، معرومحا 

يزوجها.لا قإثه الرجل؛ هذا تريد إنيا وقالت|ات 
وهلماتتا لو حتى يزوجها، فلا بضره، تتزوج أل ريي لا إما فالت،: ولو 

دينهق كماء هو ض محار أذ عليه نجنر أمانة هذه لأف إثم؛ عليه فليس تروج، لم 
المرأة. oSaعل موممى لأنه وحلمه؛ 



اقاءاتااسالذمح ٢٦٢

•ناح؛داماسةا

عدة،من عليها بل فلا زوجها، ؛اومها إذا والرأة العدة، بالنحاحت يتعلق ومما 
دمآحر، بلد ل وهي انزأة، تزوج وجل حا، لإل ول؛ حا، يدخل لب لكف إدا إلا 

٢٠٣٠١آنيي؛ءؤقلإ1 تعال! اممه كقول عدة، عليها ليس فهدم قلوحا، أف مل طلقها 
عدؤبى عقهى قؤم تا ثثوث>ى ئ نل ين طقثمثن ثز آلثؤيشت دكنثر ^١ 

سرث؛تاه]الأحزاب:\،أ[.

وقووأفواجبة، ليست، واهالوة الدخول مل \وتنأ0 طلثت إذا العدة إذن، 
العدة،فعليها ببما؛ وقلو حا، يدحل أل مو عنها مات لو لكن آحز، وجلا تزوج 
العدة؛فعليها نيا، نحلو أذ ومل بها، يدحل ال مل مات ثم امزأة عل عمد كزجل 
يأسهنآربمهيرثنن أروث-ثا و،-ووة بثم يتومن تادق•ؤداق• افب قول لعموم 
بخلاف،عإرْ، ولا دخولا، وازقؤو\ق اف، يشرمحل ولم [، ٢٣٤:٥٠٨١١]ه ؤبمثمل أثير 

عدة.علها فليس أذيثها، مو فمها إذا أنث اشُ-نال فالطلأيىجن اسق، 
الطلاق:صاخث1م 

محظقسممحبجِفيئلأةأحوال،بالطلاق:محُلألإوز بمعلق ومما 
إلاإنفيه، جامعها طهر ق يطلمها أن محور فلا الحلال: هو والباقي الممتؤغ، ولندكر 

ؤكآت؛ابازقؤن\إا: اممه فول دللئ، ودليل حائض، وهي يطلمها أف قور ولا 
الجطأ أئه نأقمحإ !؟ ١١ثبميإ يبيث قؤقوي• ألضآَ ح و ألإ 

صدأش ندوي متد وش أث؛ ندوي موله؛ إل ين 
سثُهلسقتاا.>ثللم 



٣٦٢اىقاءارتإسعوامصوسائا 

ليطلثها أف وهو الص. سه ه؟ لمدهك ؤظمحهو< ت محوله ومش 
يدحلأل مل حائض وهي طلقها إذا للعدة، هوالطلاق هدا ٠، ٧ نحاممها لم طهر 
ؤث1لمئىيقوون وافه أصلا، عدة عليها ليست، لأما حلالا؛ يكون ما، أوظو ما، 

عدة.عليها لست، وهذه ١[، ]الطلاق: ه لمدبى 

بالأنهر،عدما هذه لأل جائز؛ مهدا ما؛ ذحل أل يعد صغثرة وهي طلقها ؤإل 
هلمديث ؤء،ؤمدى يقول• عئقجل وافه العدة، ل سنغ يطلن، أف جنن فين 

حينمن تدأ أشهر ثلاثة عدما يحد، الحنفي يأتما لم اضر الصغثرة والرأة ]الطلاق:١ا، 
ثدتئناربمِ ير أش ؤ ^^: 3١١او ول-هدا الطلأق، 

الياس،من  cJ،lL>قد امنأة عنده ان فإي]الطلاق:؛[. ^ محثى لز إش أنهر ثثثت 
قتدأ يطلمها أل حين مى لأنه فيجوز اهلع، بند مطلقها حتفها، انقطع بمي• 
العللاق.حين من، فيها شرعت، ومحي يالأئهر، ولكثها يالختفى، ليّتإ وعدتما العدة، 

جائز؛محهدا ا"بءإع، بند وحللتها حامل ويي ووجّه جاغ ان إئوكدللث، 
الحمل،تضع أل إل الفراق منر عدتما إل إذ الطلاق، جنن من، العدة دئرعِفى لأتما 
لمالحيض ق طلمها إدا لكن ]الطلاق:١ا، ه لءدِبك ؤءئيئوئى عجليقول،؛ وافه 

هئالى الحيض، من محس، لا فيها طلقها التي الحيضة هذه لأن للعدة؛ يطلقها 
قروء.ثلاثة 

تكونالوطء، هدا من حلت هل يدرى( لا فيه، حامعها طهر 3، طلقها ؤإن 
قطلقها إذا وليلك بالخفى، عدبا تكون محمل لم ؤإذا الحمل، بوصع عدتما 

لم:مأحرحه أوحاملا،. طاعنا، لثطلفها م ُاوماجنها، امزه عمر: ابن حديث حديث ؤ، ك،ا )١( 
(.١٤٧١رنم)بغيررمحاها، اهاتص طلاق نحريم باب الهللاق، كتاب 



_tluU}luUL^ ٣٦٤

الطلاق،هدا من حل نيا ثثأ إل يفرق، لا معلومة، لعدة يطلقها لم قيه جامعها طهر 
يطلقهالم فهو ئلث،، ق الأن فنحن بالخيص، فعدما ينشأ، ؤاذ ياهمل، يعدما 

متيئنة.لعدة 
كاJتاسواء حاو، بغل حائز والخلوة الدخول مل العللاق أن والخلاصة; 

قالهناهر وطلاق حال، لأكل جائز الحاثل وطلال، حائض، أوعثر حائقا، المرأة 
قجامعها الخي الaلاهر وطلاق حترام، الخائض وطلاق جائر، فيه محامعها لم طهر 

حاملا.تكون لأما طثمها؛ حملها سنن محإف حرام، ؤلهرها 
اتصل:

جيعاعليها وجب جاع الروجئن ب؛ن حصل إدا أنه بالأكاحت يتعلق ومما 
يكشرالناس، من كم عل قش وهذه عئصل، ئأ أم إنزال حصل مواء العسل، 

ينزل،ولر المرأة، جامع لو وانه أنزل، إدا إلا العسل نجس، لا انه يفلنون الناس مى 
سخ،ذللتم، بعد لكنه الإسلام، أول ق كاذ فهدا حطأ، وهذا عسل، عليها فليس 
ذللتم،ودليل أيما، وهي هو يشل أل المرأة جامع إذا الإئسان عل نجس، وصار 

ئمالأنيع، شعبها بهز جلس ررإدا ؛ ماو الني. أف هريرة  ٧١حديث، 
العسلوجوب ق صريح ثص وهدا ا، يتزل،ا*أ لم ثإل الننل وجب سد جهدها 

إنزال.منالخإعبدون 

أولمجامع، مواء أنزل، إدا ما وهي أحرمحا، حال فا أيما العز ومحيإ 
الحض،كتاب، وسالم: (، ٢٩١رقم)، jUl؛:Llالتقى إذا باب، الفل، كتاب، الخاري: أخرجه )١( 

اوتزل(االم رثإل ونيادة؛ (، ٣٤٨)رنم الختان؛ن، بالتقاء الغل روجوبذ الماء من الماء سخ ؛اب، 
فقط.لسالم 



٢٦٥اسءالتا^رامصناسائ 

عليهانجب كذلك والمرأة العسل، علميه وجب فقد وأرل،، زوجته مل فلو تجامع، 
إذ|نزلت،ثإلأملأ.

حصلفإذ الإنزال، أو اهلع، همات أمرين؛ من بواحد واجبا العسل فصار 
ثمتجل، ولم لوجامع، بل واحد، الفعل لأل واحد؛ عل وجب، ؤإنزال جاع 

واحد؛عل عله وجب بحل، وب ثالثة جائع نم بحل، ولم احرى، مرة جاغ 
بال،الإساذ لوأة ولهدا واحد، طهر قيها يمي، دعدددتج~ ~وإذ الأحداث لأل 

وحبأشياء— —خمسة عميما نوما ونام إل، لخأ وأكل ييح، منه وجرج وثعوط، 

امحانهبج،امحوجتيا
عنالزوجة ماتت، قإدا الزوجين، بين التوارث المحاح! بعمد محبا ومما 

هوماتر نإل مالها، نصم، فله غيرْ، من ولا منه لا أولاد؛ لها وليستا زوجها، 
لمؤإذ الميراث هذا ويث؟تإ الربع، فلها غيرها، من ولا منها، أولاد له وليس عنها، 

يدحل:»ا•

يدحلأذ دل مايت، ثم كثيرة، دراهم وعنده امنأْ، تزوج رجلا لوأف مثال! 
بهقفى كنا العدة، وعليها كاملا، المهر لها وتثبت، ريه، فإما أوتجلوما، عليها، 

الئي،هو،بنوعتواشذااا؛•

٢(، ١١٤)رقم مات، حتى صداثا سم ولم تزوج فيمن باب اامحااح، كتاب داويت أبو أحرجه ]١( 
لها،يفرض أن قيل عنها فيموت الرأة يتزوج الرجل ل جاء ٌا باب المحاح، كتاب والرمدي؛ 

(.٤٣٣٥ ر رنم صداق، بغير التزوج إباحة باب المحاج، كتاب والماتىت (، ١١٤)٥ رنم 



٢٦٦

اسفرةبمهماوف،:

يعاشرأل الروجين من كل عل بجب أنه جدا~ت مهم "وص باذكاح يتعلق ومما 
بحبلاشاء:ها[، ه بالمعثوي ؤو.£\>بثوم؛ ت\زقؤن\ق! افب لقول بالعروق؛ الأحر 

الامتطاعة.بمدر بحقه تقوم وأن بالمعروف، زوجها تعاشر أن المرأة عل 
كنافيها، اش يممي وأن بالمعروف، يعاشرزوجته أل كدللث، الروج عل ويجب 

محتغأكثر ل الودلع حجة ل ونئم" آله وعل، عليؤ الله ~صإ، الّمح، بذلك أومؤ، 
افِ،^ أخدتموهن لأم' اشاء، ل ادنهَ رامحاتئوا قال: إملامي، 

اف<اراآ.موجهنبمثة 
ضاي،مذ حلفذ ^؛^١، باشاء ررانتوصوا وقال؛ يالناس، فأوصى 

يزلم تنئ ولأ كنزته، تقيئه ذب ءإِل أغلأة، القلع ي، ثيء  ٤۶١دلِل 
دانيءنواباصني((رُأمخ، 

محئا،يؤاسمانمحدتما(رم.
الأسير.بمنزلة والعاسةهيالأسرة،يعني: جععانيه، والعواف• 
اليثرةبى علي؛ الأتحُ أوجب با يقوم أف الزوج؛ن 5ى كل عل همالواجب 

سده،أمرها وكون منها، أع!، لكونه الروحة؛ عل، الزوج يتسثل وألا الحسنة، 
(.١٢١٨ريم)الض.، حجة باب الحج' كتاب ملم• أحرجه  ٢١١
نخئ' إؤ بمككت زنك ناد >نإئ تحال: اش قول باب الأنياء، كتاب الخارك،: أخرجه )٢( 

رنمبالماء، الوصية باب الرضاع، كاب لم: وم(، ١٠١ ٥٣رنم)]اوهمة:-م[، ه غثة ألاض 
(١٤٦٨.)

وقال:( ٣٠٨١)^رقم زوجها، عل الرأة حق ن، جاء ما باب ١^٠^٤، كاب الرمل«ى(ت أخرجه )٣( 
٣(. ٠٥٥رقم)الزوج، عل، ارأْ حق باب المحاح، كاب ماجه: وابن صحيح• حن 



٢٦٧لتا^والأسونسائ 

الأحريعاشر أف منهإ كز عل بل الرؤج، عل تترهع أل تبوو لا للزوجة وكذلك 
بالعروق.

حقه،ق لتقصيرها إما للزوجة؛ كراهه الزوج من يقع مد انه المعلوم من 
المرأة؟هذْ الرجل يعامل فكيف ذلك، أمنة وما وذكائها، عقلها ق لقصور أو 

سمأؤؤنَؤطثوص ؟١^^٥١^١؛ اض مال الثق، وق المزآن، ق موجود هذا ت مول 
ممدالواغ، هو وهدا لالنتاءت\ّا[، ه ءكث^و١ ■جآ فيه أش وعنعل شنتا آن 

ممرا،محرا هذا ل عئقثجل اش فيجعل يصبر، ثم لسسس،، زوجته ان الإنكرْ 
وهكدا.راحة، إل والمآْه محبة، إل الكراهة وئتقلب 

ررإنسغصها، ولا ، ١٠٥لا؟^أي؛ مؤمته،<، مومى يهمك ءرلأ و.' الثي ومال 
منهاآحز((رُمنهاحلمارمحي مْ 

هفالثسول آحن،ا. منها رخي حلما مئها "كرم ررإذ فوله؛ ق المقابلة انغلر 
هذهق مرادك يتر لا مراد0، له يتم الدئيا هذه ق أحد فليس الحكمة، اش أعءلا٥ 
آلأثامهب' اشُ يقول الأ،م حتى ؛يء، 3، مص ثى؛ 3، ثم يإف الديا، 

١^٢٢:ال1اعر يقول ذلك وق ١'[، اهمب]آلءمان:-أ نص داومحا 
وينمشاةنث_نمنئا ننأعاو_ابمؤأن

الثائرة!الأمثال ؤمن واحد، حال عل الدنيا ثبش فلا تجلْ، هذا فجرب 
حتىيرضيك، بإ فقائله شيئا زوجتلث، من كرهث، فإذا المحال(. مى الحال )دوام 
واحتسبي،فاصيري الرجال، مى لك، هدر هوالذي هذا للمرأة! يقال وكذللث، ثصر، 

(.١٤٦^٩ رقم اء، يالنالوصية باب الرصيع، كتاب لم! مأخرجه ( ١ ر 
(.١٣٥)م/ اليوّى \ض لور الأكم، زمر ق يا تؤلب، بن لدنمر المت، )٢( 



لق1ءاتالياباإصوح ٢٦٨

قالكإ الإصلاح، نحاول فإننا الصبر؛ يعدر  ٠Jءإومحرجا، يزجا للث، اض وميجعل 
تنثؤعا .و^،^، ٥١تن ^١ ٤٤-هابمثوأ ثم١يىأنإأت١ حنثن وإن ؤ ت تعال اف 

الهلرفين.ب؛ن الثماق كال هدا!!١ [، ro^LdJi]سأئآه أقه بجلإ، مبدآإظء١ 
«ناحمع1ماشع:

إدابالمخ تهنالب أذ لها فإف الزوج؛ تريد لا الى يي ا،لرأة كائن، إدا أما 
ودليلالهر، من حجر ما الزوج دسلي، أن بد لا ولكن إمحللاقا، تسمملح لا كايت، 

بنض بن ثابت منزلة ~وتمءون شثاس بن مس بن ثابت امرأة حديث هدا 
شهد؛، مصمتارحطما وكان عكواصْأئ!م الثثول حهلباء من إيه حيث، ثثاس، 

السن،إل فجاءت، عفليمه، كراهه كرهته امراته لكن، نمحهبمنق بابة . الؤي له 
حلقلب عليه اعتب ما مس، بن ثابت افب، ومول يا له• وقالت ءثؤالآلأْؤئم 

الكمنأكزْ ولكي، عليه— أعسب، لا مستقيم، وديته طيب، حلقه ~يعني• دين ولا 
أقومألا أحثهم، يعي،: الدين،، كمن ص لين، العشثر، ممر يحني: -الكمر الإنلأم لب 

يعمقالت،ت حديمته؟®، علته ^٥^؛، ١٠قوأص0ؤهمحم: السن، لها ممال( بواحيه، 
لثارت١وتلم— آله وعل عليه افه —صل البي قال إياه— أعطاها مهر ديقته: ح— 

؛،ففعل•الخديمهوطلمهاتحللمهءرررامن،زوجها: 

لمإدا للالزام، أنه آحرون ؤيرتم( للأرشاد، أنه ١^١؛ بعفى يرتم، الأم هدا 
ؤإداكافيكدا، عثتهإ صارت عل،عبمراستقامة، بقيا لأيجإدا بينهإ؛ لثال ا-ي1تقم 

يقعن،دص ^، ٤٠•اثس تحرص الذ-كا الفتن الداعي تحننه j المام اليع أتم،؛ المنيع؛ )١( 
صفر.النهاي4ت وثتاثت, الصوت ذخ الص.خت مر 

(.٥٢٧٣رقم)مه، الخللاق وش الخلع باب اللملاق، كتاب اتخاري: )؟(أ-مجه 



٣٦٩اس»ا)ت1سءلأسنسس 

إدالكن وأثكد، انكد هذا صار الأولاد، عند ينهإ اخبمومة وحصلت، أولاد، بينهإ 
[،١٣•]1^: من حفلا أقم اي وإن ؤ تتق•' اطه مال، يمل• ^٥١، 
أيصا.ولها مزجا، لة افه محتل 

الخدمهالاه؛ل كاست،ت الثسول هول، أف ائنيء بنص فيرى 
الضودلأَل سها؛ اؤق1لا امتقان يكن ثب إذا زذبم، للالزام؛ وشق4« 

أزيجاأنثسكلم من وؤ خ أذ ءاننعء نين ؤ عغتْلت اف ذكزه ما الزواج من 
المقصود،هدا انتفى فإذا [، ٢١]الروم؛ ؤخجاه مئة سحكم ؤبمل إثها لثتكنؤأ 

فيكونافه، طاعة عن اذكي -يذا ينتغل ربا حتى ثكدا، منها كل يبقى فائدة، فلا 
مىنحر هنا ءالفراقا المرأة، وكذللث، أهله، وبهز سه ما إل راحما كله ومك^ث٠ جمه 

البقاء.

ذكرنا،ما عل متصر الوقت، لمرُب لكن كثثرْ، المحاح أحكام أف لحقيقة اق 
٠؛^،لأئة الباش؛ فيها محمل دعال~ اش ثاء —إن أحرى ة حللنا يتيسر ولعله 
تاللا عنجهثة عنده الناس من وممر أحكام، علته نحفى الناس من فكمر 

للزوج.بالنسبة ولا للزوجة، بالنسبة لا الحقوؤ،، بإصاعة 

ثمالص،تواصوا قر بجعلنا واف والاستقامة، الهدايه ولكم لنا اممه سنأل( 
؛اأنخمة١وثواصوابالصبر، وثواصوا 



صاءاسالسهح ٢٧٠

؛؛؛'سنام

حى(مح*نءابممحامحواة؛١" 

ثنمحن ئ الرواج من بمامحم يمنعون الاباء بمص اللخ، ممة الئواوت 
وبحاهدا يبمشر فهو آلاف، ثلاثة براب تعمل ابنته عنده رحل فمثلا! رواب،، 

الاباء؟لهؤلاء ضيحمحم فإ ذلك،، لأحل الخاط؛ن، ؤيرد ويمنعينته، يرا، 
تتزوجأن ابنته بمغ أف لة محل ولا عليه، حرام هدا إف نقول: أولا: الخواب 

ام،الرل إل ونممل ض. اكد مننا: نخل، إذا لكذ زصته، إذ كفء بشخص 
راتها،عل، متسول انه إل، نظرا يروجها أذ الأب وأبى أخ، محا لكف إدا فمثلا• 

يدللا،صار الأكفاء، زد منه ككثر والأبرإذا الأد-إ، وجود ولو®ع أحوها، فليزوجها 
رأيعل يصل؛الناس لا أي: الناس، و \ط محل زلا شهادته، محل لا ماطا؛ 
المعصية.عل ولإصراره فامما؛ كاذ لأئه ولثا؛ ؟كوذ أف يمح ولا العلياء، يمض 

خشت، تظلا، مح،أذ النث، اخدم الدي الثاJن٠ هدا الأبح: بجدا ومال 
سعئقأو يمئْ، لم ما ساء ما ولد«ْ مال من ياحن. أذ له الأبر لأف روجت؛ ولو 

.٢ لأسك،اار ومالك، انث،  ٠١س:الني لقول الابن؛ حاجه به 

ردإدابم؟كنيء>و•

ماجه;وابن (، ٣٥٣)٠ رنم ولدم، عال من ياكل الرجل باب الإجادة، كتاب أبوداويت أحرجه .١( 
(.٢٢٩٢)رقم ولدم، مال من للرحل ما باب، ااتجارات،، مما>-، 



٣٧١الاق1ءالتامعواص>نسائ 

ضدلامممJ٠عبياىماراممJيح:٢- 

العقد،عند راصية لكت وهي ببما يدخل ول؛ امرأة، عل عمد رجل السؤال،ت 
علالزوج فوامق طلمها، أف يأمره أف ؤليها من طلبن، يحوله، ومثل ذلك،، وبعد 

ثنا؟1نهولمنملها عؤا الم، فإ ريال، ^^، أذممه 
كوئهلكذ الدخول، مبل ولو نحالعها، أف فله خلعا، يمي هدا الخواب،! 

لأكونالعلم: م مال:نص ؤبجدا ذلك،، ذ أمحلآ أنه ثق، لا الفدية، هدْ يطلب 
فاقل.أعطاها ما بمقدار إلا الزوجة من فدية ^iLJ^، أذ للزوج 

ياتيالأنه كور؛ فهدا الم،، مئة وطلس، الم،، مئة أصديها كاذ إدا فمثلا: 
لةتحل لا امة يهول،: مذ ١^١ء فمن ألمي، وطلب، ألما، اصدمها لو لكذ صرر، 
اختلافهمإل يرجع وهدا شل، أعش ما مقدار إلا لانملى ألمن، ولانملى ذلك،، 

اقتدن،فيإ المعنى: هل لاوقرة:ا''ا'؛;ا، أسذ،يهءه ع1ٌاؤا ؤ،لأجلإخ تعال: قوله 3، 
أعءلاها؟الذي الهر من به اهتدن، فيإ أم مطلئا، به 

رأىلإدا الممأله، هذه يتول الذي القاصي رأى إل دللمثج 3، يرجع أف ويبني 
لمولبفلمتل؛ أعطى، ما إلا ازوج يعش، ولا بينها، يمرثم، أف المصلحة مذ أف 

حديقته؟١٠.علته ®آترديذ تابته: لامزأة ءفيهألألأْأئم الئي، 
••هصى••

سئ:فمذايصة اقتواط ض ٢- 

العصمةتكوذ أن، تهلل_، ^١٥ ١١أذ الزواج عقود يعنس عند سمع النوال: 
هذا؟حكم مإ ثاءيت،، مض نمها يطلق أنها يعنى: يد.ها، أمرها يكول أوأل سدها، 



٢٧٢

عتووالشرط صحح، فالعهال الزوج، رمحي ولو هدا، يمح لا الخوايذت 
عمُشرط هدا يقول! أن ينقد أف مل )الأذون( العاهد عل نجن، لكن صحيح، 
ليطن، لم إدا له؛ قالت، لو مثاله، أحرى، مسألة ل الخيار لها لكن صجح، 

الخيار.بل ضي، نا قل أحلامك ني م إذا أن الخياؤ، مل أنلك، محي الئقام 
العياء!فيها ١->?؛^، أله مفهذه 

تيميةابن الإسلام شخ اختيار وهدا به، بأس لا إيه يقول! من العامء ممن 
١٢^.

مرةزوجها يكهرها لو بجدة، نية المرأة لأف بجح؛ لا يقول؛ من ثمنهم 
أحنث،فلو ثتحمل، ولا صبر، لا هإم!ا لنفسي، أختار أف أؤيد لقالت،! واحدة 

حترامئكر رأيت، ررما مالت،! واحده، إساءة منلث، وحدمت، ثم كله، الدهر لإحداهن 
مم،،اى.

العقد،مقتفى يناؤ، لا ثرط لأنه يه؛ باس لا الإسلام شخ إليه دهث، ما لكن 
ررأحقوسلم-! آله وعل عليه الله —صل الني هال وهد صحح، غرض ولشرطه 

سلملأمحوخ^•
••هسؤ(•'

)\(محموعاكاوى)هأ/مأا(.
قت وملم ٢(، )٩ رقم ممر، دون وممر العشير، كفران باب الإيإن، كتاب خارىت J١أخرجه )٢( 

(.٨٨٤)رنم العيدين، كتاب أول 
(،٢٥٧٢)رنم المحاح، عقدة عند الهر ل الشروط باب الشروط، كتاب البخارىت أخرجه )٣( 

(١٤١٨)رقم المحاح، ق بالشروط الرفاء باب المحاح، ق وملم 



٣٧٣اوات1ءا)ت1سعوا}؛هصسائ 

توسألق1موةاضدبمصل:٤- 
وتا؟كثذرصنى\ظ*\لإلa_ 0،أوقناعي محاك هل القوال: 

الزاجث،أو:ءك وتا، يفعل جاهل ]سان أوكل هي القاعدة ،; ١^١٠٠
واجبالشء هذا له: يمال أذ مثل الموال، ق تفريهل منه كاو، إلاإذا عثه، ثيء فلا 

قؤيتهاون ١[، لالأناوة:ا٠ موثأبب لغ' ند إن أئتآ♦ مثلوأعن ه فيقول: فالعلة، 
يتعلم.انه٢ ق لأنه بالخهل؛ لاثغدوه فهنا الموال، 

يدئفهدا شبا، ولا;زف العالم، ض بجدا باج، و ٩ كاف إذا أثا 
أوالحرم•الواجب، ق مواء بجهله، 

فيها،يطثئ لا صلاة وصل الرجل جاء هآثا الئي أف هدا عئ، ويدل 
يأمره٢ لكنة دصل«راا، لم لإئلذ مصل، ررارُئ وقال• الصلاة، يمد أف أمره 

لصح.لا صلاة يصل كاف انه نع الماصية، الصلوات بإعادة 
هداأف وظن امتحاصتها، مدة تصل لا كائن التي التحافه وكن"لائ، 

ا.الصلأةر بقصاء وملم— آله وعل عليه افه —صل الئي يامرها لم حيض، 
فلمالموال، ل وط ئدتاإذا لا؟كون قد لكن الخهلئدر، أن ظلخاٍل 

عنده.الشبهة قيام ْع يسأل 

قالصلواتكلها، ق والمأموم للإمام القراء، وجوب باب الأذان، كتاب السخأرىت أحرجه )١( 
رية،كل ق الثاتحة نراءة وجوب باب الصلاة، كتاب سالم؛ وم(، ٧٢رنم)٤ والسفر، الخضر 
(.٣٩٧رقم)

ئمال؛الئى مألت سشتامحى، كاثت، حيش، آل بنش ئاطمه آن عاتقه، حديث يعنى )٢( 
ؤصّل«.ئاعسل ^^، ٥١نإدا الثالآْ ئذعي الخبمئ، آمك ئإذا بالخمة، ونته جو'ذ »دلاك، 

(.٠٣٢ ) رقم وإدبار0، المحيض إنال، باب الحيضى، كتاب الخاري؛ أخرجه 



٢٧٤

-٥

محب1، فاّد، النكاح إة ومما: الزواج، عل ارأة أجمرت إذا ١^١!،: 
الأولاد؟

وأولادهحرام، فحإعه فاسد، المحاح أف ينلم الزوج كال إدا ابواب• 
محميدوى لا الزوج كاف إدا وأما حرام، ثن ثثووا أمم يعتقد لأنه له؛ لبموا 
قمهة.وطء من لأمم به؛ يلحئون أولاده قإف هدا، 

••هصى••

الأعواس:حةاااردزسعضوب'٦- 
الأقارب،من ثدي محز صل امحاح ثلمة ق ينوّع الأوبء بض الثؤال; 

دعوته،عدم ل علي؛ا البعفى يعتب ف تال: الدعوة، ق خنصر أن منه طلس، ؤإذا 
هؤلأء؟مثل يوجه فكيفس، ذللثه، إل وما الأفراح، صالات إل ؤيدهس، فيتومحح، 

الإسراف،باك، ق يدحل العرس ولائم 3، التوقع أف ثق، لا وافه اُبمواب• 
لالناز نحد ولقدا الكثرة، طالث، لست، ؤلثة ثل محن أذ فالأول أحيانا، 
ريال،آلاف، أوعثزه ريال، آلاف بث،انية الأفراح قصور يتاجرون العرس ولائم 
اقتصرواالناس فلوأف للمإل، وهوضيغأ والزوجة، الزوج يرمح، وهدا أكثر، وربا 
:عوف، بن الرحمن لعبد قأكؤ'أوأئلمأ اوسول هال، كا أو واحدة، وليمة عل 

)اأزللمؤرشاة«راا.

المحاح،كتاب ت لم وم(، ٥١ ٦٧رنم)ولوبشاة، الوليمة باب الكاح، كتاب الٍخاريت أحرجه )١( 
(.١٤٢٧رنم)نرآن، تعليم كونه وجواز اامداف، باب 



٣٧٥اىق1ءصواسذسائ 

كالعادةالبيت، ق والأهارب، الخثران وحمعوا أوثايمر، شاة، عل اقتصروا فإذا 
ثزئ١^ أغظم *إن : الخديث خاةِفي ه وأ:نك، أحن ثدا كاو لَالأول، 

أبمئةةؤوث«ره.
••ؤصى••

 -Vشباس؛وءامالأصاضو؛
التكحول؟من الخالية المرة قرب حكم ما السؤال<ت 
ا-محاردت،،قد كلها عودية اليالدنا ق اش والمرة جائز، المرة ثرب الخواب! 

افت\دقؤد\ق!قول عموم ل داحل فإنه الإنسان، ثريا قإدا مسكرة، مائه فتها وليس 
لاوهمة:ا،آ[.بجناه الآنني ن\ؤ،ؤهمامحك،قق'هأ 

ثهكث،إذا فهوحلال، ■>نا؛؟ ام حلال هو هل ثيءت شككث،ِفي إذا وأست 
حرحلالا، فاحعالة جلال، أم حزام هو هل ملبوس! أو مشروب، أو طعوم، مق 

;نياسقومح'ما؛■
*•ؤصى•*

حكأ(نىشضومهبمسلأة:٨- 

للصلاةتركه دللئ، ؤمن والعصيان، بالمسوق مسه عل منرف رجل القوال! 
ِفيحكمه فإ دللثؤ، عل مايتح م العقل، نعمه منه نلب أل افه مدر م بالكليه، 

مئزالقز، تلب فإذا كافز، الفلاة فثارك للصلاة، -اركا كاف إذا الخراب! 

أحد)اأ/هي،رةما'أهأأ(.)ا(أ-محرحه 



تقاءاتاسو،اهتوح ٣٧٦

شرمايم؛يت!ولكف الإسلام، مى نحرج لا فالمعصيه العصية، وأما محرم، عل باق 
العاصيمن عترها ول \ذره وق الخمر، مرب ول الريا، ل العاصي علمحهِفي 

يصلفاسق فهو جنونه؛ عل وماُت، ذللئخ بعد جن م الكفر، إل يوصل لا التي 
السالمين.هع ويدمحن بالرحة، له ويدعى عليه، 

*•محيى••

!٠ الراءعندالنقدألأسصج افتواط حكم ٩- 

زوجها؟عليها يتزوج ألا الزواج عقد عند تشرط أف للمرأة بج، هل الثؤال،ت 
لأتهعليها؛ يتزوج ألا تشترط أن العقد عند نخز يعم، الجواب• 

انهواما هزة، منفعتهاأما لها، منفحة وفيه احد، عل صزر الشرط دللأ، 3، ليس 
يطلنأف اشترطتر لو ولهدا زوجه، لة لبمث، الرجل فلاق أحد؛ عل، فيه صرر لا 

وملعى•حرام الثزط ئهدا معه، التي زوجته 
••هجمى••

خ|(ناداةاماممصمم؛-  ١٠
١^،بانه أي: ^j( أ؛ا خه)يا والدك تائي أف محور هل الثؤال: 

قد;زعثه،بل ذك، ؟كرم لا الزالد بأن ح الحادثة، أناء وكدا الأكر(، )أحي 
عليه؟متمازف وهو 

كنيته،أو باسمه، أباه الولد ينادي أف بأس لا يعّيا• به، بأس لا الجواب• 
ويناديهالناس، عادة أوعنالف، نلأ، هدا، يكرم كاف لإدا هذا، يكرم أباه يرأف لم ما 

أنهلأياديالناس محنءادة ش، سا أماةس؛لآةى:محوئالأبلأيكرْ 



٣٧٧

هذاِلأل كنيته؛ أو باسمه، النامحى أمام تناد0 لا مول! فحينثذ كنيته، أو باسمه، أباه 
الناس.عند عيب 

افه،عند واسمه الناس، عند الثوق ق — —مثلا أباك ناديت لو انك أظن 
 i;:اهِ، همد وئت i;أمامكاو لإذا هذا، ;عيثون أنص فلأن، ي أو

الناس،عند عتب لأيه كرْ؛ لا كاو ولو يكنثه، ولا باسمه، ساده فلا الناس، 
باسميرابي لوُاداف وافه، يقول• رجلا سمعتا إل حتى لأيه، إهانه هذا ؤيعدون 
بالكم،.وهوالضرب، كما، لأعطته 

••هصى••

١١-

العمي■؟هدا حكم ما أيها، وجود هع ابنها لها عمد امنأْ الثوال: 
الإىم ابومحا ايواب• ابمها؟ ام ابوها االرأْ يروج أف أول اتبم،ا نظر الجواب• 

يمكنلا بعيد مكان ق الأب، كان فإف الأب، وجود مع ابنها زوجها فإذا يزوجها، 
رصثه،الذي الشحص هن.ا من يزوجها أذ منعها الأب أوكال حرج' ملأ مراحعته؛ 

حاصزا،الأب كاف إدا أما ابنها، يزوجها أف بأس نلأ وحلقه، دينه ق كم،ء وهو 
إعادته.ومح_، صحح، عيُ لعمد فا يمتغ، ولم 

••هصق(•*

نحااصةب)بثن(:- ١٢
يمالد)رينان( ابته ان الإنيثس أذ من نرض محذوو هنالئ. هل الئوال: 

الطسّح؟س نؤع إنه 



rvA وقأءاتاساهمح

الأماميي ثوخد م فإذا انظر، لكن الخوان، المة ل الأصل الخراب: 
مرك.اكآلإإشك1و، و زال نا لكن إذا أثا لك، أيحه  uUثدا، الأ 

••©مي••

وايارديدسء؟٠ ذسلخ -  ١٣
فبعفسيتمعليهله، الحرم أذان مثل يؤدن شخمى الحي ل عندنا الثؤال؛ 

محإمعه، الأذان متاُعة يعني؛ حلمه، الترديد محور لا إثه قالوا! العلم، طثة 
الترديدبمدة؟لخكم وما الأذان؟ 

يأذاق ئدا للي: ئ لو شيقا، ك أقول أن أنظح لا واشِ الخؤاب: 
أنتطحلا قانا صحيح، إنه قاو0إ ؤإف الحرمين، أذاق أبهللنا أننا فمعناه صحيح، 
ولرفقعل، كراهه الأدان ق التالحين يكره يهولون العلثاء لأن أيما؛ٌ 
هداتطلالأذاJ.إ0 مولوا: 

_،.Lpحرج ولا تابمة، نقول: وعليه 
••ؤصق(•*

^ااشواهم1ضضاساةز؛- ١٤
منغرينا يكون ما أو الثسس،، ويتق، اليصة، معر مد حكم ما السؤال: 

فيهاؤيكون حمراء لحنه تكون كان الئحهة، للون خالعا لونه يكون أي: فتها، السحر 
الثسب،؟أوعتر أوأبيض، معرأموي، -مثلا- 

يميأن بأس فلا أصمر، مثلا لوما جعل افه أف يم،• نتفه، بجور لا ابداب■ 
أزالها،فلو الحمراء، الشعرات، بعض فيها وظهر سوداء —مثلا— قلحثه أصمز، 



٢٧٩اتهاءامماسءواسسس 

أيه؟ لكثث إدا قين الوجه، شنر يف والنئص النمص؛ من هدا غوو، لا فهدا 
ؤإذاياته، منة الحمراء الشعرة وظهرت الحمراء، هدْ ثتفن دا إم 

ثمممر، اشر هدا من وكنرج يعامح، رثأ لأنه ورايعه؛ وثالثه ثانيه ظهزت مها 
ثقلم ناد 

يقك،ل يظهر ما أول ل ثمجل ربا أنك واعلم علته، يي ما عل ناتركبما 
■الوصع^ يمر بعديد لكن 

رب،فه والحمد تعال، اطه ثاء إذ قادم لقاء ؤإل الثماء، هدا ينتهي ئنا ؤإل 
أمتغفرك،أنت،، إلا إلا لا أذ أشهد وبمدك زيا اللهم وئبحانالi، اكادن، 
إلتلثإ•وأتوب 

••ؤصء(••



هاءاواا1ب1سالصؤح ٢٨٠

الندس السقؤن f الث 
——محسو 

وأصحاخ،آو4 وعن، محثد، ^١ عر ونلإ ١^ وصل العالتن، رب في الخند 
أماثني:الدين، يوم إل بإحسان بعهم ومن 

مؤإ الي الفتوح(، البايت، )لقاءامت، مذ المنة بعد الئتون النماء هو فهدا 
ه(.١ ٤ ١ عام)٨ صمر شهر من والعئزون الخالي هو الخميس وهدا حمتس، يوم 

ض،ريتضسوارةالجر:
عهجل.اطث كتاُب، مذ آيايت، عل الكلام من بم با به بتدئ 

ف،ال1نقيرن رإ0 تعال: ئمسثرقؤله 

لالطورتي\[،ؤنجره ■؛ْقب ؤ، ؤإة افّ قول إل مطا محا اقهتج 
هدهناؤع، ١^^ مثلا.' ملت، إدا التوكيد؛ ومثال ب)إن(، موكده حميه الخمله هده 
مؤكدْنحريه حمله فهدم نابع، العلم إل قلث،: فإذا التوكيد، من حاليه ح؛ريئ جاه 

مؤكدةحؤثة حملة فهده لناغر، العلم إن ملتان فإذا )إن(، وهو واحد بموكي 
مؤكدةحمية حملة فهده لنافع، العلم إل وافي ملت،ت فإذا واللام( بموكدين•)إف، 

أسالستؤمن أسلوب والتوكيد واللام(، ؤإف، )المتم، وهي؛ موكدايتج، بثلاثة 
أنالواغ ففي العرب، بلعؤ رل القرآن وهدا العرُبا، عند منثعمل الحربية اللعة 
بخمأحم إذا عقؤثل فاه المول، أصدى لأنه ثوكيد؛ إل نحتاج لا عكقل اطب حم 
نزل ٣١القزآف كان ٧ لكن صدى، اط؛ نحر لأن تزكي؛ أن إل نحثاج لا فإنه 

•محهم ل العرب يغرمه كان ما عل جاويا صار عربط اي ثب



٢٨١الق1ءاسنوذاسس 

[،١٧]الطورتويواه حنت ق ظقا وذ الخم1لةت هذه عثقبجل افه أكد هنا 
همت المتقول -؛هثي ؤ، آلنةاز، وذ تعال! قال واحد، بموكد أي• ي—رإل( 
لنهمه.واجتثاثا لأمر؛ امتثالا افه؛ طاعة قاموا الال>ين 

افهلأمر امشالأ يمل قاليي ميه، واجتناب أمر؛ بامتثال افب طاعه فالتئوىت 
سميؤإيإ الزيا، برك متق هو نقولت الزئا ييع والذي بصلاته، متق هو ت نقول 
اتئدفقد اه بطاعة قام إذا الإئسال فان اقب، ءدانما من ومحاثه لأنه موى؛ ذك 
وإنواه-؛شي عغ؛؟لت افه يقول المتقوف هؤلاء عغ؛جل، اممه عياب من وقايه 

قللممن تعال الله أعدها الى الدار وهي• جق، ثخ وؤ-حقته [، ١٧لالطورت
دجنزعبجهارنهظم منغرممن ^^)^٢إل تا3لئوقاق(ت اممه قول بدليل الأحرة، 

عمران;ما[.]آل هيحأه ٌدث والآر>ش آلثتوف 

قتكوف أن يمكن فهل الأيترة، الدار ي لبمادْ تعال الله أعدها التي ئتات 
الدثا؟

أماالدقا، ق يذكن لا فهدا اظ هي التي الحق لدخول بالمنة أما نقول: 
إذاالمز ق وذك يمكن، فهدا ياتيه، ما ا"إق يعيم من يأتيه ان الإئلكون بالئسة 

منفراش له بمرش فإنه بالصواُب فأجاب وي، ولمحه رثه عن الإنسائت سئل 
التصر.هنحومد ل له ويمح الخئة، إل باب له ؤيفثح ايقة، 

أربعهاوم ئوزة ل تبمائةزق\ق افه ذو أنويغ لأنبما حمنها؛ وءؤ;قتيه 
هجثثايخ دؤبا ونيمي( قال: ثم ]الرحن;ا■؛[، ثئاي(ه ؤم، معام ثائ ؤييعذ أنولع' 

محورةق وصفها ق جاء فيإ الأرع ابنان هده وعئتلم، أرع، فهدم [، ٦٢]الرحنت
البدنثعيم أي: ]الطور:لأا[، ثمموه جتمي ه عغتقل: يقول الرحمن، 



لقاءاوااكاو،الفتؤح٣٨٢

دائمة،حياة ق وهم دائمة، صحة ق وهم دائم، مروو ل فهم المن،، ونعيم 
منهم.ؤإياكم ؤبعلنا أن افه أل، نلهم، كامله اشيم ١^٠١٤ فجميع 

رثلم'هتؤ تعازت مله متّتو 
هوالثاكه: ؤقكإا!ث4 لالطور:خا;ا، ه تيم ت١سثلم ُتآ تعال؛ قال، 

]الطففين:ام[،ه ^؛vrj( آنثلوأ آنيم إق آمأإ^Jأ ^٧، تعال• موله ل كا المسرور، 
مسرووين•أي؛ 

انييم•من وبمم أعطاهم بجا ن أي ه تيم ؤئآءانهم 
الشرورمى الثلأمة عل فحصلوا ]الطور;خا[، الجموه عراب رمم ؤووفهتّ 

امحم•جنات ل الثرور تمام وعل الخحيم، بوقاية 
سوي،ه:دثاَقثز ئنيتثا نانتبجأ ^^١ تعال؛ مله يمستر 

أمر،فعل ١[. ]الطور:ار سؤةه سآمحم نتث، ثاثتبجإ ؤَؤرأ تعال؛ قاو 
تكليم،؟أمئ أم أْرثكريم الأم وهذ١ 

ماوافِسكل كلوامن ٤^١^^١، 
]الرحن؛هآ[•كبملؤيثانه دكهن ؤذأتا تالرحن؛آه[، ه دوثؤذهةاي< ثنآلإ ^.^٠^١ الثثيم، 

اهيكنها أربعه الحق وأمار أمار، مذ فيها مما واثرثوا النعيم، كل مذ وفيها 
ءثنن أير فبما أينلأ ؤعت■ أفي< تعال؛موله 3، وهي القتاو، سورة ي تعال 

نحزهعم نأمنري 4شزلأ تأجرتذ■همردم ثنت' تض ثم ؤز ولإآ؛رنن ءابم عم 
عثراى؛ -ءاّسه وأؤغيتح؛ا، ١٥•]^١٠غيررء١سنيم تاؤ أؤآّهرمن اربحة٠ هل*ه لمحمد،ها[، 

فتكونآمنه،ثتعم أن بد لا ، ٥Jراكاوبقيث، يمدaL ما يأينا لم إذا الدنيا ق اليا0 متعثر، 



٢٨٣الالق1ءاسمز،سائ 

اللص١[، ]محمد:ه ثنع.ه ثتِ محؤ ؤولإ؛ترنج( ثا-تيه، م يتم لا الخة ماء لكن 
مر ي لا، الاحن؛ و لكن خد، يتثو مي إذا لدثا ال 

الصدلع،وفيه محون، إل العاهل ؤتملب كر-آه، رائحة فيه الدسا خمئ لمحمد:ها[، 
اضقاو وفد ١[، ]محد:ه ه خممئوؤ ي لا، الحنة ل لكن المعدة، وحراب 

]الئاظت:ي؛[،يارمبمت-ه عتا ئم ثلإ عوو< ^١ ^لأ الصائات; مونه ق تعال 
منثيعة ولا نيته، عامه له تكون لا الذي هو الهغيء• [، ١٩لالطورتهنتثاه وأئر؛وأ 

نحاوزأوإنزاف.

فالياءهنادعملو0، ماكنتم ثتبب أي■ لالءلود-آاا، شملؤذاه قوله! 
آلهوعل علمه اممه -صل البئ؛ لأن هدا؛ أفول للمعوض، الباء وليست، لائنية 
محظ^١ مال: وهتا دص«را؛ الخك ممحم أخد يدخل ر>لن قال: وتلم- 
العمل.ضن_ا ذلك، تعال اممه فجعل لالطور:ها[، سلو0ه سآقتن 

الجنةمئآكم أحد يدحل رالذ اممب وو رم يقوو كيم، الئلcاء• بعض ، ^١١
سا!و0ه؟أ!يقول:  4JUاأن ْع بعمله،١ 

فإذالوؤ، واق للمئبة -اق ازة يقال: أن الإشكال هذا عل والحواب 
ممحتممأحد ارلنثدحل قيل: ؤإذا الشبة، فالمعنى: يننلمه، الخك الرجل يحل قيل: 

الباءبدرهلم، الثوب ُعتك هذا: يسن مثلا وأضب الدلثة، فالمعنى: وعمله،ا الجنة 
آلولدأدث قلت: وإذا للمبدلية، هذه الثويت،، عن عوصا صار الدرهم لأن للبدلتة، 

للمثنثة.هذه يعسئه، 

لم؛وم(، ٦٤٦٣رقم)العمل، عل القصد باب الرثاق، كتاب اJخ^رىت حرجه أ( 
(.٢٨١٦رقم)بعماله، الحنة أحل. يدخل لن باب وأحكامهم، المتامم؛ن صفات، كتاب 



لقاءاتاسا1فمح ٣٨٤

عملناعل لوحانثا تبم\ةئوةو\ق اطه لأن بعمله، الحنة يدخل لن كلنا إدي، 
منكنحرج الحياة، صرون؛ مذ هو الذي النص افه، نعم من نعمه عملنا نابل ما 

والمبادلةبالماوصة أعإلنا عل حوسنا أننا فلو ومتمة، ثعب بالون ؤيدخل 
الغي،ينمة نحس لا الأن ونحن العمل، حمح تثوعمتح واحدة نعمة لكانت، 

لذللث،افه، نعم أير من النفس أن لوحد النفس، زكتم منا أحد أصيث، لو لكن 
و0ووك.ولست، للئنثة 0وتلو0ه قطي قوله- ل التاء إن نقول■ 

والمفالحواوح عمل العمل• زكل سمول، نسأؤيآه ءؤساَقثن ت قوله وق 
^^^^ع:كالأذكار،واكلوب،:الأفعاوكايكوعواس، واللماز،^لحوارحص:

^^١.سمى هذه فكل ذللث،، أثب وما والتوكل، والرجاء كالخوف، 
••ؤسؤ(•*



٣٨٥اىق1ءاسوذسائ 

الأسااة

ءةاامج؟»هىسط«وسمئ:١- 
حئ^،عليك وأنت حق، عاليه ررفلأن كلمة؛ المجالس ق ممن! سمئع الثؤالت 

وجتهكم؟فا أو غرامة ؛عني؛ 
IjL|يلزم كوسا شرعي، لب إلا محرم أنه شك لا هذا الحراب!   jوئوث

قال:تعال اممه لأن ثزعن؛ س إلا محور لا فهذا ذلك، أذنه أوما أوولنة مالأ 
ئءثأن % إؤه آوم:بمئم ثأطوأ لأ وث:١^١ ^^١ .> 

ئمه]اس:ا،آ[.ءثننآصَض 
*•هصى••

-٢

عنمزية هناك وهل الحمعة، يوم القبور زيارْ ءدصيهس حكم ما النوال! 
ي؟

المقابروزيارْ دلل، عله لس ابمة بثوم المور زيارة تحيص الحواب؛ 
لأهلودعا اللمنل ق الني٥ زار أنه ه السل عن ست، فقد ومت،، كل ق تكون 

امحوررُ
يدهبأن الوت يكر عن عقلة منه حصلغ ان إئلكل يبني قائل* قال ولو 

وجه،له لكان تهدا قيل لو الزيارة، فا السبمب هو هذا ودك^ءن ااك؛رة، وزور 

(.٩٧٤)رنم لأهلها، والدعاء القبور دخول عند يقال محا باب ابتائر، كتاب مسلمت أخرجه 



لق1ءاتانمابالسوح ٣٨٦

يدآكرؤمهإئبما الموو راروردا ونلم-ت آله وعق عليه ١^ ~صل اللمق قوو والدينت 
الوت،يتدكز أن د فلا وزازثا الفور إل دهن إذا الإناذ إن اكنت«اُ 

الأرض؛وجه عل معه لكن الضر صاحب بالأمس يرى لأنه الأخرْ؛ ويتدكر 
ان،الإئفيتدكئ بعملؤ، مرمن هو والأن ومحيء ويذهب ؤيتمسع، ويئزب، يأكل 

إلنحثج ربإ الإنسان هذا، ى بمد لا أبدا الرجل؟ كهدا يكوذ أن يشد هل ثم 
ثيءوهذا -بمازة، إلا يقوم ولا ينام وربإ محئولأ، إلا بيته إل يزجإ ولا المسجد 
مشاهد.

الوبمةإل سنوا ؤينة، إل اصخالإ دثا قد زيل \ض الأسرع ففي 
قبدوران أحس النئاء، سظئول والناس الكان ينس وق العشاء، صلاة بعد 

فورا.هناك فإلتا المستسقى، إل فحملوه نفسه 

تذم١^؛، ززث فاِذذ أبدا، ١^.^؟ ٥^١  JUمثلما يناثت أن أحدشيد هل 
ؤيصحكوف،ويتكلمود<، ويتةقُول، ؤيئزيون، يالكون، معك لكنوا الذين هؤلاء 

يزيدواان ستطعون لا باعالهم، مرمنون هم وألان ومحمون، ؤيذهيون، ؤينامون، 
يتبغيإنه قائلء هال، ظو مئات|م، من محئه يدفعوا ان ولا حناتيم، من حسنه 

هذايكن لم ؤيزورها، ا؛لقابر إل يذهب أن وعمله سو0 ننسه من رأى كلما للإنسان 
JjL^

أخلم »الئلأم يقول زازها؟ إذا المساإلم يقول ماذا 
المنتفدئافه للاحقون، افه ثاء إن ؤإثا والمنل«انا، الئؤمغن مى الديار 

نبرزيارة ق وحل عر ريه وسلم عاليه اض صل الهي استئذان باب ابناتز، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ ) 
أ0،روم)آ•^،(.



٣٨٧اسءذاسائ الهاء 

ئزلا أيزئم لأي م ؛£، ujlنقئلم ه  ٥١أتأو ناكئأ.؛ضين، بة 
:ثوئب،خثاني''.

*•ؤصى••

عذا؛ثموقاتاانملأة:واممهي ١^٧٥^٥ حكم ٣- 
المجدإل طريقه وق الصلاة، إقامة بعد بيته من فحص حتخ الثؤال! 

أنبجون يهل بالكرة، يلعيول وسابا المسجد إل يدهوا لم الناس س محموعه وحد 
يسيرةُكالإت، يكممي أم بالصلاة، حميتا أمرهم سست، الأول؛ الركعة عن ينشغل 

الركعة؟يدرك حش 

معهميمي أن بأس فلا به، ينمعهم افه أن يؤمل كاف إذا ت نقول ابواب• 
أمالثانية أو الأول الركحه إذزاكه لأن ذلك الثانية، أو الأول الركعه فاقه ولو 

عنؤيتهاهم يامرهم؛ايئروف، ٢لأي مع بقاؤه وأما منة، لكنه شلثح، ولا نطلوب 
أنيعرف، منهم، آيئا كاف إذا أما به، اممه يتمنهم أن رجا إن هدا واجس،، فهو المة5ر، 
ؤيئهاهم.ؤيأمرهم الصلاة بحد إليهم ولر"ج فليدهس، يقول، ما لايننعوف هؤلاء 

••ؤصقا•*

بجاسبج(ئوم(؟٤- 
بجالخييتلاشةين:دلأ،(؟

محوز؛لا وأنه حنقه، عل باض الأستثماع جنس س هدا أن الفلاهرل الخواب؛ 
إحراجفته أحرى ناجتؤ من ثم الإنسان، وبئن بيثك وامطه الله محعل أن يجوز لا لأنه 

)0مجقمبجه•



لقاءاوااسالقمح ٢٨٨

قهدا ومش يبني، لا الناس ؤإحراج \وثؤ\و؟ هدا ناله كيف لالئخاط_،، 
مسروواتكون هل عاليه، يطئ لا أن تحب أنر ل وأحرجك أتاك ايا إملوأن مٍّلث،ت 

أنادئنى أن عل متثئا ليس باين''،، وأمألك، يافه، راأسألاوثج حكم! ياحد ولا 
الذيو1لخى أمأللئ، أي؛ ياطب، أسأللث، يقول،؛ بعضهم بل وامطه، تعال افه نجثل 

وماالزكاة، أهل من كان إذا الركاة هالْ من، ~مثلأ~ يعطثي أن عاليلثف! افه أو-صت، 
ذلك،.أشبه 

شاشن«و«وس،وةم:٥- 
عر0؟أم ؛١^-^ ص  Is-؛الننص هل \ذثؤٌ.' 
هذاوعل الوجه، شعر يتم، النمص إن يقولوف! الثعة أهل أكثر ابواب• 

والشصهالنامصه لأن الدنويج؛ كبائر من والنئصى بالوجه، -ثٍاصا يكون التعرف، 
اتي،سره.كالثاهماطثوث1نءلمح 

••)محصى•*

حمفا؛اقراءةاتجتتواضاك:٦- 

والخراتد؟ايجلامحت، قراءْ تحوز هل الشخ، فضيله الئؤال،ت 
حرام،يهي مصره فيه كانت، ؤإذا بأس، فلا مصيحه فيها كانت، إذا الجواب،• 

(،٤٨٤٦رنم)>آجأؤيدمحثوث<، باب ^٠، ٧١شر ى1ب المخاري: أ-مجه 
٢(. ١٢٥رقم)ستوصالة، والالواصلة فعل تحريم باب والزينة، اللباس كتاب ت لم زم



٢٨٩الاق1ءادسءىسائ 

مصلحه،مها كانت، إذا ثلاثه; أمام فهدم فهولخو، مصؤ0، ولا مصلحه تكن لم ؤإذا 
ثعزضفتاوى إما مفيدة؛ أشياء عن تتكلم أوالحريده المجله هلْ تكول أن مثل• 
٣.هو عإ يشعله لم ما طتب، فهالا ذلك، أشيه ما أو طثه، مقالأُتج أو فيها، 
الماتك،اجيعة بالصور مملوءة الخريدة هدم تكوف أن مثل! مفزة، فيها كانت، ؤإذا 

ؤإذاحرام، مطالعتها فإن تيثؤ، بأفكاو معروفه المجلة أو الخريده هذه تكون أو 
للويت،.لعوؤإصاعه فمطالعتها هذا، ولا هذا فيها ليس كان 

حفأرهلاثواولأدءثء:٧- 
^امقليافوأزلأدةس؟

الثاءيذبح أف ررش اللمي. لأل بجور؛ ملأ معه أولادْ كان إن الجواب• 
ااأولادها؟ مع بالأم فكيف أحتها، ْع الشاه هي وهذه سظزإلنهااا، واحتها 

عندها،بم ولد لبح رجلا إن يقولون• ق"يم، من مرأتما قصه يكروا ومد 
ولجُا،شدة مى ماست، حتى أومنحورا مذبوحا ولدها عل سميع العثر فجعلت 
أثناءوق هاجا، ال؛ر إل ■تفرج وصار "والعياذ؛اف~ يا•يون الرجل هدا فأصيب 
وفيهالشجرة، نحت، عشها ممط قد معروف،- —وهوطائر •^٥ الإوجد إل حروجه 
فعجزمت،،الشجرة، ق مأمن ق لتجعلهم الأولاد كئمو أن ثريد محوم وهي أولادها، 

أحذعمل، بغر تصرف، الجنون الرجل هذا ولصؤخ، أولادها، عل تحوم زالتا وما 
الطائرفنزل الشجرة، من ومكنهم الشجرة، ق عصن عل ووصعهم بعئهم الأولاد 

شرولوكان إليها، أحسن لأنه ؟ ٠٠٥١سبحان عمله، عليه اه فرد مسرورا، أولادْ عل 
قني.بم ولوكان عليه ان يؤجرالإئالتعدي الغ لأن عغ؛جل اش أثابه محي 



لق1ءاتاسواالسن ٣٩٠

ويعرسوزعا يرنغ ان الإئلها، ينتبه أن العلم لهنالت، يثعي المسالة وهدم 
هو؟يق أن أراد أم الأصل، ق الهليور مع هوأراد هل القليور، منه فينتؤع عزتا 

عليه.يؤجر والهوام به الطيور انتفيع لكن هو، يتل أن أراد 
••هساى•*

ئا؛اامجنيطةالإسزى؛- ٨ 
الإنجليزي؟مائة ق الغس حكم ما الئؤال،ت 
ثوا،فيها الإنسان ليس معتمدة مادة المدارس ق الإنجليزي مادة الخواي،ت 

عسفقد عس فإذا المواد، حميع ق أجان، قد يكوف حتى الهلاJن، ممنح لم والشهادة 
قاَلاوئه;ضئنامحقا«راا.و\نجوحم\ب شة، 

*•هصى••

الأحرى:وقذاسلأة لحل مذ حكم ٩- 

نيلظهاالمعرب، وقئ يحل حتى لعير  ٣١ينل لم زجل الثواوت 
القادمة؟العصر صلاة إل يؤ-؛مها أم الغرم، مع 

حننيصليها أن عليه فالواجس، لعير، الصلاة الإنسان فاثت إذا الحوائج! 
ضألأئا؛محاإذاذثزئ«رىالندث؛ :زول،

العدر.زال إذا يليصلمها لعير، وهتها حرج حتى العصي صلاة أحر إدا فنقول؛ 
بالعصرأم العصي، ثم يالعرنم، يدأ فهل الشس غرورسا يعد العدر زال وإدا 

(•١ ٠ رنم)١ منا•، فليس غشنا ءامن الني،.ؤ.' ، ٠^٠١باب الإي،ان، كتاب ت لم مأحرجه ( ١ر 
(.٦٨٠رنم) الخانة، الصلاة ففاء باب الصلاة، ومواضع الساجد كتاب لم؛ مأحرجه )٢( 



٢٩١اممق1ءاسمثسالأ 

وقتيضيى أن إلا لالرتس_،، مراعاة العرين،؛ ثم بالعصر يدا ت نقول المغرين،؟ ئم 
ا-اثاضزة.الصلاة فقدم الخاضزة الصلاة 

••همي••

صديق(،)يا مثل؛ للاعام، موجهه المواطنن أفواه عل دارجه كلته الثوال؛ 
ثيء؟فيهإ هل رفيق(، )يا 

يقول؛فتحده معناها، يريدول ولا الأن عليها اصطلحوا كلمنه هده الخواص،! 

الكلمةفصارُتإ يحرقه، ولر رآه وهوما رفيق أويا يعريه، ولر رآه وهوما صديق، يا 
إذاإلا بأنا، تنا أرى فلا الرجل، عند ليس؛محروق، هذا أن عل لثدل موصوعة الأن 
صديق.يا له! يقال أن ينبغي فلا كافنا، الرجل كان 

أفضل•بديل لها يوجد ولا الأعاجم، عل ئطلي، وهذه 
رجل،يا يقول• لا إلاذا رفيق، أويا صد>يق يا له؛ يقول أن يتغي فلا كافرا كان إذا 

وتسلمحال، كل عل يهت موف، مرتش بهوين، هذا قال إذا هذا؟ يا ولر، يا 
كافنا.-ها الخاطب، يكون ربإ التي يق صل• كلمة من 

••ؤصى••

١١-

افه.ق نحثلث، إثا الشخ، فضيله النوال! 
أمهم،تسعة إل أنهم سعة بنسه محل ق اسركا اثنان ^٩^١، عئزيلث، اف 
يعطنيأن مقابل المحل إدارْ سسلم للاحر؛ قال فأحدهما حلاف، بينهإ وحصل 



٣٩٢

آلافأربعة أعطيك أو أسهم، الثبعة صاحب هو الذي الشهر، ق آلاف ثلاثه 
هدا؟محور هل الحل، حايج وتكون تأخذها صافيه وخممئة 

منحميعا عيعثا أن اش أل ونفيه، أحسنا الذي افه أحبلئ، أولا؛ الخوامب،! 
اش.أحباب 

٠^٠١يرح ربإ لأنه الثهر؛ ق معتنا سيئا له يثير أن له محوز فلا الأول أما 
امحر•ٌن هذا لأن بحوز؛ فلا يربح، لا ورمحا الشء 

أغطيك،ك قول: ثم ث كم ونظرا الأن، المخل بمثا أن عل انفثا إذا أئ 
بأس.فلا قيمهتحيثلنمنه؛ 

الأسطن؛ي سالب الدرس __ iuحكم - ١٢
أدريفا سؤال، ُإحابة وأخريا المدرس فخاءثا الامتحان ق كنا النؤال: 

لا؟يدحلJالخشأم هذا هل 
فالواحّت،وأحمتك؛الخواُت،، الامتحان ق وأنت، المدرس حاءك إذا الخواب: 

الأماثهأصاغ اكمة ق هذا لأن أن أجل من الإدايؤ إل أمرْ رمع أن عليك 
سالخواب هذا أن يدري كنت، إن قال؟ با تأحذ أن للأج محوز هل ولكن حملها، اش 

كنت،ؤإن معلوماتك،، عل اعتثديتح لأنالث، إشكال؛ فيه وليس بأس، فلا الأصل 
إليالث،،اش ماقه رزى هذا لأن جاتز؛ إنه أقول؛ قد هذا، ل أردد فأنا ثدري، لا 

فيها.أتوقف، فهذه غش، عل مبى لأنه بجائز؛ ليس إنه أفول• وقد 

حزاءه.ليأحد الإدارة؛ إل \ح0 يرفع أن محسإ الرجل هذا أن الهم• 



٣٩٣اواق1ءاسوذ،سائ 

نحانيه.موف الإداوة إل أمره رقنتتم فإذا 
لكنولاص>ان«راا، ءلأض ترس أن لا بجزك أنه هبت إذا أما 

ثمغيرك، يعشش يعثشاش الذي هذا لأن رمحعه؛ أن يد لا التعشيش يرك لم إذا 
يعششوو(ااني٥ الأمإذاكاف الامتحانايتح من فائدة أي 

*•هسى••

محالأبنجمبمصش:ؤنمحن-  ١٣
هوالأب؟ما [، ٣١]مى:وأةه ؤوقئهه تعال! يوله مش ما الئوال،ت 
أوالعم،أوالمر الإبل ثرعاْ ما كل الأب يقولوف• العنا؛ بعص ابواب• 

هداالماكهه، هد0 منث .ا وأة وفكنه ؤ ت قال، تعال اض لأن 
أنهالعموم، والأقرب الرميم، يئوثه وهوالذي يالمت،، حصه وبعضهم الأب؛، 

صمارةاةالإلأوالuاأواكئ.
*•هيى••

اض:،لز؛ادصالإجماعضك1ذب«:- ١٤
٠.كاذب((ر يهو الإ■بماغ ادعى ®من •ءبارْت أحمد الإمام عن ملث، الثؤال،ت 

العبارة؟هدْ معنى فا 

رقميجارْ، يضر ما حقه ل بى من باب الأحكام، كتاب ماجهت وابن (، ٣١٣أحد)١/ أحرجه ر١( 
(٢٣٤٠.)

أيممعن، أحمدت بن اطه عيد ءئال ونمه؛ ( ٤٣٩)صرأتاش عبد ابنه رواية أحمد الإمام اثل م)٢( 
قدالناس لنل نهوكذب، الاحميع ادعى من الكدب، ئدا الاحماع قيه الرحل بدعي ما بمول،• 

ولرينتهدللث، يالغه أوب بملقون الناس لايعلم ولكن والأصم، الربمي ئدادءوتمابشر احتلموا، 
اختالفوا«.الناس يعلم لا مثول: اليه، 



لق1ءاتااكاباالفمح ٢٩٤

لأنالبدع؛ أهو من لكذب يهو الإخماغ ادعى تن أراد أنه محل الحراب: 
تارةالناص: عل تيئهون بالإخماع، كذا عن مثزْ اف مثلا: يقولون الدع أهل 

قيقولون: وتارة التحقيق، أهل قول ق يقولون: وتارة بالإجاع، يقولون 
أخمدالإمام إن )عفهم: ومحال أحمد. الإمام مراد هذا ذللث،، أسبة وما الأرجح، 

القرونانقصاء بعد الناس لأن الثلاثة؛ القرون انقصاء بعد الإحماغ ادعى من أراد 
بمدث،والأماكن الأناة، فشت، والأراء، الأفكار، وق اذلكن، ل تفزمحوا الثلاثة 

شرلأمحمى ق واحدا وامى الأيدلس ل واحدا أن الرجل هذا أدرى الإي فا 
فلامواصلات،؟ هناك لينج الوقت، ذللث، ي أنه ّي،ا لا أمحة، الذي ما آسيا؟ 
يعزالثريعة ل الثايته الأصول عثر ق لكنه ممكن، وأنه حجة الإحماغ أن ملئ، 

به.الإ-حاؤله وتبعد وجوده، 

••ؤصق(••

؛ذاساساسمةإشاض:- ١٥

والمحات،؟؛الأشرطة الأكتفاءُ أم للناثة، غروج هي هل الدم؛ الئرال؛ 
انالإئبخرؤج تكون تارة كثرة: أسالبها فيلئ،— اممه بارك — الدعرة الخواب: 

دينإل ويدعوالناس الحج، مواسم 3، المائل إل يئرج الثك،. كان كا بنيي، 
ض.منيوزة والقظ الطائمطر٢ا، أهل إل جخ وكا ، ١^١٠

(.٤٩٢/٣أحد))ا(أحرح4 
رنمالماء، و وا1لأتمح آمن أحدكم: نال إذا بابح الخلق، بدء ياي، الخارق: أخرجه )٢( 

والمتاشن،المنركن أذى من الني. ش ما باب، والمر، الخهاد كتاب، ومسلم: (، ٣٢٣١)
رنم)هبمماا(.



٣٩٥اااقاءاوسرثسائ 

يمقوي.كإ وبالكتسات بالأفرطة يكون وثاوة 

ممرة.الدعوة ومائل أن الهم؛ 
منها؟يقدم الذي ما 

ويد.عو،يدهن؛ أن نفثه ان للائالأشر يكون تارة والأصلح، للأي نقول؛ 
يكونوتارة ذك، وضر والأشرطة، الكتساُت، ؤيريل للتعلم، بلدْ ق يبقى وتاوْ 
والكتسايت،الأنرؤلة هن.ه من محيشري مال عند.ه لكن بنفسه، للدعوة أهلا ليس 

ألمها.لليي مثاركا هو ؤيكون ويوزعها، 

)قصي•* ٠٠

حكا؛امك1ةياه؛؟-  ١٦
أكؤمصزوقاتنا حيث لا، أم ركا0 عليهم هل ئيتون، فيها مزرعه الثؤال! 
ِسمإمائابم؟

دمنةلأنه ركاة؛ فيه إن يقول؛ العلماع بعض حلاف، فيه الزيتون الخواي،؛ 

ءم•
فمهل.والتمر العنت، ق هي إنا الزكام ؤإن زكاه، فيه ليسمن، يقول؛ وبعضهم 
ونؤعالزكاة، ففيه الزيسس،، منه يتحد نؤغ نوعان؛ العشت، إن يهول،؛ وبعضهم 

فاكهة.لأنه فيه؛ زكاه فلا الزسس،، منه يتحد لا 

العناء.، juعريض طويل ، حلاففيها السألة وهده 
فامحزبمإ، من أكؤ عليه الإنفاى إن يقول؛ الرجل هدا كان إذا أقول؛ لكي 

نافعا؟مثمرا يكون ما بدله ويعررس محثه لا لماذا حينئلم.؟ منها المائدة 



٢٩٦

ماقاساشوضوفضن|ثيو- ١٧

الرنعثى يكهكب وعندما ورثاثات، محوري عندهم اوارمح، بعص ؤد؛ذٌ' 
الدواب.من وفيه الرنع من كبيرة مسافة وص ثئرمه، 

والتوابت؟والحثائس الشجر، بعفن مجن ليتحلص قه أحن ؤإنإ 

أحرىا،لومحم انتهى إذا الفلاحبن يعص يعني' به، باس لا هذا الجواب• 
الحشائشعل بمفى أن أحل من يقول: والنوائب، الأشجار من فيها بإ الأرقى 
ا،الضرر بنن نحل أحزو أنه الس. عن ثث، فقد به، باس لا وهذا الصارْ، 

لغتوأحرلها الرجل هذا فهل أوغيرها، اللمور أفراخ من لجلو لا النخل أن مع 
الخشرات؟مى فيها ما 

وهذاوالنوابت، الخشائس مى يؤذيه مما ليتحلمحى أحنقها لا. الجواب: 
به.باس فلا قصده، ما 

متلأن محوز لا القتال: ق مثلا التاع، و؛؛ن الهصود يثن المنى ثننم أن ويجب 
بالدايرالمريه هذه رثي أن اصطرريا لو لكن الشيوع، ولا التاء، ولا الصعار، 
تيعا.يكون هدا ولكن والهمخ، والأكلفال التاء تقتل فوف 

حكمسىاس1مخ:-  ١٨

ه؟الرسول، عن يبمتإ ئنة ص هل العكامة لبس القوال: 

الخهادكتاب ومسلم؛ (، ٢٣٢٦رقم)والنخل، الشجر يغ باب ارارعت، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
(.١٧٤٦رنم)وتحريقها، الكفار أشجار قهير جواز باب والمر، 



٣٩٧الق1ءادسوذاسس 

أنإئان لكل والسنة عاده، لكنها بغ، ليس المامؤ لناس لا، ابوايج■ 
لوبزلأنه الثة، ص هدا ثلنا ؤإنا بيانه، يغذونا لم U الناز شثة U يز 

كنافإذا الشهرة، لثاس عن مى والئي. نهرم، ذااثl٠ لكاذ الناس يعتاده ما خلاف 
ئذاىافيبمللأ:نيلمالمكنيا.المائم، محلصميتا

لبسفيها الأكثئ البلاد بعض ففي ثئتلنن، اليوم المسالمين بلاد أن وأظن 
قمعتاده لأما العإمه؛ يلبس كان س والثني بالعكس، اللأي بعفس ول المايم، 
قالثنة أن إل ئفيدا ال1هنةراا، لباس عذ ش بل ما، يأمر لم ولهدا ءهدْ، 

أنفلو}ه لإتا، يكون أن ولا ينتادونة، الناس كان U الإ؛ائ يبغ أن القاس 
نوافقهم،ولا حرام هذا قلنات رجال، وهم الحرير لياس يحثادوف صاروا الناس 

هذاقلنا: الممن، عن النازل الياّز يلبموا أن الرحال اعتاد ي ل كا ولو 
نواممهم.ولا لحرام 

*•هصى•*

١٩-

الخاصى؟المزمخد الزمن لس كفيها الخاحر س اضر ضئه هل \ذمحق: 
فإمافيها" الحديث، صح ~إذا للمؤمن الهمم فصمه نواء، ليستا الحواب،; 

فإنهللفاحر؛ المتر صمة وأما صدرها، إل ابنها الحنون الأم كصم وحنان رحمة صمة 
بعضهايدحل حتى أي: أصلاعه، ئمحتلمؤ حتى مره عليه يضيق باش— —والعياذ 

هدا.من ؤلياكم افه أعاذنا الضيق، شدة من ببعفس 

وابن(، ٤٠٢٩رنم)الشهرة، لمي اللماس،بابجق كتاب، داويت وأبو (، ٩٢أحمد)أ/حرجه أ ا
•( ٠٣٦ )٦ رقم الثياب، من شهرة لبس من باب اللباّس، كتاب ت ماجه 



لق1ءاتاسالغمح ٢٩٨

٢٠-

نة؟ص هل الك شث الثوال: 
الخءء،U فهوخرام، واد، بلكن إذا إلا ثة الك الحواب؛ 

فهوئنة.فمط؛ اللون يعيث أوبثيء التكثم، ْع أوالحناء 
٠٠••©^©

ثيواسؤاسية:- ٢١
مثالصزب نرجو ع1نثة، ومق كمائثة ّق إل السنةت ثنمسم هل الت^والت 

وملميثختس ومررثا حماعه كا فلو كمائية، منة الثلأم ابتداء الحواب؛ 
لكلقليثأعيان! منن \ل؛لي فأكثر العين منة أم، كماؤة، سنة لأنه كمي؛ منا واحد 

لكهاهد0 الصلاة، ق التنبح ونيادة الئروعة، الصمة عل والغسل لوصوء، اق 
عإن.ستة 

©سمى•• ٠٠

نيانيساهلسصواض.:-  ٢٣
محلانبن فلأن مثلأت البيتر آل إل ينتمي سبهم إن يقولوف• أناس السؤالت 

الصالحسواء واجبناثحوهم، فإ طالب-؛، أي بن عل أوإل الرهرا؛، إل • فلأن• بن 
منهم؟الطالح أو 

٧^٠٢ولكي ف، آل من فهم الابماب ضخ إذا حال كل عل ض■' 
لكنواإذا لكن ذللث،، ل شلث، لا قيأهصمُ الئ ٠;^ لحق لهم اليت، آل الأن: 



٢٩٩الق1ءاوسونسائ 

هومن فهناك ادتةيمير؛ا، المسالمير؛ا من عثرهم عل حى لهم فليس أوكمارا فثاما 
•امحل مى لمرابتهم أحؤ؛ فهم غثرهم مثل كانوا إذا لكن مئهم، أول 

••هصق(••

اسمي؛سؤ حكم - ٢٣
محقخر عبمز هلا انمي للأم ذخل >رإذا افي قوو : ١^١٧

للتحريم؟أم للكراهة، أم للوحومحت، هو هل هنا الأمر ٢ رئمحزأءر 
هذاط _، عنلز«، ررلأ قاو: لأنه لا؟ أم  ١٢^.هو هل لا، الحراب: 

اتا.ب؟ِمن الزمحتتان صارت كان ؤإذا الم 
ئة.المني تحو أن عل الضا؛ وأكي الئلإءُ، فيها اختلث 

واجبه•أنما يرى وبجهم 
كانوتئم- أله وعل علنه اض -صل الم لأن ري؛ بالوجوب والمول 

رريم،هاوت لا، هال! ا>أصثتأت،؟«، له1 فقال فجلنل، النجد رحل فيحل نحطب، 
يقومأن وأمره الخطو هؤأ الرمول دةنن ؛، يهءاُار ونحور ركعمن، ئصل 

الخهكواّمت،إغ ا-ئته، است،إع عن بالصلاة ينشغل موف صل إذا أنه مع فيصل، 
7آن*افالمول بواجب، إلا واجب، عن اشتعال ولا واجب، 

ثبلن،أن قبل ركتن فالمركي المسجد أحدكم يحل إذا باب الصلاة، كتاب الخارىت أخرجه )١( 
بركتن،الجد نحية امتماب باب ونمرها، اغرين المصلاة كتاب ت لم وم(، ٤٤٤)رنم 

رنم)أاثما(.
يصلأن أمره محلبح، وهو حاء رجلا الإمام يأتما إذا باب• الخمعة، كتاب الحائكات أ"مجه )٢، 

(.٨٧٥رنم)نحطب، والإمام التحية باب الخمعة، كتاب ومسلم; (، ٩٣رنم)• ركعتن، 



لق1ءاءاك1بالنمح

ا-اثمعة،يوم الإمام كدحوو يالوجوي-،، الموو يضعف قد الأشياء بعص لكن 
فإنهللطواف؛ الحرام المجد الإئسان وكدحول يصل، ولا ظي إل يصعد فإنه 

بنكنب قمة ت مثل الوجومح-،، عدم ظاهئها ثقايا أيقا وكيلك يصل، ولا يهلوف 
٠،ث؛تتودهر الناس فقام السجد ويحل فجاء عليه، اض تاب، حتن لآ.ةثئ مالك 

القوولأن بالوحويط؛ المنل يصعق، مما فهدا رمحشن، يصل لم أنه القصة وءلاهر 
منأن يقتفى بالوجوب، المول واجسج، غبمر أو لواحب محردا انتا ليس بالوجوب 

الإنسان.فيه يتوممؤ الاحتإو ْع الإؤم وئوت فهوآثم، يمل ولر جلس 
أمهوللتحريم هل أل; تولا فاجثثه، الثهي ووذ إذا عامه؛ ثصيحه وهدم 

لللأنتحتامتؤ؟ أم هوللوجويت، هل سأل! ولا فاسنه الأمر ورد ؤإذا للكراهة؟ 
وأطعنا،سمعنا يقول،ت أن الثهي نبع ؤإذا وبمنل، وأطعنا، تمعنا المسلم؛ يقول 

أهوىهم ورموله. اممه لأمر انقيادا الئاس وأشد بنفسه، نحاطر ولا ؤيرك، 
تثءيثمبمهملهء آس إل دعتأ ^١ آلثؤ؛ءيرا مد ءؤإدماَثاذ، الصحاية وهم إيانا، الثاس 

[.٥١]النور: ألمئيمقه عم ؤؤليكا ؤممتأ سمتا يقؤلوأ أف ثئم 
افه،رسول يا يقولون؛ لا بثيء ه الئئول أمنهم لأ.بممحإذا فالصحابه 

ثمالملاح، فاطلٌت، مباشرة، يمعلويآ ل الأمتحتابإ؟ا أم الوجوب، مصدُتج هل 
ولرنوله.فه طاعه واجب،؛ غر أو واجبا كان مواء المأمور هعلت، إذا إنلث، 

ومتا.أمنا افه شراغ ْع وصرت قوة، وإي،انلثخ إفراثا، يلبلئ، ازداد 

ألثئثوءغيْل•افه ومل، مجاللئح، بن كعب، حدث باب، اكازي، كتاب، الخاري• حرجه أا 
وهاحسه،عالك، بن كعب، توبة حديث، ياب، التوبة، كتاب ومسالم: (، ٤٤١٨رنم)افمك>متزأه، 
رنم)ا<ا"بآ(.



بمدايقإوايقاءالستؤن 

لأوجوُس،اهو هل ،؛ JUثم ووثوله. افه أمز نجع إذا مئهم والإساف 
هوهل يقول؛ النهي نجع إذا معل، أن مامور أث احي، يا للأنتحباب؟ أم 

الآمورمعل ولم الإنسان ثووط فإذا ثزك، أن مأمور أنت لشحريم؟ أم للكراهة 
للامتحبات؟أم للوجويت، هو هل نبحنات حينئذ تورط إذا عنه، النهئر يرك ولر 

الطاثة.عل ؤإياكب اشَأنييننا ناو 

:u^ljkUljخيراخلاممزضعشالثبق1ت(باوأ،،رات' ٢٤
الشركينجيع وعل، الدراجات، أو الئيارات ساق بلاديا ل يوجد النوالت 

)القإر(،مى أويعكر هدا محور فهل جوائز، للمائزين وتكوف تجا مبما يدمعوا أن 
حزا؟جزاؤماه 

لقولالمساقات؛ هالْ عل العوضر أحد محوز لا إنه هدات عل جوابنا الخوارب،ت 
؛،أوحافر؛ارثقل أز حفه ٩^٠٠ ّتبى *لا وسلم'• آله وعل عليؤ اٌّ ~صأ، اللمي 

بحوز•فلا المسامة، عل المآحوذ العوض هو الباء~ت ~شح والثتق 
جهاد،دراجات الدراجات وهدم جهاد، سيارات الياراُت، هدْ أن قرص لو 

أحرجالثاس من سحصا أن لو أما والإبل، الخيل تسبه لأنبما بأس؛ لا ت نقول فحينئذ 
أنإما اشن، المتعل صزز لا هنا لأنه به؛ بأس لا فهدا السباق، ق للفاثز جاتزْ 

أحزجالذي للرجل نقول هل لكن ممامت0، فيه وليست، يعثئوا، أن ؤإما ينلموا 

اش!والن(، ٢٥٧٤)رقم السبق، ق وا>ب، الخهاد، كتاب داود! وأبو (، ٢٥٦)؟/ أحمد أحرحه )١( 
رقموالرهان، السبق، باب الخهاد، كتاب عاجه! وابن (، ٣٥٨٥)رقم بق، الباب الخل، كتاب 

(٢٨٧٨.)



هدْعن، يرب ماذا ينظر هنا حلال؟ أم حرام ابائزْ إحراجك إن اباترْ• 
عليهاترب ؤإن حائز، فيها الكافاة مدل محظور عليها يرب لم إن المسامة، 

-محزام.عليها المكاهأة مدل محئوئ 
المهوروالابن١،إل تودي واليارامت، للدراحات امه المهده أن فلوهزصنا 

الأموريقدر لا الذي الثبات بعص لأن مكافاة؛ ويعطيهم سجعهم أن محور لا فهنا 
بغثرؤإما د)الدوران(، ؤإما ُ—)الممحط(، ينشر بإ إما بالسيارات يلعب لمده 

أعالهم•عل يشجعوف لا فهؤلاء ذللث،، 

٢٥-

يالناK_،صل وشخْس ركعاتنا، وعدد الكسوف، صلاة كميه نريد السوالث 

والعوذتم؟الإحلاص مورم فيها وقرأ ركعتئن 
اض!إثاء ما السسمخت 

وكوفوالمهر، المس كسوفا هو الكسوف، صالة مسبح اولأ* الجواُب' 
خارجا\>ت\ ولهاكاف وععويفهم، لإنذارالنامي، العادة؛ عن، أمرحاوج والثمي الشمس 

أنأجل مذ هذا قلت، العادة، م، حارجه لها صلاة تعال اش منغ العادة، عن، 
للويائع.مناسه الئراغ كون ق عغبجل اض حكمه يعرف 

عل،ينادى هذا وقل، الإحرام، يتكب^رة فيها الإنان ييدأ الكسوف وصلاة 
3،بل، منجد، مر ق ليمؤ، واحد مسجد ق النام، ومحمؤع جامعه، الصلاة الناترت 
هوالأفضل،.هذا الحامع، وهو واحد، مجد 



الاتاءاستوذ،سائ

المن0،طويا!ةت طوي1؟ طوياثه سورة ؤيقرا المائ، ومنا الإمام يكمث ثم 
ئتلوثلم- آبه وعل عليه افه -صل اللمل لأن ؛ الطواو وز أوالعمراف، آو أو 

بعديركع ثم القيام، طول من عالته منييا صمط الصحابة بنص إن حتى ذلك، 
وللث،ربنا خمدْ، لن اممه تبع فيقول• رأته، أوغ ثم طويلا، طويلا وكوعا هذا 

طويلأركوعا يزلإ نم ١^؟^، يوف ^^١ طويثه طوياله صورة يمرأ ثم ١-^^، 
بمقدارالحمد ولك ربنا حمده، لمن اش محمع ويقولت ان°غلأ نم الأول، يؤذ لكنه 

اُبموسمحبجل السجدتي بتن بجلز ثم كالركؤع، الئجود ؤييل ينجد ََثم 
ومهلل*ال>ان>ه يم 

يمثل،U كل ل دوثبما أما إلا ظها، الثانية والركنه الأول، الزكثه هي هده 

اممهرمحول فعل هذا لأن الصلاة؛ بعد ؤيدكرهم الناس يعظ أن وينتعي 

ولوكانذللث، عدا وما الني عن الثابتة الكسوف، صلاة صثة هى هده 
إلصحيح غيث ت يعني صحح، عيث فإنه هيألأةهؤئمُ الرسول إل مزموعا 

ثاد،ٌوإنإلكنه منان، ثلاث ري ءقيأأصلأْؤئ؟ر أنه ورد ممد ؤإلأ الرسول 
واحدة،منة إلا س الرسول عهد ل يمع لم الكسوف، لأن بشذوذه؛ حكمنا 

آحرل الهجرة، من عثرة عام موال من وعشرين تسع يوم j الشمس حمت، 
أبيه-عل محمد بن إبراهيم موُتح يوم ذللث، وصادف ءثي\كلأْؤئ!م الرسول حياة 

كلياحوفا المن حمت، اليوم ذللث، ق — الرصوان وعليه والسلام الصلاة 



لق1ءاتاسبالسوح

ذلك.أوشبه وحاس، قطعه ب1نرا الصحابه: وصمها حتى 

انجلتحتى سصم_ء1، لم واللمي. ادجلأؤْ، يتأحر ؛، ٣١والكوف 
ققيآئالآ0ؤئم قاَم وص ساعات بثلاث أعلم~ ~واش صلاثه ومدر النمس، 

فممدمالحنة عليه عرصت ءديآئخؤئو؛ر، والثار الحق عليه عرضت اقام هدا 
الآ•حرة،ق يكون الحنة نمم لأن ذلك يشأ؛ لم لكثه عنب، من يهلما مئها تأحد 

وحطبعينه، أمور وحصلنا شحها، من حوما فتأحز؛ النار عليه وعرضتا 
عظمه.حطثة 

العفليم،الحلدث، -يذا ويعتموا طتموا أن المند,؛ن عل بجب نقول• ولهدا 
أوالحنوف،الكسوف، يم أنه — الأمحمج ~ْع الإسلامية البلاد بعض ل وأسمع 

ازرإل نحرج بعشهم أن وسمعئ يصل، لا وبعضهم الأيام، ككق يوم وكأنه 
اغنائهم ق يقولون ماذا أذري ولا ويعز،ا لبجرب:بما، ، الدفوفومعه 

الكسوف،،صلاة هي فهده اليع، من هو أدعيتهم من وكثير هده وكل 
ركعة، JJkiاكا ركوعا يزيد أن محور ولكن الصمامتح، من يكوف مجا امثل وهي 

الثنة.به حاءلم، ما الأفضل لكن الصحابة، بعضن عن ورد لأنه 

ذلك؛عن الإعلان ينبغي لا أنه أرتم( يوم بعد الكرف كاف إذا والإعلان 
معتاد٠أص كأغرا وصارائا الناس، عند وورما فينمها حئئ، عنها أعلن إذا لأنه 

ؤيكونالكرف عن يعلتول أحرى،، منكله أوجد عنها الإعلان إن يم 
ّكقبل عوذ كإ ؤيصل، يتعجل الناس نعص وبجن، لأ صغرا جرئيا كنوما 

فإمالمين، ولكنه عنه أعلن ؤإذا يثلهر، لم لكنه اتكسوف،، عن أعلن تشن أو 



اواق1ءاصسائ

صإوا«رار،وامحوفسسلأن لانحوزالخلأة؛ 
قئ.لا لكنه اشنحف أن بمض: النم، أحياناثرائبه الفلك 

أئش،إلا إله لا أن أشهد ويحميك، اللهم ّسحاثك يغم، اش بارك 
أثئكو٩وبإيئ.

••هسؤ(••

ومنم؛١(، ٠  ٤٢)رقم الشمس، كسوف ق الصلاة باب الكسوف، أيواب الحاري؛ حرجه أا 
(>٩١١)رنم الخامعة، الصلاة الكسوف بصلاة النداء ذكر باب الكسوف، كتاب 



هاءاتااب1بالسرح

.سءاماحاوواءو،ساضا 
ئ—محسى— 

آلهوعل الين، حائم محمد يبثا عل وأتلمم وأصل العالمتن، وب لأله الخمد 
تنينأما الدين، يوم إل بإحان بعهم وش وأصحابه، 
لماءب) عئها انمر اللماءات من اقة يند والثتون الواحد اللماء هو يهدا 

شهرئ الئادس هو الخميس وهدا خميس، يوم كل بم والي المفتوح(، الابا 
ه(. ١٤١٨)عام الأول ربح 

الطور؛صرة بن u_uUi  J؛

وئدع،ةل، اللب كثاتحج ينمثر من ثيء عل الكلام ئ به بتدئ كنا با بتدئ 
ننجم.نثمتي< ل اث1نق\را ؤ0 الطورت ئووْ ل تا3قؤناقا افب مول إل انتهينا 

ساَكئنننظ ^^١ 'هاوأ امحو. عياب تبجم وريهل ليم' ءائثم يثآ دكهوا 
تثونهتامرتلأا-بما[.

أي:حال، ٢[، ]الطور:٠ يمك ؤثع؛!ت تعال؛ قال ثم 
لأنوءلماسة؛ وانشراح مرور ي انه عل هيثته ثدل والمتكئ متكتئن، كوبجم حال، 

ميتةأحس الهيأة المخمة الكرامي وهي مرير، جع والثرر دلك• عل يدل، الاتكاء 
علميها-للجالس 

والولدان.الخدم تصمها بعض، إل تعضها مصفوف أي: ؤمنغو3ذه 



اىت1ءالواحدواصسس

جعوالحور عم، بحور هرتاهم أي؛ ٢[، • زالطور: عمه عمر وتوويح!و 
كامشالتي فهي العيناء وأما والبياض، الحور والأصل عنتاء، جع والع؛ن حوزاء، 

الأعم.حان الوجوه، حان فهن وياصها، موائها ق العن جيله 

دريتبم(هتيإبمنيأأثّاط دريم محأبميم ءاثم؟ ؤوائ؛ُ، يرملأتتاذ' 
؛؛مثقنا -آبابمتي، دنبمم ؤانجمم ءائوا ُؤمحأؤ!و، ءَةقل• اممه مال ثم 

تبعاإي،انها يكون التحر والدينة بالإيان، ١^^ واسعتهم آمنوا، الدين لالطورتا'اآ[، 
جعلناأي؛ ٢[، ١ ]اللور؛ ه ديثمم 7؛؛ ^^^١ عَقجل* اش مهول الصعار، الدرية هي 

درجامم-ل تلحقهم ذريتهم 

الحنة،ق درجاتم ق بأنفسهم مستقلون يهم تزوجوا، الدين الكبار وأما 
التابعونالصغار الدنية أمجا ممرهم، ق فهم ذرية، لهم لأف يابائهم؛ يلحقون لا 

الاباءيواب من النقصن تمتلزم لا الترقية وهن.ه ابائهم، إل يرقون فامم لابائهم، 
يعني؛٠^١؟^^ لالطور:ا٢[، حمرءه تذجرقن ألتهم ؤلهدايال،؛ودرجاتم، 
بمدرالأباء درحات من احصم بمال؛ ولا حم، تلحق ذريتهم إل يعني؛ نقصناهم، 

ثاَثتث١^، ثيىءَةو تن ءتلي-ُِ تذ ١^٠! ^٧٢ يقول؛ بل الدينة، درجات رفعتم ما 
رهنفاته واحد كل إل العاماJن؛ جع ل عامة قاعده هذه ]الطور:اآأ[، يجثه 
منماء من عل قا3قهاق اه من فضل فهي الزيادة أما ميء، منه ينقحن لا بعمله 
عتاده.

تسرملهم1لت

تعال،اطه أمدهم تنايثمؤدزه ؤأحم ؤةا-دد-هم تعاق؛ مال 
منبه يتفآكه ما وهي ه الأبد، ؤإل الأمال، إل مستمثا ءaإاء أعهلاهم اي; 



وق1ءاتااكاواالذمح

ث\زقؤتاقاف، وقدظ ؤيستلدونه، Jشتهومح مما جأ•' ؤول،اءمنعابممونه المأكولات. 
وأمروه.وأفروه اللحم من ما؟كون وئوأشهى ط؛ر، لحم بأنه اللحم هذا نؤغ 

ه:ئأنت زث* نومتا لا تعال؛ مله ثمين 

ؤَكؤؤبمه١)^ أنل إل أي; [، YT]!^:■ه غتاَختا ؤبمت؛لآمة تعال؛ قال 
الوأنا والانثراح، الأنس سبيل وعل المداعبة، نبيل عل بعصا بحصهم ينانع 

ويمحا نو ه ومعنى؛ الخمر، كأس بما والمراد تالطردت'آآآء، ه ئأيث وثُ محا نو 
الئ،كر-بما نحئل الJنتا حر ءإِل الJثا، حمر مذ عئئل نا -با محتل لا أنه i ثانث 

علJنضهلم يلغو لا اي؛ تأثيم، ولا لعو، فيها ليس الأحرة خمر ولكن وافتديان، 
بعض.عل بعضهم يعتدي ولا يتكلمون ولا بعض، 

قهزه؛قاف إؤب ووقدث مال؛ سرص 
علزهي الخن، أنل عل يتردد أي؛ ]_؛Y[، ٤^١^ ؤو>يئ، تنال؛ تال 

التامةبالخدمة لهم مهينون غلمان أي؛ ]الءلور;أأ[، قه،وه متكئين ئررهم 
علوعن والنار، الرياح عن محفوظ أي؛ لالطورت؛أ[، قكونه ذؤ ^مم المربمة 

ال.ْ.يف؛jt دلك، 

تئسثريجتتال:

صارأي؛ تالطور:هأ[، َئكؤثه سى ءق دتئيم وأقل ؤ تا3قوكاق؛ اه يقول 
لوجهه،لة مقابل وهو معه، يت،كلم الأدب، وجه عل لكن بعصا، يائل بعمهم 

أي;^٠١^١^ تامه، ومقابلة بأدصح معه وكلم بل يستدبره، ولا له، حده يصعر محلا 
[،YY:_I]أفنا ه الدقا أي:ِفي مده ً=فنا ويا تعص، بنمهم محال 



الأقاءاماءاوواّز،سائا

[،YU:j^l]ه آلنثومِ عياب نومثا عشتا أئث ؤثس، اف، عذاب من حايفن أي! 
النار،عياب أي• ه السثوب عذف ؤوأوئ، عفليمة بنعمة علينا أئعم أي• )_( 

ِفيودلك الممر، هذا إل مل أل مل أي؛ مره ين يكنا ما إؤ 
علظيف.' عر يهلملمق الJءاء لأف وناله؛ يعتده أي؛ [، YA]؛_:ؤةوئو»ه ١^^١ 

الموال.وعل العبادة، 

آشثاذعؤمح، رتحظم وهاد ؤ ؟١^^١^ افه قول المادة عل اؤللاقه فمن 
[.٦٠]غافرتجهمدايمثت^^ه محيحلؤن عيسادق عن دننتك؛رون دؤإذآليمت^ 

هعق ، سأهش؛^١٥٤وإدا ؤ تعالت قوله ففي الثوالت يمعنى الدعاء وأما 
لملهمي، ولإؤهئوأ ل ؤتشيبوأ دع١ن ^١ أفك دعوه ييب نرمحب 

]المرة:أخ\[.

كالصلاةالعبادة! دعاء يشمل ثد.عوةه مل منح حقنا إما ؤ فقولهم• 
كانؤإذ دعاء، هذا كل الأرحام، وصلة الوالدين، وبر والحج، والصتام والصدقة 

افَ؟الخابي:^١نمد 
كذلكالدعاء، بمعنى الخيالة لهذه هدا فكون عذابه، وأخاف رحته، أرجو لقال! 

يعلمونلأتم افه، إل إلا يلجوون ولا افه، إلا يسألون لا مسألة، دعاء ؤنن.عوةه 
•ثيء كل عل هوالقادر وأنه إليه، مفتقرون أمم 

ؤمنوالرحمة، الإحسان الواسع أي! [، TA:j_jyi]هوأليرانيم،ده ؤإده> 
والإحسانالخطاء وامحح لأو% أنه وانمى: الأبنية، من الخال للمآكان الئة ذللث، 

وامحد•

ت\زقوماقبعباد؛ من يشاء من ما يرحم الثالخة، دوالرحمة أي؛ 



لتا ٤١٠

ل،اطه ان أيقا وفتها الجى، أهل يمم بيان الاياج ثب؛ قيئ 
فيهتحي مان، الكر؛م المزآذ هدا لأف الجؤ؛ أهو ثعيم يكر النار م عداب يكز 

جحيمفيه يكر اdقين، سمإ فيه يكر ؤإدا النؤ، فيه يكز الحر فيه يكز إدا ايمحاق؛ 
قرأإذ والرجاء، الخزف يئن القزآن قارئ الإسان يكوذ حى وهكذا الكافرين، 

وهذا.•يذا تادقرقاق^ اممه فتعبد حاف، العذاب قرآآيات ؤإذ زجا، النعيم آيات 
إيهالاوركا>ت،، من الناجvن الحنان، أهل من ؤإياكم يجعلنا أذ ثعال افه سال 

قدير.ثيء كل عل 



٤١١اسءاماءدواسمذساس 

اس

حكمالتسةسحالابذضالدراسة:- ١ 

ذييحة؛أذبح ال ي بجرر نهل الدراسة ل الأبناء أحد نجح إذا الئوالت 
ءغ؛ول؟ف ا وشكن الابن، بنجاح احتفاء 

يدعووليمه الإئسان يصغ أن أحدهم أو الأبناء، نهج إدا بأس لا الجواب• 
وتشيطاللابن، وتشحعا ت١نلئؤناك افه بنعمة فرحا ابنه؛ وأصحاب أحبابه، إليها 

ة.لَ

*•هصى••

هنداليوربأحدالواله:الإحرام أصية ٢- 

ايام،متة هناك يبقى أف ونحب وسام؛الهلائر٥، النمرة، يريد رجل الئؤالت 
مندلك ل فهل ؤبعتمر، مكه مته، فبمرم الثيل، ذي محقات إل نمبمري 

اف؟حفظكم بأس، 
بميقامت،،يمن أف العمرة أراد لإنسان بجل فلا بأس، هدا ل تحم، الجواب• 

وعته الئي لأف ءو_ْ؛ ميقامث، أو ميقاثه، كاف مواء إحرام، بلا ؤيتجاوزه 
والئنرْ،الحج أزاد ءن عثرهة مذ عمحهذ ش يلذ لهذ، ®هذ و٠الت الموامت، 

ةنكهااأُمن ؟ ICaأهل انشأحس حنث، ممذ دللئ،، ذو0 كاو ومذ 
تلم وم(، ١٤٥٢)رنم والعمرة، لسمع مكة أهل مهل باب كتاب البخاري؛ حرجه أا 

(,١١٨١)رقم والعمرة، الخجه مواقيمتإ باب الجج، كتاب 



اق1ءااتاسبا1سيح ٤١٢

ذام؛نلكنوا إدا الخال، هذا بمثل ابتلوا الذين السلم؛ن إحواق أنمحح ؤإف 
عغيجلهوافب إل زبة هو الذي الأصل مرادهم يجعلون لا نلهأدا العمرة يريدون 
النمرة،ؤيودون مكه، إق ؤيذهبون القات،، من بالعمرة فثحرمون الأول؟! 

لكنماعات،، أرع أو ساعات، ثلايثج تساوى لا والمسألة جدة، إل ؤيرحعون 
اك؛ءلانولالإنمانضاني

منين3لاإق حن من اجر له الثمرة يريد مكه إل بيته من ذهسإ الذي فهذا 
منمحرمه جدة، هو الأول ازاد فيجعل عئرمه، الشيهلان لكن يرخ، أف إل بتته 

منه.محرم الذي القات مى إلا العمرة أجئ لة يآكون ولا العمرة، 
شؤونلهم كون الذين اللمن لإحوانتا إرشاد توجية أولا أوجه لذللث، 

الأجئلهم ؟كول حص أولا، بالعمرة يبدؤوا بآن الحمرة، يريدون وهم دة، جل 
يرجعوا•أف إل محونمم من بمون ن جذ 

ينغأف ١^٠^٤ أو الخ يريد وهو بااJقات، نر إدا لإلسان محل لا ثانيات 
الذياكاتخ إل ارجعوا ثء: ثلما المقاثج، نحاوزا أمم ثدز فإن منه؛ الإحرام 

لوبموا المدينة، اهل ميقات عند ~مثلأ~ كانوا إدا فهؤلاء منه، وأحرمجوا محاوزتم، 
محرمواأو ل،كلم محل ولا المدينة، أهل ميمات، ارجعواإل نقول' عملهم، وانتهى جدة، 

الرنول،لكن الأصل، جد أهل ميمات هو الثيل كان محإف الثتل، ثن 
ثدزأممفإن مه؛ ي أذ م نجن، كالأصل به م إذا الثزعئ جعل قياصص،أ 

واجتارك نس أف نءهأسء العلياء يكز فقد منه، وأحرموا الئيل، إل وذهبوا معلوا، 
الممزاء.عل ؤيورعها نكه، يذبحهاي فدية أوالحمرة؛لإمته ا-ني واجبات، من 

••)محسلأى••



٤١٣النة وادسوذابمد الواحد ايقاء 

ازذنفب؛ياااسحواسل:- ٣
البخل؟وُين ينه المرق وما هوالثح؟ ما الئواوت 
ليسفيا طْع مع يحلا يكون التح لكن متقاربان، والبخل الثح الخواب! 

فهوع؛رْ، عند ما ؤيطلب عنده، ما يمغ والثحح عنده، ما يمغ فالبخيل عنده، 
المرق•هو هدا تلتهم، أف تريد كالنار 

الواحثة،النفقة ولا الصدقة، تزج ملأ عنده، ما الإسان يمغ اف التح 
الدثا.وراء ينهث، فتجده الآحرين، عئد ما هويطلبا دللئ، و؛ع 

نجث،ما يودي لا لكنه يدم،، او النال، يأي أذ بممه لا فرث،ا الخيل، اما 
البخل.من ويبحا دما أشد فالثح عليه، 

••)هصق(•*

محإجايجامممةإفىظ1ٌمات:٤- 
كافإدا اكبمة لكزأة الزواج دعوات، -محضور اقح، محيله \ذث}ٌ: 

وجزءوالثاق والصدر الظهر إحراج من افزه، ألب1ة عل الزواج هدا محتوى 
مننيل وانمزمت باركت ؤإذا وبدت، منها نخز أنكزيتح فإذا المخي، من 

الزيجاتوبالدات بالدعوة معثتة كانت، ؤإل الإحابة عدم قوز مهل عرصها، 
بحورمهل الوثت، ؤمن استعدادا، الأمواو مى لها ؤيمرف ؤاحد•، ومت، ككولِفي 

الدعوات؟هده إحابة وعدم بيتها، ل البقاء لها 
يإنمنكر، هناك كاف إدا وعيرها! الزواج دعوه ل قاعدة راسأءطيالث، الخواب! 

المنكر،لتغيثر الحضور؛ علميه وجب، المنكر، يعو اف ينتطح حمز إدا الجس_ج كاف 



لقاءاتاك1بالسوح ٤١٤

زفافإل الئنأْ دعت فإذا هدا، وعل امحور. عليه حرم ستطيع لا كان ؤاف 
الألبسةأوكاثت سخيفة، بأناشيد أو نير، أو بطبل، صرب ثن منكر عل يشتمل 

قثبمى أف عليها نحب أنه بمعنى؛ تالم_،، أذ لها نحون لا هإثه •محت»وةلأ ة ألبفيها 
الدعوة.هده نحن، ولا بيتها، 

ذللث،؟أسته وما وابن، كأخ لقريب، الزفاف هذا كال إدا مائل• يقول، قد 
تيذاثقوم ألا استعداد عل كنت، إن له! يمال قريب، لأقرب ولوكاف نقول؛ 

ولوفيه، أشاركلث، فلن ^٢؟ عل متقى كنث، ئن والرأس، العتن فعل المحرم؟ 
لنحامل بعضهم الناس لكن الثر، مداخل من ممر -قيم هدافعلوا الناس أف 

عم،هدا خال، هدا ابن، هدا أخ، هدا قرييح، هذا يقول! الحثم، الشء هدا 
علثئتمل التي الأعراس هدْ لوقاؤلعوا والناس رصا، كل فوق اممه رصا فيمال؛ 

ادمملركوْ.
••هصى•*

الأنر،وثوابطها:حكم- ٥ 
١^؟ول ٠لاءة ق  LlXi\ئز ما الثوال: 
بمعصية،أمز إدا انه افه، معصية عر ق الأمر وئ طاعة ِق الصايهل الخواب؛ 

خويبعد إلا صلوا لا أو العمأعة، مع صلوا لا مثلا؛ مال فلو يهليع، لا ٠ 
ولاسنع، لا فيمال؛ ذللث،، أسته وما الخمر، اشربوا أو لخاكم، احلقوا أو الوقت،، 
هالكإ الأمن لأف يئدْ؛ أف الأمر وئ من يمحصية أمز ئس كل عل وبجب، طاعة، 
يتح.أذ أحي محكمه ؛، أحي،،ر ؛ ٧٥١))٥^١٤ ءفي4الصلأهؤآقهمت الني 

٢(.١  ٦٨)رنم نحل، لا الح ي شروطا اشترط إذا باب البيؤع، كتاب البخارىت أحرجه ( ١١



٤١٥النة بمد والسين اثمواحد الحاء 

الأمروئ يطع أف الإسان عل فتحب معصية، فيه ليست، الذي الشء أما 
٧١ؤيأث؛ا قال؛ تعال اممه لأف ءغ؛ْل فه طاعه دللث، ق الأمر وئ وطاعة وحويا، 

الإسافإف قننا! ولو [، ٥٩لاشاءته مم ألأم وؤؤ، يجول وآطعإ أق أطيمأ ءامتوأ 
وأمافوصى، الأمر لصار له، اطه أمر قنعا إلا الأمر وئ بجع أف علتي نجب لا 

وئكأمر يأمزهم الأم، ول عن ثواب لهم والرؤساء، والمدراء والأمراء الوزراء 
الأب.معصية عم ل يaلاءون الأمر 

إدانقول؛ فيه، تكن ست، جدار -بميم الأمر وئ أمر إدا ادنال؛ سبيل فعل 
_5sjأف عليلئط نجب قإثه يأمرك؛ لم ثإف ميمه، أن فعليلثط معيبا، الخيار كاف 

أحد،عل وتمهل ميمه، لم هإف الخيار، فاهل.م الْنلوير؛ر، عن والخعلر الأذية 
من.محا فأنت، 

لجتلي البيت، نفس ل الزراعة كانت، قإف الست،: أمام الزراعة مسألة أما 
كانالبيتر، حارج كانت، ؤإل حصا^iL^،، من بيتلث، داحل لأف طاعته؛ عليلثإ 
الصالحمن هدا لأف طاعته؛ عليلئ، نجب أنه فالغناهر ~مثلأ~ الرصيف عل تكون 

واحدا.مظهرا البلد مظهر يتكوف أف الأمر وئ أراد إذا العامة، 
••هصى•*

ط>راثمراواج،وص،امات:٦- 

أذم،،أن وأريد اء، نغناء فيه أخ زواج كال إدا الشيح، مقيله الثؤال؛ 
نجرر؟مهل حرجنا، الغناء ومت جاء فإذا 

ملوتحشى ئم، ^فه وله ل القريسم، كاف إذا فظ: إز، لا الخراب: 



لق1ءاءاكاباإذتوح ٤١٦

محضرأنه فيجوز به، بأس لا مهدا خرجث، الذكر جاء فإذا فاذهب؛ الرحم قطيعة 
حرج•المنكر حاء فإذا له، ؤيارك الزواج 

•*ؤصي••

-٧

مدمحوز لا مول! أثاك به أثق لا شخص من ممعنا الشح، هضيله الئؤالت 
صحح؟هدا فهل الأخر، والتشهد الأول، التشهد ق التكبيرة 

إثتمول1 لكن هور، لا إثة موو،ت لا يحن صحيح، عير هدا الخوابر! 
تكبيرةبين تيز أنه اومول عن ورذ أئه اعلم لا لأني، يننع؛ لا 

القيام.وتكبيره الخالوس، 

الهلويلوالانتقال التكبير، فيه يمد الهلويل الانتقال قال! العلمإء بعص يعم، 
إلالقيام الئافي• والموصع الثجود• إل النزول الأول* الموضع موضحين! ق عندنا 

دليل.ص لا امتحاك قاله فإنا ئدا، نتع الوقوف، 
لالماموء؛ن،فادالة فيها السنة وهدم مواء، التكبير يكون أن التق أل ارى قاليي 

واحدا،التكثير كاف إدا لأته هو؛ المن ليحرز نمته يشد شخمى كل أف وهي 
محلس،والمأموم أوقادا، وهويقوم، جالتا، الإمام يكر فربط غافلا، المأموم وكان 
كالأمعلوانة.التكثثرات هده عل صار متميزة التكثيرايت، لوكانت، لكذ 

••ؤصؤ(••

سالإصفياضطشالإءاديح:٨- 

الاجتهادية؟المائل ق الإنكار ل الئاط ئز ظ الثزال! 



٤١٧النت بمد والسين الواحد الاق1ء 

لاقوزأذغسة، 1صث لأب فيها؛ يكر اسة ائل المأن الضابط الخراب: 
التاويلعشل لا صرثئا نصا حاك فإ الغملمية، وأما النص، الإنسان فيها يتعدى 
الئاط.ص ئدا لايكر، ءاِنئ التأرل، كشل دليلا حالف وئ أنكر، 

اووصفاته، اف، أنهاء ق مواصعه عى الكلم نحئفون الدين عل نكر ولهدا 
علميةفهي أشياء، ندحلها ال يمكن لا علمثة، أموو هده لأف الأخر؛ اليوم ِفي 

محفة.ح١رية 

وإ0عليه، أنكر واضحا المحن كال إدا أيما: فينفلر الاجتهادية الأمور أما 
فته.لايخكر ءإِن4ُ التأؤيل؛ عشل غ،نواضح كان 

أنهينى والثائر ناقضن، أنه يزى أحدهما إبل؛ لجآأ أكلا رحلان ذللث،: ومثال 
قاميلو الأحر، عل أحدمحا ينكر هلا اجتهادية، عملية المسألة وهدم ناقضر، غثر 

هدهأف أنا فأعتقد أمامي، وصل الوضوء، ينقضن لا أنه يرى وهو أكل الذي 
يكوفأل كرز ولهدا باؤللة، غثر هي له بالننتة لكن نظرى، ل باطلة، الصلاه 
نظرهj، لكنها باطله، نغلرى ق صلاثه أن أعتقد وأنا حلفه، اصل إمامال، الوجنر 

صحيحة.

•♦هصى••

مبية«وصوه1ضاسب:٩- 

الكذب؟وبتن محنها الفرق وما اورية؟ هي نا القوال: 
انهق صريح والكوب فناهزه. عناك ما يلمظه يريد أف التورية: الخواب: 

الواقع.بخلاف تكلم 



لق1ءاتالاباهتوح ٤١٨

ثم.لا وهل،ا آحز، ثنى يفهم ربإ والثامع 
عندكوديعة ظ11أعن إساف حثمك فإذا إليها، ان الإئمحتاج مد والتورية 

هذ0حد وهال! دراهم عندك وصع إئسان أي! الوديعة؟ تعرف هل وهالت لفلان، 
أعطنيومالا1 إليك، وحاء )انباحث،( مى ثحص عليها واحللع وديعة، عندك 

،:_lJمحيي؟ لست، تقول: الأن؟ محدك هي هل لملأن، محدك الي الوديعة 
ألسمهم وهو محونا فهدا وديعة• محل>ى لفلان ما وافه وتةول،أ فتحلق، احلفج، 

وهذهمنا، لا إثيائا، فيكون موصول، اسم )ما( أف تريد لكنلث، ميء، محدك ما 
محاكورية•'
علأما فيها وا-اءكم محل، ولا ورئته، يصح ملأ الظالم، أما صابهل، وهناك 

عليهيصدهلث، ما عل ر١يميتلثؤ اوحدي.ثات ق حاء ولهدا حمبممه، يعتمده ما حشسمإ 

لمينمعه،والمفللومينفعه.التاؤيل، مالالفلالمحذا مإدا ا. صاحثالثإاار 
حاتزة،التورية إن مال: من الم؛ فمي مفللوم، ولا ^^1، ليس من وأما 

اذنجنر اف الإئوأن حائزة، عتئ أمتا والثاحح حائزة، عيث إما يان،: مذ ؤمنهم 
يرنا حلاف، عل الأم ير ثم ١^^^، اتحاد إذا الإنناف لأف صرمحا، ؟قوف 

فهدهمفللوئا، كاف إذا لكن الفلن، فيه زأّاؤوا بالكدب، الناص اتممه كلامه، مذ 
قحما ريال، بمئة يطالبلث، إئان حاء فإذا لالحوادُثإ، ية يالنمليل والظلم حاجة، 

ريال.مسة له محيي ما وافه يملت،؛ القاصي، محي ونحاصمي ؤيال، مئة له ذمتالث، 
ءلالم،وأست، وريستج لكن ^^—،، يمن• إناد-ا أنه اردمن، ؤإدا القاصي، أمام يمي فهن•؛ 

التورية.تنمعلث، ملأ ءلالا، كنت، ريال. مئة له هدي الذي وافه لونويّتنات يعني؛ 

١I ٦  ٥٣رنم)التحالف، نية عل الخالق _؛j( باب الأي،ان، كتاب لم؛ محرجه أ( 



٤١٩واسساس الواحد الأتاء 

ظاأ1،ليس وش جائزة، مر وللظالم حائزه، للمفللوم \كث°وغة أن والخلاصة! 
حزام.أيا والثاحح الئامء، J؛J( حلاف عل مظلونا ولا 

)محيى•• ٠٠

حمفارتراءةايىسمماثس- ١٠
الخهرية؟الصلاة ق يالماتحة الماموم قراءة حكم ما الثوال(! 
والرئة،الخهرية ق واجب المانحة الماموم قزاءة أن أرى الذي اُبمواب• 

يد.حلاذ مثل! قراءما، من فيه يتمكن الذي الوقوف يدرك لم لمن إلا نقط ولا 
الرضع،زيب وض الإمام ُع أويدحل عنه، ثمط فهنا راج، والإمام الإمام نغ 
عنه.سمهل فهذا الإمام، نع يركع ثم بمرأإلاآيه، ملأ 

ص،فلأبمأذمحأهافييوامحرة•
هذالأف بمر؛ ولا يقرأ، وهو فاقرأ للقراءة، وقتا ييع لا الإمام كاف وأدا 

٠مسسحى 

••)محيى••

م1ةاممفوإنىاو،،إاءم؛اسملآة؟-  ١١
ذكرصحة وجه وما لها؟ مهلل الصلاة ق الثناء إل اثلمر هل الثوال،! 

الثناءالنظزإل محور انه )الإنصاف(— كتاب صاحب —ويكره الأصحاب بعفن 
التجشؤ؟عند 

عنه،الهي بت، بمل والإنسان الصلاة ق الثناء إل البصر رفع الخراب! 
عندأبمائهلم رهعهم عن أهوام ررليكه؛ئ قال،'• الئئ. إف حش فيه، والشديد 



رق1ءاتالاىائمح ٤٢٠

طمتاهؤإدا محرم، الصلاة ق الثماء إل البصر رفع أو عل يدل الحديث وهذا 
هدالأف بامحلله؛ صلاته كول أف دلك من لزم الفمهاء، عند المعروفة القواعد عل 

يفضىبخصوصها العبادة ل عنه النش والشء بخصوصها، الصلاة ل عنة منهي 
بللالئلأة ل الياء إل البصر ريع إو وقالوا: الظاهرة، ذهبت هدا نإل يللأما، 

صرج.الهي لأن الصحة، من بعيدا ليس وقولهم لها، 
مجالمتجشئ لأن مالوا: فان،ا الجشؤ، محي ذلك البجاء ١^^، ول 

منزخ" من يزذي لئلا وجهه؛ ^٥٤ أف فينغي الغال-،، ل كربمه رائحه مئة 
الأحاءفيهم.اسن،محسا

إنعاإلالشمال، ولاإل الثم؛ن، لبمزإل وجهه الصقن 3، المتجشئ لأف أولا؛ 
أحدا.يؤذي فلن الأمام، 

الهلوال،،فيؤذي ضيرا، يكون التجئوقد محي الياء إل وجهه ري إدا ثانيا: 
الصلاة.ق القصار محي يكونون الذين الهلوال أكثز ومجا 

مخرتاصار دللمنالثرع، ي:محطيه الأستتاءؤا هدا لحال، آكل ضل 
البْللأنش الفلاة، لحال ل وم الياء إل البصر ذمع أف فالصواب، ئزد. عتر 

جدا.قوي بالبهللأن والقول فيه، الإنان يردد قد 

من( ٤٢٩رنم)الصلاة، ق السماء إل البصر رفع عن النهي باب الصلاة، كتاب ت لم مأحرجه ا ' 
رء.بمد.مريرة أي حديث، 



٤٢١ائةاءاماءدوامجذ،سائ 

حة|اج4عالراةثنرراج؛- ١٢

لكرة ثكل عل روومهن لنغر جع من النثاء بنص تفعله محا القوال! 
النارلمأهل من ارصنقان الحديث! ل الوارد الوعيد ق يدحل هل الرأس، موحرة 
عايثات'كابيان نئناء الئاس، بما بمربوذ الثمر "كآدياس بياط- معهم لوم أرجما؛ 

نجدوولا الجنة، يدحلن لا ائإثلة، البمت، كأننثة روونهى مائلات، نملأت 
؟٢١١٠٠وكداثدا محة مذ ليوجد رنجها يإئ رنجها، 

به؛باس لا مهدا ثرده، ذللث، بند ثم للعمل، رأسها المرأة جع أما الحواب٠! 
للمحاحة.م، محئلأ، ولا زيأ، هدا تفعل لا لأبجا 

الم،؛ل داجل، فهو إل لكف لإف الترين، ّنيل عل، وجعه رفعه وأما 
علكاو ؤإذ فوق،، يكون والشام البمت،<، كآننمة اررؤوثهرا النبي.! لمزل 

قاماالقوق، إل "هرج أذ ثريد المرأة كايتر إدا منه محير لكنه داخلا، فليس الرقبة، 
النظر،ذل العباءة، وناء من ثزز زثتها، عل وجعته اللوق، إل حزجت إدا 

الثوق•إل الخروج أرادت إذا عنه فتنهي 
••)محصى••

علتهإئأمُلأمامها؟امةالأسء -  ١٢

قال!وصالح، نوح قوم فيها الثه يكر عندما الشعراء ئونة ِفي القوال! 
عادقوم ويعدهم ١[، • ١-٦ • لالثعرا»:ه فآه لمور لم ، ١١٠إي . آمثلؤث يبج مم 

رنمالميلان، المائلات العارJات الكاسيات النساء محاب والزينة، اللباس كتاب مسلمت أخرجه !١( 
(٢١٢٨.)



لق1ءاتاسو،اهمح ٤٢٢

اوالفللمة أصحامت، قصة لب يدكن ولز لوط، وقوم صابث،، قوم وبنيهم هود، أحوهم 
السسسا؟فإ أحوهم، شعسا 

محاهغائلم -أفإلاق الأعراف: ق أحرى آية وِفي الخوابج: 
وهمالأيكة، أصحاب، هم هؤلاء الظلة أصحاب، ان دللث، وسبب [، ٨٥لالآءراف؛

)أخاهم(؛فقل: أقوامهم، إل الأحزونمهم أما )أخاهم(، مل: لم فلهذا غوقومه؛ 
هوالمزق.هدا الدين، ق وليس الئسب، ق أي• 

••ؤصق(•*

ضماداةالآجاسبمبمس،(؛-  ١٤
النافدةالعهإلة من الحلان، لأصحاب، يقولوا أذ الناز اعتاد الثؤال: 

رأىفإ لم، مغير يكون ربإ وأحيائا وكذا، كذا أعطتي محمد يا محمد(، ئ) يسنوتيم 
فضيلتكمِفيسا؟

لكنرفيق. يا صديق يا يقولوف: الأحنيية العإلة أن أعرفه الذي الخواي،: 
.بدوأنالأاز^لآلهدموا.

حضفه، عباد كلهم لأمم اطه؛ عبد يا يقول: أن هذا من حير عندي أنا لكن 
أحن.لكاف اطه، عند يا إل عثرُت، فلوأما طه، عبد الكافر 

••)قصي••

:۶^١^١٠زكاة حى( - ١٥
زكاة؟من المرأة حل ل هل القوال: 
والعار،المستعمل المرأة حل أف ١^٤،؛ امحوال مذ الراجح المول ابواب• 



٤٢٣

تجبذللث، كل للأجرة، والعد وأنفقت، منه واعت< احتاجت، متى للحاجة واشحد 
بنعمرو حدين، ِفي دإد4 دلك،، ق الأدلة -محوص بل الأدلة، لعموم الزكاة؛ فيه 

اشهايد وِق لها، اثنة ومعها افب. ومول آتث، امزأه أف جدْ عن أيه عن سعسسؤ 
ماو،1لا، هالث،! هدا؟<،، ركاه رراتعط؛ن لهات ممال دمس،، من علغلتان مت٤تان 
محألمتهن^هح1عتهنا، دار؟«، من سواؤين الؤيامؤ يوم بمإ افه أذبمورك ر'أبمرك 

٢•^"^^١ ع،؛؟3ا ض فا ت ويالن الني. إل 
قوي.ؤإمناذْ الثلاثة، أحرجه ا،لرام(رأ؛: خمِفي)بلوغ ابن ا-قاففل قال 

الحديث،.علم ي تنزلته عئهل أحد لا حجر ابن والحافظ 
بالعموم،وهومزيد صحح، إسناده إل الحدين،I هدا ق باز ابن الشيح وقال 

لأيوديقصة، ولا دمت، صاحسا من ررما مس-لمت رواه الذي هريرة أي حديث، كإق 
علتهاهقأحي مذثار، صماتح له صمحث، المامة، يوم كال إدا إلا لحمها، منها 

كاليوم j له، أعيدت ثردت ئإ وظهرْ، زجبسه لحب بما ككوى جهنم، ثار 
وإماالجؤ، إل إما نجيله، قيرى العباد، ق/؛ يمص خص نته، ألم، حمس؛ث مقداره 

!دام«ا".
الامحللاقهل.ا فممتثى دمؤ، صاحية هي الدم، من حإ؛أ عندها التي والمرأة 

الوعيد.هن«ا ق لحولها والعموم 

كتابوالترمذي• (، ١٤ ٦٣)رنم الحن،، هووزكاة ما الكنز باب الزكاة، كتاب أبوداود! أحرجه ( ر١ 
رنمالخل، زكاة باب الزكاة، كتاب ت اني والن(، ٦٣٧)رقم الحن،، زكاة ق جاء ما باب الزكاة، 

)ا<يأآ(وحنهالأبلّ
(.٠٦٢ حجر)ص: لاين الأحكام، أدلة س ارام بلوغ )٢( 
(. ٩٨٧)رقم الزكاة، ياغ إثم باب، الزكاة، كتاب لم! مأحرجه )٣( 



دت1ءاتاسو،السوح ٤٢٤

للاسعالأعد إذا كالثياب هدا ثإئ ذلك، ِفي زكاة لا إنئ ثاو: تن وأما 
ثمابلؤلب والقياس النص(، ئمابلة ق العانإء)القياس يميه ئهدا فيه؛ وكاْ ئلأ 

به.يوحد لا الاعتبار، فاسد الص 

محيازكاة«رأا، الخو رريزلب ثاو: الئي. أف ر من ثه امتدلوا نا زأثا 
نلكمفته او بمص لأف المعنى؛ حيئ مذ يصح لا ص ثم ه النكب عن يصح لا 

بالاتفاق.

كلاشان،، إذابمغ زكاة-محها همج )؛( ١^١٥١م الزا-بم، أف فالصواب 
مالعندها كال إف ثإ المئه~ ؤب ؤنصف اثنان ~أي• العثر رع وقزج مومه، نثة 

أقارب،مذ أحد أن رزجها، عبجا وأحرج عندها، ؟كذ لم نإف ماله، مذ أحرجت 
الزكاة.وآحرجتر الخذبمدرالزكاة، مذ يآكذدلك؛اعت، لم وأل بأس، ملأ 

عندهايبقى ولا فنتثد، الحن مذ يع بان ألرماها إذا يايل* يقول، قد 
وجه؛نتمذ دلك عل فالحواب ثيء؟ 

زكاة،فيه فليتؤ ~ولو؛قاليل— اثناب عن مص إذا ا"مب أف الأول: الوجه 
فيها،ركام لا حراما وثإنون وأربعة النصاب، هو هدا حراما وثإنول فخمة 
جراما.وئإنون يكفيهاأربعة فه فالحمد 

كافإذا الدراهم؟ ه ام، قزن،ثئ فاي ائال، ولومدكل نقول: أف ءاتا: 
سمصهاينمصها الزكاة وصارت، ننة، كل زكاما أزج وقلمنا• دراهم الإلنال عنل• 

وهدا؟هدا بيذ ^3، فأي كلها، الدراهم وذمتر لوئزصنا، حتى تقصها، 
)؛(أحرحءالوارغطنى)آ/'ا«ا(.



٤٢٥اىرقاءارواءلاواسونبماوائ 

ضيقمحت، »)U ائي Jjي أنه اوهمج اأنن1ة يشر نأي 
الآفاُت،من ممتعه امآ، هذا ق الركة لها ينزل ريإ تعال اممه وأف ، مال،' مذ 

أوماؤينكره، لأحد أوتعثره أومرنه، حلثها، ُضياع الرأة شتل فقد ؤإلأ والضياع، 
ذلك،.ائب 

المائة؛يوم لها ظلا سيكون ئإيه الخل؛ هدا عذ الصدقات، ائت، إدا ثم 

ائتإذا شن ذمثها أبرأت ومد بثارمؤ، وليست غانمة، هي فه فالحمد 
مترقية.وأصبحت، الزكاة، 

••هصى••

وأثرحهأااضقة، - ١٦

عندهأف ل حكى شخصا إف حتى العقيمة يوحر فيمن رايكم ما السوالت 
مض:وما ويوزعها؟ عنهم يذبح وموف الأن، حص عنهم يم، لم أبناء ثلاثه 

ورعاكم؟الأ4 حفظكم بمتقيمته«أم، مزءس ®العلام 
يبنيولا مزكية، منة واما واجبه، لت، العققة ال الصحمح الحوايب، 

اشيم، وأرجوأذ ®يقرص، ءالاأ أخمد الإمام إف تركها،"ض للإسان 
٢(. ٥٨٨رقم)العفووالتواضع، امتحبابه باب والاداب، والصلة اير محاب لم: مأحرجه )١( 
واممران(، ٣٣١•رنم )ا//إ،ا، حنان وابن (، ١٧٣٧١رنم ، ١٤٧)؛/أحمد أحرجه )٢( 

ملم.شرط >، صمح وقال: ( ١٥١٧رنم ، ٥٧٦/١)والخاتم (، ٧٧١رقم ، ٢٨٠; ١٧)
الألبانر.وصححه 

الدباتح،كتاب ماجه: وابن (، ١٥٢٢)رقم العميقة، من باب الأضاحي، كتاب الترمذي: أحرجه )٣( 
٣(. ١٦٥)رنم العقيقة، باب 



لق1ءاتاسالذمح ٤٢٦

يرجولكل إدا بإ ئميد >'>'و0و-زضاا أحمد! الإمام قول لكن مق، أحيا إيه ، عليه® 
قانه يعرف وكن4 دراهم، عنده لست، وهو العميقة، عليه حلت، كإمان الوفاء، 

قوقتها ل العميقة واعمل امتقرض، له! نقول فهدا الئاس-ا، صيأتيه الشهر آخر 
•السابع ألوم 

والدينئنة، الحقيقة لأف يتقرض؛ فلا يرجوالوفاء، لا الإي الإسان أما 
واجب.قفازه 

ثاء~إن فهدا تبماوف، لكنه يفعل، أف نيته ولكJحإ عير، بلا أحرها من أما 
الثابعوهواليوم وهتها، ف يتجها تن أجر من أقل أ-برها لكن علها، يؤجر اض- 

وهذهالئلاثاء، يوم العقيقة تكون الأربعاء، يوم ِفي إئنان ؤلد فإذا ولادته، من 
فالعقيقةالأربعاء، يوم ؤلد يإف الحقيقة، تكون ولادته هبل الذي اليوم ل قاعده! 

يومولد ؤإن الإئجن، يوم فالحقيقة، الثلاثاء يوم ولد ؤإن الثلاثاء، يوم 
جذب.وهدا الأحد، يوم فالعقيقه 

السراء،عل العفن يوئع إليها، ويدعو يودعها، أن فالأصل التونيع، أما 
الئنة.وسيرن الثنة، يظهر حتى ؤيدعو؛ الخ؛ران، وعل 

لوالديهيشفع لا مرتس إنه العلم؛ أهل بمص مال، ررمر؛سبممحمءؤ® ومش؛ 
معنىاحتالف،ِفي ،روقي ا! وقال القول، هدا صعم، القيم ابن ولكن القيامة• يوم 
يلوابديه. الثماعة عن هومحبوس طائمة! همالت، والارتبمان الحين هدا 
الوالدالولدِفي ثماعة هإن محمى، لا ثظث وفيه أحمد، الأمام عليه وثبعه عطاء، هال 

١(.١ ٠ / ٤ ) الخلاف من الراجح معرنة ل الإنصاف )١( 
(.UY_)_;بأحكام ا،لودود نحفة )٢( 



٤٢٧الأق1ءارواءدواسرذ،سائ 

القزاتاتنائر زكيا فيه للشفاص لنز  ijوالدا وكونه الخ5س، من لأول ليت 
عنوالد عتي- لا يوما ؤآنثؤأ تم' أيم؟ ألناس كأ؛؛، ؤ تعال؛ مال وقد والأرحام 
عرىلا تجثا ؟ ^^١٣تعال؛ وماو للمان:"أُا[، ستثاه ؤإلدءء عن ثوجاز مؤد ؤإدءء^ 

روميأى أن مي، ^jc تعال؛ ومال لالمرة:هأ[، ه سمته  ١٣٠يمق وي سثا ممى عن نس 
منإلا المامة يوم لأحد أحد يشفع ملأ [، ٢٥٤]اJضةه شفثعة ولا حيت ولا فيه بيع لا 

عملعل موقوف الشماعة ق — ~محاد4 فإذنه ؤيرصى، يشاء ش افه يادن أن بعد 
ليتومنزلته افه عند قربه من الئاغ ؤمن ؤإحلاصه توحيده من له المئفؤع 
أبوة®.ولا بنوة، ولا ^١؟، مشمحمة  <مستحمه 

)محصى•• ٠٠

١٧-

منهاتجا أحد منها لودأحا ثصنطة نلمتر ارإو ، ٧٥١رسول دال اJثوال: 
الحديث؟هدا معنى فإ ؛، معاذ®؛ بن نني 

صمةفإن صحته؛ تقدير وعل العائإء، عند مشهور الحديث هدا الحراب؛ 
صمتهاأما مجل.رها، إل ولدها يضم كالأم وثممة، رحمة صمة للمؤمن الأرصن 
دفنإدا الإساذ اف أ-محر البي،. لإف بافه— —والعياذ عداب صمة مهي، للكافر، 

اممه،رب؛ يمول؛ ربك؟ من له; ررمقولأن أصول؛ ثلاثة عن يسألانه ملكان أتاه 
يثاليتم، اوجل هدا ثا ق؛ قئولأن الإنلأم، دني مميل: دينك؟ ثا لة؛ مقولان 
هزأتقئول: ^^،؟  Ujممولأن؛ ه افه زثول هز »مئول: ^؛ ففلم؟« 

رنم، ٣٧٩)U/جان وابن (، ١١ ١٤رثم ، ٥٣٢سند،)أ/ف رامويه بن إّحاذ، أحرجه )١( 
آاام(،والمهقيفينمالإبجان)ا/ياأ،رنمأبمم(.



وق1ءاتاساهتن ٤٢٨

النافقأما هذا، وجوابكم جواي ينعل أذ افه أمأل وصدقت،(، ثه فامشت، اف كتاب 
ضثقأذوى،راا، لا هاة، هاة ءهاة فقول؛ هذا~ من ؤؤاكم اف "أعاذنا أوالمرتاب 

شدةمن بعض ق بعضه يدخل — باش —والعياذ أصلاعه نحتلف حتى اشر عليه 
الفأ.

للمؤمن.وصمها المرتاب، أو للكافر، الأرمحن صم ين ممري 
هالبي أحإر معاذ بى سعد لأن الحديث، ق معاذ بن معد حصص وقد 

ئبم،رى:بن حسائ 3اَل ء مم«رى، ين ث المش »امحز أنه: 
بثابماإلأسشنمرافصأجل>تج اهترعرش دما 

وكانالأوس، سيد كان ءإيه عفليمة، مقامات له رمح؛.بمثة معاذ بن وصعد 
بنمحي حكم ^، ينزلوا اف عل، قريظه بنو لم امتولثأ قريظه، بني حلماؤْ 

الذيأي بن اممه عي. النافق^ن رأس مثل معاذ بن سعن، يكوف أف منهم ظما معاذ 
ندظ^بمتة معاذ بن معد وكان معاذ، بن معدن ننظر مالوا؛ اكهوذ، حلفاءهم أمن 

ليعودهالمجد ق خيمه الثني له فصزب الخندق، عرؤة ق أكحله ق أصيب 
كئرجلا ®اللهلم لآ.بمه: مند مثال ءفييأدةلأةؤئمُ البي عند غال لأنه هرب؛ من 

بمممهاليهود ومحي ص عنه، افه رصي ، ٢٤١٠^^؟،بني من عنتي مئ حر محي 
رمماكر، وطاب الشر ق المسألة ز باب، المة، كتاب، أبوداود: (، ٢٨٧أحع.)إ/أحرجه )١( 

المحيحين.ل غرج الحديث، وأصل (،  ٤٧٥٣)
(،٣٨٠٣رقم)رة؛هبمن، معاذ بن سعد منام، بابج الأمار، منام، كتاب، البخاري: أحرجه )٢( 

٢(. ٤٦٦رنم)نظ^بمع، معاذ بن صعد فضائل من بابه الصحابة، فضاتل كتاب، لم: وم
(.٨٦للمرد)؛/ والأدب،، اللغة ن، الكامل )٣( 
عداوقال،: (، ١٥٨٢)رنم الحكم، عل النزول، ق جاء ما بابح المر، كتاب، الترمذي: أحرجه )٤( 

صحيح.حسن حديث 



٤٢٩اية الواحدواسنؤذبمد الاقاء 

أملوئا خمار، عل التبوي المنجد من ئه وجيء إله، الني أرمل 
علمن وأنزلوه إليه فقاموا ا، شئد'كلم((ر إل للصحاث; ه اللمي قال 

عنوالصحابة عفيمحأصْأئم واش جلس ^ للمحاكمة، جلس يم الحار، 
يإلهال! ->ت5مائ،، عق ^^١ ثولأء إف له• ممال يساره، عن وينوقريظة يمينه، 
يحكمفيهم حكمث ؛رثمد قال؛ ١^^، نمى وأف اiماتله، ثنؤ أف أخئم 

اiلك((ر٢ء.

ممالعغ؛ةل افه يرضى يا لحكم لكئه حلفاوْ، أم بع صارم حكم وهدا 
قوقتلهم الحكم، هدا فيهم ومد انم،®، بحكم محهم لحكمثر ُرلقد اش 

لسعدالعرق من الدم انبعث، ذللث، ثني يم اليهود، من رجل مبعمئة نحو المدينة، 
يزثعاذوتوق.

بتيمن عينه اممه أقر حش يمت، فلم دعاءه، اممه استجاب اش! راسحال 
مئهاءلوثجا اأحديث،~ت صح ~إن اهم، همال يلهذا حكمه، إل ورجعوا قريظة، 

أخدلتجابجاطينس«.
^؛؛١١وسحانلث، اممه، ثاء إذ القادم اللماء ؤإل اللماء، هذا انتهى هنا ؤإل 
إليلث،.وأتوب أستغفرك أنث،، إلا إله لا أذ أفهد وبحمدك، 

'٣(، ٤٣رقم)رجل، حكم عل العدو نزل إذا باب والسير، الخهاد كتاب أحرجه )١( 
علالحصن أهل إنزال وجواز العهد، نقض من قتال جواز باب والسثر، الحهاد كتاب ومسلم! 

(. ١٧٦٨)رقم للحكم، أهل عدل حاكم حكم 
(،٣٠ ٤٣)رقم رجل، حكم العدوعل نزل إذا باب والجر، الحهاد كتاب الخاري: أخرجه )٢( 

(. ١٧٦٨)رهمم اليهد، نقص من قتال جواز باب والستر، ابهاد كتاب ومسلمت 



لق1ءاتااسائسوح ٤٢٠

ق1ءاثذيوامحساضا ق
ء=ا

وأصحايهآله وعل محمي يئنا عل ونلم اممه وصل العالي، رب لله الخمد 
بمد:أثا الدين، ض إل بإحسان بمهب ومذ 

;-،٧١)لقاة نمنى ام القاءاُت، من المئة بعد والقرن اكاق القاء ص فهدا 
ربحشهر مذ عشر الثالث ئوالخمثس وهدا خميس، يوم كل ل تمم واش المفتوح(، 

الأووَعامصا؛اه(.
٣^١^^٠ج ض؛إويم 

ُءءََْ  يتمم يإ بالكلام الئابقه، القاءات، يه نتدئ كثا ما القاء ثدا يتدئ 
\كرو.اتهثاإوهاَو ش \ي الآياتج شم 

إنو)ته.'ملأ قكام أنتةعٍبيج ث-حقرثآ ؤ ُبتريؤنحال،• 
يهإحامو/لآعغهلاس:هآ[،

والتمييز:محأووقح، والثدكز ونثم-)يكز(، آله وعل عللمه افه -صل للمثل الختلمابج 
والإس•الجذ مذ إليهم أربك مذ يكر فمل• بثث رأف الثاس، يكر 

للمزمووالمكدثوف امم ^^م;يمحزنهساصوا
أي:ه ته إن1ني أشت، ٥ ةو>==ؤز ءؤ تعال: اممه قاو محنوف، او كاهذ ائه ب. 

والكاهذ:محنون؛ ولا بكاهن لنث، الوحي مذ علميك أُزو بجا علميلمثا ربك بإنعام 
مشهورة،الخاهالك ق ااكه1وة ولكثت المستقيل، ق المعييان عن محر الذي هو 



٤٣١اىق1ءاثذيواصسئ 

الساءإل الجص يصعد ثم ومحدثه، شمة الجن من  ٢١١^؛،ان للأنيكوف 
عنعنت، عأ؛إ هدا فيكول الكاهن، هدا عل ثه وينزو السإء، ق يقاو ما ينتيع 

سمعهما وع هإدا ٢، ممره أشياء عليه يزيد الكاهن لكن الأرض، أنل 
فوقع•شممبل ثيء عن أحن لأنه قومه؛ ق عفلتأ صار الثاء من 

والني.ءخاةظلكاسإذَذ،صاد.ييضلأئثاسم،لالمقبل. 
الكهافلأف الكهاثة؛ مى محمد ُه جاء إما وهالوا! وكدبوه، المشركوف رده بالوحي 
المنآل،يشبه منجؤع بكلام ياتوف أيصا الآكهاف ؤاخمأ فتقع، الش؟ ض تجروف 

كلامالو.3، قال آلأئشآامحه؛لأا 
ولاأكل،ثرب لا من أعرم كثفن اطب، رمول يا قال• الإى الثابغة، بن حمل 
إحوانمن هدا ارإما و:. ١^٠ ممال( ٠، يطوأ دلك ئمثل ٢، انتهور ولا يطن ولا 

لأ،ينمضشىشح.
محوف،إنه قالوا: م ذلق،، الله هممي كاهن، إنه ه: عنه يقولوف أم المهم 

هدهه، محئن ليي رش يبمتب أنت، ^ءا ممال: افه، هكدم ينرفح، لا نا يانج( 
ماأست،أصلها: و0كادنه معنى، ا،لفيال.ة إعرابا، الزائدة بالباء مؤكدة منفية الحملة 
للممي.الثاء،ثوكيدا زيدت، لكن محنوئا، ولا كاهنا ربلث، بنعمة 

الوسط)رأى(■اجلعجم الثيب،• من برعم ما عل ؤيطيئه ان للإنينرص ابى الرنح(• آ ١ ١ 
الوسيط)حرص(.انمجم انظرن بالباطل. يشلها أي: )٢( 
اللسان)هلل(.انفلرت والصياح. الصوت رغ الاصتهلأل: )٣( 
الهاة)_.انظر: أي:بجدر. )٤( 
والحارuنامة القكتاب لم: وم(، ٥٧٥٨رقم)الكهاظ، باب الطسا، كتاب البخاري: أحرجه )٥( 

الحان،■ء\قلة عل العمد وثبه الختلآ، قتل ق الدية ووجوب الخنن، دية باب والديات، والقصاص 
(.١٦٨١رقم)



تق1ءاتااكاباه1وح ٤٢٢

د؛ثآتونهتبمدوة ج مال: مله محي 
هايقولوف،بل يعني• *٣[، ثاتره^أم.حزقأ ختفب•' اش ثال ثم 

تق)بل( لأل عاطثه؛ لبمش أي بتعز مقطعه، المعربين عند تثمى هن«ه 
شاعر،آيقولول بل والممديئ؛ مقطعه، جاءت يهنا مقطعه، ويأق عاطفه، 

ص)الئا>(: ئ بجون ظ' وط/■ ي والإنكار لوبخ والامتفهام 
ار|لالخديثاث ق حاء وقدا حكإ، أحياثا ثعرْ ويتفئن مسمى، بكلام يأق الإي 

شام.محمدا إن فيقولول: ٢، وسأما((ر اثثان من ؤإل لحكمة، الشعر من 
،٠٢١٧•الل.هر حوادث أذن بؤ، نتظر أي• ؤئمثسدءه، 

ه،اشزاةمنه،وَوكوئمحو.
مولول!عفييألصلأْؤقلأر الرسول مومحت، يرموف كيث "والعياذ؛اش~ ائظروا 

إلقتل■ ؤد؛بآلمحمح؛ه وقولة• أمره• ويتتهي الشعراء، جنس من شام هدا 
بدلك،والئزاد متلازمان، ومحا ا،لومحت،، ص: ايوف إف وقيل؛ الدم، هو الوف 

ا،لييدة.ااهل،5ة الدم حوادث 

نىمذتو ه رقثإ ش ؤ تعال؛ قؤله شتر 
للتهديدهنا والأم ]الطور:ا'ا[، جواتثن( ف ^^٠^، ثعال؛ مال 

وتموتيموت شل وايظروا• ؤميبآلنويء؛ه، الساعر تأذ،ا ترنموا أي• والئحدي، 
الأمرفنل ءؤ/بمإه |دل، معارصت،كم؟ وتموت تموتوف أئتم انكم أم ذعويه، 

أيصا،منتظئ يانا أي؛ المرتين^، نى منهقر ٠^^^، أيقا، والتهديد للتحدي 

سدي:)إ/ههآرم؛أاي(.)ا(أضج4 
)مع(.الوسيط العجم انفلرت ممائه. أي؛ )٢( 



٤٣٢اصاثضراصسس 

للرسولفب— —والحمد العاقة وصارت العاقة، تكون 1رر أنتهلئ وانا انم ائتظروا 
وتلم-.وعلآله اليثعله -صل 

ج ٢١% ئأتثمأظمم| ج ويّو■ شن 

نميرالشلعه مممطعه، ئنا [، VY:_I]ئأم؛ثنه ^١٢ مالثعال؛ 
آتأمرهم١^١^؛؛، إل الأيل مى ائممال وهدا \و\حهإ.( بل والمش: والهمزة، د_)بل( 

١^ثام،هو٥؛^^؛إنهمحنوف..إنهكاهى..عقولهم^٩^، هأي؛ 
عقولهمتامرهم لا بل أي: مم»ثا-منه، ثم ^١٢ الحوانا! 7؛دا؟ تآمرهم عقولهم 

اإك؛رياءعثهم لكن حما، افه. رسول محمدا أو يعلم مئهم وكثثر خدا، 
أي:لالطور:أم[، ثاغؤذه مم ٠^٢ ^آم مال: ؤلهدا وكدبوا، ءآو\5ئوا بافه~ "والعياذ 
ظالوذ.منتدوف 

زادأي: آلثأءه، ثلثأ لتا وقأ ثعال: قوله ق كإ الحد، محاورة الطئيان وأصل 
[.١١لا-قاقت:ؤبحنتء• عنعادته، وارتفع 

ه:قنؤن بُ بل ئثوله> يمثؤث آم ؤ تعال: قؤله بر تق

هناه ووأم آحر، اهتراء أيصا هدا لالطورت"ام[، ثملينه يمين أم ؤ ثعال: مال 
وكلبااحتلمه أي: تقوله، أمولول بل واأمعثى: والهمزة، بنحص•)بل( مقطعه، 

وبعضهمعندْ، مذ واحتلمه ١^١)؛ هدا مول محمد مالوا: منهم ننم يعي: ئه، 
يومنوف،لا ^ بل ؤمهؤ0؟ا<،أي: ١[.لالحل:ّا• ثلمه'بمئر4 وثمأ يقول؛ 

بج؛لأفمافظلأثب
يدم.أي 



1ق1ءاتال،ابالصوح ٤٢٤

ه•صثدنيئ إنَلك>وأ تثيدء بمديث محأنوأ ؤ ينال؛ ئؤبه ضو 
أي؛تالطورت؛'م[، ه محشرنتئ إنَلكزأ نهيي؛؛ بمبٌث محأمأ ؤ ت ممال تحواهزإ ■م 

نحلول،كإ وثئطب يتكالمو0، كإ سك1م بثئ مثلهم، هأنت، مولته أستا كنث، إدا 
لأفمثله؛ بحديث ملياتوا عندك وهومن له مممولأ كنث، قإدا Jقولول، كإ وتقول 
ممزلئمحمد. كأو هإِذا ١^، الم يدم ي ^٠٢ أن;ا/ا يكن البمز 
والتنجيز.التحدي به وآلقصود للأمر، هنا واللام ظثأمإه ؤ مثله، مهاثوا 

استطاعواوما عجزوا، التحدي، عايه وهدا ه نثإهءإن'َلكزأ 
عجزوا،لكنهم المصاحة، وسلاط؛ن اليلاعة، أمناء ْعأقئم مئله بحديث يأيوا ال 

اممهكلام مئ هو بل السر؛ كلام مى ليس المراق أو عل يدل، فإثإ دل، إذ وهذا 
المعارصة،3وة ومع ه »شلنمنح إنَكامأ تثيدء تمحديث قأمأ ءؤ يال،؛ وقدا عغئجل؛ 

دللث،ثدل استطاعوا، وما مثله، بحدسئ، يأيوا أن عجزوا والفصاحة، البلاغة وقوة 
يسثلئولم يتموله، لم ونلم~ اله وعل عليه افه ~صل الله رسول محمدا أف عل 
لمثله.يأق أن 

علثدل والكرة دكنْ، )حديث،( كلمه؛ ه نثيدء ثمحديي قتأمأ ؤ قوله؛ وق 
ليونس:هُا[،فانوأ ءالاث افه أف أحرى آيه حاءؤ، لكي الإءللأ3ا، 

ايهق وجاء تهمدتّاا[، 4دريقّؤايم نئيدء سؤر بمشر يامإ قل آةزب4 يقؤلمينح وم 
هش ؤ ينال؛ ممال، القنآل، يعارص أن أحد ستطع لن باثه الإخبار احرى 

لالإماءس[،ه يخيب، ئأون لا آلقزم ^١ سثل ثأنوأ أن ء زآين الإص أنتم 
تةلالإ-راءتدد[، ه نيئا بمني، بمممم عك مال•ؤلهدا ولوثناولوا، حى 
عجزوا،ولكنهتر يمثيه يأدوا أذ اممه لأف ؛ 4J^J}يه قولهم؛ بطلاق الاذ 



٤٢٥اىقإءاثذيوصسس 

لصادين لكيوا إف أي! [، ٣٤]الطور:ه »شينأئ إنَلك>وأ ,؛؛^2 بمدئث محآزوأ ؤ
٢ ^١٠^iljl ، ثه.بحديث ناكأئوا موكت

ه:أييموث هتي أم عزسإ يذ غمأ أم ؤ تتاذ■' مله مسم 
هتيأم عميسع ين غمأ أم ؤ ت ألوث عق منتدلأ تعال اممه او حمم 

ثلوالهمزة، )ثل( بمش• ٌ~بد،، ما فيها نقول ه أم ؤ لاللور:هم[، آدكلةوبم-ه 
لا،والخوا٠ت،: ه؛إ ^أم حالؤ،، عم من أي: ثيء؟ عثر من أحلموا 

ض،أثاكنمَللمئئووسنيتحافي،
منله د لإ ٤^^، ثل أف النلاءُ أيغ ١؛^ الحب النية القاعاJة ئلأة 

العقلاء.عثها اص قاعدْ هدم محدث، 

حادئول،نحن أشسنات ق ثظزيا محدث من له بد لا حاديث، كل كاف محإدا 
أيزكدلك؟!

شقاأق م أذنر نن w؛2 آلإمي م أف ^>، ض■' افه محاو 
لسنلمنه وعئرين استن مل ض منه، عئرول ءمرْ الذي مئا الواحد لالإسانث١ا، 

مىلة بد لا حادث كل حاديوف، نحن إدا، عنه، يدوى ولا يعرف،، ولا مذكورا، ميتا 
محدث.

محديثج؟عتر من حلمنا ثحن يهل 
لاوكئ.نحق حواب ^١ لا، الخراب: 

الخالقونلأنيا؟أمئإ
غJتا٠كانوا ابجاب:لأ،لأيلمءأنثوهوا 



>قا«اتاك1و،اهمح ٤٣٦

إعئالق؟ أذ للعدم يمكن وكينن 
ظقوام م ج ثئأ؛موائثواينم ^١ ^١، بجث لا 
منهمأحد سطح لا عغيثل اممه وص إمحادهلم، عل مالوا حالما إهب أف /؛ Jiامثهلم، 

حالينهم يكوف ال لص( كيلك ؟كن ثم ^١ أمي، ان أبا حلمتي الذي إف يمول• ان 
مالواجس،مدثروف، مربوبوف، نحلوموو(، وهم حالهم، لهم كاف ؤإدا ث١زقؤناقا اض وم 

وحده.الخالي ض انه كإ وحده ينثروه واي( الخالق، لهدا عئصعوا أو 
مئرك~~وض المدينة إل، هدم هد وكاف مطعم بن( جبتر نمنها الأية وهذه 

محىنينأب؟محلأمحءنيِيمأنمحا
هزيثنمن قتلوا لنا، مر وثفزِ ش~، —والحمد وأصحابه اللمي. محها اسصر 

ام؛أهإق وامتئوا المدية، إل جؤ وجاووا رجلا ٌبءيرنا وأثروا رجلا، نبيتذ 
ءداْمز يمنهم بإل، مدام مذ محمنهم عليه، ومذ M امح، أطلمة مذ منهم 

الكتابه.المدينة أنل بمٌلت، متاْ من، ؤمنهم بامير، 
 C/.لأيةبدر؛ أنرى فداء يطلن، عفيمحآئأأقئلإ السذ( إل أمح، مطعم جبتر

oi  قريش،•يذ أبما والأنرى لرمح(، صم
مأئبجاضءنلاتي.:>كانصين

حئحو قصه ننلب لأننا له«رن، ^^؛-؛٢ الئش، هؤلاء و وهني حثا عدي 
لحلحم( مذ منة يممح، وأصبح أحارم، الطائف مذ ءفيياصةقمُ الئذ رجع 
كليقف أي، الثيوفج— ممملدو —وهلم أبناءه وامن الكعية، إل وصل أف إل نكه 
،،٢٠٤عزغترأن الأمارة( عل الك،. نى ما باب امحن، رمحي كتاب الخارمح،: أحرجه )١( 

(.٣١٣٩رقم)



٤٣٧الأق1ءاثذيواصساىة 

يهوأحد، الرسول. عل يغتدي لا حس الكمة؛ ارس مى ركن عل واحد 
أولوهو قوالئلآصمُ البن ثاو الإحاف؛ ئدا ^١^^' البن إل أختن 
هل وهش خثا عدي بن اسم لن'قان ٠٠بكزمه: قيأدقلأصمُ الئاص 

يجس،المثرين لأف ثش؛ بأم ووصمهم الأسرى، بالقنى ومصي الكنيى...اا 
تبع٣- -واه قظ ه، ظ له((. ١)^^ ١^، ادائط ص وس 

الأنزى.فداة الئئه:طلي المقالة بمْ 
هد؛بالإ يالتا الطور، سون؛ المثرين، يمزأل ءدؤألصأوئأقاوم الرسول وكاذ 

ثبيكاد جب؛وت ثال لالطور:هم[، آدكلمدنثه ئإ أم شء عز ين -ئلمأ آم ءؤ الأيه؛ 
الإيازل،ووثر ثال• ألحد، منها يتحلص أف يمكن لا ملرمة حجه هدو لأف يطثر؛ 
إلالكريم! المنآن ثأتثر ائغلن اطه! سبحاف قلميه، الإي،انِفي ذحل انه معلماه شب، 

العظيمهانممحه الاث لكنتوعسْ الثاعة، بم، j، ه اونوو لحاة ظ أنئ 
يىكادءاjثثممر.

الثوالهدا عر الخواد_، آد>؛إمبمه، شأ أم ع؛دسء ين حلمإ أم ؤ وقوله• 
لهمبل الخالقوف، هم ولا ثيء، عؤ من حلموا لا الأمرين، 3، لا سهولة: لأكل 

حجةكلها الممدمى، هات؛ن بمكر أن ينكى ألحد افه وهو حالي 
تعده؛لا iادا إدا قأثاأ تحلمن، حالى وله ثعم ثال: إدا لأنه كافر؛ كل ثدنغ قهئعيه 

مح،سوُ\ظوكوُ؟إ

•ه لابجمؤث بل، وأ'لأرما حلتإآاس٠ؤتي آم ؤ تعال: مثرملؤ 
إلالأيدي مى انتقل ]الطور:ا"م[، وأ'لأر»رره آلثتؤت ئلمإ أم ؤ تعال: قال 

الثتؤي،تحلعؤإ ب ؤ الناس، حلق من أمحث والأرض انإوات تحنن الأعق، 



اق1ءاتاساممنوح ٤٢٨

المإواتاخلموا ي نابماه،  jiئظ لأو لا؛ الحواب: نآ'محبم، 
حوأكزتس سألئههم وجن ؤ تبمدا، يقروف هم حى لا، والخواب• والأرض؟ 

يغرقوفلا ذلك مع لكذ لالز-مف:؟[، أشره ألعنير ئلتة0 لملأ وأ'لأنجا 
خلقِفي إيقان عذئم يز :ض: ه، لا.;مؤن >ل ئاو: وِلهدا اس 
يق؛ن-قتاهإعندهم كاف لو لأية اض؛ هو حلمهم الذي أف والأرض السءاوات 

برّامح•والإقرار البي. يمحييق عل المح هدا 
العظيمةالإلزامات هيج من تبمى ما عل الكلام ثمة — افه ثاء —إف وياق 

شاةزلن ظ؛هلم، الخثة إةامة أحل إن ثدا كل ص يا اشُ آلزم ١؛^، 
المناهشة.أوهذه الجائلة هذه ر\5ول اف بدون لعاثهم نبماتقوةئ\ق 

••ؤصء(••



ا،أساة

وحادجب:اسه م اسمم4او حكم ١- 

بعضهماولاد وله يرْ، أنزه عنده  o)jf؟أحد الشيخ، فضيله الئوال; 
وعندْوزوجائس، وأولاده زوجته واحدث محت حمعاؤ، محمول وهم متروجوف 

يستطعلا انه عئ يئج مناصحته وعند وخارجه، البيت داخل يعمل عامل 
طل1،وأخثوا لكفر، العامل هدا لأف عمحا الأولاد، مى عليها حوما خادمة؛ إحصار 

عثيمين،ابن الشيح بمتوى اخذ توف ويقول! المنالة، هده عن أنالك أن مني 
خزاكلماشُ;بجا.^^١^؟ 

أفبى عئ أف ه الثى عن حديث لولا فيك" افص "بارك أقول، الحواُب،! 
ص.لألأفاخا:ة النيهَ الأمدأو:او بن ص من ي ط_ 

ومحني؟إقول:تهُ ادي تا أدرى فلا أحثك، ئا ثدا 
محزم،معها Jحادمة يأق لكر! مول ؤريه سألته إي ئة! مز حال، ؤل وعق 

يعملأذ إما هو؛ حاجاته لمصاء المحزم والرحل البت، ل الأش الخادمه ة5ول 
لدينهأنلم هدا دلك،، أسته ما أو الئوق، مى بالحاجات، يأي أن وإما سائما، 

ومحرصي•

وزوجهامنلثة، ^٤^٠ الآل  ٧١وصمته ما عق يحادمة ياي أذ أزاد ١ ^م 
وأعداؤداورسوله، افب اغداء الغماز لأف منلمه؛ الزوجة كاست، مسبإإذا سكون 

الخطاُِ،:طي،تن غم ي \لأ:وعئ أثوئونى كي، ء وِلهدا لام أيضا 



ساتاكابالئنوح ٤٤٠

عمئ،إثه فأرمل ابوموسى، ممدحه ال1و<، يث محي مراث لكنتا ءبعل أف مئة 
Jlij : :٠ ٣٧دظ تن ُث\ة ؤلأتقخقوأ»لأيد«؛لأناهماو

مثلمة،يجد ولا جيد، الرجل هدا وداو<ت يائية، مرْ إليه ئأزنل ءعران:ماا[، زآل 
>اناثاثمائ،ؤئ؛«اا/ئمح،إيمح: 

داإ؛كمازأ•ماJنا؟ مطل هل م1ت، انه ميز أي: النصزابي«ت >رمات ومش: 
لأثؤث~وفقاأوالح•

حائمة^^١،؛!ق افه جراك ويقول،• علتك، يسلم إله هدا: لماثلك ثل إد0؛ 
فأيتالأل عنده الذ«ي الحائم أما الثوفي. ل لنمل ءرمها ومعها لليت، مسلمة 

بلائه.إل يرحل مشكله، 
••©ضى•*

-٢

المسجدالصعارإل أولأد0 اعتادإحصار الطس مص ا)شخ، فضيله القوال: 
ءالممبمث؛ن، عر يشوشوف ءبعلهم ^١ أوأكثز، أوأش -^١^، أنبع من ل الدن 

افه.المسجد؟ الأولادإل هوالئاط 
اشز،ل عقلمول والصثال اكسجد، عئصزإل اإئئير الضابط: الخوابح: 

الغالب؛وهو لع ومضهم لمسى، ومضهم سنوات، لحنس يميز بعضهم 
أشلن ذلك نأمع ٠، ^ ؛الئلأة إمأذ ١^٠ أنز وِلهدا 

(.٢٠١٩٦رم١٢٧/١انيهفى:)•)ا(أحرحه 
بالصلاة،الخلأم ضباب، ياب،اثلأة، داويت رام  ١٨٠أحمد)؟/ أحرجه )٢( 

رنم)ْهأ(.



٤٤١اسءاثضيستوذسائ 

ألإما ووق\ل.' اباوهم، يكلم ثئويش منهم وحصل السع يلعوف الدين الكبار 

ِم٠ <  »

أغظيعنم بلا اض م \مث »إل ١^؛،: م كلام نحز ناذا م القوال: 
ي''،ضمحلمااثزكالآمح؟

هوثةأف يزى الميم ابن لأف الأم؛ الئرلؤ عل تجمل اتجواب• 
وآنألمي، ق وأنس دالأم بملي دثا بو ءلهر ما ألمحش رؤ، •ثوم إثا ق، ؤ دعالت 
يزى]الأءراف:"اٌا[، ه لاهمة ما عزأسي وأن ثتلتنأ ح، أمزو ؤ ما أش ٥^١ 

افبعق الموو لأف دالأحم٠؛ والأحف ئالآنّهل، بالأنهل آكدء باد-< مذ أنآتا 
الإنامقدا كاف م ١^٤ أقو أبمه أنأنت، ، j-dئه ظأ:ضل خوة علم بلا 

افعل يمول بدعؤ صاحب كاف إدا لكن واسهى، ومات مسه عل محرره 
نالأ:م،اضلممحا.

الناحية.سْ مذ الئزك مذ أم علمم ثلأ اغ هل المزل كاف ؤلهدا 
افب،عتتاد ؤإصلأو اش، عل الكدبج ^؛، ٠۵٥لأما الئزك؛ مذ أعظم ماْ ضير 

مصيل.إل محاج هده الكمر ومنألة 
••ؤسؤ(•*

لأيناكم:)ا/ام.ءنربال،نامح الوسن انظر:إءلأم 



لقاءااتاكابا،وفتوح ٤٤٢

ءَْ َْ َ م  اناهثء\ئو\ببخ:فلأو٤- 
عئحلامه إف ويقول! د?؛.بمثق عخاذ خلاقه ينقط فيمي وأيكم ما السوالت 

محلخلأمحامح،وة؟

بجمةامتداد  iu.jعئ خلافه إو يمووت اثدي مى أنوف هدا الخواب؛ 
خلاقةِفي يطعن الدي إف أحمد الإمام ؤيقول ءثيآئ!،ؤئمُ، الرسول 

أهلهرُ^١^ من أصل الأزمة من واحد 
إكزا؛،بدون عئ وتايعة ئ؛])! خلاقة عل لموف الميممى كمح 

بالمهاجرينأررى مد محه يطعن الإى أف الحقيقة، أ ساقطة؟ خلافته إل نحن• ومول 
والأنصار.المهاحرين وعاب والأمحصار، 

••)محيق(•*

 -٥J٠)؛الماسف؛خاإبطاواثوباثو،واىسا٧^
٣إذاأنيصمLلمثنا ١^U^؟ مإ;طال نا الثوال: 

وآحزوليعأJئول ااناس قمص الكاهJن، به وأحتر ثيء مرق ٠؛^! الئنى؟ ١^٣٠ 
لاموف.

إليودي همدا لأف قور؛ قلا بالئخر، النحر وهوحل الأول، اما ابواب• 
ظاشزبافتجلأبمألبجءقاانماراصي،إذإنالآان 

وهد0يئقفوه، أن الحل من الئحز الئاس يعلم إل يمحي ممر0، وأموالأ حاترة 
كثرةلكن مرئي، مالفروهثا مامث، المنحور أف لوفدر يممتى! عفليمه. مفندة 

)ا(اظر:محمرعاكاوى:)أ/خمإ،بمبإ(.



٤٤٣الأق،ءاثانيواكقونسائ 

بنصلكن يالئحر، الئحئ يقص أف غور ملأ الأمة، عل عقيم صرر السحرة 
يزحصممد حدة عل حالة كل ددوس بحيث صزوزْ هناك كايش إدا مال! النيء 

افزرلأ:أزخ.ثإزالئ صزث، الشم ئدالأو زم ذلك،، ِفي 
روجتننحابع أف بمتطح لا رجل عن وقء'•' المي، ان نيو يلهيا 

الإٍنلأخ،)4 1.0وذ\ق لا:از، ٌ ^٢٠؟ أم بخت(،أمحلرااشُ )فيه 
٢.)اكوحيد(ر كتاب ق الوهاب عبد بن محمد الشتح مله 

الثخز٥يممى وربإ عظيم، صرر هدا ل ملئا~ ~كإ لأنه بدلك؛ لائش لكننا 
اماى.وبينهم بثآكه، والآحر دالئحر، أحدهم ميقوم 

ينثى^١ عنة، عائب لكنة ومع ثيء عن يير الذي أما الكاهن، عن هذا 
ء^0، نزى الدي أف أن ١^^، ^٤١^ ي أنه انجث نا يطن لكة ^١^ 

الدىالزجل ^١ علاله ٠^١ ملثخندا! ٤^٥؛ جنيا عنده إل ٠^؛ يقوو هوالئثب؟ 
صالح،الجى هدا أف ت بمش طته، علامه علامته كاثثؤ ^١ يظن الجى؟ أح؛رْ 

ممدمحدمه، الجى ار وص-أوأعجبه، نصيحة أو علم ي أحس!لته مد الإُمي وأف 
غمم الإنتثام.لإ زأة به، لأ:از ذبم، \و ذح'الإسلأمرءا شيح ذكز 
الصاني.الثش، عن قصه ودكن بتا، باس لا منزوعة، وبطريقة ظلم 

الوسط)حلل(.العجم انفرت ودكها- نمقها العقيم: حل *وثس )١( 
منمئا به أن ثقلن كان من به يعالج والعلاج، ارنة من قزب وص النثزة: من ئز-< أي؛ )٢( 

النهاية)سر،.انخر. ؤيرال- يكسما أي - اإل-اء من حامره ما عنه بيا ينر لأنه ننرة مميت الخن، 
(.اترئب:>ا/٩٧ب لابن التوحي. كتاب انفر: )٣( 

)إ(انغر:صوعالفتاوى:)ا\/ي«م(.



َ ٠ِ ضضهايبخذ،اثاء؛٦- 
ثنجدانذ-وو1 مام، آنا نثلأ: ٧^١^، الغرب لصلاة بالمة الثوال; 

الغربى الصلاة معهمِفي اذحل ظثنا بند، المغرب ؛'أصل Ijالعشاء، فه يصل 
ركعامحتإ؟أربع ممصلوف وهم 

واثالعشاء، يصلوذ وئز الخ،اعه حصزث، إدا هدا، ق إشكاو لا الخواب: 
ءالقامحة الركعة ق أذزكتهم إذ ثم الغرب، محة معهم اذحل العرب، نحل لم 

بعدبركحة فأي، ١^ محبجإِفي وأ)أ م، ذتلإ ضزز، فلا بمدثا؛ 
الرابحةإل الإما؛ ئام لإدا الأول ١^^ ِفي أذركتهم محت إدا لكن الئلأم، 

صلاةبةلِفي محا معهم اذحل ثم وتلمم، التحيات وائرأ الإمراد، والإ فاجلس، 
ؤءثلأتكامذت،مح لآلأ،

لأبم5نأنشذصلأش،.
*•محمى••

-٧

يمُئضمملإانياكا؛،كأن
التتظيمهدا تنووو إل بالثعة أقرائه فيقوم إمحلأمى، بلد ل تنظيم هناك يكوف 
الشريعة؟ممر ؤ والطاةة، م م 

إسلامية.بيعة فيه مكان أحدِق يايع آذ تحل ولا حرام، هد؛ الخواب! 
ثيء،كل ق والطاعة الثمع عل بيعه~ انيا عل —لا ثأمثرا امروْ لن يعم، 

احتلثإدا حش أخذئز، 3أتؤمئوا ثمر ق ثلاثه كاو إدا الثمر، ق به مأمون هدا 



٤٤٥الهاءاثذيزاصسس 

ثالبمه اليلد داحو j يعه، اسئلأ داخل j ك المإي. يكوو الإثنان 
الثمر.حشِفي مطلما ممنؤغ هذا بائعتك، إق اJيعةت مس وكذلك مئزوعه، 

••ؤصى•*

-A

أنياة،أمنيجضابان؟محا 
يث،ا،ثن أنك والخواب، يمحأ؟ ثل أنياة إج ملت،: نأثك،ي ظ ^١>-،: 

لا،بالطغ أنياة؟! عي كانا شزا0 قل:ضزمحا ١^، غذ إج ملث،: زلن ختنا، 
الخإ؟أإذا؛ظاكاممةمنقدا 

فئءَاتا >وكن \ص: ماو ي شك،، اها.بمةبج ^ ٩_ 
لألةأمائا؟لأ،لآضمحلالئج،قزحخالأبمُئ؟ 

^١ِفي٠١٣^هنوُ لأمةئوثى،وئفيضأو \3\أالهُعتي 
الحضر؛له اش مهأ فيه، مدومسه يحرفح أذ للإنسان يتبغي مول مني®، أعلم الأرصي 

سبي.ويل عاتنا اش مص يا انتمل عِيتجليا اطه والحضزأعلمة 
١^،:— أمبما ١^ كها ُيثا، اأحضزيل وأو Jبثا، لإز لمال أف بملهز مالي.ي 

يقولول:اين المالناس وتعص الأف، يوجد ولم زمنه مارتإِفي مد حاصه~ الحنحز 
ايصاويدعول العلمثه! الخيسات، كئصر مل. أقه ؤيدعوف الأل! موجود امحز 
كيلك،،يدعول الثحابج، ق الثغد> هوصوُتح علتا أف الزاممه-: ادعت، -مثتثا 

ُإدنه.الص مل فيه احتلم، نقا هدايا الذ.ي فه الحمد مجن 





٤٤٧اممتاءاثذيواسوبيسائ 

وتصالحالأل، المسجد ق لنر لأنه ركعتن؛ يمل ولا محلمئر. الخواب; 
منيمنت لم . الرسوو مجد، هدا يماوأ لا لكن اتاعهم، بملح أي؛ الصلاه، 

}التحد..«ر أحدثم يحل اءإذا ؛ ئاو بل ركعى، يصل حى تبلس محلا حماعه اتى 
وهوالمجد، يصسل وئأ الثوق، ق ينمي كاف لو حى ؟كلم؛ أف له محوو ولا 

نحل_ا.والإمام بمكلمم اف محووله لا المسجد؛ هدا ياصد 

9ُُ هَ 

 ٌُْ

خيو؛ذترم1:اساعؤ جرء*ق إدراك " ١١

انايهل كامله، ركعه أدرك ولم° الحإعة خ التحيات أدركت، آنا الثؤال،ت 
للمجإعة؟مدرك 

أولتا؛من الحعاعة صلاه تصل أف وريد أحد معلت، كاف إدا الجواب• 
الئلأةمر لأن!^١^ الشي؛ ل ه م ئاذخل نتالئ،أخد ئِذاللمبج 

محِستنك4امحنا•
••©يى•♦

ؤ"بموأ^٠٠ لا فها وهم ؤ __؟ بيذقلله اثجنع - ١٢
ثاثلإ؛ماه:

ال٥^١ رنم فتهثا بنثأ عغ؛جلت افب يول ذ محمع كيث الئواوت 
لمدهكه نيثا ثا سممأ ألتإمحا وإدآ دمالت وقوله [، ١٠تالأساءت•نومكت-ه 

توملم (، ٤٣٣)رقم مثنى، مشتى التطؤع ل جاء ما باب الهجد، كتاب ١ل٠ءارىت أحرجه '١، 
٧(.١ ٤ ر رنم بركعتن، السجد تحية اسحياب باب ونمرها، الساهرين صلاة كتاب 



سهضحس

تاسء؟جمحمحمحام؟
ئهيمهارا؛سمعول لكن حارجها؛ مذ الناس كلام يسنعوف لا الخواب! 

واف~."والعيال 

•)محصى•  ٠٠

كأءسممضأداءاسضوة:-  ١٣

علنه؟تجب مادا المغرب، واهتمت العصر، صلاه فاسه وجل ظحذق.' 

االث\إحؤ.أش الإمام تلمم يإدا المغرُب، صلاة ل معهم يدحل الجواب• 
••هصى••

أحدهنا{إلى بمدوسوله *نولاي قه،>اسلأةث4ذط -  ١٤
فيهاادامإو4ابمك والدوله أخزى، إل دولة من نام زيل الثوال: 

وشالس الإخازة ِفي إلبجا ينام بأل عغ يممن؟ أم الفلاة محأ بجل :ثا، 
الص1م،ا.خلال 

لهنئزلأنل١^.لأفثدا لايمم؛ إذا الجناب: 
*•هسى•*

اسراطانيإضماث1ح؛- ١٥
المحاحعقد مألة وهش يلادثا، مشاخ بعمى فيها ثناهل مسألة الأنؤال! 

اكايخ:ثلوووهزلاع والثق؟ الكتاب أدلة نغ المألة هذة الخكءو ي زلأ، بلا 
)شهق(.الوسهل. العجم الشديد. الصوت ت الشهيق ( ١ر 



٤٤٩الأقاءاثنيواصساس 

بلدعم بلد ِفي لكنت إدا نءنيْ أف نتطح لا الوؤ إل ؛قوف)؛.' بأعذار، 
المزى؟ق يعيدْ البلد لكنت، إدا يالهام، عليه نحصل كيم، يقولوف• كدللث، الوئ، 

هذاينمي هل أوالدخول، الخلوة بند الوئ وأجار الشثكل -؛يا العمد حصل نإدا 
حديد؟بعمد أم العمد 

الزأة، IJIS-^١ يموو: النل،اء بمص أف ١^١ اهُفاك،- -;ازك أزلا الخزاب،: 
يزوقعندكم العأتإء يلثل وب،، إل ياغ ولا مسها، تروج أف محا بايثه عاقله 

نإداكاذالثةاح!لأبدلآ' اشخمحلأ:صغ وئدايزضح، اوأي. ئدا
يلثانإ، ثثا ج ؟نيئا كاتي !ذ؛ ئظ: بمدة، س  Jlازلأين تقتل ه ١^ 

ئاضتويذ م نإذا القامحى، أئارته ليا يكن لإ نإذا زئي4ا، بمبجا: 
تنئنا؛أنلألنِلائ،.ظ ص ض/في 

إدامثلا الإيم يؤثرِفى فهل الصحح، غير العمد هذا عل الزوج مصي إدا أما 
وجبلا ثزوجش اش زوجته عل يحل حتما الروج كاف إدا ملنا؛ الولد؟ حاء 

غة١^ أف ذللثؤ يمد 0 جن ^١ نؤت زَلدة، ظلزَلد صحيح؛ ١^٤ أن يخفي 
ممهل.العمد يماد صحح 

••هصى•*

ساضضالآشئوام؟- ١٦
يوجدلا منطمة ق بوظيمة الئزبط الشحص العلم يطلب كينت الثؤالت 

محي،:؛م الموثوق الماء ذووس مذ الإنلامن الشريط ائتنأء وهل عمحاء؟ محها 
^٤؟١١^^١ عن 



لق1«اءادهابائصوح ٤٥٠

الئو،اءولمزاكىلأِضأنمزإل \لإذ\0 م، لأشكأنه ١^: 
وأمانتهم،يعلمهم يثق كن والكتابات الأفرطة من يستفيد أن يسثطيع علناء عنده 
همتثئوأ تلا ؤمدوأ ؤ»ام \ش*تن\,و: مال وقد 

٠)محصى•  ٠٠

ك؛اشرسمدنىالإهطأمحمحمح؟' ١٧
مصتيمأميلم،ظامح

الثوأمَلأ؟
وجععزصة ائتهى ض مقصود، لعرض بلدا رل او الإنكاف إدا الجواب• 

أفعرف وسواء الإقامه، يتؤ لم لأيه ّستوايت،؛ عئز ولومز متافت، مهر بلده، إل 
لا.أن بمدة يثهي، العرض هدا 

يكفيهلا علاجه أف يعرف وهو للعلاج، بلد إل م مي. مريقي إسان ممثلات 
^لأخمس،كثآملأ؟ها::ضئ.

مدنثا،الى ^٠ مد مالمر_ض لالدرانة، ١^ ه مد.م ]L)؛آخت 
ثثهزأن ء  Jjijlءذ أن تنكن لا أنهُ :م UاJزانة مد.م أو\أ ثدا لكن 

قوهويهول، بلده، إل، يرثع الدراسة ثتتهي بعدما لكي سنوات، يأربع الدراسة 
لمإدا، بلده، إل ست*جع ايام؛إنه عئرة بعد الئهادْ أءطوفي لو ت مجه مرارة 
وكبيوه،عفليمه أله مالماله وهل•؛ مفز، أف مله وطنا، ولا قرارا هدا يتخذ 
ثعاوتافه مال ومد رأيا، عئر؛ى عل يزيد ير المحا؛ بتن حلاف ومحها 
ولئسلإ هلتا واثووأ*لآحفي أق ميثوث إنَقبم ءدأقووألدئرل همدمحء سمائ فا مبمم 

دأوأة'يم]الماء:هه[.



٤٥١الأةاءاثمراّنسائ 

خليسألح؟{ ؤ، ؤو1ردا.م' آبدا، لمدة ٤^^١ يجد لم اطب كتامت، إل ولووجعنا 
يطولقد الأرض ل والقارب ١[، ٠ ]الاءت١ ه ألصلوء يى شميأ أن ■جثاح ئإبمد 
لالزعل؛'أ[،ه أش نز ين يبمؤل ألم؟{ ز ةزغ>؛ ءؤوءا-ميئ مئز، وقد مدية 

أوثلاثةيوم؛ن ءايتنلا يالإ انة ينرف هل بلدا ثزل والثاجرإدا تبار، )آحروذ(ت 
مئلاك\لأمفمحُهئنائة

الأزض•محوصاربِفي بنهر، إلا 
ثظمأياد س الأيام• من يوما ؤلأمة مال هل الرمول ثم 

م:زتا،يمه أن يوتا، أزمحأهشز وم خمسة أز ام يأأزثنة من أكؤ الإئانه 
١٥^؛!أثام هيأئالآْأقاذم هو بل دلكر؛ ولم°يمل ايدينا، بتن الثنة هذ«ه لا، نلسم؟ 

صاحمنها وحرج أربتة، يوم مآكه مدم الوديع؟ حجة ل ف أثام كم ممماودهت 
السءثرأقام ماللئ،؛ بن آس نتل ؤلهدا ايام؛ عنزة بدلك، ثأقام عثز، أربعه 

أثام(رُئزة ها )أسا قال: ١^، خية ل نكه 
توكق وأقام يوما، عثز يمه أقام المح؟ عام ءقيسآوصمِفي أقام وكم 

هوبل ممحم؛ راد ومن منبجمر، الميم هدْ أمام من للناس؛ ولمْيمل يوما، f؛^؛_ 
إلر-ح أو< إل الصلاة، بمصر وجعل الرابع، ١^٢ ل، مأكه مي"م 

ملإاع،هأ؟صللم;شوئن:م
افهقال ١^^، اليوم قبل بمدموف الحجاغ أف علميه" وملامه اش —صلوات 

نوالبن بدأ الأنهر أف ومعلوم ]الةرة:لأاّا[، ه مناومتت آثهل وبأ تعال؛ 
كمق جاء ما باب الممر، أبواب كتاب والار٠ذىت (، ١٤٠٤٦رنم  ٢٨٢)v/ أخمدت أحرجه )١( 

(.٥٤٨)رنم الصلاة، تقصر 



٤٥٢

ضم؛ لكو u م اتيُ زأذ الثم، بقاة والأصل الفطر(، يد )من 
صمدظواصحلكألالئئماشلإ.

راأقازى(را؛،-ئداِفي كلائا المالة هذْ لآمحئآئقِفي الإسلام شخ ته؛ زقي 
عليه.دليل لا بايام محدد بانة الموو ويير؛أأو الجمعة، صلاة ِفيو\ب.' 

أيامياربعة محدده اأئاJة كاثت ثو لأنه خلاف؛ عل الدليل إل ت أقول وانا 
يتم.أذ معليه الرابع اليوم مل منآكم مدم نس ؟؛ ٤٠مدم لنا الرسول،. لمال، 

٣مهن هريت،، محانةأنز؛انة أز ^١ ثريد ي. الئهلم:ألالإوالإذا 
الثمركلها.بزحص ويرحص المدة؛ ولوطاJت، 

*•هجمى••

خكأره،لأةالن،نبل؛- ١٨

صلأمحولئصلأة،ئنضو
صحيح؟هدا مهل صلاة، مئه 

الديهل زهن: أصل، عل ومي العلماء، بس حلاف فيه هدا الحراب؛ 
ثبمم،؛إبا ثال؛ مذ أ الم يمذ لا؟ أم صلأية تطل هل علته محرم دوُب بمل،و 

ي.نفدا تاخا، محت؛أ0ةوو اقنمويه ١^، اثهمطِفي لأ؛ده 
إةإذ الصلاة؛ محه مند لا التأحريلم ٥^١ لأو ثصح؛ إمتا هال،؛ مذ نمهم 

؟كنلم -بما محصا يكذ لم ملنا الصلاة، وحايج الصلاة ي لحرام الثوب إسال 
متجئ الئني أن ل الحديث ضخ إن إلا الأَضغ، ئن القنُل نفدا محا، مملا 

)ا(اظر:ءموعاكاوى:)إآ/آأا(.



٤٥٢الهاءاثذيواصسائ 

.لأحدثنيه ملأ صح لإدا الصلاة؛ إعادة 
••وجمو(ء

•٠َْ ُْر 

فهوء٤إثمي يبمضاى الإفط1رفتي امواو دفع م - ١٩

قضام إظار إل زنفاف ذ الئام لإظاو ائاو محوم نا القوال: 
رمضان؟غر 

رمصاف،ق ائلم الص>يريد الصائم لإقطار بالمال لمع الدي كاف إدا الجواب■ 
لرمضاف،هصاء صوم ق لوكال حش مل؛ صوم ل المال هدا يدمع أل محور ملأ 

رمصاوق الصوام ^ ١٧[؛^يمغ ْس أف والنائم العزف لأف هور؛ لا انة محالفثاهزل 
ممط.رمصاف مهر اإممطرينتي يريد انه 

••©صء(•*

هث؛إوسضاسوضامصا- ٢٠

صلبياممل:صتينحوة؟
افالإئعوتة مس بل الومحوء؛ يقص لا القل عونْ ص لا، الجواب؛ 

علبن طلق حديث تل( جئغ ونتدا لشهوة، كاف إدا إلا الوضوء، يقص لا البائ 
بمسالرجل عن ئئو س الئى أف عئ؛ بن طلق حد-يغ قإف صمواف؛ بنت، وبرم 

سزْثوحدس ا، مئك،،ار ا ئوثصعهر إمحإ >الأ، هاوت وضوء؟ أعلنه ١^٨^٥، لب لكزه 
اللسان)يضع(.قطعة. )١(أي؛ 

مسمن الوضوء ترك باب الهلهارة، كتاب والنسائي; (، ١٦٢٨٦رقم ٢ ١ ٤ )آآ/ أحد; أ->؛رحبم )٢( 
رنمرهآ\(.الذكر، 



لق1ءاتاكابالفتوح ٤٥٤

دل؛ثوصأاارُلكنة؛ ص ®_ 
نجب،ئأ؛ شهنة لثر لكف ؤإدا الوصوء، وجب لنهؤة لكف إدا نخول•' 

كنامسنتئ قإدا منال1،«، هوثضعئ ررإثيا اللمي.I مول الممصيل هدا إل ويوجي، 
بشهوةنتئ مس ؤإل علنك،، وصوء لا هإثئ شهوة؛ بدون الأعضاء بقيه مثلا نس 

محآملإمحةينئ،لأتثث.
كافإدا إلا الوضوء؛ ينقص لا والصغر الير يكر مس أف والخلاصة 

ئهو0.عنده لنثمت، 3طعا الصسزر مخ ينيل والإي بنهنة، 
زأتوبهأنث،، ؛لا إوَ لا أن أشلا نسك، الللأ ثنبم1نك، 

اش.ثاء إذ مادم لماء ؤإل اللماء، هدا اقهى هنا ؤإل إليك، 
••©صق(••

صين الوضوء باب الطهارة، محاب داود: وأبو (، ٢٧٢٩٣رنم  ٢٦٥)ءإ/ أخمد: خرجه أا 
منالوضوء باب اكلهارة، أبواب صحح: حن حدبث، وةال(ث والترمذي (، ١ ٨ رنم)١ الذكر، 

(.رقم)٢٨الذكر، من 



٤٥٥اىق1ءاثرهواّ،سائ 

اضاثدقومحساممة
——

وأصحابه،آله وعل محمد نئا عل وتلمم الله وصل العالين، رب فب ا-لخئال 
مد:أما الدين، يوم إل بإحسان ومن 

التيالمفتوح(، البايت، )لقاءايت، من المئة بعد والئتون الثاJثV اللماء ض فهدا 
ه(.١ ٤ ١ )٨ عام الأوو نسع مز مى العثروو ض الخميز وهدا خميس، كل سم 

^^إويتضسورةالحر؟
الطور.سورة وهساإرمة عل عغئجل اممه يئز بإ بالكلام اللماء هدا نبتيئ 
ه-متيص نم  ٢١ره ثرنين بمدئم  ٢١ؤ تعالت مله ثنجر 

ئناه ٢١ءؤ ،:؟■؟[، jjiJl]همألتؤتهلثينه أم رش ثمنين بمدئم  ٢١ؤ دعالت يال، 
منيننعوا حض ءغ؛جل اممه رزق حزائن أعندهم ثل أي: والهمزة، )ثل( ت بنش 
سيئاثمل،كول ولا ذلك، عندهت؛ ليس لا، والخواب! ساؤوا؟ مذ وينطوا شاووا 

بازقوث\ق.الأإه هؤ ومنعا عطاء الززى ثملماثج الذي ثل هدا، من 
ثلأي؛ ه، ألم~طمحا نم وأم قال؛ افه، حزائن عندهم أذ مى ولع 

يكذلإ مإذا لا، الخواب: واصة؟أ واسلان والغل؛ئ \ذأحأ م الدين أئأ 
ءَوْل.افه موة أمام أذلاء وصاووا مربوبئذ، صاووا هدا من ثيء لهم 

غبنقخ-نيخه•م ^١٢ ^لؤساث،• 
ثئمألهم ثل أي؛ لالطور:خ"ا[، موه مثعون نو ثم أم ؤ دعالت اJ مم 



لقاءاتاساهتوح ٤٥٦

يصعدوفتلمم لهم هل والمعز• والمرض، المصعد هو والثلمم! مه؟ا ينشعوف 
هذلك ١^١ قإن لا، الخوان،: الماع؟! و ماو نا الماء:شنوذ إل مه 

يمالما انتئع ؤه عل ظاهرة بينة حجة أي؛ لالطور:خمآ[، ه نؤغ دث1ثن نشعم 
^ظلألأئالنينل4لمئا؛

بندقنغ، ما كذبؤ مة يكذب، يم الثناء، يمالِفي ما إل ينتؤع الجن، مى 
بماسهمباينالماء.

ه:أثزك زثغُ أتقق ت أم ؤ مال: يسترمله 
بمنزأيقا وهدا لالطور:ه*آ[، ه أثرن ووئإُ أثثق  ٥١أم ؤ مال: هال يم 

البنوف؟!وثم اوناُت، فب أيكون يعني: والإنكار، لالتوييح الذي والاستفهام )بل( 
يثنثة من أف ومعااوم المثزا ٣ وأو انادتا، مال اف4 جنود أو ^^١ لأيم 
اشاء،مى وأهيم واحزم أهوى ذكور، رجال جنده لأل البنايث،؛ لة من عل غالب 

دلك،،عنهم ^^ ٥١داJ ^١ إدأثاه، جي حمند خأ ه آثشكه بمانإ نؤ 
بنات،إمحم مولوا؛ حك، حلمهم يشهدوا لم مح،؛ ؤاق؛-دوأ ئال؛ 

وك4برور مح( المح، هذة شهاذتمم أي؛ ؤست؛كتب 
]الزحرف:أ<ا[.

النودزلهت؛ ئالوا: ؤأي من للرسول المكدبثن هؤلاء أف الهم 
]الحل:يه[،ما.خهثبإآه ننهم ثؤكهذ أونت قب ؤنبمعزث مال: اض مال البنان،، وقب 

ثرثإدا ؤ التئزيل"؛ ل جاء ~كا أحدهم إف حك، هوالدكور؛ يشثهوية والذي 
ثما،مظا ثمتوآ أي: ]الحل:خْ[، نيَكلإه ^;!١ زيلا لئ اه تذنم 

الوسط)رأى(.العجم العثب• من يزعم ما عل ؤيْك للإنسان ايى ١^٠؛ ( ١ر 



٤٥٧اراق1ءاث1مواصساس 

عكهك' يردد يم 4، هء ئنر ما  ٠٣ض الثوم مذ تئلمآ ه الصم يذ توارى ؤ
اكوءودةوهذه مه، ينمئة \يثزلأ1ه ؤ، ينع, ^١> وهوان، دل عل ت أي 

لاكءل;؟ه[.ثاةذكن0i ا؛ ث^ 

ه:معنوث ثم تن يهم ٍ ئظهن وم سال! مله ثسير 

اسأكمبل أذن ٤[، • هء/ تن د4ا مإ ئمممحِ ج ثتا,و•' ئال 
أي:والخوبخ، لم انممهاثها ئثاك )أم( وكل لم، ئثا والإنبجام أ-ما، 

مثثلأأجرا أءطوبي تقول• أنث، هل عيججل اممب إل ذعومم حئذ محمد يا أنش هل 
كوؤهثوة ؤئق ثعال؛ افه يال لا، الحوابإ: يزدوك؟أ حش سشلنويه لا كبثرا 

^^س،وتيهلإ:ئلِمحك:محأخنام
قثوالأَل؛لآلأن،ص،يأير

كأيعوضءوناجا؛لأمحاونالإ•
ثنيمعق أ-ما يأحد أو للإوسان غور لا انه عق العلم أهلي بعص وانتدل 

^شكبجبماثئا،محسافخ،
افِ«راا.^^ل:ءإنأخقىمحىإهأخئايب 
ممال;ؤآلمبمٍعم3لإزنه:

الغسن،عندهم هل أي: ٤[، لالطور:ا ه عث0 هم أيتث بمدر آم ؤ ثعال: هال 
علمعندهم ليس لا، والحوايح: وئئمظويه؟ الناس عن عاب، ما ؟5تبول إمأ 

الميءيكون الثس-،، مى شيئا يعلم لا مسه ءقيأدةأ5هؤئم الرسول إن ثل العنّت،؛ 
(.٥٧٣٧رنم)الرب، ي الثرط باب الطب، مماب البخاري: أخرجه ر١( 



^luUIIuUL^ ٤٥٨

ولماللحم ينو النار عل آ واليرتمهر يوم ذات يحل إلا حى ولابملمة؛ دائم ل
ثيءلأي بملم ولم منة، دانحننزرآ؛ تعه كاف ميتْ أبا إف حى هل، نا بملم 

مندوثه مثى العيب، يعلم لا ثمته ءفي4أئوْؤئ؟أ الرموو اف فالحاصل 
النز ؤ تنال: مماو المحب، يم لا ة يآبمن أف الهُتحال أنزة وقد أول، ان 
لالأنمام;-ه[،ه عف !ق 3^ أئ زلا 1تتت أم زلا أش وفية عنيى تئِ أزد 

لا.والحوام_<ت ه؟ ثمحئف ئم بمدرأنتق أم ؤ امحددار(1 لهؤلاء يقوو وئنا 
ه:خلئيموو0 ريتونة?ةونتأ أم ءؤ محنلهثعال؛ يمير 

يالك، يكيدوا أف هؤلاء ايريد أي؛ تالطور:آئ[، ميدرةَةواه أم ؤ ؛ قاو يم 
ليسلكيدهم ولكن يعم، الخوان؛ ؤإماقك،؟ ؤإهلاكك ذعوتل-، ^^١^٠ محمد 
ءنآذُ أة ثبمو _jS اشُثنال: 3اَل ظ، اشِ ي إل بالمة يمء 

 iناذالهلزوا الخثتنوا، لإنبمء كد، أم ه لَكاذوا زفي الأنفال:«م[، ل
س\يردثا، م ظ لا وأنة تمحز، نأوا و بمث، بمثئوف 

أك؛ق ظ نإذ ؤ والإحراج؛ والم، ام، آراء؛ ثلاثه ودووا وتشاوروا 
زظ>ص يمحق م ثمحق و تجئوك، أي؛ كنثأ 

شلأن أن:نقه؟! يطع تن ممن ،، J^Iخل زم آنقئ ومد 
الُرُبج،من مقرثؤ قبائل من شبان عئرة ؤبمح مالوات بدمه، يطايوف موف هاشم 

اللمان)برم(.حجارة. من تدر ت الرمة )١( 
النهاية)حتى(.انظرن ثأحر. أي؛ )٢( 
العتق،كتاب ت لم وم(، ٤٨•رنم)٩ العد، نحت، الحرة باب النحاح، كتاب البخارىت أحرحه )٣( 

١(.٥ ٠ رقم)٤ اصق، الولاءش إنماباب 



٤٥٩الثالهوايستؤنبمداهت اللقاء 

فيممري،واحد، رجل صرثه محمدا ؤبمربوف صاوما، سيئا متهم واجي كل يئنش 
ولكنهمدلك، ممعلوا بدمه، المهلالبة عن هاشم بنو ؛ثعجر القائل، ُيرث دمه 

لهاجزبماجز أن لة أذف ثم 5ثهم، افث أيجاْ الماكرين، حثر واشُ ارتحُ، ومكر مكروا 
الوية.إل 

انّمع،حمله هنا الجناه ؛[، Y:_l]ه م أؤ 
ثعني:وامحر، التوكيد عل يدل، مما المصل، بصمتر مفصولا طزئاها، ف مم 

لاإاJينكفثوا.فالكيدئ؟ 

ومi أيكدون ي >أم اض: يال قاذا >او: وئنا 
عندينمى الأنلوب ٥^١ أو والحوابأ اأمكيدول؟ ٣ ^١ يريدوف أم يمو؛ 
ؤئزيقاوت ان مى بدلا معناه! الإصنار، موضع ق الإظهار البلاغة عنإء 

 ،Jئائد0، ول-هدا ؤةل!بم<َكرإأه دعالت < ٤١١مال المكيدوJj  ،ؤةك;بمياو: ^١ أكؤ
كافناكاف من أف معناه! كمزوا* ®الذين هال! إدا كمار، هؤلاء أف معناه! كنيأه 

هولأ؛•غثر لكل يإل هواجلكتد فإلا 
لأفالحاءل_ا؛ سبيه وهى! دالثه هائده وهناك معنويتان. فائدJان دهادان 

ثيءجاء إدا لكن ويعقل؛ الإنسان ينسجم ربإ واحد ثتق عل كاف إدا الكلام 
ائتبة.الننق عن الكلام بجرج 

ه!يثكن عث أش شض ء؛رآس إظ لثم ^١۶ تعال! ينك ستر 
بليعي! ]الطور:*؛؛[، ه ئنيخث عنا أش سكف صرأثت إل؛ث لثم ^١۶ يعال! هال ثم 

بمدوما،افب غتز ألهه م تم، زادةاءّ لا، خقيقه الخواب،! افب؟ غل إله هلم لأ
ولهداالعزنم،، عند العزوية الأصنام من وغثزها وهبل، ومناه والعرى اللات 



٤٦٠

عثأمنة تبم\ةثقةئ\ق اممة فنزْ ه عث أس نبمف أكب صر إق لم ج يال؛ 
شريك.كل عن ئزه اف، واو باطأه، الأصنام هذه او لين هؤلاء؛ به يئرك 

للرمولويقولول آلهه، إي وبمولوف• افب عي بمدول فالمفركوو، 
عناأش مال: ولهدا لص:ه[، ه محاب ثى ثدا ون-ءدأإق إقها لبموآلاهه ءؤ 

بنعيه.

ه:مجة سءاب تانئابموئوأ تىأمل كنثا ؤبإنثيأ مال: مله ثسخ 
[،٤٤]الطور:ه ثثؤم سحاب يمأوأ ساةطا أل-ءل تن كننا )ؤيإ ؤؤإن ثعال: مال 

ي>فأتظ مالوا: ء الخداب ص والكذ النداب، محء رل لن :ض: 
كتغاتيأ بان ؤ الهدام-،، لُي مغناه: مالكنمؤ ]الشعراء:بمل[، ه أكناء نن كنغا 

وأجمحو، عل أيم يروق أجم عل يدل وهدا 4، رؤم نء١ب بمؤثوأ أوت'ثاؤئا تث 
ئحبإلا مر ما العداُس،(، )قطع النازل اإكنفت، هدا وأف للعدايت،، منتحمن عن 

ؤطثياهعابهى ^١ ^٠١^١ عليهم؛ مهبله الرياح رأوا حنن عاد كمول وهدا مراكمه، 
علأجم ويرو0 مناندول، داض~ "والعياذ ا.تكاوو؛رر هؤلاء لأي لالأحقافتة'لا؛ 

ولذمعتاد، ثيء هدا مالوا: العدايت، رأوا مإدا للحدايت،، منششذ عن وأجم حق، 

ه:بمثقرث مي أثك، ^٠^٢ تئمأ ثئ ؤ تعال: مله مجر 
المثارج:ئونة ق مال كإ ائركهم، ]الطور:ه؛[، ؤئدنئمه ينال: اش مال 

ثيلهوال،بأمتالهم، ؤيلتبوا بأئوايم، بجوصوا لالعارجت؛أ[، ؤئدؤآه ه*ذذخةمئوأ 
بمثعوى4فه ألكا بجنيئآ يثنمأ 4-ءئ هنات بمول، يم حو، عل أجم نئروف الدثا، 

مروا،ؤإل الموت إق مالهم قإف هولا؟ ائرك مح،• مومحم، يوم وئو تالطور؛هأ؛ا، 



٤٦١اثاهواصسوس الهاء 

علمحمدا. وأف باطل، عل أتم عرئوا يوعدوف الدي يومهم لائوا إدا وهم 
الحق.

ممد:>ثأبهمموتمحائابجم:شقب;

Ju  :لإذالس:أ؛[، م 'ولا ه ةي'ةتئلم ته ب ؤء مماق
انشذؤ اه، ثقة j لاقم ه؛ قع اص نا يا؛نلم 

اجئابملم،محأُاهاإلأاسان.

ه;يتنوق ي آكسعم وص دؤى يؤذ ثوآبأ ئمإ ش؛  oijؤ ت سال ئؤلؤ ثو مس 
]الطود:يأ[،يبجنه أكرنم نص ه يدون ئJاثا طؤا ه ممال: قاو 

هاشُنخال:ؤنصن
وهوا،لوت؛ عدانم، دون مميي؛ د؛إئه دلأ عيابا ثامؤأ لثذ;ث [. ٢٥٤؛:]١١٨

ملكاو مما ذلك وغر واِثرويب، والخوف والمحط الجدنم، مى يه أصيبوا ما 
أفبملنوف ولا ث1ا، عن عم1ة أفودو ثل أي: ه، تقزز لا !'كرهم ^1؛^ ا،لوت، 

د؟بميذالعل"ابِفيمحة•
دنتّثدسمسال•

هلمحمد الئداء ]الطور:خ؛[، ه تؤت ؤمأصزَلحكد نخال: ماو 
ام>ثثمثيه:شل وهولئ: فنلمة، بجي لا ما القس ص ص والفت: 

الرسالة،إبلاغ وجوك، من ربك، به حكم لتا اصت أي: المرعي، والحكم الكؤيط 
نخالاض يثيره ما وهو المدري؛ الكويا ربك، لخكم اصثر ومح.يتك ما أصابك ؤإل 

والظلم.والعدوان اشحرثة مى السفهاء، هؤلاء من عليكخ 



اق1ءاتاانماواالفش ٤٦٢

محا؛إيذاء اكريج،" من إحواية أوذي -ي M البق أوذي ولمي 
ورص، ملكن آمن ل الكعبة، تحث ساجد زص ظهره  Jpالجرورر نل نجعل 

وسلامهاف —صلوات عقبه ألموا حش الطاتف أنل إل جرج حتن بالحجارة 
اكعاJح.قنن وهول مقإلا ؤJلم عليه-، 

ويقول!ءثؤآدقلأْؤكاذم بائه عته عل والأنتاف الماذووامحت، يلقورز وكانوا 
رإىءآءلحو1ثؤّ ؤ له! افه قال حيث اممب، أمر امسال من وهدا هدا®؟! جوار رُأي 
وثعتىودلأ->ظك، ^١٥^،، بأءثنا، ئإسا أى! الطور:ه؛[، ل س
أةاJمعلوم ؤمى عنتي، ل أث وأحبه! عليه أفمن لمن القائل يقول كء1 وهدا بك، 
علمتى أنت، المعنى! بل عينه، ق حال، تثاطته أف يعيي لا الأملويت، هدا مثل 

وخاية•ورهمابؤ مرأى 
أعينقائل لا لكثها حقيقة، ويي عكتجل، يثب المحا صمه إثبات الأية هدة ؤؤ، 

[.١١^؛ ٠٣١١]ألمسره ثهوألنمح ثك>ث ؤثسكسلمء تعال! لموله أبدا؛ الحلق 
ءإد.نرآمحمحهتمنه و؛ىأقؤ، . م،( حق نتف بمني مسثديهمالت 

]الطود

الهموهمإدبز مبمه ٢^، رس . مئة ج تؤى بمد ثعال؛ ثال، 
منلقوم ج؛ث وبخمب؛ اّثب سبمال قل* أي ليفه بمي ؤوّّج [، -٤٨٩٤؛

والجدير؛مه• ملغوئا امه بطن من الولد فيه محرج الذتم، الرفيق الجلد السل؛ الجذور• سل قوله؛ [ ١ ر 
حزر(.)سلا، النهاية أوأش• كان الٌثرذكرا 

عاليهمد لم جيفة، أو قدر المل هلهر عل ألقي إذا باب، الوضوء، ياب، البخاري; أحرجه )٢( 
الثرينأذى من ه الني لقي ما باب، والمر، الجهاد ياب، وملم: ٢(، ٤ ٠ ر رقم صلاته، 

واداشن،ر،م>أبمي؛(.
الشر)ءم_،(.الصباح الميم. موحر العم.،; )٣( 



٤٦٣اله1ءاثدهلاصسائ 

الإسان!يقول أل المجلس كماوة لكف ؤلهدا منامك، من يقوم جنن أو محكلمثا، 
واتوبأنتعفزك أئت، إلا إله لا أف أفهد وبحمدك، ربنا المأ ®ئنحا٥ئ، 
-^١.هة ٤^ أذ محبس من ٣ كي للإنسان فثغي إوالئج«ااا، 

ياللم كز لا اللتل، من وبك أبما وسح لالطور:ا،أ[، ؤوسآكفي 
قالأصحايه من أقزام ق ه الئئر تبع ؤلهدا لشيض؛ هنا وهي رمن(، 
صنغث وتن ؤأن1أ، ص ك رر1ثا : ١^ قاJ ىمَ، ولا أهوأ ^١ أم: 

نألموماسه؛حويكاتفنيشلض(ارى،هبخزة 
١^٠محإل رمفال؛ من الأوا"محر ١^٠؛>^ ق إلا كثة ، ٢١يمام فلا ونشاط، قوم 

كلمة-ليلها ؤبي كاف وتلم- وعلآله علله ١^ -صل 
إدبارالمراد وهل إدبارها، وثث، .ي محإدنز بد ١^، ؤرس 

وهدا،هذا الخواب: الغرونم،؟ عند دواتنا إدبار أم الثمن، نور بانتشار صؤئها 
الفجروصلاة النجوم، يدير غنا المجر صلاة لأف المجر؛ صلاة والمراد؛دلك، 

تمتونىررإككم الئئ، قال امحى، الصلوايت، أئصل، محا العصر وصلاة 
ظوعط ذ عل مموا 1لأ ١^٢ قان اكدر، وله ١؛^  hjyمحا و:بج° 

الشصطلوع ؤن، بالئلأة والمراد قاإئوا«رآ؛، ع-ووبما، مل، وصلاة الشن 
كتابوالرمدي؛ (، ٤٨٥٨)رقم الجالس، كفارة ق باب الأدب، كتاب داويت أبو أحرجه )١( 

(.٣٤٣٣رقم)المجلس، من قام إذا .بقول ماباب الاJءوات،، 
الحج،كتاب ت لم وم٥(، ٠  ٦٣)رقم النحاح، ق الرغسِا باب المحاح، كتاب اJخارى؛ أخرجه )٢( 

بالصيام،١^)!، عن عجز من واشتغال مونه ووجد إليه ه نفتاقت؛ لن المحاح استحباب باب 

ومسلم!(، ٥٥٤)باب العصر، صلاة قفل باب الصلاة، مواقيت، كتاب البخارير؛ أحرجه )٣( 
(.٦٣٣)رقم علميهإ، والمحافظة والعصر الصبح صلاق فضل باب الساجاو، كتاب 



لقا«اتاكاباإصيح ٤٦٤

العصر.صلاة عروتبما ومل المجر، صلأْ 
الفجر،صلاة محا والمثدان! ا، الجنتار يحل صل ررس ه؛ وماو 

مصيياالنهار، مجلا؛ العصي وصلاة الليل، صلاة الفجر فصلاة العصي، وصلاة 
•مإد.نرآلةمءّه مبمع ؤوسآقفي ثعال؛ لموله 

أذ5عال ار؛ه سال ١^^^. محورة عق عغ؛ْل ^ ١١يثر ثا الكلام ائتهى وغدا 
إذبمد ئاوو:نا ثزخ زألأ ١^٢، ^١^ ٠٠هدنا زأن ^١، ُإ بما 
هوالوهاب.إثه رحمه، منه لنا وثيب هدايا، 

ومالم:(، ٥٧٤)رنم الفجر، صلاة ضل باب، الصلاة، موانست، كتاب، البخاري; أحرجه )١( 
(.٦٣٥رقم)والعصر، الفجر صلاق قفل باب المساجل.، كتاب 



٤٦٥الاق1ءاثلهُاصسائ 

الأسإ|إإإإأ

-١

الأثهات;يدل\ذثإوئس امحم وم الإسلأمة ابمهويإت الثؤال:ِفي 
حشالأطفال وذئ)وئص م نيقويه، الأمهات ثى ٤د٠عول ث5اووا و«ستشفيات، اق 

يالثصاعة، مى إحوه كلهم التلد أخل رثا يخني؛ اكثمى، و الماء مده تمل 
^١؟ق مولوف 

لننوااغ٠م يعي الوقت، مى ق أبما ومنضله مشكله هذه 
تفنقول الأخ، كلام •حشت، هو كا يعرف حى اللبن هدا شرب ثن نقلا محرروف 

اللنئدا شانكنِفي اللاق النماء حمح ام هدا مئ ^۶، ئ ثمن ذن 
مىمكان أي مذ ثاحطن، ٠^١، وعل البراءْ، فالأصل يتمذ لم ومذ له، أمهات 

-ظ-١^، ثذْ أن تثقذ أن ممذ َلأ لأنة لأ ، ^11ويز الLلد، ئدا 
ئرثينونيوث،بمك

اهسمى••

٢-

زامحا،أن ماثنا حالناأز مواآ فمه ل ابمواك الثاسبمع بمص القوال: 
العمل؟هدا حكم محا فمه، ق ينعه ممط يتنوك، وهولا 

أفن ن ١^ ، ١ اثَاك أثا,َصن الن1ك، \]أ< ئنة، صُ ^١ _■ 
با ' " جممح.أأ. 



JقاءاتااكاUالفتوح ٤٦٦

^^٣صرمداود:٣- 

اءئ.لممحتهودا ، ^٠٠١١٠صوم المحام ررأئصل خديث: الئؤال: 
هداشه؟

ثمطزيوما كاذيصوم داود؛ مسام الصيام ت قاو . الرموو الخواب: 
ومتنوعة،كثيرة مسوؤليات عليه الرسول أف يعرف ألت، يوما،،، 

الحنائزبه وم الخنائر، اتبيع عل محثط وفتيا احوج، إليه الناس كاف ما بميم يهو 
للعتاد،هوأي ما إل احواله ق داجا ينظئ هيائوْؤسم فالرسول يبعها، ولا 
حشيقوم وكاف يصوم، لا بمال! حر وشلر بمطر، لا بمال،؛ حر يصوم كاف 

يتغيولهدا اأمصاJحه؛ يتع ئهو يقوم، لا يقال،ت حر وبمام بمام، لا بمال؛ 
الواحبه،الأمور عدا ما المصالحة، فيه ما يع اف عغئجل اطب إل 'سترْ ل ان للإئ

فينفلرعمرة أو أوحج صدمة أو صلاة مذ التطؤع بمة وأما ملمها، بد لا فالواُمة 
اخدأذ الاممل يكوئ وزئأ بملأ، أذ للإزن ١^؛ يكوذ ثيا أنفع، ص ئا 

كثا:اثطابمه.

••هصى•*

ظاممارةانياهاضةاثمبمامح:٤- 
كمار0عليه ثبمى يهل ظاهز، بعدما بائنا طلامحا طيق مذ حكم ما الئؤالث 

نثؤ؟الأحثرةتمحي الطنمه يطلمها م كظهرأر، عؤ < zS\مثلان يقول كأف الظهار؟ 
بابالصيام، كتاب ت لم وم(،  ١٨٧٥)رقم الدهر، صوم باب الصوم، كتاب الخاريت (أحرجه )١ 

تفضيلوبيان داكثريمح، العيدين يفطر أولم حقا به أوفرت به تقرر لمن الدهر صوم عن النهي 
(.١ ١ ٥ )٩ رقم يوم، ؤإفطار يوم صوم 



٤٦٧اولقاءاثرهراصسائ 

معنىلأن بمد؛ لم لأنه ظهار؛ كمارْ عليه رلبمن ا، ^ يبين 
ا-بمؤغ.ت بمني ]الجادلة:ٌ؛[، ثمدؤزبما م ثعاق؛ هوله 

••©صى••

حفاأاكاءسلأةاصنع:٥- 

الصحيلصلاة يصل الشخص كان إدا التطئع لصلاة يالننتة الثوال! 
ضقتاينالأم،م:ضا؟

بمنيمفى، لا الوئر~ وغير الثوات>-_ا ~عإر الواؤل أف ل الظاهر ابواب• 
الثة.نا اتياذو،إلأ لابمفى؛ن أنث 

سلاماما ثريد هل أدرى هلا الصحي، ق ركعات أرع ل؛ هلت، إيل—، يم 
ركعتان،الصحي محق أقل أذ دأءاولم سلامين، كاثث فإن سلامم؟ أم واحد، 
ِفيكاو ما وأهصلها ، الزواو هثل وثكهي رمح، قيد الشص ريؤع حم، مذ تتدئ 

ج؛واالأدامحذ ارصلاه وتئم-ت آله وعل علنه اف -صل اللمل لموو الومت،؛ آخر 
مضر٢ااكاJر٣ا«ر٠،.

••ر£جمى••

النثر)بض(•المصاح انظر■- رذجها• عن تشمل أمح،ت )١( 
النهايةأحفانها. ؤإحرامها حرها شدة من الصالي ضرك الرمل، وهي الرمضاء محس أن هي )٢( 

)رمص(.
•النهاية)نمل( انظرت أمه. عن مصل أن بعد النامة ولد وهو مميل، حع )٣( 
رقمالفصال، ترمص حين الأوابين صلاة باب، ونمرها، المسافرين صلاة كتاب، ملم: أحرجه )٤( 

(٧٤٨.)



اق1ءادااكابالسوح ٤٦٨

اثموة،ة:عند امام ض ءةاثسض ٦- 
قراءؤبمأِفي الأول الركعة من قام إدا وهويصل الناس بعمى ثرى الئوالت 

حثصحيحه؛ صلاثئ كُ هأ, الن؟، كان خاصه قاث1، ثنتدو أف قأ, المانحة 
^^1يزةاِساكائويلإقام؟

ا;تلأظِذا تام، ذو لأيا ي وص ي)• أف:>أثا نجي الفائ الحراب: 
فإيتالقيام ■ثل ^١ ١٥كال ؤإدا القيام، ثق قادئ لأنه كئزثه؛ لا هإيا تإوصه أسأء ق يا 

^١،زلا ضليع زلا الئن ي كاف إذا أثا قائأ، زم اكاتحة ؛ ^١٠^ أف نجن، 
ثفوفيهنآ الإuم؛ تع الثكةه ئونئ أن قج ثتأ لحو يا الإنتداة رك إذ وقض 

خائس(ألمحغ 
••هصى••

ناواإث1ه(:٧- 

لوالجاعي الئق أهل عقيدْ إف يقول،؛ من مول ل، رأيكم ما الئوال: 
و]علآ.ثوظةلإطلأبجا، أي، وي:ضأU ،ُ4 1و، ^^ ٣١ hiماعدة: 

به،الطواف أو —ملأ— لثم نجودا ولوكاف الملة عن وعرجه صاحبه ئئو ذب 
الدثوب؟من وثخوذلك الإملأم، دين أوالإنتهزاء 

الثجودجوار ينممل اذ ملمها؛ معددة؛ الكمر أماج، أف نرى انجواب؛ 
كام،لإنة ولن بالإسلام بمن أن زه كافت، بجز بمد لي زإل ، ٥١لغم 

قززئ محزض ْغثا تمحنوومحإنما نبين > ٠ م ظ وسا 
هتذز\صؤ لاثثذئوأثوَكتيم ه ممثوى ورثوكءكئل ^، ١٧أيأش 

■[ ٦ ٦—٦ ٥ ت 



٤٦٩وايسمحنربمداية اللقاءالثاله 

الكافر،محاقه الإو|ئ عله محاب ممن ص نا الأفعاو من أف نرى 
شجيوجلا ظووأنتا ،، ٧٥١عق حساوة الآحرْ وق الكافر، معامله الدتا ق ؤيعامل 

1اخري ئق؛ ثإلأ محإذتاب إنةكاميثاب،، وه بمرة، هثا بمم 
مثلا،اشق نجود أوديتج لكن والخضؤع-؛ الدو -نجود الثجود أوذمت، ما 

لأحدينحن أو أحدا أمنُتح ررلإ يال،! اللمي. إل ةلُا، تبما لا نحن نقول• 
ساكزيأنتجدلآؤجما((را؛.

نئالئلأة ^، كالئلأة كم؛ تزكه ظ الأعاو بن أنقا كيلك، 
كانلLJئV،نقوقا ئهوكافز، عموما الصلاه يزك من موو،ت ولا عينا، بمره حكمنا 

،J^>1أل إلا ذمه، وانت٠حلأJ هرْ، حكمنا يمل لا شحصا رأينا إدا أنقا لكن 
افب'إل ويرجع 

^طلأبجارلأننالإدإنا:بملأئز
انشمسكفت،إذا الإنتخلأَل زلأف نا:صممث^إيفا؛ إلابابملأو، 

أحداأف يي معلة، لم أم معلة <امواء مهوكافئ، محريمه عق محئعا سإئا الإئسان 
كافز.هدا لملنات الخلاف،، مواضع عم ق الزبا مثلاأوانتحل الزثا انتحل 

••ؤصى••

ندىممياحادثهضيلؤصلاة۴^١^:٨' 
مدىما الإفراق، صلاة مضله أحاديناِفي وزديتإ الشخ، فضله الئؤالت 

نته؟هل مهل مبمح، لم نإف الأحايين،؟ هده صحة 

(.١١٥٩)رقم الرأة، عل الزوج حق ل حاء ما باب، ١^^٤، كتاب، الرمذى؛ أحرجه ( ١ ) 



لقاءاتااساواا،تش ٤٧٠

فياأم بدئ أم ئأ، ص ثل اقض؛ ئق ل اخلفوا الءة الخواب: 
ابملمن موم انادأذ ئن أف وص الضيل، فيها \لأ/\ب\0 ذي الممصتل. 

شخاخنة ،!١ ئزاظي، لإنة الخام بمد لز زنن ء، ثزاظي لا هاِتمُ 
.^٢٥١٥ الإملأمر 

اائض«'"،بن نفقان:زثبجا ذلأك ص ه؛ آئ ص ني ثق؛ م:٣ 
الحض؛وكش عل محافظ أف ان الإيعل يثعي انه أوى الحديث ئدا أجل يمن 
كلعل التمس ثطلع يوم كل عله، تجب اش المدقات حمع عن جزئه مع لأم، 

عليكيجب عفوا، وستول ثلاثمثه والأعضاء عليها، ءئ؛ر صدمحة، مسك عضؤ 
يهواض إل مرب ^_J( كل فقط، الال صدقه لينث، لكن صدقه، وستوف ثلاثمثه 
إما»لهصدمحه، والتكبيرة صدمحه، التسجه صدقه: قهن اممه إل فنل كل صدقه، 
كلهدلك ض محزئ لض صدقه، ركوبه ق الثاكّا إعانه صدقه، الطرق عن الأدى 

لأجلعلتها؛ يواظب أف أرى الحديث هدا ألحل ممن الصض، من يركعهإ ركعتان 
بنمىضكلاثدقات.أذمعئ-ان 

)؛(اظر:صوعاك1وى:)أأ/م؛أل
التيوهي سواء• وجعه واحده ت ونل الأصاع. أنامل من الأئئلة وهي سلاميه، جع الئلأمىت )٢( 

الإنسان.أصاع من ممصلى كل ُين 
صدة.ابنآدم عظام س عنلم كل عل والض: السلام، صغار من عرف عظم كل الثلأتى: ومل: 
الهاية)ملم(.اننلر: 

(.٧٢رقم)• الضحى، صلاة امتماب باب ونمرها، السافرين صلاة كتاب ملم: )٣(أحرجه 



٤٧١اىقاءاثوءواصسائ 

شءسبمض|نممث٩- 

يكونومش مرصى؟ سبب يومي صلاة محاسه من يقضى كيما النوال! 
القضاة؟

المهدا عاثه- أعص -أي! عقلة عاب ئد يكوف أف إما ارض هدا الخواب•' 
انتمظ.أمظتة إدا الذي كالنائم وليس العقل، فاقد علته معمى لأية عله؛ محاء 

حالهحتب عق بمل الصلأْ، يوحن أو له محل ملأ معه؛ عم1ه كال إدا وأما 
التكبينبملبه يزي اف يعلنه بمحرك؛ أف يسطح لا انه مرصنا لو حى بالنية، ولو 

والجود.واركؤغ والقراءه 

له:قيل إدا يده حرج، ِفي وكوبجم أتحثّهم محق النرصى بمص لكن 
هداعل ماث لن جدا، عظيم حطر علط، ٥^٠١ صثئ، ،، ٥١عاش إدا يال،• صل، 
إذاأداريا الد؛ن  ٠٢٣٠١ثل نجن يلهيا لكرا، يكوف أف نجض 

ثابما.العقل ذام نا بالخ، % ثل يقول: هداأذ:ئذث3ج قالوا 
الال!ه؟وضيخألسلالإن

بعنتهوالإيا؛ برأبه الإيا؛ عن عجر لومدوأيه لسايه، ولا ينقدها أف ينكى لا 
لأثا-ز،ًدث نث ^؟١ ذيك مثل أنة مدزنا ^١ حال، ضوحئ،لكذةلكل ال؛ئ نقول:

ثز:اأين أذ أنظع لا ئممة، ناثة تكوف ١^;^، ي:فنلبمض أز 
حزام،أيصا هدا نقول: وآتطهز، اش ينامي حر أنتفلز الجامه، أعسل ولا طاهرا 

بمدرلاك؛اين:ا"١[، أثكلعمه ما أق، يقول:افه لأل النجس؛ بالثوُت، ولز صل 
عنه.ثنمط لإما لم°يمدز ثإف يطهر، الطهاية عل ميز ينتطع،إف ما 



لق1ءاتااساهش ٤٧٢

ظ؛محصصانمذبملإض؟-  ١٠

>^JIهز أن يكن َلأ أنت غك'ط  hyAMاكزَلة؛ ِس ئدا الخراب: 
؛_yS،:ت\زقوبماقو اشُ ئاو والث٤، اكنآئ ثكدثئ مزو هدا محن بالإني، 
هألعق من ألشظن أرى،؛خئ]* يقوم إلا'ها لاي؛و*برد< أتينا أءكاو0 ؤأكمك> 
:_YUo ،] عرىالإئنان من عئرى الشبمان ررإن ماو: عفيمحئصمُ زالض
منه.يمج الجىأف وامر قرأعلته، بمفزئ ئ1ْقئم وأمحا ا، الدمءا 

ينرصهعليه، ؤيور بالإسى، يتلثس الجير إف ئث-اهد، يهو الواؤع وأما 
المناءه ؤاش الإنؤ• عو ابير طل حنن، ^، يمين ^^، ومحبمة 

شنثمر:اسوو أؤدأو(ث1شو 
محوي؛ ٧٥١عو يوكلهم أف يمدوا وأن عغءْل، اف عل الامحاد الأدزت الثيء 

ثزألننناّنمن ؤ ممال:  Jliكنا اشِ، ذكر أمام أذلأة الحن زأو الحن، ئزة 
،.٧٥١ذم عن كض الذي ]اثس:؛[، آلخقايبىه 

اثةكقزاءَة زمحي، تني4ا اض ١^١^ ِس تمحوا أن اش: انيءُ 
لخوشننان شبنافخاط،ثلأ:مثه 

محخءرى.

(،٢٠٣٨)رقم اعتكافه، ق زوجها الرأة نيارة باب الاعتكاف، كتاب اليخاري• أخرجه )١( 
أنله أومحرما زوجته وكانت ياترأة خاليا رني لن سمحب أنه بيان باب الثلأم، كتاب ت وملم 

٢(. ١٧٤رنم)به، المرء قلى ليدفع فلانة؛ هذه يقول 
(.٢٣١١شب^،رiم)الوكيل فترك اذاوكررجلأ باب الوكالة، اوخاري:كتاب )٢(أخرجه 



٤٧٣الهاءاثلهداسءثسس 

نيزيدْ،دلك يإف والهواجس؛ الوساوس هذْ أمام يتحنعوا أذ أما 
واهؤإل علته، سلط حوارا جبائا واه لإدا الإنسان، ملس، نجس رب،ا والشيهلان 

نلكوإذا زخاف، م نن صن من و أيز محه، أنعي لك ذ^ 
مثلهبكر ابا أف دن1م ونحن اكل_،، موي لأنه '؛ آحرر طربما الشيهلان نلك طريما 

ذق.ءزى قيالظلآصمُ \وّوذ ننمأف أزأمى، 
وانقاد١^^١^ محلخأمحافيمحالأمم: 

الواتة،الأوراد امتعإل وكيلك متهم، اممه عند أكرم الإنس وأف أذله، الجن أف 
ؤقبيتك، عند الخراس ستأحر ألنث، بخوف أحثنت، لز اث حين، حمن 

الأنوالذكن وص يا، للم طامة لا ام الخزاسه اشو إذف، ثل، تشاك؟! 
السئدكنها ١^؛، 

••هصى••

ثأجل بن وغسق بية فومم، ؛٥٥٥٥  JU)بثة دفع نن خير - ١١

مثهشهريا وأدمع الثركة، مى الأل مئزلأ أمتللث، أنا الشيح، فضيله الثؤالت 
أفيمكن لا الست بأف علتا ؤثالأ، وخمسار( مئه تدير والث.يكة للصيانه، ؤيال 

البيت؛jJبأف عيا هدا؟ ل شاكي نأي يا سه، عئزة حمش ثني }لا أئتلكة 
ؤسامكة،ضلكلإا.

ؤيال،مئه منك، تممينير هقول.' وص الثركة، ممة عل البيث، دام ما ابواب• 
(.١٢٦رنم•٥٨٢)١(أحرجهاينفيءا٣فياك:)٢/'



لق1ءاتاساهمح ٤٧٤

هذا،ق فاسمث ثيء• عاليلئ، فليس ُيتها؛ واليت ريالا و"همتّ؛دا مثه تدغ وهي 
ثلأيَءك.

••)قصي•*

١٢-

تكونبحيث المريض عل الميعة القراءة حكم ما الشخ، محضيلمه ١^^١^ 
الآياث،شلأَلأم

بمزأأذ النزصى- ي أن ف مزأ -نزاء ان إنلأي قوز لا 1^: 
ءؤنمنكذJا: ١^ عق امحوى ممد حزوثه ين لز لأئة!^١ حروممه؛ مبسا !لا ١^^ 

لاك.الخواب: لالأنعام:ّاا'[؟ ءآاةمحَمحباه أظلمييآ»تئ 
Iبماو هل -تا يتئتم وصار ]الناس:١آ، ه آلنايف يرب أعود وش مثلان هزا هإدا 

حزقااشَلإ هاِو كذثا؛ ، ٧٥١م ١^ ك ساة مأبا، إف قاو نإن لا، )ٌ هُ 
كافولمز حى الحئوف، من حرف إنماط فيها يكون الى القراءْ فتحرم هكدا، 

العادنا،ريت، فه أثماو راا-داو(ت لو ؛، ١۶^١ قإل الشاو0؛ يأمحل م«ثددا المف 
فهداالثمول، ؟\ ثطى كإ ينطمها ولر بحزكاتيا، يم، لم منتقيمة، عتر بتزيمة 
فالنن1لأكذ.;ا، ، ٧٥١عق ١^ ؤ ^١، ث٤دا، لإزأها لي اشَ لأف iاذا؟ >ام، 

حطثره.

يمعلمورزؤيكملموه اإقنآل يئمظوا أف محبوف الذين القراع بمص الأف وسمع 
ظ1ومانيرْ،أنإلمامحز؛،ولأبج

الخئوف،.داإنا-بمث،إتاة م، ^١ لا، أز الخزوذ أقام 



٤٧٥الأق1ءاثثواسمذ،سائ! 

يهداالإنسان حثنه إن اللمظ، محسين التجويد بواحب، يليس اشجويد أما 
محاوكإ بالمرآن ^١؛؛< نحس أن مطلوب والإنسال محلا، نحقنه نز ؤإل نحر، 

الثئولممال قزاءتؤ، إل انتئع انه . البي أجرم جتذ نيؤغهنئ موسى أبو 
لألا؛ داودا،ر مرام،؛رش من مرمارا أؤيث ررلمن وسلم~ت آله وعل عليه اممه ~صل 

تقفن،والطيوث تته، نمح الخاو إف حر قمحا؛ ت;لإا ضنتا داثد اشَأغطى 
قال:اش؟ رسول يا أسمتي محال،: وحمالها، حننها مى قراءته إل ئنثبع صواف 
ظيئ،يارى،أي:ثُأئن، >رننلم«، 

ههتُ،نجث، التجويد أن أما ؛، jT^Ljصوثه نحس أن للأنمان ينبغي ١^ عق هلا 
ين،إلا م نا وامحود ثتكثاما، بممكاضا هل كنا ا>وف، إقامه المقصود 

اوق؛ق وأ-حثادا اأمد، ق يزيد داحثادا ويزيدوف، يثالول الجوديى بنص أف عق 
^ص،مم،زواكزآلها؟!!

••ؤصج♦•

قدءضامتماةنييس؟- ١٣
كلعى محاحتج يزكل، أن أراد عمار عنده رجل الشيخ، فضيلة الثوال: 

حمسهؤيال آلف كل عن أحرج له؛ قتل واقهمح،، أحرجها أف وثني ريال، يئه أْلب 
دللث،؟غمخأ ما ريالا، وعشريي 

عننيادة اف الإئأحرغ إدا أي؛ له، قهوصدقه زاد ما دللث، حكم اُبمواب• 
(،٤٧٦١)رقم للقرآن، بالقراءة الصوت؛ حن باب القرآن، فقاتل كتاب البخاري; أحرجه )١( 

(.٧٩٣رهمم)بالقرآن، الصوت تحسن امحتحيات باب ونمرها، المافرين صلاة كتان لم' وم
٨(.٠  ٥٨رقم  ٢٣)ه/ الكثرى: الن ل اكاتي )'آآأحرحه 



لق1ءاو(اكابالسوح ٤٧٦

الزا-صا،ءغ؛جلدواب اف، ييثة وى صدمه، هإثة علته؛ ^٢^ دلك أف ثقلن ١^٥ 
اشلؤع.ثوايب، من أكثر الواجب وثواب 

لوؤيالأ، وشبعوف حمثة الأل فالتطؤغ الألف، عن مئه أحرج هو الأف 
علتهاإيابتة صارتر زكا٥ أمثا عق أ-محها إدا أكن علتها، أستن، صدمه غا ثطؤغ 
إقأحب بثيء عدي إة يقرب ررما المدمي؛ الحديث و ةا3قرماق افب لموو أكثن؛ 

ثلاثعذ ريالا والسبعيرن الخمسة -تده لوثوى مل؛ لآكن ع1وته..«راأ، ^٥٠^ ٥١مما 
آلهوعق علنه اممه -صل السق لموو محنى؛ لا نقول،: لا؟ أم أمحزئ محادمة سوات 

^صوإمحفومئثامى«رألزطم-: 
••)محيت(•*

ظمساميخماث؛محدا- ١٤
الثبتيوم ررلأثصومحوا اتير. بحديث، العلم أهل بعص انتلJ القوال: 

محمثاأن مفردا ثؤاء محور، لا بت، اليوم الصثام أف عق ا، عألإتملم(ار اهرص فنإ إلا 
المزل؟هدا صحه ما ضرْ، مع 

لأمور:يصحح لتس المول هدا الحواب: 
ملة-٥^١ ماللث، الإمام  Jliالعلناء، من ممث صعمه ١^٠يث، أف؛!١ أولا: 

(.٦٥٠رنم)٢ الخواضع، باب ارغاق، محاب الخاوي: )١(أحرجه 
رقم)١(•بدءالوحي، كتاب )٢(أحرجهاJخارى; 

يومنحص أن الهي باب الصوم، كاب داود: وأبو (، ١٧٨٣٨ريم  ١٨٩)أ/ أحمد: أخرحه )٣( 
لكراميةجاء ما باب الصوم، أبواب كاب وحسنه: والترمذي (، ٢٤٢١رقم)بصوم، المت، 

الست،،يوم صيام ل جاء ما باب الصيام، كاب ماجه: وابن (، ٧٤رمم)٤ السيتإ، يوم صوم 
(.١٧٢٦رiم)



٤٧٧اىق1ءاثثواسءنسس 

مهرمعلومه، الحديث >و؛ق<ثفي مائك والإمام ؛، كذب؛ إيه أبوداود—I عنة 
مه.وأبوذاوي كدب، إيه ،! Jiiالحديث، وحماظ الحديث أئمة من 

واكادصيف، ثكنة كدب، ت موو لا ين؛ىت شم  L_Jjk^i؛، أئه و1يا: 
افهرسول أف الصحح الحدين، بت،ِق ج نحالف، انه ثدوذه ووجه يه، ينمل لا 

لأأصن1ا>الجمنة! يوم صائمه وجدها ومد ا،لؤميرر أمهات، لإلحدى ال ق. 
»ءأءطري«رأا،مال: لا. ى: عدا«؟ »بمثومين :  jliلا، ذاJثإ: ؛_«؟ 

الذيالحليثؤ وهل.ايعارصن الثستؤ، يوم صيام جواز عل يدل، ااآتصوم،ررعداءر؟ 
يمات،إلأyمحضها،هأشازإلإهاشاؤ،ئ،ماو: 

هداممتفى ا؛ هلثئصعه<ار عثب عود أو ٠ نجرلأ ياء إلا أحدٌكم نجد لم 
الصححوالحديث، هوالنش، الحدين، مممتهى ا-إئئعة، مع يصام لا انه الحدين، 

الثقةمخالثه الناي لأف شادا؛ فيكون الجمعة، يوم ئع صيامه نحور بائه صريح 
به.العمل نحور لا والشاد للثمات،، 

^١لكن منسوخ، لكنه صحح، الحديثإ ال يعني ^٠^١ مننوخ، انه ؛١^١: 
لناعلم ولا ثنية؟ أم الإذن مو النش هدا هل التاريحت مغرية إل نجتأج المول، 

منسوخ.إثه ملنا؛ إدا الناسخ بثأحر العلم من بل لا انه العلوم نمن بدللئ،، 
الوليد،حدظ مفيان، بن الصباح ين محمد حدى (: ٢٤٢٤رنم  ١٣٢ داود)٢; اب سن j جاء ( ١ر 

صومل هدا بر بن الد عبد حدث يعنى انتثر رأيته حتى كاءا له زلت، ما الأوزاعى،»الات عن 
كن.>بحا.٠^١ مالك،: قال أبوداود: نال بت،، اليوم 

١(. ٩٨٦رقم)الخمعة، يرم صوم باب، الصوم، كتاب، البخاري: )أ(أحرحه 
ان>لحا(.الدنشرها. )م(لخاءلكشجرة: 

يومصيام ن، جاء ما باب الصيام، كتاب، ماجه: وابن (، ١٢٧٦ ٥ رقم  ٣٦٨/٦أحل.:)أحرجه )٤( 
(.١٧٢٦ثتإ،رقم)ال



لقاءاتااسالصوح ٤٧٨

عنة،مض مهدا آلت يوم لأمة أمد0؛ إل إيه فيه: ما^lJ قاحثن وحسد، 
يومكاف نا أكؤ )أف نشه: أم خدين، من )الثنن( ززدو ك م ملأ، ثإلأ 

لرآ5ئاو،عيدان أنما نع ؛، الآحد(رويوم الثبت يوم الؤسول 
محالخهبمومهتا؛ البي. مكاف تحام، ألا ثعائره من أف العرونج مى والعيد 
فيهالدي الصعيف الخدين، هدا معارصة ي العالم أهل يكنه والنصاوى، للنهود 

ءصاسساص
يومانه اجل من صامه الدي يكوف أف يثرط إلا ثملة لا مإسا الثبت،؛ يوم صوم 

•الطسسط 

قفليش وحدة، وصائة زق يزم السبت ءأ صادف ثز دبك عل وبناء 
^1؛^،لز كدبم، ١^،، يوم لأ؟دئ لا >«، يو؛ لأنة ضانئ لأ?ئإوا ذبم،:أز؛ 

يئوناؤئ، يوما محرم أف ينغي لكن محوثة، فانه محرم؛ من العاثر المن يوم 
عادثهصادف لو كدلك، فقط. العاشز اليوم يصوموف الدين لايهود، محالمه يعده؛ 

وفهلئْالسبت، يوم وصنمه حمعة، يوم وصادفث، يوما، ثنمطر يوما تجرم كاثدي 
صامئ؛لكنه الست،، يوم لأنة لأنةلزتحمة أيذا؛ بأسئه لا هدا الأحد، يوم 

لأنئصادفأ،عادتئ.

بكلاماعر الناس من ممرا مإف مومك؛ ل وبئها فيك~ الله ~دارك حدها 
الحديث،.هدا ق الماصرين بعفن 

••0صى••

أخمد:)اُ/*آ'آآرذمأخآيآكاأخرجه 



٤٧٩اسءاثدهواصسس 

إصاحبهاj؛l،Lحمفم\مح'ي\ص- ١٥
مرسا،محسة عشزة أوخمس منذعفرسنوات لاتستعمل توجدأرصي النوال؛ 

هذا؟زكاةِفي عليه يهل يبيعها، موف، بقيمة له اتت، إن يّؤى وصاحبها 

1^1أخد يتركا أذ أزض:ثو عندة الدى اويل ثدا كاذ ^١ الخراب،: 
إذاأئا نواب،، _، زم زكابا، سلي بثا الدين:ئجثول الأزاصى م من لكف 

اجّرةايأته)وبون( لم لكن يبتعها، أن ؤيريد عئها انتعش محي عنده أرصا كاو>ت، 
زكاة.عليها يلسسث، 

زاحد،كث4ُ لا، ^^١^،؟ شفر أز ث ص ص أثا 
أفتهوما والمرس والأوافي الأراضي لأف الؤ؛ عل الكلام سنوايتخ، عثر أو تثة 

للتجارة.يزها إلاأن زلكة، فيها لينث، التجارة عروض من دلك 
••ؤصى•*

١٦-

أفالبلم مع مكئرا، هئل إدا اباهل ُكؤتر عدم ق الؤمم_إ حكم الثزال؛ 
صالا؟بمم هدا مهل الجهل، ُنندرتهِفي وتشثهزأهز بكنه أش العلما؛ بنص 

لعدممنالة؛ حكم وودمطِفي مذ كل هو\ذففوي.< هدا المستعان، اض الخوابح؛ 
التعارض،ظنه فيهاِق موجد الأدلة 3، يثظر محتهدا لكننه إما عنده؛ الدليل اتقاح 

وهاواالحي، هو مهدا فتوممح، المسألة، هده ق عند0 الحلمإء واحتلم، عامي لأيه أو 
ؤآلإثزؤألئوادماونلق،ؤم،علمثأيأكتع ؤ،؛٠مم، دال: ٠٧٥١هوالإيإن؛لأو 

]الإماء:أ-ا[.ه ننقه ته أويىكا0 َةل، 



صاتاك1باهمح ٤٨٠

ئهثه تش ما مال ممد الديل، ما لا دم بآكمرة حمحز انه هلو 
ظ!ص علء، فيه لا بز U قال ئثد ،  jjjjiزص:نلء ئرْ ائمماء م ولن 

إسلامشاة الأنل قهل الحكم؟ هدا النازو اخلف، ئد كاف إدا الناقع يكوف 
خطزة،المالئ اسأ،رهامحثتي إسلام مائ كهمم؟الأنو الملمأم 

ظئابم، المالئ ك1م، إوُ شخص: قول أذ ١^، ١^ اك 1ص 
وماله،ذمه بانتحلأل لحكمثؤ بآكمرْ خكمث، إدا اناث، علتها يرب المالة باللسان، 

تجبلا تجترا كاف إف وانه له، ليس بيد؛ الإى ماله وأف 'عليؤ، روجي؛ ونحرتم 
مموه.وهز ١^؛؛، عر ثرب ١^، الأحكام مى ضرذلك، ، Ji..طاعتة. 

مثللث،؟اشُ-ناوَللم ممات ك ١^ ئلمسأنثإءنىقمحلممهماد 
مقرإJالئإ لمأناث تجرمه ثم واف ، ٠٢٠١۶-دا قال؛ لو من؛ ١^١■^- أليس أدثؤ؟أ مى 
وئنكافت قدا قاJ: ثن وي زم؛ ذم كفت ^١ ئاJ: ثن ئكيفن، ش؟ا ام 
ي١^ يمم لء تن -ثكفث اكJم٠ ^١ كاف ؤيهدا بكارا لمز اضِ محي 

)أقممحهء: قيأدقلأصمُ ائ أخز الدين قاتا اعنارج ندمؤ ئؤ مْ- 
^ي ١^٣ من لمئقون ذم ^٣، بجازز زلا لقنآن اص 
-^١،حطثر0 فاأثاسألث ا، المامة(ر يزم إل أخرا مئلهم ذ وأف الربي؛، بى الثهم 

ءمتي،زألأمحكلملأنساكفتخم
التكمر.شروط عليه ينهتجى حش كافت هدا ُأو ولا _؛؛،، 

ندبئو ئدا ثدا؟اا له فكبم، كام، كام كام الإلماذ: مول أذ أثا 
ومسالم؛(، ٣٤١٥رقم)الإسلام، ق النوة ءلأ»\ت باب، التانب،، كتاب، البخاري؛ أ-محرجه )١( 

١(.٠ ■ ١٦رقم)الخوارج، تل عل التحريض باب، الزكاة كتاب، 



٤٨١الهاءاثدثاراسونسئ 

بئالصلح جرى ولما لأ.بممح، معاؤيه عل عل ْع لكئوا الخوارج تاما، الخواؤج 
وقتلهمءِو؟ل، اف دثنهم ف— —الخمد لكن عليا، ويايلوا اقلبوا ومعاؤيه، عل 
باق—.—والماد قلادرينا حترا~ الإسلام امة عذ اف وجرام نيؤؤبهنئ، عل 

التراميروثا وأن ويزصى، نحب ل؛ءا والتنمحمحا الهدايه ولئم لنا افه ساو 
ويحميك،ربنا اللهم وس1حاىئج قدير. ثيء كل عل إيه عباده، عل حكمه حدودهِفي 

صكنووب،إثالث،.



ثقاءاتارب1وااهتءح ٤٨٢

>=ص6— ه— 

وأصحاُه،آبه وعل محمد، سنا عل وسلم اش وصل العالتن، رئب ممب ا-قئد 
بمد:أما الدين، يوم إل بإحسان تبمهم وثن 

ادت،J١تنمى)لقاء التي اللماءإت من اقة بعد والستون الرابع اللماء هو فهذا 
حماليشهر مى العاثر هو ايئس وهذا حميى، يوم كل ل تم والتي الممتوح(، 

أيامل اللثاءات انقطاع بمد العام هذا اللماءات نمتمح ومحه ه(،  ١٤١٨عام)الأول 
الإجارة•

عثاأن ينبغي فإنه علومهم؛ التعل٠ار( ثلمي ابتداع هوومحت هذا أن با 
الموضع.-يذا يتعلق 

ماصسضالأبواثالإ،بلهو
ينغتوأألمؤهئؤن ؤوماَ؛زكت\ ث\زقوةاق: اض محال كعا اض، مسل ق للجهاد معادل 

إداومهل يشدروأ آننبن 4، نثنممهوا ءثاُثه هبثؤ خيز ينَلإ، ثر هلولأ يظآثه 
أنلابمكن المومنتذ أن عكتجل اممه فة لاكوة;'اا'ااء، محدتحىه ئه،د ثجعوأإقإ-م 

التيالأحرى النابع نمثل إل يودي ذلك لأن اممه؛ سيل ل للجهاد حميعا ينقروا 
لأبدللأّلأممحامحامه

ثىواحد م عل مح، فرص يكوف أن يمكن لا ابهاد أن ثنرف ويذا 
كلعل عم مرص الخهاد إن يمولوف؛ الذين المعاصرين بحص ادعاه كمما السلمتر(، 



٤٨٣اسءاضابءواصسس 

ينفثوأألثفينو0 ؤوماَكارنت>  ijliاف، لأن للقرآن؛ محالفث حطأ وهذا منلم، 
بعضهم؛ومعد يفربعضهم أن أرثد ثم هذا، ينكى لا ت يعني [، ١ ء=قادهه 

يكرفالحهاد لكن ه، ^١ اؤرته1ل ويندووا الله، دين ق القاعدوو ليمممه 
خاصة.معينة سائل ق عم فرصي 

أعمالعلم، منفعه أن ثلث، ولا ايهاذ؟ أم العلم ت أمحل ايا العناء واختلم، 
الأرض،مى معم جزء ق هي فإنعا تحممث، إذا الحهاد مضعه لأن ابهاد؛ منفعة من 

الجهاد،من أقفل هو المممعة حث من فالعلم الناس، كل به ينثؤع العلم لكن 
لأخريزتونقول أمحل، حقهم ل الجهاد الناض لعض يقوله قد ذللئ، مع لكن 

بالمثال:هدا ويفلهئ أمحل، حقهم ل العلم 
العنمطم، ي ولكت الخزُت،، عالأ1ساوث ٧ نماغ زيل محاك كان ءاذا 

لأنهأصل؛ حقه ق الخهاد ثئول: فهدا المهم، وقليل عليه، صعب الحفظ، رديء 
انفع.أ؛َُ

الحفظ،ل لكت الحرمت،، أمالسّته ومعرية الشجاعة ق بذاك ليس وآحر 
حقه3، العلم طلب، نقول: فهدا الإيناع، ل ٧ الحجة، ل قوي المهم، 3، لوي 

الخال.يقتضيه ما حسن، الناس، هدا بحتاش، أصل. 

واد:والخلؤ اشك إل الملم حالحه 
بدنتة.وريية حلمة، وثريية نفسق، ثريية إل بماج التلم 
^ولا للنمة، ولا ،؛، يولا شِ، ١^٢ أنطك ص \ذ0؛ 

الميادايتج،أمحل مى عباده العلم لأف الدنيا، س عرئا لثاو ولا إليه، الناس وجوه 



^_IuUIIuULaJ ٤٨٤

بؤيثغى جه سلم ارس ا-محيثت ق جاء ولهدا افب، لغيو يفرق أن بجور فلا 
الحق:زمنجد لي الدتا، س >ضا ئ4 مث إلا بمنك لا اه، وخك 

العلم.طف ، ^؛؟3jف الإحلاص س بد فلا باله~ ؛،"نعوذ الماثهءر
بأمور؛الإخلاص ؤشص 

أويهنأجقفي يمنأْ سطر س ما وأنه افه، إل ١^^١-؛.، بدلك يزي أن الأول؛ 
أصحابهْع وماحثته للكتب مراجعته تكوف حش 'مإةْل اض إل يثريه وم إلا 

عنغتهلءافه إل *أا يتقرمحب عيادة تكون تمسه، ق وتأمله 

يكونالثريعه حثظ لأن الإسلام؛ شريته حقظ العلم يطف يزي أن ثابا• 
بطلب٠؛^^، خفوظ، ؤإما مكتوب إما العلم لأن بالرجال؛ ؤإما يالآكفا إما 

Jرحالها.إلا محمظ لا الشريعه لأن الثييعة؛ حمفل العلم 
أعداءأعداء؛ لها الئريعه لأن محها؛ والدماغ الثر_مة حمايه هزؤآ أن ثالثا؛ 

الغز.وأعداآبامم الإسلام، باسم 
باسمثدعيم إل يدعول لأمم الببع؛ أصحاب الإسلام؛ باسم أعدائها فمن 

إنؤيقولون؛ غرهم يصالالول وربإ هوالإسلام، عليه هم ما أن ؤيرول الإسلام، 
هؤلاءص الشريعه ثحؤل أن فيجب كافرون، ؤإما فاسقوف إما صالوف؛ هؤلاء 

الدعةحده العلم وثانيا؛ بالثق، العلم أولا بالعلم، يمكن لا وهذا وبدعهم، 
نتمأكنحتى ركبث،؛ ثيء أي وعل وثبهابما، الببغ هدْ ننلم أن بد لا وشبهابما، 

هو.ما يدري لا وأنت، ثيء عل ثري أن يمكن لا إذ علها؛ لرد اس 

اشلخر العلم طلب باب العالم، محاب داود: وأبو (، ٣٣٨)Y/افد j أحمد الإمام أ-محرجه )١( 
(٣٦٦٤.)



٤٨٥اللةاءادراوعراسمزاسائ 

قالبدعه  J_Jوصار الثق، أهل يمحسا مملوءة مكتبة إل أتى وجلا أف فلو 
تضر،لا الكتب؟ هدْ ثني فهل عاليه، يرد كيف يعلم أحد عنده وليس الكتة هدْ 

أنلأمكن عالأد1لثق مناك لكن لو لكن عليه، لإل بممز أن كامج لأي يمكن لا 
إ-ثجه. ٧علهدا،ؤيدخن 

أناسهناك التاطل، رد ق بطلا لتكوو الهلال_ا— "أتبما الأن نمتلئا يهيئ 
إلتحتاج الإسلام، إل شثوو ولا للأملأم أعداآ بل الإسلام، إل لا.محوف 

فالج إخلاص ل داخل هدا كل عليهم، واوي ازطل ثى عله هم ما محم 
سأيصا وشرها الأمور -بيه اف ثريعة عن الإنسان يزي بأن عكتجل 

١^.الأساليك، 
الخل؛اسم؛

وهومعاملتهعنايته، ق عليه العلم أثر يظهر أن العلم طالب، عل بجب ومما 
داجامليه ؤيكون والعلاث، السن ق س«ءاةئرةئ\ك اف، عئشى ■ء،ْلبحسث، اف مع 

]فاطر;خأ[،ألثولإ\'ه بمادء عن أقت محش ^٠١^١ ءاو،ت تعال افه لأن بافه؛ معلما 
عغتجلاممب من حشلة عندك لست، أنه رأيث، إدا فه، الخفية أهل هم حؤيقه فالعلياء 

حففلتما ؤإن.حففئت العلم، أهل من لت، يأنالث، منكه فابم منه خوف، ولا 
الإنسانعل العلم أر يظهر أن بد لا المعاق، من فهمث، ما يهمث، ؤإن التون، من 
اش.مع ومعاملته بادته، عق 

ي،5نلم ومن هذا، من بد لا نبماك، حيث، بجدك ولا أمنك، حسن، اطه يفقدك فلا 
سهذا،الأ4ألأصللكيأاشاعاليه-أعاذنا ذةز:ال فان ممك 

وبالا-•



٤٨٦ Luاكuالسرحثقاءا

لكنبجهله يعدو هد فالخاهل عةوْل اش أمام مسؤولق عليك فان اسبة 
افِ،خشية مئ العبادة ي العلم أو عليك يفلهر أن د لا يدث؟! ثيء بأي ال،نال;إ 

الدينفالعلمإ•؛ الهلاعات، بكثرة له والئعبد يه، والأستعاثة به، والتعلق ومزاثته، 
أهلالليل، ل مجد أهل عناية، أهل أمم أحباوهم من نسمع العلم ل أئمه هم 

لا؟أم المثابة حدْ أنث هل مسك، عن فثتش قرأن، قراءة أهل داجا، سبيح 
البلم:ظني خن 

بحلقالناس نحالى بأن الإدسان، حلق ق أثر للعلم يكوف أن أيقا بد لا 
يتعلقما كل ؤإحثان، وعفو، ومعوثة، صدر، وانئزاح وبشاشة، ومحإحة، حن، 

العلم.آثار من فانه الحنة؛ معاملة الناس بمعاملة 
نرىلا والمدارس والمعاهد الغليان كشره جحافل الأن ثرى إننا 

فصلق وهم يممابلول أنمشهم الطلاب ثنى إننا العلم، طلسا ق أوا عليهم 
هداهل العامة، عل ينلمول لا أيصا نحيهم بعض! عل بعضهم ينلم لا واحد 

تقولون;كتم وإذا لا، ا.اماب; ا إ العلم؟ ءإالم_ا حلق عى مملا المسلم حلؤ، من 
Jطقوا.لم إذا القيامة يوم جوازحغم عليئم ستشهد أنبا فاغلئوا لا، 

علواحدا دزجثا بمر ان الإنأن لو حنات؟ا! عئز فيها تنبمة كل أليس 
فكف،الدرهم، هدا نال، لالثنلم، موصع عر ق حى لم ثلوحديه لمه ال

ومحملإيانه، ويزداد ياقيه تكون حناين، عشر ليثال الئسليم موصع ل يتلم لا 
حرالجنة ئدحلول ررلأ عقؤائأْؤئمُأ السي قال ولقد أحيه، وبس بينه المحبة 

هوةمماقا؟أضوابىخاتحا،أولأأدمحاءلنحءإذا 



٤٨٧الأت1ءا1>ابعوا^ز،ساس 

كيفئعرمحها؟أ! علم طثه وثحن النصائح هذه من يحن أين ٠، سثم"ر السلام 
إذاعلنا س والئة الكاب أدلة من وءمْ الحدث هذا سكون ذفذها؟!أ لا 
والإزثاد.التوجيه مى عليه يدن با مم لم 

مح٤طاJبالملمصاyاِف:
يعصتجد لممسه، نحب ما لأحته بنحسه عنيه ظاهزا العلم أر يكوف أن بجب 

ؤثعوقثمزه، يعمطه، أن حاوو بثيء أحوه رز إذا الكباو" العلمإء ~وربءا الطله 
الناسعئئدوف الذين فهم اليهود، حلق من ا-قلق وهذا عله، لاينس حش عوواته؛ 

الذيمن يأمل إذا الإئاف لأن الإئان؛ حهل من وهذا يصله، من افه آتاهم ما عل 
ولاتنال: قال ولهدا أعطاة، الذي اش مل محل، الهُ القفل؟ هذا أمحئاة 

^٤١نييب و.إلساء آيكشوأ متا نبيب لانجال سبأ عل بتمبمكم ُه، أقه يقل ما 
أنأما يعطثك، أن أ-طاْ الذي مل [، ٣٢]النساء؛  ٠٤فنيدءمن اق، ومثلوا 

ومنممهك، مجن فهذا عليه؛ به افه أئعم ما محرم أن أو عليه، افه نعمة زوال يتمى 
؟اليهود والحاني القزدة إحوان باحلاق غنلقلب 

فقل:الحرص أو المهم أو الحمظ ل عليه.ضنتؤ الله من قد أحاك رأث إذا 
محمدعل صل  ٢٠٤١١٠التشهد: ق نقول نا ألعل، فايعم عليه أيعمش ك،ا اللهم 
علتنق ك،ا يمي: ا إتزاهجمءر آل وعل إبزامم، عل صك كإ محثد، آل وعل 

طالب،حلى فهكدا وآله، محمد عل فمن عليهم بالصلاة إراهيم آل وعل إراهيم 
وممر0,قلله الحند؛ عن متحثا يكوف أن يجب، الثلم، 

(.٥٤)رغم الومتون، إلا الخنة يدخل لا أنه سان باب الإي،ان، كتاب لم! مأخرجه ( ١ ر 
الصلاةباب الصلاة، كتاب ومسلم؛ (، ٠٣٣٧ ) رقم الأنبياء، أحاديث، كتاب البخاري؛ أخرجه )٢( 

(.٤ ٠ )٦ رقم التشهد، بعد النبي. عل 



وق1ءاءااي1و،الفتوح ٤٨٨

الأس،إة

خسمالأمةيسماواس1س:١- 
عندماأئعب وأنا مموْ، أموال وعندهم ل، لأخ أيثام عئدي أنا السؤالت 

تحلفهل سنة، عثرة أرع عمرْ منهم واحد وأكبر صعار وهم وأعدها، أحصيها 
دمهاش؛ألم'لأءو؟

جمةوش ئستعفف عثا قش عغتجل؛ اممه قال حال، كل عل ابواب،• 
ثزعةولأيه وJأحد الماصي إل ثدهب أن وأرى ►:![، ]lJLه ألعتغ_ي سيإ 

حشائال، من ننبه ثهريا ل افرض للماصى! وتقول تيء، عندك ما كان إن 
فئدأمواقا؟ أيذ يطالونك: قاموا لإوا إذا فاخشى ه يعد صرر دمك لا 

أوبالنسة.شهرية أجرة لك يفرض واجعله الماصى، مى ثرعيه ولاية 

••©صى•*

مإأيضلاجنمر،والحنيتإ- ٢ 

المنزحثهوكيلك أوالعلويله المصبنة القصة حآكم ما الشخ، فضيله السؤالت 
الخيال،عل تعتمد وهى واستيقاظ، وثوم وقيام وتحيء، يهاب فيها يكوف التي 
أوطويلة؟ةصيرة بقصة الطلاب يكالم، أن للمدرس محوز ويل لخون؟ فهل 

معمشحص يتب ولم مشاكل ثعالج كانت، إذا القصه أن أرى اُبمواب• 
يهفلمز للاغتار، لمال صزب لأما ما؛ بأز لا فإنه كدب،؛ إما نقول: حش 
:م.



٤٨٩الأةاءاضابعJاسمنوز٠سائ 

ىذ،;ف1هنا:-٢

محصلكود1ق1لممفيالثؤال:أئ 
قدعليه ئتئز لم إذا بأف عتيا بالثلأم، وأواوأ0 عليه اتل؛ أن ل فهل الصباح، 

 ،^،jj^ ذلك،؟شاله أوما

أنثمليلث، عليه دحاوأا فإذا ،، IiUl^وحصز كاما رتينلث، كان إذا الخوادس،ت 
يتوهالا الم؛ن، المؤإحوانلئ، لنهسالث، تقولها الخم وصباح فمهل، الخم صياح هتوذ.' 

أنت،عليلئج الثلأم ودتؤى )عليكم(، تقوذ.' أن يدون )السلام( تقول،ت أو له، 
صزر.يدون الله ثاء إن القصود محمل وحدا الصالخار٠، الله عباد وعل 

••هصق(••

الجدأإش اثسي الؤذيذيؤذسن حكمانبناس- ٤ 
إلالثابعة سن يوف الأطفال اصطحامحتؤ حاكم ما الشخ، فضيله الثوالت 

لشتين؟نحدثولإز.ثاخا كانوا المجدإذا 

أوإفناداللئطن إزقالخا محدثوف الدين الئغار أم محووم]، لا الخؤاب: 
بدونيأتون أمم قدر ؤإذا تاثه، حمايه أن؛يميهم إلا يصطحبهم، أن لمجد اق 

يبهواأن النجد ق المزؤلن ء أو الأئ^ عل الناح_، فإن رهي، زو إيلاغ 
حتىبمهم.وو 

حصلتما لهم• فنقول والخس،ن، الحهن اصهل^ارثج ينتهدون واليتن 
المنجد،عل أو المصش عل أذثه مهم محصل الدين عن نظأ نحن أذيه، متهم 

نحت.أنه ثك لا المناحي، الحضوزإل الئتان فم! لم ذا إل 



لق1ءاتااابابالفتوح ٤٩٠

^ياتالأصاهساسدث٥- 
رأيكمفإ بجوازها، العناء بعص أفتى الأنتحارية العمل؛ات، بعض السؤالت 

فيها؟

فيهايموت أنه الإنسان يسمن التي الائتحارية العملتان أن نرى الخواب! 
فإلبثي؛ منة قو مذ بأن ^آمحر الثى لأف الدنوب؛ كار مذ هي بل ؛، ١۶

اممهمسل ق الخهاذ ولأن عام، هو بل شيئا، ينتثن ولر جهنم، نار ق به يعيب، 
بانتحارؤؤيفمد ثمنه يدص المنتحر وهذا والمنلمى، الإسلام حماية به العصوي 

لنالعدو لأن الأحرين؛ عل صررا يتقمن إنه ثم المسلماذ، أعضاء مذ عضو 
علامحغ، مذ محل ولأنه أمكن، إذا محا به يمل بل واحد، م عل يشر 

ثلاثين،أو عشرين أو عشزه يعتل قد الذي الحرئي الانتحار هذا بس-، المسلميذ 
صالآنبالمةسسنمعاس.

رأيعل منى هو إنا أصل، عل منتيا ليس جائر، هدا إن يقول؛ مذ وقول 
حجهولا نبذا، غشل ما أضعاف أضعاف الئيئه الئيجه لأن الواؤع؛ ق فاسد 

يلموهأن أصحابه أمز حيث، اليعامة، عزؤة ق نيقؤهظنئ ماااك، بن البمراء قصة ق لهم 
١٠)هلاك فيها ليس الراء قصة فان ؛، الباب،رلهم لتمح اُبمدار؛ ورا؛ من   ٠،)*/.

حجة.فيها فلست، الناس، ولحل البابؤ، وفح ولهداثجا 
الفعل؟هذا عل أقدموا الذين ا1عثنثذ هؤلاء ق نهول، ماذا مالن أن بقي 

يلحمهمولا عل،، شر أقتوهم الذين 7ءؤلأء أوممثدول مثأولوف، هؤلاء ت نقول 
أش.ئن عل للشرتة المخالفة الفثوى ل والإثي إليه، أشننا الذي الخان، 

(.٢٨٠'(الإفة)ا/



٤٩١النت والسهدس امابع الاظء 

الإسراءوافواج:سه فيل٠^٠،!، ءفي4آئوآؤئأ ْنلأةاثمرسوو كيفيه ٦- 

ليلهاللمي. عل فرصت افروصه الخمس الصلوات أن بث الئوال! 
وكذلكيصل كان الئى أف أيما بق وكيلك والمعراج، الأمراء 

ثوعيةكاثت وكيف، هذا؟ ين التوفيق فكيف، وادراج، الإسراء قل الصحابة 
ماذا؟أم المعراج ليله فرصت، التي الصلاة نمس هي هل دم>لت التي الصلاة 

الصباحق ١^١^ قبل يصل كان . الرسول أف ثعلمه الذي الخواب! 
أعلم.افه يصل؟ كان وكيف وعشئا، محنة والساء، 
منسوخ،فهو بوحي كان إن بوحي، أو باجتهاد إما يصل كاف أنه شك لا 

الننع.تغن فقد باجتهاد كان ؤإن 

*•ؤصى•*

وجوبالوكاةضسمالاثس:٧- 

زكاة؟الأيام  ٠Jأمواهلِفي الثواو: 
الزكوثة.الأموال من كانن إذا زكاة طيها اليثائى أموال الخزاب: 

••هصى••

اشرلقبر النثاء زيان؛ حكم ها \ذثؤ\ذ<.' 
لأننيارة؛ ليست س السل لقم الئثاء زيارة أن العناء بعض يرى الخوايجت 

علفيها الإئساف قف التي هي الست، ونيارْ حدر، ثلايه ه الرسول قم ويتذ محسا 



لت1«اتاساهمح ٤٩٢

^٥١٥ينئيه ابن الإسلام شخ هّذا إل أشار وقد زيارْ، تعبر فلا هذا وعل مئة، 
بمولا حدات وينقا ح ام أو طيها الخم ١،^؛ إن : ^١٢و أطأ محا 

الفقهاءمحوو عن العإم أهل بعص أجاب و-هذا ابدار، وراء من نيارة لها نياريك 
حقيقية؛نيارة ليت هذْ إن قالوات لشاء، حر ه البن قنب ريارْ ئس ةُهاأالم• 

حير.يلاثه المتر وب؛ن الحجرة خارج الواقف بئ لأن 
لهذاالبي قتر زارت الرأة ؤيقال• شك، بلا نيارة تنمى فإقبما عريا أما 

_.؛من ولو طيه بالثلأم تكتف وأن ه البي مر تزر ألا الاحمحاب مل أن نرى 
\وّوذظغونه اغ من الثلأم ١^ كزاتا ملائئ وم قد ^ اض لأن 

ءثوألقالآ0أئ؛أ.

هالبي لأن الدنويب؛ يائر مى بل حرام، الأخرى للنماير المرأة زيارْ أما 
لإضذإذا إلا ؛، والئزجرار المناحي علمنها و١لمتخذين المور، زائنات رالعن 

للزيارةثنتها من قهرج لم هذْ لأن بأس؛ فلا ودعن، المور أمام ووقفن، بالنية 
الحدث.ق خل تل. فلا 

••هسمى••

همتيلجةسناسوئ:٩- 
محفوظه؟فيها المخ حموي الي الأمطة سخ حكم ما الثوال،• 

)ا(اكاوىاعرى)ه/يم.
(،٣٢٣٦رقم)الشور، الماء زارة j باب ا-بماتز، محاب وأبوداود: (، ٢٨٧أحمد)ل/ أحرحه )٢( 

(،٣٢)٠ رقم مجدا، الممّ عل يتخد أن كراهية ق حاء ما باب الصلاة، كتاب وال،رطىت 
٢(.٠  ٤٣رقم)القبور، عل المرج انحاذ ل التغاليظ الخام، كتاب والمائي: 



٤٩٣الهاءادراوعواصسالأ 

بأس؛فلا لتجانة، لا فقط لنمسه ان الإيسح إذا أنه أرى الذي الخواب! 
بحؤيشبه عدوان، فهذا ؤيورعها للتجارة يننحها الذي أما بمر، لا هدا لأن 

حرام•أمحؤ بح عل لم الوبح أحيؤ، بح عل المسلثا 
••ؤصى•*

م|لإاطءوسميخلم|ثتجا.- ١٠

إلهلا ت يقول من محوريكضر لا تقولون; أنتم يقول; الناس من ممر القوال; 
رمحقاو;لأبمإلأالآحدثاتي،س;ألأ 

الجة«را؛سيذضهمهذا؟
هنه..<،حاشابن لاإلأإلااممه هاو; ررمن الخدث; بثن يزدعليهم الحواب; 

إلهلا معنى لأن اف؟ا يمد ولا يلبه ص حالتنا اش إلا إله لا يقول; أحدا انقلن 
افإلا إله لا يقول; الرجل يكوف أن يمكن فهل اض، إلا بحق تجوذ لا اش• إلا 

بمم،،لا هذا كهم؟اا الفلاة ترك أن يشر وص يتل، ولا ئلبه ين حالتنا 
األآ،إلا إله لا يقولوف; لأمم الأاز؛ اثافقوj^-S  Jي ؤرلأ عليهم، ي؛ فالخل.ث 

اشإلا إله لا يقول; ^Lj لا؛ذكن نقول; ^؛١ حذا؛ فتيم . ١^٠ كان فإذا 
ؤيتنل.إلا ملبه س خالصا 

••ؤصء(••

لأينشءامم)أ/بممآأ(.;؛(الاحادواداف 



دقاءاتااسا1فمح ٤٩٤

حكهااص1ضممممثثشصاث؛' ١١
الناصحة،الربؤثة البنوك من كثثر يم، من إسلابي بك لديثا يوحد القؤالت 

معاملاتله أن مع واتتكق، التجاؤية أعإله حل 3، يني، ثرعيه مئة له البنك وهدا 
يتتاملأنه العاملات هذْ ومن البنوك، من ممر عل طعى حتى واسعه، محاريه 

ولكنوغثرها، الخوالأت، مى المعلومة الثنكثة والأمور والأيايثح والسيارات بالعقار 
كلق ;—)القينا( تسمى التي الائتإن بطاقة يتعامل؛معامله أنه السكك الأمور هدْ من 

العاملة،هازه بحزمة بدينهم نثق الدين العاصرين الحلمإء بعض أش وقد صورها، 
أنستدعي والمحاجه الوجود، وهوأهمل البنلئ، هدا j، ماؤ، أوئ أن ل بجور فهل 
عموممن ا،يال هدا عل أرياح هناك تكون ستة كل ون( البنم،، هدا 3، المال أوئ 

أملهم، أتركها أم مزيه، تأق التي، الأرباح هدْ آحد أن ل فهل، اشجارية، العاملات 
حلال؟أعإله غاو_، فان للعاو_ا، الحكم أن عل ثمناء يعفه من اتصدث، 

لهأن مج ولا البمئ،، هدا 3، دراجتك يوئ أن بأم، لا أنه أرى الحواب؛ 
لقولبه؛ ثتتثدق أن فالزنغ فيه سككثؤ ما لكن معاملاته، عل يطلع زعثه ثج 

هصلأ:مايتِسماةس،الئي،ق: 
^«م،بئنث،محاخاإلأنيأماف،iثناهمامحات، 

الموائدمن أنه ترتح، يا سمدق، أن فالونغ الربح أتاك ؤإذا قفعها، البنك هدا 3، 

ائاة،ايمماب لم: وم(، ٥٢رقم)للس4، اسرأ من ضل بابح الإبجان، كتاب الخارتم،ت حرجه أا 
(.١٥٩٩رقم)الشبهات، وترك الخلال، أحد باب 



٤٩٥بمدالنة الأتاءالوابءواسسمن 

طاسمءضامم1ربصاص:- ١٢
فهلالكماو، من سة وفيها شركة ق نعمل نحن الشخ، ففياله النوال! 

أعيابجم؟عل الدعاء بجون 
ائ.لأن اندم؛ اهأ قل: عليه، اض ثدغ لا الهَله ادغ اJكافر الخراب،: 

قادروافه اهدم، اللهم قل: ذللثج، عن فنهي المشرم، مى قوم أعيان يدعوعل كان 
لهاممه فانع هدايته، عدم من لنا حثر وهدايته يعامه، أن عل قادر هو ك،ا  ٢٠٦أن؛^^؛
يالهداية.

زكافريدعو أن الإنسان عل س لأنه ماُت،؛ لو يالؤحمة له اف ثيغ لا زكن 
فقدأومثمنة برحمة الكمر عل مامحت، لكافر دعا من بل ماُت،، إذا أويالمنمرة بالرحمة 
وأمحكحيمؤي ؤما٤١َرنث٠ قال؛ افة لأن وا،لوممحن؛ . امح، بيل ٌّهذا ل حالث 

أمملم تنمي ما بمز ين مهف أول ْقامأ ة قثنيكس منثغثوأ اف ءامنوا 
لأبيه،إبراهيم اسنمار عن تعال اممه أجاب، ثم لاكو;ة:ّآ؛؛[، ه تلجمي أصحنث، 

جوعدهآاثاآئ١ ئؤهدة ص إلا إؤهينلآبمه وما'؛ىآذمار ؤ فةال: 
[.١١■٠؛؛^^لاكوة:أ إفءابرهي-،نلآؤْ يأرآمنه فة عدو أئة' ؟،،١ 

أنلكن لمتذ، الموعارضوا بالكمر، بارزوا إدا إلا عليهم يدعو أن يجوز ولا 
يلعنهماف تمول: الأحرة، ق يمنهم ء بثي ليس الدنيا ق يمزهم بثيء عليهم ثدعو 
اراللهمفقال: ح؛نتذوْ، قريش عل .دعا اوموو لأن باش؛ لا الدنيا ي لا، ه، 

والمحط.؛الخلدت، فأصيبوا؛، يوثثنا<ريثن'قسي علبجم اجعلها 
كتابلم: وم٨(، ٠ ريم)٤ يجد، حن بالتير باب• الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 

(.٦٧٥ريم)الئلأة، قحح القنوُت، امحتماب باب الصلاة، ومواضع الماحي 



لةا«اتاد،طواالفمح ٤٩٦

امنمحمحئوةلنيسىلانيأ" ١٢
بينهم( Jli؛نسم وند وبنات، وبنتن وزوجثتن أم عن ان إئمات السؤالت 

ثزعا.المدر حمه مهم واحد كل وأخذ 
علالورية حصل ذلائ، بعد ثم الزوجتان روجتا ذلالئs بعد إنه والثوالت 

الإفادةأرجو روجتا، الاإتين الزوجتان هاتان يرث فهل المت، باسم مررعؤ 
اشَخحا؟وجزاكم 

س،شسا،لهأمحالمززهتم امحاب:إذاثتأن 
روجن،.إذا ينمط لا المثرايث، من الزوجة ص لأن حمينا؛ 

••هصى•*

عمUسمJمماثةخوةهاالنيئ؟- ١٤
وحمىاكالثه الثاعة ق محدد الصلاة ووقت، مدرمة ق ثدرمحى نحن النوال؛ 

إلااشول من يحرج لا لأنتا العصي(؛ الصلاة)صلاة تقام حيث دقيقة، وعشرين 
الثاعهالفصول من وئحئج الئثاصن، ق ونحن دقيقة وعشرين وحمنا الظل؛ة الثاعأ 

ثدحلفهي أنل، أو الثالثة الئاعة يحل يكون والوقت، وعنرين، وحمنا الثالثة 
يحولبعد تصلور< أنكم والمهم كئمل، فقد الشتاء ق الرياصن، ق الثاكة الئاعة 

عرجولالطلأيت، وبعصن ءلال_،، نحوأربعمثة حميتا الفصول من فنحئج الونت،، 
حددهالذي الونت، غر ق حماعه ؤيودوما المدرس من ينتأذيوف ولا ضول اس 

بغياجد المل يصلوو عرجوو أمم جار هذا فعلمهم فهل الهلالس،، لخروج المركر 
كلق حماعه فيخرجول للممركز، التاع المجد ل فيصلون المدرس، س استئذان 
تصل؟لم الرسمية والخإعة أومع، حماعات نحومستنا فيه منجي 



٤٩٧االةاءاارابعواسذاساس 

منكتاب ياتينا أن عليها ابواب ينثدعى فيك~ اش ~إارك هده الخواب! 

له•سنن حش المركز مدير 

ؤإنمثلا، حرام هدا إن لونلن•' لأنه كافرا؛ المركز منير يكوف أن يمكن ولا 
قيتعجلوا أن يريدوف هؤلاء يم؛يت أفضل، والاماي الخإعة لكثرة الصلاة تأخير 

وهي!م۵الح، الوقت لأحر ياخيرهم ل كان إذا لكن طب، هذا الوقت، اول 
أثلأ:ثد؛الئدوذ.

فهوأقفل.اجئع، كثزة والثار(ث 

الثاعةتصف، العروب عل يمي أن إل العصر وقت، ثبمذا، يتهمح، لا والوقت 
إخوامم،مع ؤيمحلوف يمون أمم أرى بل ؛ المصوو من ئتروجهم أرى ولا مريبا، 

عليهم.الواجبة بالحصة ويقومون الشنءود، ويدعوف 

••هيق(•*

يااسأاواثفر:- ١٥
الثلأم؟نرد فكيف الكاي، مى المسللم نعرف ولا واقيه، عإله توجد الثوالت 
فيثذ.ْالمكةالنالئ كانت إذا فه: أتبمإ، ك تيإ نن عل من؛ امحاب: 

يقول:اص، بعص لكن ٣، فلا كفانا أكوثا كان وإذا م1لم، ئنلئوو أكترئ 
هالرسول لأن بسلام؛ ليس فهدا بفلان، »تنح1\ أو الخير، صباح قالت،: إذا إنلئ، 
ملأن،أئلأ بفلان، تزجا ؛خلاف،: دعاآ، والئلأم )رلأصوهلمامم((رأر قال: 

(،٠٥٢ رنم)٥ الذمة، أهل عل الئلأم j باب، الأدب،، ياب، داود: وأبو (، ٢٦٣)٢; أحمد أحرجه )١( 
(.٣٦٩٩رنم)الذمة، أهل عل الئلأم رد باب، الأدبط، محاب ماجه: وابن 



^_tluUJIuULdJ ٤٩٨

ثيء،مسه ق ويقع مسلتا يكون أن خمث فإذا نلأما، لسن ولكنها محثة فهده 
كافئ.أنه لونير؛أ حتى العصته، ق مع لا وحينئذ بفلان، مرحتا ت له فقل 

غلعل.فهذا لا، أط؛؟ا فلا كافئ أم علبم،، أسم ئنبأ أنت، هل مل: فلا 
••هصى••

١٦-

لكسبإليهم يجووالتودد فهل ممار، وفيها شركة ي ينمل نحن ااثوال<•■ 
وجوههم؟ل كالابتسامة دُيؤى مئصد 

بجآديبىؤآيروآلاحم أثؤ يمهنؤيك مما محي ^لأ تعال؛ افه قال الجواب• 
أوشهمثيترهإ->ولدهز أقآءمحرأو أز ءاثا.ثغلم وؤدكامأ ؤرنولث آثة ■كآد مذ 

؛تءآؤأ ١٠لمومهم: قالوا وقومه \؛ر\فولإأ أن يعلإ ألم الكافر، تواد لا تالجادلةتآ'آ[، 
ثق؟١ نأتتكة أ'تثن ^١ ء r>؛I م دمن ِس نمئون ^١ ِئلإ 

لهم.مود0 يلبلئ، ق مع لا هبمه، لست، المأله تاسة:أ[، ه ءحدءأ اق  iA_؛
وتداهنهمتؤدهم أن أما آحر، ثيء فهذا ملبلئج، ل كراهتك، ح مدارا"،م أما 
منفهذا عليه، هم فيإ امتمثوا إذا عليهم حرغ لا وأنه دين، عل أغأم ومهمهم 

المحرم•

وحكاا(اثمبرنالأات:-  ١٧

ئتههل ْستهاا، ، ٢١ماؤه الطهور ٠'^ ال؛حر: عن، الثن،. فوو الثوال: 
اJرمائيات؟حكم وما ءلاهن0؟ الثركة أو الحوض أو الثهر ل ملث، ال



٤٩٩اىقإءاضابعواصسائ 

الطهور^ ٠٠٠البمر؛ باء الوصوء عن الرسول قول الخواب! 
فميتتهالا;ء ق إلا يعيش لا ثيء فم :؛، ٧٠١م؛ثات كل ينمل ، ٠ م؛تتهاار الجل ماؤْ 

كلذلك، غير أوق عدير، أوق نير ق أو بركة ل كان سواء الذلاهر، هدا طاهزة، 
طاهره.نسته فإن الماء ل إلا لايعيش ثيء 

دكانه.من بد فلا والنحر، الن ق يعيش الذي أما 

••ؤصى••

الدارس:المموش إلى قدسل تدبيس حكم ' ١٨
ربانفلريايت، فيها إن وذولأ الدراسة، من إحواثه يمغ من هناك الثوال: 

لإلفباذا ذللئ،، غير إل الأرض، ودوران المطر، نزول مثل؛ الكمر، إل تمحل 
عليهم؟

لأيعتثر،ففيكاما؟إ! المحاربمثو وآراة الكتر بمزأ الذي هل 
هءاحمحكث> مم عيه وأء؛اذهر أقه إلأ'^ هندآ إن أل؛أنكمةإ' وثاد ؤ ١^^! 
بقراءتيا؟افه يتنثد وأنث، الصلاة ق مزأها نا ألثظريتهم، هزم [، ٤ تالفرقان: 

بهليس للمئربمة نحالمه كانت إذا الإنسان -يا يؤمن لم إذا المحار نظرية فمعرمة 
منإحواثلئ، دغ لا لكن محيس أنت حيرا، اممه جزاك الرجل؛ لهذا فنقول باس، 

الأنحرجوا، إذا غيرهم ؤيتفعون أنمنهم وJتمعول يدرسوف دعهم الدراسة، 
مدرسةق أو جامعة ق تدرينا ينال أن علمه بلغ مها لأحد يمكن هل إخواننا يا 

)٣٨(،رقم البحر، بكاء الوصوء باب العلهارة، كتاب داويت وأبو (، ٢٣٧)T/أخمع. أحرجه )١( 
كتابماجه! وابن (، ٦٩)رقم طهور، أنه البحر ماء ل حاء ما باب الهلهارة، كتاب والترمذي؛ 

(.٣٨٦)رنم البحر، بهاء الوضوء باب الهلهارة، 



ثقا

يخن،يطإلصبيىفلايخن، إلابنهاية؟ 
اكهادة؟للغرإلا الناص يوجه إل تحل 

أوثنلتم من أمووقيادية إل أنلأجل العلم طلب ص ولذلك 
لنرده،الباطل وتعرف هي، ما وثئفلر نقرأها دهنا يحن، فيها ما نليمة، ض فإن غثره؛ 

أنإنالحلنالأجل عاد، مرأنفلريايت، أن أجل من المدرسة ندحل لم نحن ثم 
والقمة.والتوحيد والحدث المآف 

*•هصى••

طممضاسابض١صامض:- ١٩
لحثهجانبا حلق إل فاصقلن ث1ه، ق عملية له أجريت، ئحص القوال; 

سؤيؤا؟هناك لأن الأيسر؛ لحكه حان٣ا حلق له يجوز العملية بعد فهل الأيمن، 
هداعدروه، العملية أثر عزمحوا إذا والناس التنؤثة، أجل من يجوز لا ابواب• 

الذيهذا الله ثاء ؤإن فيتقيها، عالم، فهو عئ؛تْل للربا يالمك أما للتاس، بالشسك 
دموْ•تكامل وقد إلا شهر ينفى لا النوم حلت، 

صرورة.فهذه لواسومحت،، أوحش ْستيك غر اللحية صارُت، ومحواء 
••0صى••

بضاضسسماضة!- ٢٠

الأول!، ٥٠۵١١ق يبلس أن الح٠عه يوم شخص ذحل ^١ أمحل أتبما الئؤالت 
الحعلتةلأنتباه الحطيسؤ ص ترسا اكانج، الصفق ق تبلس أم الحطيبج، عن بعيدا 

الخطسس،؟مع والركيز 



ائراسهذس الرابع الهاء 

ماِفيالناص ررلوينثم وتلم-: آله وعل علنه اممه الني-صل هال الحراب: 
هَلأنئهضا((راا، عي ةئهشم\ أن إلا بمJوا لي ني الأَئل، واضث الداء 
قوهأن محب كث ؤإذا الأول، الصقن ق كن فنقول: عام، وهذا الأذاف، ينئي: 

الأول،الصقن ق نشاهدهم —الأن- الناس من فكلإ الحهك، أجل من الإمام من 
الحمد——وف والأن واستمعوا، المئؤ، حول، وساروا هاموا الخطيب جاء إذا ثم 

أنهالهم تاما، الإنسان ينعه جهة كل ق الصوت، مكوات فيها غالثها الماجد 
ئصاسثالأثوفالأذلذكلحاو

الصقنيبغ، عل أحافظ■ أن الأؤل، هل عليه: الثييه ثيءآحريتبغي هناك لكن 
اليناو؟مع صرتإ اليمغ بحد إذا أم الإمام، عن ولوبمدنه 

طرفق ولوكان حال بكل أفضل الأيمن يقول،؛ الناص بعض الئاف، الجواب 
الأيمنصحح. غيث وهذا واحد، إلا الإمام وبئذ ينه ما الأيسر كان ولو الصقن، 

الممارنم.،.أو التناوي ْع الأم ص أفضل 

يتوقطأن أجل ومن الإمام، من لدنوْ أفصل؛ الأيسر فإن الأيمن يحد إذا أما 
المجدويحلوا جازوا إذا كانوا أمم الصحابة أظن ولا الصفئؤ، ق الإمام 
أنيريدون أظنهم هذا، أظن ما بالأيم، ودووا جاووا تم أولا الأيمن أكملوا 

بمربواٌ>،الإمام•
••هسؤ(••

الصلاة،كتاب ت لم وم٦(، ١ رنم)٥ الأذان، ق الأستهام باب الأذان، كتاب الخ١رىت أحرحه ]١( 
(.٤٣٧رقم)الأول،، وفضل ؤإتامتها الصفوف سوية باب 



رق1ءاتااكاب،اإفمح ٥٠٢

٢١-

بالدنن،حلاق محي لتتة محلق ولكن بالأستمائة عليه اف من رجز ال1ؤال: 
عليهاض من ثم بالدين أولا يعني لا، أم يعطيه هل بالمال، الحلاق ذلك وبعد 

با1ال؟محلقئ،،رطاذهالحلأيى 

لحلقعل الرجل هدا تنثر ولر وتعب عمل الحلاق ماله، يعطيه ابواب• 
به،يتمدق ولكن ا1ال يعطيه لا مثلا! يقال وقد عمله، نظير ماله فيععليه اللحية، 

بأنكشزة، الأجره لكنت إذا خصوصا ؤيوذيه الحلأى يطاله موف لكن 
يعطلمه،أن فالئلأمة مرة، عئزه اتمتا الثنة ق وتكون مرة، النهر ق حلى يكون 

عليك.حرام هد0 ويقول! 

*•)5^0••

^يي،طل؟امبيقاوامحادع؛- ٢٢
[،٦٤]الناق<ة:ءت0ألرلأود،ه أم ؤءأنثتِتزرتمدمأ تعال؛ قوله يفيد ماذا الثوال! 

والثقات؟الأمإء باص ق الثهق،اراا محئ الهَنمحق »إن وقولة.: 

ذلما كل حد، لها ليس الأفعال صفات أن فيك— اش ~يارك اعلم ابداب• 
وكدا،كدا عل حن، وكدا، بكيا اممه امحر مثلا! نقول ولهدا فهوحائز، الفعل عل 

منافه إل بماف ثيء فكل منتهى، لها ليس أفعاله لكن يرد، لم اللففل هذا أن مع 
منه.يمح فهدا فاسدا معنى يصمن إذا إلا صحح، كله أفعاله عن الإخبار 

رنميصرح، ولر الني. بمسنا وغثرْ الدس عرض إذا باب الديالتا، كتاب الخاري; حرجه أا 
(.٢٥ ٩٣رقم)الرفق، قفل باب والاداب، والصلات الم محاب لم: وم(، ٦٩٢٧)



٥٠٣والستوزاسائ الرابع اوا|ئء 

له،البت، أنه يمعنى! الزيع، لهذا الرارع هو افه إن ت نقول أن يفز محلا 
اممه.أمإء من يكون أن يقرب الإلمق أن ْع وفيق، اش إن نقول! أو 

كدا،أخزى أنه والمران ليس الفعل؟ أين الزادي، الهُأخزى قلتح: ذا إة 
الشنغ.ما ورذ ما نالأسإء اممه. بأمر جرى الوادي لأن صحح؛ هذا لكن 

مسإن!والصفالت، 

القنع.ق ثبت، ما إلا نثبت، لا ثدحل، فيها لما ليس ذاتثة مامتج ص ٠
ءغ؛ْل.افه بفعل محهو الكون ق ثيء فكل منتهى، لها ليت فعلية فايت، ص ٠

وأتوب،أسعفرك أنت،، إلأ إله لا أن أشهد وبحمدك، ربنا اللهم ومسحانلئ، 
إليك.



وق1ءاتاكاواالسوح

>=،وصى_ _ ء

ؤإمامالسنن حائم محثد بثا عل وأسلم وأصل العايتن، رب طب ا-لخند 
بعد:أما الدين، يوم إل بإحسان وتزبعيم وأصئايه آله وعل الممتن، 

 LJi^ سثىالتي الأمبوعك اللثاءات من المئه بعد والثتون ا-قاممن اللماء هو
منعثر الساح هو الخميس وهدا خميس، كل ق سر والتي المتوح(، الباُب )لقاء 
(.٥١٤١عام)٨ الأول يائي شز 

جاس؛ضذادؤاضإا
آدامحت،ق انتهثا وقد العلم، طال-، آدامحت، بيان من متق ما اللماء هدا ق فمل 

الحتد؟هو فإ الخثد، ينجب أن العلم طالتؤ عل نجب، أنه إل العلم طالمتؤ 
إذايعني' عبده، عل اطب نعمة زوال، قي أنه• العل،ا؛ من ممر عند تسم؛ ل المعروف 

نعمهيزول، أن يثنى ذللث،، غير أو أوولد«، أوجاه أوماو بعلم محص عل اش أنعم 
افبءله.

ؤإفعي.؛( عل اممه نعمة )كراهة الجند: بل ٢: نجم،آإدثر الإسلام مخ وقال، 
آفةوالحد حثدثه. ممي. عيدْ عل اطه نعمه كرهت، مش يعني: روالها، ثثمن لم 

ولأنهالحلج،، الناث اكل كا الحان يأكل لأنه ١^، كبائر من مين ضة، 
منأثم ءائثهم آ عق ألناس ةتثأوو0 آم ؤ تعال: اطه قال، كإ اليهود، خصال من 

)ا(محمرعاكاوى0ا/بملإا(.



٥٠٥ارإقارارإداسواّنب،دإوائ 

يرديوقمؤ ألكنف أمل، نث *ٍؤمجآ ود ؤ تتلأأ•' وقال ]ااشاء:أها، ئثيرءه 
الحسدولأن ]الترة:ه*ا[؛ ه أمسهر عند نير ■ذكيا 'محاؤا بمني تى 

هواش،التنمه مده المب هذا عل ألمم فالذي عغ؛ْل الله قصاء الرصا عدم حقيمته 
اكاJبيأكز الختد ولأن موْل اض قصاء ترص لم محإيك اشة هذه كرهت فإذا 

انالإيازداد عباده عل افه نعم ازدادت ولكإ والندانة، الحنزه ؤيورث أكلا، 
هذاحازها الش التزله يدرك أن معه يمكنه لا مقام ق أنه ؤيرى النعمة، ءرذ«ه نحسزا 

اهأيعم عا ممتدا يتأحر وحينئذ هذا، إل أصل لن أنا ويقول،ت منتحسز، الحنوذ، 
عائم•عل 

تحعش،لا عباده عل افه نعم لأن داخا؛ وغم هم ل الإنال يوؤع والحثد 
هتك،فقد ذلك، فعلت، إن إنلثج ا وغثا؟! مئا تزداد عدم عل اممه شب أذكلقإ 

•نفسك 

أنثاتا، المنلميرن مى غره أولاوعل العلم طال-إ عل بحب هذا، عل وبناء 
فعاله.ق ولا مثاله، ق ولا قلبه، ي لا الحند، يتجثت، 

زوالها.وممئه العبد عل افه ننمة كراهة من به يقوم ما فحسده القالن١ت أما 
افهانعم نعمة كل ؤيتر الحسود، أحيه عرصن ل نحوصى فان ت المول وأما 

منهقابلي غير وأمم عليه، الحعاعي الماس صغعل رأى إدا مثلا؛ فمحدْ عليه، -بما 
الكريم،الرجل هو ويقول• المحسود، عل يثني نحده المحسود؛ هذا ق يقوله ما 

أغوهذا وكدا، كدا ولكن يقول،ت ثم دللث،، أنثه ومجا العابي.، العاللم، ^^؛، ٤١١
يدؤه،من ينزل، حتى لهذا، منام، عدة مقابل ممايؤ من واحده بمتلبة فتأق ممتدا، 

المخئود.عل يالمول عدواف هذا 



يدلفلأ وأئرطته، كتبه سر عدم محاول أن ١لحنوي؛ عل بالفعل العدوان 
محابالئلأنية الكبة أق ثأل: وربا الئملأب j ولا الكتان، ل علها 

موحود0،أتيا يعلم وهو لا، ثئول• ملأن؟ أفرطه الفلأنية التسجيلات أق فلأن؟ 
قحاء ولهدا أحيه، حق ق العدوان من أنه شالث، لا وهدا عئندْ، حنيا لكن 

ثللئ،ق وي إذا ايعني! دخااُ هلا حندت ؤإدا محقق، هلا ظننث، ررإدا الخديث١ث 
عليه.والعدوان محاسنه، بكئم عليه ثغ فلا إمان حل 

ووبالا،إما حنده يزيد أي! يزود0؛ الخاسد من والتعى الحدوال أن فالخاصل 
الكتس،،من ثيء إل أحوه احتاج إذا العلم لهنالت، ينبغي فإنه ذللئ، عرفنا إذا 
ثنئجبولا عندْ، دانت، ما محصلها ق يساعده أن الأفرطة، أو الذكران،، أو 

حرصفا عليلئه، وتقدم ■غؤلذ ساعديه إن إنلث، له! يهول، الذي الشيطان لداعي 
الأسانهذا ناحر أسباب، من وهو الشيطان، وحى من هذا فإن ناعيه، ألا عل 

فساعده؛ أحيه،،ر عون ل العند 'كاو ما العند عون ررق تا;قؤناك اممه لأف اهامد؛ 
٠•ر  ٠٠حاجته ق افه ثاو أحيه حاجة لب ثاو ®ومن 

بإفقاءالسلام:العلم >لألب اهتيام 

الأّمؤ—مع الحصله وهذه الثلأم، بإفشاء يعثي أن الثلم لْلايجإ الهم من 
أوغثرهمزملائه من باخ يمث فتجده العلم، طلامت، من كثثر عند مفقودة — الشديد 

ءدى)؛/إام.ابن )ا(أحرجه 
رنم\}ذُ.أ وعل الارآن تلارة عل الاجتهلع ضل باب، والدعاء، الذكر كتاب، ت لم مأحرجه )٢( 

(٢٦٩٩.)

(،٢٤٤٢)رنم سالمه، ولا الملم الملم يظلم لا باب: الظال؛، محاب المخاري: أحرجه )٣( 
٢(. ٥٨رقم)٠ الْللم، تحريم بابه والاداب، والصالة الر كتاب، ت لم وم



٥٠٧الق1ءاه1سواّز،سائا 

النيئقال المنلمير؛ا، اللماء شعار الثلأم لأف عظيمه؛ آفة وهذه فلا 
ٌ . ٠ ٠ ٌ ِ ..

:ثئلم«رى.
فيهوأن الئق، من الئلأم إفشاء أن العلم طلأد_، عل ئى لا أنه والعجب 

ثلاثوف،وبركاته عشرون، اممه ورحمة حنات، فعشن عليكم، الثلأم ت قالت، إذا أجزا، 
سواءبعفن، عل لهز يسلم فلا يتهابلوذ العلم طله من كثثرا ثرى ذللئ، ومع 
عليها.يمضوا أن العلم طلة عل بجب آقة وهذه منه، أوأكثر منه أصغر كان 

نظرةأما عتاُم،، ونقلنه تقليد، نظنه إليه ينذلرول الناس أن العلم طاJبV ؤتعلم 
ؤيرك.ويمعل يقول فيإ العلم طالمت، يقلدول فإمم التقليدت 

ئعلأو فعله، ينبغي ما رك إذا العلم طالت، عل يعتبون فامم العتانرت وأما 
يعظموثهالناس لأن حسنايتج؛ العلم طالت، من الحسنة تكون وربأ ركه، ينبغي ما 

ؤيتفرونعليه، يعتبون الناس لأن سيئايتؤ؛ السيئة تكون وربإ إماما، ؤيتخذونه -يا، 
العلم.فائدة س ونحرم منه، 

العلم،بادايبؤ تتأدب، وأن عغتجل  ٠٧٥١سقي أن العلم~ طالب أحي ~يا فعليلث، 
يوفقناوافه صبرة، عل اطه إل ثدعو وأن استطعث،، ما العلم ثئر عل تحرصن وأذ 

٧•ض؛ كل عل إنه جيعالابج4وينض 
••ؤصء(••

ردم)'ا1ا1(.ردالثلأم، للمالم السالم حق من باب الثلأم، كتاب مسالم: أحرجه )١( 
٥(.رقم)٤ إلا الخنة يدخل لا أنه بيان باب الإيإن، كتاب ملم: أحرجه )٢( 



٥٠٨

الأس1ة

-١

وحةفإ المنملة، من ض الكلام صفة إثيات العلم أهل بعص يكر ت الثواو 
ذلك؟

كتاُبمذ آيه فإنما عجل افب كلام من الرجيم الرحمن افب بم لأن الجواب؛ 
ألثثيك>أتيتن ؤن\ة 2\طووق3: اممب لقول اف؛ كلام عجلكله افب وكتاب اض، 

ؤ-حئبالأيؤ• االراد أن المعلوم ومن لالتوة؛٦ا، أذوه ممع'ةم حئ ثيره آستاجارق 
مناض كلام س،تع الراد يكوف أن المنشحيل من إذ قارته؛ من أذوه ^٠٢ لساع 

عثجل•وهواممه به، التكلم 
•ءؤجمى••

:J^Uايناوبؤموط ٢' 

بالأموال؟المضاربة ئروط هكب ما السؤالت 
بالأموال؛المضاربة ثرومحل الجواب؛ 

معلوما.ائال رأس يكون أن 

أوراقأو والدنافر، الدراهم مذ ت يعني الضروبم، القدين مذ يكون أن 
العمدحين تكون قد أمامها، نحتلم، اللعه فإن ملمعه لوكان لأنه وذللث، العملة؛ 
يكور،أن يخهإقة الفقهاء مح ، ilJjJLsبخممئة، أو التصمة وحنن بألف، 
قلت،!سيارايت، محصا لوأعهليث، علكلأمهمت وبناء القدين، غر س المال رأس 



٥٠٩اية بمد اثمح1مسوانمتودإ اللقاء 

ألف،مئة العقد حين ثمنها يكون ربإ السيارات لأن يصلح؛ لا فإنه مضاوبة؛ هده 
ألف.أومثنى ألف ث،ان؛ن التصفية وح؛ن 

الشدين،غثر من اكاربة مال رأس يكون أن يجوز إنه العلم• أهل بعض وقال 
تمامعند امحانة س الربح يعرف حتى العقد، وقش قيمته مدر أن بشرط لكن 

ينطوفالناس فإن الأن، العمل عليه وهوالذي ُوالراجح، المول وهذا المضاربة، 
تقديرس — سمعت ~كإ بد لا لكن مقاربه، نثارات ؤيعهلول مصاربة، أراصى 
العمد.وقئ القيمة 

أنت بمعنى الربح، مى مشاعا جرءا العامل نصيب يكوف أن اكادث،ت الشرط 
الربع،الثلث، اوبح مئهألف.نينحاأنتيللهِس أغطته إذا للعامل محل 

المال^ا حد قالت|ات بأن منالوما شيئا له جعلمث فإن علميه، متفقان الذي اشنقن، 
يرجوقد شيئا، يربح لا قد لأنه وذللث، يصلح؛ لا هدا فإن ريال، مئة وللث، يه ايجر 
أنأيصا بد ولا مشاعا، جزءا تهمه يكول أن بد فلا بكشر، ريال مئة من أكثر 

يدلا بل ريحه، بعض وللئ، به ايجر المال هن"ا حل• تقول؛ أن يمحح فلا معلوما، يكوف 
دلك.أفثه وما عثزه، ثمنه، ربعه، الرج، نصف وللئ، تقول! أن 

ولالأواف، ول السيارايتج، ق به ايجر المال هن>ا حلم• قذث،ت لو علميه وبناء 
لأنهمجوز؛ لا هن«ا فإن والأواي، السيارات، رح ول الأيمشة، رح وللث، الأقمشة، 

أنالزارعة؛ ق ه السل ش ولهدا هذا، دون هذا ل الربح يكوف قد 
الشعترزؤغ أوللث، عربما، رنغ ول الأرض شرق زيغ لك ثمول؛ ايا، إئالشخص 

اكاربة.شروط س هذه دلك، أسه وما ١^، زنغ ول 
فلوأعهناهثيء، العامل عل وليس المال، ئت، عل فا-قثارة التجاره لوحسزت، 



وقاءاتاسوااإذتؤح ٥١٠

أنائال لرب محوز لا فانه ألما؛ تعير؛ا عادت حتى حسنت ثم كارثة، ألف مئه 
الناملعل وليس ائاو رأس تكوذعل الخسارة لأن وذلك شنئا؛ الغامز محئل 

مهاثيء.

••©صى••

-٣

نتركأم والثلأم، الصلاة بس نجئع أن محب هل سينا عل الصلاة ق النوال؛ 
قلنا؛وما محثد، عل صل اللهم نقول؛ التشهد صلاة ل مثلا حدة، عل واحدة كل 

وسلم؟صل من مال• ْا عل® صل رروس الهديثر؛ ق وكدللث، وملم، صل اللهم 
بلوالتنلم، الصلأة بس السل. عل الصلاة ق الخنع محب لا الحواب• 

ولر١^٨!؛ ذكر \ض/.\ظذ قيم g ول4دا هدا، دون هدا بمرذ أن للإنان 
ثق١^ ظآ ^؛ لقوله أفضل؛ ؛ي>سمإ ١^٤ ص ١^، ذكر 
نجب.فلا الوجوب أما لالأحزاب:اُه[، ميماه يبميؤأ عفيه 

••©صيء•

-٤

عنوانق كتبت، القريته الثامة الأعداد أحد ق )الرياخى( جريدة النؤال؛ 
ذللث،؟ق قولكم فإ الممرصات،  ١٦٢وتقصد الحناؤز(، يمقدوز ١^*^ رملاتآكة ير؛ 

قولق إلا ملأتأكه النساء ولست، محزنة، العبان؛ هده مثل إن الخواب• 
كغيرهنوالثز الخير فيهن والمرصات اممه، بنايت، الملأتكه جعلوا الدين المئركس 

(.٤٣٨ ) رقم سمعه، لمن الوين قول مثل القول باب الصلاة، كتاب مسلم؛ خرجه أ١ 



٥١١اىاتاءااغاسواسوذسائ 

الرحمة،ملائكه المرصات، إن دةوو،ت أن أيدا يجوز ولا والعامل؛ن، العاملأيت، من 
الرحمة.ملائكة الممرصى إن ولأت 

لكنعله، افه أطلعة من أو ث\3قؤن\ق الله إلا ين1ئه لا ص عالم الملائكة 
يهللقووممر، جهل عندهم الهداية- ولهم لنا افه أل ~ذالصحفئن أن يعرف أنت، 

يقولون:الصحف بعض ق رى كإ عنها، يعملوف أو معناها، يعرهوف لا ^١-:، 
ثتصمنإطلامحها عل الكلمه وهذه مامحت،، إذا يعني• الأحم، مثواه إل حمل فلأن 
شلا أنه هدا فمي الأمحز، الثزى هو الخل جعلت، إذا لأنك المثؤ؛ إنكاز 
الأخيرالثوى إل ,'وجحوذ وأمم ذللئ،، بعد ميبحثوف الناس أن المعلوم ومن بعده، 

فقالنياوة، محل القور تادقؤناق الله تش ولهدا الثار، أو الخنة وهو حقيقة، 
نمصزه]اممار:ا-\[.ؤىلإأئار©خم 

اممئءضرجلسوءام1ضأ:٥- 

كفت؟الخانة بنوء رجل عل الدعاءُ هل الثوال: 
ولكنيكفر، لا الداعل فان الخاممه بسوء ثخس عل دعومحتج لو الخواب،: 

لأنالخاممه؛ وء بالننع الدعاء -يذا المسلم أحيه عل يد'ءو أن ان للاميجوز لا 
السلعن سث، الإملأم،َوقد غير عل يمويت، أن يحني بافه" "والعياذ الخاتمة سوء 
 -.m ذغ،ي ه ى:فوزمحث لختر ١^ أخل بمم لبمل ٣ »إن

قدخالها«را؛.١^، الكثامح،،شلئمم ه محبمئ 
القدر،كناي، ومسالمت (، ٣٢ ٠٨رقم)الملاذكة، ذكر باب الخلق، بدء كتاب الخاركا• أحرجه )١( 

(.٢٦٤٣كمةحلقالآدسفيضل،رئم)باب 



دةاءاءالباواا،لذش ٥١٢

-٦

!ciiJJbقصده هل القيورا١ روارات اف ءرلس ه؛ طقأ دم عندما اذثذ\ل.' 
مثاعدة؟فرات عل الزيارة تحوز أنه أم الزيارة، ممره الروارات 

وجهتن؛عل روى الحديث، الحواب؛ 
^^١؛.الأول: الوجه 

صحيح.معنى له وكلاهما ؛، المور*ررواراُي، ُلس ايه الئاف؛ والوجه 
حدة.عل امرأة فهوباغتاركل الشور زائراي-، أما 

كثثرا•محار أفعالهن إل رجننا إذا الحس أن ومعلوم اينس، يعي؛ ورواراُتؤ 
الحديثلأن الحديث؛ ا ؟هن. ملعوثة القبور زائره أن فيه ثاك لا الذي والصواب 

قسميه ابن الإسلام شيح عليه وتكلم العبياء، مى كثير به واحتج صحيح، 
عانثة؛حديث ق حاء وما مراحعت4، العلم لطالت، ينبغي جيد بكلام ا )الفتاوى(ر 

لغرا،لرأة حزحت إذا فازادت ٠، دةول...ار ما علمها ءفيمألألأ،ؤئم الثسول *أن 
تعدلا فهدم ا،لأثور، بالدعاع لهم ودعت، وممت، و\ف1أو؟ مرت إذا ولكن الزيانة، مصي 

(،٣٢٣٦رقم)النور، الماء زيارة j باب الجائز، محاب وأبوداود: (، ٢٨٧>ا/ أحد أخرحه )١( 
(،٣٢)٠ رقم مجدا، الشر عل يتخد أن كراهة ق حاء ما باب الئلأة، كتاب والرمذ.ىت 
٢(.٠  ٤٣رقم)النور، عل الرج انحاذ j التغلط الجائز، محاب وازني: 

للماء،النور زارة كرامة ل جاء U باب الجائز، محاب والترمذي: (، ٣٣٧أحمد)أ/ أحرجه )٢( 
رقمالنور، اء التنيارة عن الهي j، جاء ما باب الجنائز، كتاب ماجه؛ وابن (، ١ ٠  ٥٦رنم)

)م(محموعالفتاوى)إآ/حأم(.
(.٩٧رنم)٤ لأهلها، والاJءاء النور يحول، عند مال، ما باب الجائز، كتاب لم: مأحرجه )٤( 



٥١٢الأق1ءامحاسواسوذاساىت 

•اووو إل ممرة أومن محته من يمثى الزائرهوالذي لأن زامحْ؛ 
لا؟أم هذا ق يدخل هل ءتإأاة،هوثؤ البي فر النساء نيارة ق النظر ؤيحقى 

عنه1.زيارة يسمى ذلك لأن يدحل؛ إنه قال! من العلماع من 

بناءالمز وبتن بينه اُلتجرة حارخ الواقف لأن يدخل؛ لا قال؛ من ومنهم 
المحوطةا\فوو؟ لو ولهدا رارْ، إنه يقال؛ أن يمكن فلا جدران، ثلاثه 

جدارا.وبينها بينك لأن الميرتة؛ زرت إنك يقال؛ لا فإنه بالجدار؛ 

الفقهاءقال ولهدا م، نياره س الثي قر عند المرأة وقوف يسمى فلا 
مالمرأْ ثزر ألا الاحشامحل لآكن للشتاء، حتى ه اشر قم زيارة سس 

اونسلام لأن الدقا، أمحي ق كات ولو عليه ٣ أن وتكفيها ه الير 
كاذ.حيثنا يبمنه وسلم~ آله وعل عليه الله ~صل الرسول عل 

*•هصى••

ا'هل4ن اهافرانه ايسهأدءعلى حكم ٧- 

طيقليوئامحالأ،مثلأإلياضُ
ءلننا؟يشكل وهدا ١^١^، ق محثد بأنه له سهد لا لكن كافر، أنه اطه؛ رمول محمد 

عن. الثنر عاثثة ماث فيك~ اممه ~بارك ءليلئأ، يشكل لا الجواب؛ 
من،ؤيفعل ويمثل الصم،، ويمري الطعام، يطعم وكان حدعال؛ بنر افب عبد 

وسلم—؛آله وعل عليه اممه —صل البي فقال، الأخرة؟ ق ذللث، يشه هل الخسنايت،، 
اهلمامحفينحمامح'''•^مبمزتنىمم:

(.١٢٠أحد)!/)ا(أحر-بم 



دت1ءاتاكابالةمح ٥١٤

تصللكت أثئ أن وأخراه الي. إل جا;ا اللذان الرجلان وكذلك 
ا.ررلأا(ر قال; دلك؟ أينثعها وتفعل، وتفعل الصنم،، وتزي ١^•>؛، 

باحاتهينفعه أن عيججل الله ثاء إذا بل الأجرة، ق الكافر ينفع لا فالاحمان 
دصس_،.من فيها لاإ^5افرين فإ الأجنة ق أما الدنيا، ل ثوابه اتاْ 

بملنالذي ازلكفز ١^ ؛!١ أن عل ننقد الاJنيا ففي ^، ;Ljkالشهائة ألك 
تاب،،أنه لنا يفئهر لم ط الكمر عل ئت، أته ونشهد لكفر، أته نشهد به ويعثر الكمز 
لحظةآذن،^^ T،jيكون قد يي، ذل هذا لأن ه؛ ل-؛I نشهد لا الئار لكن 

ندرى.لا 

النار؟مى ويمنعه ذلك، ينفعه هل له ثئهد لم إذا هل ولكن 

فائدةفلا يشهد، لم أم ئهدثا سواء النار، ههوق النار ق لكن هوإذا ينفحه، لا 
حتىلكفز بأنه نح،كم الدئتا أحكام إنإ النار، ق ليس أو النار ق هو مول،1 أن مذ 
صبانم يفعل لكن إذا بء لا ينثعه، لا فهدا محيمعل، فعل محنى، إنه محل؛ لو 

صدر0.ق معلى والصلسن، الناس عل محس مثلان فتحده الإسلام، دين غر 
وموو:النصزانثة، إل يدعوالناس أن أحل ص هومحن هل هذا؟ معنى ولك 

فه؟محسن أم النصارى، فحل هذا 
طهفالحمد اشارى، ثعليه يقصد إنإ هذا إحثانه ق وأنه الأول، الخال ظاهر 

يكفي،المعفزة، له افه ال نولا عليه نث-ولم لا الخمر، عل لكيثؤ إنه ئننا: إذا نحن 
فلا.النار، غر أول النار ل إنه نقوو: أن ألك 

(.iVA/rأحمد):ا(أخرجه 



٥١٥اىدإءاريإسواسنونسائ 

ناوولا يجق لعم يشهدوف لا أتيم والحإعة الثؤ أهل طريق مذ كان ولهدا 
أليسا-مح، ق مؤمن كل بان نشهد نحن مثلأت الأن .• اللمي له شهد من إلا 

أنهنعرف الإسلام عل مات الذي لفلان نشهد أن يمكن هل لكن بل، كيلك؟ 
أهلمن كول أن رجو زكن لا، الخؤ؟ و هو نقول: هل يصل، وهو ربا مات 

النار.ق أنه نشهد لا لكن كافر، أنه نشهد الكمر، عل مات ايا إئلكن الحق، 
محيكون فربإ ازكمر، عل مات الذي الرجل لهذا ممب الشهاده سمت، ؤإذا 

نغرف.لا ٠ لئظة. - آخر ق اممه إل تام، 

الفرةباهل خاص فهذا الكافر، مثر عل مررئم إذا بانه ورد الدي الأثر أما 
قلمن آباؤهم ألإر ما يكون ئد كانوا محإن مرش من القرة أهل لأن مرش؛ من 
هالرموو من لالضص:ا■؛[، ئذيرين من اتنهم ج تعال؛ قال كا 

شهذ1مِسمالأار.
••هيق(•*

بشم:ايجض اثمناصى على كزإلقاءالسلام ٨- 
منالثلأم إلقاء مسألة ق النلم؛ذ مذ كثثر احتار السلح، فضيله السؤال؛ 

هذهت؛يرن قاعدة من هل الدخان، كشرُب، عصيانه حال، المجاهر العاصي عل عديؤ 
اجورين؟أفتوظ وأْثاقا، المسألة 

القاعدة:الحوابف: 

لأتججالإوانمنالإيإن؟لأتجبم.
لكنالنابي فالماسئ، تبور، لا أيام؟ ثلاثة من أكثر المزمن هجر تبور وهل 



لق1ءاتااساباإسوح ٥١٦

له،دواء الجئ كان إذا لكن ثلاثة، قوى ثتجرْ أن بحوز ولا الاه، ل أحويا كز بغثر 
حاله،وصلح اصتمام الناص أن أو هجرْ ملأثا أن رأى إذا أنه بئعص• 
محمودا.الهجر يكون فحيتئذ 

ولهداعليه، يرسب، ما يحسن، واجبا يكون وقد مستحبا يكون ند والهجر 
غزنةعن لتظهم يجرهم؛ الناس وأم وصاحيه، مالك بن الئئ.فب هجر 
وثومعمقبمل اممب إل إثوءا زادهم لأنه نفع؛ يفع؟ لم أم الهجري هدا لكن ، ُبولآ 
إي،ان•

أتامحسن، يخهبمئ ّْاللي* بن يب عل المُحثؤ من جرى ما علينا بحمى ولا 
كأنهنواسلئج، فأتنا يلاك، هد صاحتك، أن بلعنا ت وهال غثان، مللث، من كتاب، 
إياه،إلا حدا ازداد U صح؟ هاذا اف، غمالوك من -بمله إليه أر إذا أنه ل إص 
هداإل يدم، أن النمل ق منه له ئول أن من حوها وأحزمها؛ بالورهة ذهث، 

بقزاءته،تعال اممه إل كتانا بمشب ق تعال اش أنزل النهاية ول المللث،، 
آحره.إل ١[، لاكرة:ه؛ -مممأه أفيُى آلأكت قت الأثلأةت ق ؤيمزا 

مجزه،لا ؤإلأ هاهجزه، للفامز يالنؤة مملحه فيه كاست، الهجرإذا ا،لهم؛ 
،J^jعليه والإصرار وحرام، معصيه والدخان الدحال يشرب، بشخعس لومزريتإ 

هجزةأن رأيت، إذا عليه، سلم المسوق، مرنه إل العدالة مزتة من صاحته 
يليقلا وأنه حزام، هدا بأن وحدسه معه وويمث، عليه سثنت، إذا ربإ يميد، لا 

ذللن،كمن عليه تنؤ' لم لوايلن، لكن يحوي، ولا اليجاره، ؤيطفئ ينقل ربإ بلئج، 
رنم^،، بن،.lUكعبإ حدسثؤ بابا الغازي، كتابا الخارىت احرجه ماللثح بن كما حديث )١( 

(.٢٧٦٩رنم)وهاحسه، مالك، يمابن توبة حديث، باما التوبة، كتاب، ت وملم (، ٤٤١)٨ 



٥١٧اسءام1صواسنوزاسائا 

عله،ائلهك عل لوأصر حتى منو؛صحة، به ش ما وكرم وكرهك، نسه، ل
وانس.

••هصقا••

النموواضري نواضع اسلأة|في اهام حكم ٩- 
دحووقبل أربعا والعصر الظهي مجلاه أدينا وقد الهلاتم، من اتينا الثوال؛ 

صلاتنا؟حكم فا معنا، كان رجل بذللث، أفتايا وند كيلو، ؛بنرين النْلقة 
افعباد فيلزم يغلم، لا بجا الإنسان يمص أن الوقت هدا ل ممحيبسا ابواب* 

بأنحقيقه البلد إل بوصوله إلا يمئ، يضئ لا والسانئ يه، افه يلزمهم لم بعا 
يرىوص نمر من مرجثه ل .بمته طالتا أب بن عئ محر ولهدا اللي، يدحو 

وهوفقصر الكوفة، ق ئنل أنه نحن نعلم لأ.بمقكءا سكناه مقر والكوفة الكوفة، 
حصررلأ، I محاو الصلاه؟ سم ادكويه س اأمومن؛ن، أمير يا له1 فقيل الكوفة، يرى 

يدحللم لكن مرا عشرين مساثة بلده وبتن بست كانت لو فالإنان ، ثدحلها* 
الثمر.برحص يرحص أن فله البلد؛ 

سثئغلا أحي، يا وتقول،؛ ينصحه، أن طريهك، عند له وصمي أفثاكم والدي 
اض،حكم هدا بأن الله عن الرخ إحبار الفتوى لأن حُيترة؛ المرى لمئوي، ال 

أنأرى أق لولا يمول،• الوئ ان وارئيكون، ما احملر من المثوى يعشر ولهدا 
سلعهوست الفتوى هثه، وليت حطره السأله لأن أئثئ؛ ما ثلزمنى المثوى 

٥^١بأن ، ٧٥١عن حذ فالثتؤى ويعفلموه، ينوه حتى الناس أمام اذ الإنحا يثجر 
)؛(بيامحواضهم)مه.آ،رم:حإأ0(.



مءاءاسائذمح ٥١٨

وألحقناعنهم افه ~رصى الصالح الثلف كان ولهدا يرة، مسوؤلثة وهده ثزعه، 
إليصل حتى فلأن، إل اذهب فلأن، إل ادثب الثتوى، يثدائعون كانوا 

الأثو،مساساونع.
 Uقالإتمام لأن از؛ ذك ق يكون لا أن محأزيو أنثا إثائ لاتكم ص

الصلأْ.يتطل لا المفر مواصع 

••هيقا••

سههسبم،اضامئ؛-  ١٠
الثدئ؟العلم طالت تشح باذا افخ، فضيلة القوال: 
المثدئ:العلم طالب ألخح الجواب• 

فلأن، juذهنه يثث وألا وأماثته، يعلمه يثق ممن معينا ئيحا يلرم أن أولا• 
عاليهيعتمد ما والثقة والأماثة العلم من عنده الشيح هدا بأن ئمثعا دام فإ وفلان، 

ثنئافليس ١^٢،، محايه مما يإ الشيح محي يكذ لم أنه ور ؤإذا فيلزنة، 
فقعل.العلم هذا ق يدرسه آحر 

ليسلكن الفقه، علم ق أو العقيدة علم ق شحننا لزمثؤ إذا ذك: مثال 
واقرأوالعقه، العقيدة علم عنده يمرأ لا آحر سيخ إل فاذهب اشحؤ، ق علم عنده 
الهلالم_،فسعى الأحر، والشغ الشخ هدا قول يتقادم ربإ لأنه النحو؛ علم ءندْ 

نصيحة.هدم ذهنه، ؤيتشتت ترة، حل 

الواضحةالمحتصزة بالئب فيبدأ كباره، قل العلم بصغار يبدأ أن ثانيا: 
فليقرأالفمه ق القراءة ثريد أنه قدرنا فإذا زققا، الر الكب إل أن قبل 



٥١٩ال،تاءا}غاسواسمنسائا 

الكبثرة؛الكتب من فوقه ما بمزأ ولا مثلا، المتميع( ك)زاد الفقه: ق محصنة كتتا 
العميقإل يدهب هل حديد، من باحه الثنلم الذي كالرجل يصنعه، ذلك، لأن 
يتعلم.حتى فشيئا شيئا يندأبالصّحل لا، لا؟ أم ١^ مى 

يصل،واجته الصلاة أن جؤ ■عيمة: ما كل يطز أن عل عئرض أن ثالثا: 
الثلأم،ثم تق الثلأم إلقاة أن طم ١^١^>،، % واجي الزائدين ي أن عالم 
خير،أنه علم حمل عل أويعينه عليها، ييمله دائه ل ان الإئمعوثه أن علم 
ولامل، من يعامة يكن لم ما ■يخأ تعال اممه وريه العلم طبق إذا الإئساو لأن 

أق؛ونإتعال•افه قول واقرأ يه، العمل من العلم كنتؤ 3، أفضل طريق 
ورادهمعلئا افه زادهم بالعلم اهتدوا لعا لمحمد:يا[، ه منهن ؤءاثه؛ سمح، رادر 

العلم.طلامح، من كثيرا يحوز وهده موى، 
قوةمن عندهم فتجد ءم1ثا، لا ثظريا ١^^؛ أحدوا العالم طلأا-_، من كشر 

وهداممرطو0، العمل ق لكنهم كشرا، شيئا والمناظرة والمجادله والداكزة الحمظ 
وربإثلئج، لا عليه وبال، فعلمه بالعلم يعمل لم إذا اف الإئلأن عظيم؛ حعلر 
قسظئتربهم وجعلنا لتقهم مثثهم ُنيآم بما ؤ تعال؛ قال، كإ منه، ينلغ 

ولهدا]الأندة;ُأ؛[، وه؛ّه ذكروأ نما -تى وثموأمواتيعهء عن ألتتقيز تمءورك\ 
العمل،يثادي يمعنى: حبف ٠، ارتحل®؛ نإلأ أجابه يالننل؛إذ محق ر'الألم قتل• 

اسراخؤإذائمف ولاسم،، ولا يمل لا العلم، عل مكبا يكوف أن راما؛ 
الرسول.له دعا الذي وهو )?جغقيي عثاس ابن لأن نشاطه؛ إليه يعود ما >نذو 

٧(.• ٧ وكله)١/ العلم بان جامع ل الر عد ابن أخرجه )١( 



وق1ءاواادابالسوح

قيأق إته قيل؛ حتى الناس يثابع كان ٢، الئأويلاار وملئه الدين الدِق ررممهه أن 
يوقظه،ولا بائه عته عند ؤيتام وداءه فيتوثد ثام، قد العلم مته يطلب والذي المائلة 

وا؛إ؟عند نمى اهه، ومحول عم ابن له؛ فيقول الحديث، منه طذت استيثظ فإذا 
العلم؟أدركت بم له؛ وقتل ا، مناماك<،،ر مذ أؤقظالث، ولا الحاجة، صا-صذ ارإل قال؛ 
ا.ماإولا،ر عم وبدن عقول، ويلت، سؤول، ^!؛ ١١ررادوكتر قال؛ 

لهوأنديده يفتى ءواثيي المرآو، ررثعاهدوا البي.ت قول لهذا ليشهد 
عقلها((ر؛ا.j الإبل من ;مصتا 

بزعةتركض المرة العوام• يقول كإ يكون الهلليه بعض مهمه، النابره 
فإذاوش_،، الأمر، أول ينشط الطلبة وبعض ومف، ينجز ما سرعان لكن بسرعة، 

مثائرا.الهلم، طلت، ق صبورا الإنسان يكوف أن الهمة؛ الأمور فمن يراثع، به 

حفز- ١١

لت؛صلاته مذ وئي ق كاف إدا ا١انه ؛ اللميعن بث ابواب• 
كتاب،وسالم؛ (، ١٤٣رنم)الخلاء، عند ائاء وصع باب، الوضوء، كتاب، البخاري؛ أحرجه )١( 

٢(.رنم)٧^١٤ 5ء.ءئن، عباس بن اف ب نقاتل ؛أبر الصحابة، فضائل 
)؛آ(أحرجهالاوارْي)ا/أا"،رنم«أا(.

(.٠٩٧ )Y/ حنبل بن لأحمد المحاة فضائل )٣( 
(،٥٠٣٣)رنم وتعاهده، القرآن استذكار بابخ القرآن، فضائل كتاب، البخاري؛ أحرجه )٤( 

(.٧٩)١ رقم به، يتعلق وما القرآن فضائل ياب، ونمرها، المسافرين صلاة كتاب، ومسلم؛ 



٥٢١الإىءاس،،سراسوزرسائ 

الثاضوالرئ آلأول، ريئ ص: من الوتئ ثاعدا«م :ءضض:مي 
ولكنا"قوينث، بن مالك محه ذلك روى ؤينتقئ، ياعدا، يستؤي حى يئهص لم 

~واشالسنه تلك وق الهجرة، من الثامعة الثنه ق الوفود ْع ئدم ثمن مالك 
قلكن ولهدا ينهص، أن لأجل جبلس فكان الصنم،، الس. أجئ قد أءلم~ 
إليها.محتاج أنه عل يدل مما يديه، عل ييجئ لكن أنه الحديث مس 

مأ\ظ\ني\ض\/\يس
منالأمرين آمحر هذا لأن والمحعيم،؛ اذلمو$أ ■ص ق مئة أنبما الأول؛ المول 

ٌؤودذهظموؤ.الرسول 

إناه البي وأن للصنيب، ولا بلموي لا بنؤ لين، أما الئاف• والمول 
فمط.ئعلها 

فهوبدومتا، ينهمى أن ينتطح لكن من نقول؛ الوسط، اكالث،! والقول 
ه؛نففلمح ذلك، أوغ؛ر أومرض أوصنم، لكثر إما ينتطح لا ومن الأفضل، 

عمروبن افب لعبد عثوآلصأهؤئ؟رُ المر قال، ولهدا ؛الؤاحه، مأمور الإساف لأن 
 gأقوأ١^ئهُ، ئال: بنالخاص :Jا>هموم«ر^ا.ما

راحهثطثب كونالئ، يعني؛ بدنه، راحة طلس، عل الإناو عؤؤجليأجر قافه 
أوغيرأوكم إليها،لرض محتاجا الإنان لكف فإذا أجر، وللئح حدا، مأمور أنث، الدن 

رنممض، ثم صلاته من وتر ق ناعيا استوي من باب الأذان، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
(٨٢٣.)

كتابت وملم (، ١  ٩٧٥رنم)الصوم، ل الخم حق باب الصوم، كتاب اJخارىت أحرجه )٢( 
(.١١٥٩رنم)به، تضرر لن الدهر صوم عن الهي باب الصيام، 



لق1ءاتاساس>ح ٥٢٢

بجصبل اضن؛ عل الطثر كوقوع التي لكبمة لمس ص نحلمز، فإنه ذلك؛ 
منالحلتة حكم هدا ينهض، ثم الشء، يعص فيها يسرح جنثة إنا مريعا، 

هم،•حيث 

ؤإلمحلمز، أن فالثئة جلس إن لإمامه تائع فالآموم للمأموم، باشته أما 
الإمامفان تق؛ ة الحلأن يزى المأموم كان ؤإن حش محيض، ألا فالثة محلى لإ 
أن:لاكالمأموم أمر ولهدا للمثاتنة، محمما المأموم؛ كنيس فلا محللا لا كان إذا 

الإمام.لمسه إذا وهوواجب الأول، التشهد 
أنعليه وصاويشق احتاجها من أن هدا، ق التمصيل هو الصحح واكول، 

ينهصأذ فالأفضل لا ومن منة، ير؛خ أن ينبغي فهنا القيام إل الثجود من يقوم 
بنشاط.

إلهلا أن أمهد ووحن.د.ك، رثنا اللهم ونحايلث، اللماء، ^ا ائتهى هنا ؤإل 
^ث،،أءكولأوز،إوث،.



٥٢٢الغت بمد والستؤن اسدس القاء 

بمدائواوسوبي التءاو،طدس 

——محسى 

وأصحابهآبه وعل محمد سنا عل وململم اممه وصل العالمئن، رب للب الخمد 
بعد:أما الدين، ثوم إل باحان بعهم وش 

امتمشالأستوعج القاءات من المئة بعد والئتون الثادس هوالقاء فهدا 
منوالعثروف اوابع هوالخميز وهدا حمس، يوم كز ل بم امح، الممتوح(، )القاء 

ه(.١ ٤ ١ عام)٨ الأول حمادى نهر 
وهس،إويتضصةاسم؛

كثزمما يسمر بر تقوهو اثاءاتنا~■ به نبدأ أن اعتدنا ~؛إ اللهاء هذا يتدئ 
اللبء،ْل•مذكتاص 

الؤ-حيمتالرحمن افب بم الرجيم، الشيطان ئ بافب أعوذ ئازق•ؤثاث• الله يقول 
•[ ]النجم؛١ ه مئ ؤوآكني^١ 

الضولا ملها التي للسورة تبعا لست، تعال، اممه كثانم، من منممق آية البسملة 
الضرأن ذللئ،أ ودليل السور، آيات من، تحسب لا ولهدا مستقلة، آية لكنها بعدها، 

1^((.))أم لفظ: ول اممثانم،«راا، لإ:مأبمامحة ي، ^^٤ ١١ال: قه 
علدل وهدا الكتانم،، يقرأ حين بالبمنلة نحهئ لا الض. وزاُنا 

الأياُتف.ث نحلا كا حا إققز مها لوكانت لأما مها، ليست أما 

رممكلها، الصلوات ل والمأموم للإمام القراءة وجوب و1فا الأذان، كتان البخاري; أحرجه 
(.٣٩٤رنم)ركعة، كنر ق المانحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب ومسلم; (، ٧٥٦)



لق1ءاتااسواالفتوح ٥٢٤

اض~صل اللمي عن هميرْ أبنا حديث من المححح ل سث قد إنه ثم 
همديذؤنأ يي الصلأ0 منق مال: !فه »قاو نال: وتئم-أنه آله وعل علته 

افهمال ه، اكو\دتث> ثي ف جمتثك العتد: مال هادا نأل، ما ؤلمتدى اتووآ.أ 
^۶،،عئ أش مال: افه ماو ه، آلثمم قال: ثإدا عبدى، خمدف ص•' 

عبي'يى~إل يوص مره ~ودال، عبدي محدق مال؛ القن>ه، نص.ندم ؤ ؛ ماو ثإدا 
ثلعتديهمدي، وبهن بش هدا هاو،أ ه، ئتنعثث وا؛ك نمثئ يال،؛ هإدا 

بنعز أسث آق؛ن صرن ه آكسملم آيتط آندنا ؤ هاJ،: مإدا تأل، ؛1 
شيزصيئثآل((م،وسا:أل

سمف،آثينالخامحة.

لأماصحيحة؛ فصلاته السمله، يقرأ أن يوف المامحه الإنسان مزأ لو ولهدا 
ئدالمانحة ق البمئأه ألست، سؤالأ: مورد علننا أورد فإدا وعليه منها، ليست، 
الن1لة،ل آخز محول عل بناة هذا وتكن بل، محا: واحدا؟ رمحا وكان ايه محن 
صعيمح.قول وهو 

لنزك: ؟ ٢١لمظخا إذا ست،آيات، تكوذ إذذ، مال: فإذا 
هد0ه آكنيدت> ني ِس ؤ١دمUJ فلقزأ: يدوما، آيات، نع هي بل كذللئ،، 
ئؤإ؛ك الثالثة، ١^^ محٍ وتثيك الثانية، آتيوه ^١^ الأول، 

آستأين بزن ؤ اهامة، آلثشزه آذثط آنين\ ؤ \لإ\)ُة<.أ ثننيثث 
ثنناشب،وحدا الئايعة، آلمثأةبمه }٤٠ علهن آدشثوب لجن الئادسة، جزه 

أولهامن آيات ثلاث قدذت، إذا فانلث، شئا: أما وش: لفظا الفاتحة آيايئ 

(.٣٩٥)رقم ركعة، كل ق الثاتحة قراءة وجوب باب الصلاة، كتاب ت ملم أحرجه ( ١ ) 



٥٢٥ا1اة يعد والستيى اسدس الاظء 

محنيرن ؤ لو•جنك؛ لكن الكلمات، ق متثاريه أتها وحدت واهامة والثاُعة 
الأياتدآكى لم واحده آية آشثلبآه ؛" fjعيهم آدشتوب فز ءث4م أسث 

آيتئنإل سمناها فإذا ملها، لما بائسة الهلويله الأيه هدم لكنت، بل مقاسمه، 
جدا.أوثمارJتا ق؛/؛'jI'.؛، تساوت« 

وواحدةللمد، وثلامث، ض ثلايث، سع، المامحة آيات فتقول؛ المعنى حسثا مذ أما 
آنيوآلبمن ه أكلهى ني ف ؤأوثنأو هي؛ فه، التي آيات اكلأُث، تهما، 
هآك-تتبم آلنتزط آندثا ؤؤ للعبد؛ التي اكلأُث، والأيات \لتينلأه، يي تيك، ته 

هيينهما اش والأية آلمالزه، إثُ عدهن آوعْتتوس د ثؤبم آتت آئ؛ن صرن 
أتهيسير؛( وببمذا ه، ئسثارل وإءك ثثد وهم،■ الثع، هده من الوسهآى الأية 

الثوو.بمة وكدللئ، المانحة، عداد حارغ البسملة تكوف أن هقثا 
يتزل،لم لأنبما يلنا؛ وثراءة؟ الأنفال ُ؛ذ البسملة مح5نتؤ لم لماذا قائل؛ قال فإن 

رمحت.بم؛محز.الصحابة ولكتبها محفوؤله لكانت، يزلت، ولو بنملة، يتهما 

لماذاضلبجا؟إذن، قائل: ئال فإن 
الأنفال،سونة ثمة )براءة( محورة هل رددوا؛ ;ْتهبمجز الصحابه لأف ئلنا؛ 

لماليمله لأن بنماله؛ نحعلوا ولر فاصله جعلوا فلهيا منتقله؟ نوره هي أم 
الأئفال.محورة ويذ بسها ثتزل 

همحكاه-إدا ُؤوآفم تعال؛ ينله لسير 

ثلما أه هنئ إدا الرحيم؛ الرحمن افب م بتعال؛ اطه قال، 
ههنئ ؤإدا وقوله؛ التجوم، حميع به يراد جني امحم افجم؛ "٢[، ١ لاانجم؛ ه عؤئ وما 



لق1ءاتا}باواالفمح ٥٢٦

منهسمط إدا أي! ه، تنئ ودا اإئافي• والغز عاب، إذا الأولت المعز مننان• له 
الثمع.سرى التي الئياطن عل شهاب 

هتني ^١ الصنم؛ جواب هذا ه عنكي وما ثل ما ؤ تعال؛ قال 
مكاه،وما عع' ثل ما ؤ عليه• المم يض• المتم جواب بي' المتم 

تكوفأن إما الحي محالمه لأن عاثد؛ ما أي! ه عه ^^١ جهل، ما أي• * تره ا مؤ 
بهتف ^؛، ١١ق ءؤلآا'ئ؛اه تعالت اف قال ص، عى تكوف أف ؤإثا جهل، عن 

أؤثئئامحهتمة:آه\[.

علمس منهجه أن جم، الص، عنه وانممى الخهل ايل. عن اسمي فإذا 
الص؛صد ورشد! ثاثؤه، ثر ^١ ؤ الصلأل! هو الذي الحهل صد ت علم ورئي؛ 

٢[. ٥٦]١١^٥! ه آلي ازنمأدمن هغأ، ؤرف 

ثلما ؤ وقوله؛ ورئي•، علم عن لأنها حئ،؛ وشريعته حمح،، كلامه فاللمي. 
إلإثاره الأول! المائده لفاددتآن! الوصم، بزا جاء قريشا، عذاطّ_ا 

عريتاشحصا ليس أماثته، يعرفول صدقه، يعرفول ثنته، يعرفول يعرقوثه! أنهم 
محهم،نشا الذي صاحبهم هو بل ثنرفة، لا لأننا به؛ نومن لا يمولوا؛ حك، عنهم 
ا.الخائن؟ بالكاذُت، يصفوثه والأن بالأمح، يصقويه بالأمس فكيف واحدة، هدا 

ؤيتصروه،يصدقو0 أن الصحبه ممثمى قان صاحهم كان إذا إنه الثانية! المائدْ 
له.شدد* يكوئوا أن لا 

^همال:ؤوثاثلد،مآوئه!
عنصادر سيء يثكللم ما أي! ]الجم:"ا[، ءيرئصآه وثاشئ ؤ تعال؛ قال 

بإينطق ولكنه الهنزى، أجل من بثيء حمح؛ قإ الأخوال، من حال بأي الهوى 



٥٢٧ا1نة اسدسراسنؤذبمد ارااق1ء 

يريداجتهادا س به اجتهد وما التق، مى اوحيإنه وما المران، من \إاإي 
أمام!ثلاثة ءiكيآدقأخؤئم فنطقه ا,إصألحه، به 

الأئو:أل:ضقباكرم.

اف'نالعلمم•ظقبامحانيخاةإله،همأمثا 
أن:طقسلأي1بهإلأاس.الئاك: 

مناإنسان كل هل الهوى، عن وثنطق اكلحه، به نريد عإ محننطق نحن أما 
يميلامحت، ُع يمتو قريبه، ْع بميل صاحبه، ْع يمل قد لا، الهوى؟ من سالم 

أنممن لا كان ^١ القنى، عن يكم أن يخن لا البق. لكن ^، ١خ 
الثلاثةالأحوال من حال كل فهو.عل حق، إلا لاثنطق صان الهزى عن يلق 

مأجوث•

ؤاقئوللأتك،محهتمله ير 
وحيإلا الكريم المزآذ ما تالجم:أ[،.ش■' نى إلا ئن ؤأ0 تنال: محال 

الرسول.؟وبتذ اممه بان الواسطة من ■مقجل اشِ مى أووحي يوحى، 
ؤمد,دااو"ًُي، هذا ه الثى علم مح،■ أ'امحه ^ ^^٠ تنال؛ قولة 

جتريلوهو موصوقها إل الصمة إصامحة مى فهو الشديدة، القوة ذو أي: ألاyءاه 
^،٠١٢ذك، عند م، ذك، أوا محبمدلَرلم ثوي ُؤإىئ' تنال؛ يال، كإ ^١٥۴ 

يمرطأن أبدا يمكن لا كريم، أمتن مديد، قوي عثيآلثهم فجميل ٢؛!، • لاككوُر:ه١- 
وآ/همق. اؤئ م ؤ تنال: قاو كا محمد. إل ثملة الدى الوحي :،ذا 

لاوجم:ه[.ثديأوئ4 ^٤^, 





٥٢٩بمداأ،ة والستون القاءالسائس 

القربللإنسان كصأتك ليت البمد للإنسان صالتك ا،لكان! بحسب ثالثا؛ 
كلاسؤع، كل مثلا دزووْ أن بجب نقول؛ ربإ البلد ق الذي البلد؛ ل عندك الذي 

ا-اثاصرالوقت ق الاتصال وسائل إنإ هذا، عليك بجب لا البعيد لكن شهر، نصف 
طريقعن البعيد تصل أن بالإمكان إذ التسر؛ من كثر عن أعثغ ف~ "والحمد 
—ض —والحمد الأن والناس سهر، أوكل أسموعين، أوكل مرة، اسثؤع كل الهاتم،، 
أسمعأوكل يوم كل قريب -زورْ أن يريد منا الواحد ليس يعني؛ هذا، ينلمول 

يتصل.فانه عليه؛ حاجه ولا يخثر أنه عرف متى لا، شهر، كل أو 
اكمودفإن تندادْ؛ من منه يساموف أقاربه أن يعرف كاذ إدا أما 

منيسأمول أنهم علمت، فإذا والائتلاف،، القالويتج وتقارب الإحسان، هي بالملة 
أنافصود الرداد، تكم فلا بعدا، إلأ منهم يزيدك ولا وي^SرهوJاكإ، رددك، 

يكفي.وهن.ا حاجتهم، وعل صحتهم عل مهلمئنا تكوذ 
ئاوك،ا ياثزها؛ايروف،، أن ١^١^، فان ذس مع للزوج باك أما 

محبفإنه عليه الناس عرفح جرى فإ لال-.اءتاا[، ه بالعروق، ؤوعاثئوهى تعال؛ 
كلأهلها ثزور المرأْ أن الناس عادة من كان إدا فمثلا؛ منه، يمكثها أن عليه 

يمكنهاأن عليه وجّتؤ أّبوع أوكل هذا، س يمكنها أن عليه وجن، قهر، نصم، 
أوكلكوأسبوع ببا يافز أن طزثة لا فإنه م؛ ل؛لي. أهلها كان نإذا ذا، هص 

الحال.حنا شهر، نصفا 
افَاراتئوا ائ قال يا زولحها، ئو ارأة ماللث، أة ؤييخم' 

قتعال اممه وقال، أساراُته، __؛ عواف عند'كلم«راُ، غولأ هن يإتما لشتاء؛ ال 

(١١ ١  ٦٣رقم)زوجها، عل الرأة حق ل جاء ما باب ، ٤١٠٥الركاب الترمذي: أحرجه )١( 



٥٣٠

فجعل]يوء،مفتهآ[، أؤابآه أيا ستدثا المتز' امرأة عن يوسف سورة 
الأمه.الرقمة بمنزلة الزوجه تكول أن يتضمى وهذا نئدا، الزوج 

اواثمدوايواتسفوأوالثتوهات ض اتج4اءاي اجرصلاة ثبوت في ا1تهسل ٢- 
اهدتوسة:

دزجه«را؛وعثرين بسبع المد صلاة مصل الخهاعة ررصلاه حديث الئوال: 
صلالماجد بعض ل حش الدوائر، وق الترهات، ول ثر الل حماعه وتحل 

الخضلهذا عدةمات،هليرجى 

ثاك،ولا ا-ائدث ق ندحل فهي الثمر ق تحل الى الصلوات أما الخواب! 
أولخوفلبمدْ، المجد ق الصلاة يمكنه لا كان إذا فبملر الدوائر ذ الصلاة وأما 

حرجواإذا اإلوظفيرن( بعص لأن الموفمحن؛ بعض هروب لخوف، أو العمل، احتلأو 
لصلاتم مكايبهمثندو 3، صلام نقووت فحينئذ أويتأحرول، لايزجعوف، 

حماعه.صئوا لأتم المجد؛ 
١٠٠عئصل لا فهذه الواحال~ المجد ق المعادة الصلوات ~أي• تعاد ما وأما 

•الأول اياعة هول الأجرإمأ لأن الج،اعة؛ أجر 

اجدالممحاب لم: وم(، ٦٤٠)رقم الخ،اعة، صلاة ضل باب الأذان، محاب الخاري: أحرجه 
(.٦٥٠رقم)ا-بم،اءة، صلاة ضل باب الصلاة، وعواصع 



٥٣١بمدا،لنة والستون ايلتاءاسدس 

وظ؛غرفن، ا'ممومم؛ وحكمصيي احرم، م تاووادق1ت ظ؛ض ٢- 
ا*راةشطءاممنيياتيزت:

زوجته،ومعه المدينه طريق عن الئمرْ يريد المصيم من محام محاب الئوال! 
ايامها~آخر ق —وهى طهزت إل قالت! واشرطغ المماس، عدة ل وكانت 

يودولم الإحرام يف صغثر صى ومعه جدْ، س إلا ي ولم العمرْ، مأودي 
عئ؟فإدا يقول• محسوات، ث وعمره العمره 

!^،٥١عنه رؤع قد الصص لأن عليه؛ ء مي فلا للصجئ بالنسؤ أما ابوابت 
حرج•فلا وهمم الإحرام من نيم ذلك بعد ثم فلوأحرم 

فإفمن بالاحرام ه اللمي أمر حالم، فمد هو، له بالنسه وأما 
الماتمحاور والرجل المايت،، من والعمرة ا-لج أراد من ي أن أمن ه الئئ 

الفقراء؛عل وتويع م؛كة ل ثدبح فدية البلم أهل عند فعليه حدْ، ق إلا ؛ئرم ول؛ 
واجبا•ترك لأنه 

متاخرة،إلا يطهر لا أن هثى دامت، ما عليها ميء فلا للزوجؤ، يالثنيه أما 
حيث،من محرم عليهاأف حرج هلا أ-مم، ؤإلأل؛ أحزمن،، طهرن، إن وقالت،؛ 
•طهزن، 

خاص؟أم عام أوالثق المريقة ق والركؤع السجود ل الدعاء هل السؤال؛ 
ههوالحصوصن بلفظ الئنة به حاءن، فإ خاص، ومنه عام، منه الحوابت 



لق1«اتاسا1سوح ٥٣٢

الأنتمتاحتدعاء ومثل '، وارحمءياار ل، اعقر اررب ب؛ن مثيإ خاص، 
إلمْ*حط١ياىاار٢ا وص محي 

افم وعل عؤا ررالثلأ؛ مثل: عام، يهو عاثا الئة به جاءت وما 
امحالخين«رم.

محصص،ثث ؤإذ ضئأ، ثنت إن بالخيار: فاث الثنة يه يأت لم ما أما 
الآ'محة،بأمور تعاق افّ فايع ثنت، ؤإن الدئيا، بأمور تعال اش فانع ثنت، ؤإن 
وثئم-:وعلآله عليه اممه -صل اقل هول لعموم حمنا؛ ارألث:أءا فالغ ثئث نإل 

ا.٣^١ ينتجاب أل هممي الدعاء، ق هاجتهدوا الئiحود ^٠١١ ٠١
••ؤمى••

ضار)*ا>/(سقوض:ه- 

ومثاريع،مناجي —مثلا— ببناء ا.لإءول لنا يممدم حنثه لخك نحن الئوال: 
هذايترف منهم فالبعض المثرؤع، قيمة من ./'( ١ مشرؤع)٠ كل من نحصم فعاده 

المثاريع.هذ0 ببناء ت5ئلور، نحن لكن يعريط، لا الاخئ الأمنوالبعص 

ومجود0،ركوعه ق الرجل يهول، ما باب الصلاة، كتاب داويت وأبو ٣(، ١ ٥ / ر١ أخمد أخرجه ( ١ ) 
رقمالجدس، ينز يهرل، ما باب مها، والسة الصلاة إقامة كتاب ماجه: وابن (، ٨٧٤)رمم 

(٨٩٧.)

كتابلم؛ مو (، ٧٤)٤ رقم التكمر، يعد يقول، ما باب الأذان، كتاب البخارىت أخرجه )٢( 
(.٥٩٨رنم)والقراءة، الإحرام التكمرة ب؛ن يقال ما باب الصلاة، ومواضع الماجد 

كتابالفلاة،وسالم: (، ٨٣١رنم)الأخرة، j التشهد باب الأذان، كتاب الحاري: أخرجه )٣( 
(.٤٠٢)رقم الصلاة، ق الشهد ياب 

(.٤٧٩رقم)والجود، الركؤع ل القرآن قراءة عن الهي باب الصلاة، كتاب لم'ت مأخرجه )٤( 



٥٣٢النت بمد وادسترق اسدس اللتاء 

يقومووالذين اوافن كأجت؛ المثرؤع، ثنفيذ مقابل هذْ •/'( ١ ٠ —ر الوب 
ثلاثمئةقرابة أي؛ دينارا، ثلاث؛ن حوال فيأحدوف الثارع هذه عل بالإشراف 

./'(؟١ )٠ حمم محور فهل الدوو، هذه ل إشرافهم عل مقابل يوما ريالا وممح؛( 
نكتببأثا علتا يوما؟ للإشراف مريبا ينالا والثمى الثلاثمئة أحذ محور وهل 
ميإذا الأ<اّمليت ق تحت، ونكتنم، للمتمع، نحة وئغطي الممذ وب؛ن سا عقدا 
الإخوةفبعص اطه، لوحه صدقة هذا فيكون بسيط، مالخر ت يعني المثرؤع من ثيء 
الأم؟هذا محوز فهل أوكذا، التمغ محج أمر هذا ءالات ~حقيقة~ اعرض هناك 

بدلا لكن العادة، حنب هذا ونياذة، يثلاثمئة الإشراف، مدير أما الخوابرت 
أصلمن محصم سعاُتج، تلحمة ائري الصندوى هذا بأن علم عنده اقلتمغ يكوف أن 
إليصنف بذله ما حمح أن يظن الثاس مى كثرا لأن هذا؛ من بد لا الصندوق، ق ما 

بيانات،فيه مح5ئ_، الستؤ مدحل يابؤ عند مثلا لافته محعلول لو وهنا المسحقإن، 
الخثر.طرق ل والاقي الصندوق، ل ./'( ١ )٠ مثلا يصرف الصزفج، 

للمتمع،نحة وتعهلوف ا.النمذ و؛ين بتكم عمدا ثكت؛ون أنكم• وقولك 
لوحهصدقة هذا فيكوف بسيط، مالح للمشرئ مي إذا ايه العقد ق وتذكرود، 

علالمائمارر أن ؤيعرف بملمتنه، مما هذا محرجه ولا مشكله، فيه ثوحد فلا افه، 
نأحذت قيل يحني! ط إذا لكن وشكتوا، أحذوا شاووا لو إذ أمناء، الصندوق 

متتنا.واضحا الأمر صار العامالين، 1صلحة ./'( ١ ٠ ) 

الحر.أعال ل يضرف ا،•/( ٠ هو) الذي واقعي 
الأموالبجمع الأن فالصندوق المال، مى بسيهل ثيء نمى لو التنفيذ وبعد 

باقييعني؛ ( ./ ١ ٠ ) منها حمم معناه مثلا ريالأيت، بعثرة فحص جاء ؤإذا همعا، 



اتإءاتااوبإبائس}ح ٥٢٤

معناه!اللأيتن، ثبمر قل والش الصتدوفي أموال إل تضاف فهذه ينالأت، سعة 
ؤيالأتبعثرة ان إئحاء إذا أنه المعز ليس لأنه ييث؛ ثيء يبقى أن يمكن ما 

أمواوفيه والصندوى الصندوق، ق نجعلها بل لا، عمل؟ ل مسها يصرمها 
كثيرة.

*•ؤصى•*

مسسقهبشدصأ:٦- 
وهلالقتال،، يشتد أن قيل بالشهاذص نطق إذا الكافر فتل بحوز هل الئوال• 

بالثهادت؛ن؟وثطى القتال، اشتد إذا قتله محوز 

القتال،.يشتد أن قبل بالشهاذدإن نطي إذا الكافر قتل يجوز لا اُبمواب• 
القتالاشتد إذا قتله محوز لا فإنه القتال،؛ اشتد وقد نوبالئهادتأن إذا أما 

إلهلا قالإ: أن بحد ١^ قتلة زيي. بن أسائه اتي.أنكرعل لأف ستد؛ أولم 
ئنت،:اف<، إلا إنه ي مال ما بعد أظنه أناته، رريا أصامة: عل يزدد وجعل اممه، إلا 

ملاأنخأشث،ءذِفومان.
صفق ومل افه، ونول محمدا وأن اهثه إلا إله لا أن أشهد مال؛ إذا لكن 

إنفهو بقي فإن صدقه، عل يدل فهدا وحرج، هذا مال إذا لكن امتلوْ، الكمار 
كانؤإن اف، عذ وهوسه قتله، مجل المسلمتن عل الكفار أعاق فقد ثنؤأ كان 

القتل؛امتخق فقد ببمانه وقالها نثركا 

جهينة،من الحرمات إل، نير بن الص.أسامة بمث باب الغازي، كتاب الخاري• ر١اأحرجه 
رقماف، إلا إله لا ُال، أن بعال الكافر ثل تحريم باب الإي،ان، كتاب ومسلم: (، ٤٢٦٩)رقم 

(٩٦.)



٥٣٥اىق1«اس1دسواسهنسس 

ضابطاضووالإضاممالسمو:٧- 
بمصرأن له محوو هل جيم، ق وأهلة الباطن حفر ق ينمل موظف القوال! 

نمر،ق أنه بحجة فيها يعتل التي المدينه ق الخاعة ل الصلاة فايته إذا الصلأْ 
مقصيها؟الي المدة مقدار يم لا ولكن أهله إل الرحؤغ وهويريد 

هداق وصعته لعا الخكومه وأن الإقامة، فيه الأصل أن معناه هذا الحواب! 
تنئنابمى أنا إ يقول كان إذا إلا بلدْ، إل ين*يع أن الأن بمدر فلا مقيم، أنه المكان 

تعأنا يقول! إنسان أما أنتقيل، ؤإلأ بوطيمى إما بلدى إل أرّجع ثم ٌسني أو 
فيه.باق أنه فالأصل مآكان، ق الخكومه وصعته ثم الوظيفة 

وصعتهمل،ا الخآكومه لأن الصلاة؛ بمصروا أن محور لا الئفراء نقول،! ولهدا 
الأصل

ذهنكعل يرد لا يعنل! فيه. ينمل اليتم، بلده ؤ، امحم حكم ياحد فهدا 
مسافرون،فهؤلاء سنتين، أو سنه بموا ولو للدراسة، ينافروي، الدين قصة الأن 
لما!قيل ولو محدده مدتنا إن يقولوو! هزلأة لأن ئاذا؟ هدا ذهنلئ، عل يرد ولا 

بقينا.ما واحدا يوما الدرانة انتهاء بعد ابقوا 

الدوام.وجه عل إلا الوظيفة هده ل بقل ما أنه فالأصل الموظفن أما 
••ؤضى•*

١^٥؟ضودوم،خإقاص ٨- 
اكممز؟إذا أم الكرف دأ إذا تحل هل الكرف لصلاة بالنمة الأؤال: 

التوضخ؟برجاء منفردا، يصليها هل الكسوف صلاة فاثته لن بة وبالن



اق1ءااتاسباااسوح ٥٢٦

لكبش،رأئئومحا إذا بمي: نأئضمحا«'اا >رإذا ه: الي يقول الخراب: 
جزتياالكسوف لوكان يظهركإ لم ؤإذ الصلاة، تنتع فهنا الكسوف ظهر فمتى 

وانمرةكابثة، وثا لم لأنا بمل؛ لا ، ٧٢بالمظار؛ آلا ثنى ولا كمس اق 
لايالناظّرولابالخناكؤ.الض برؤئة 

■المحعلأة تكون حني اكمر او النمى رر سكسر حين نمن 

يصلالكسوف بض وإن يصل، لا < ٧٢الكسوف ائجل ٢ن فاته مى وأما 
الإمام.كابملها 

*•هصى•*

غمبخامضاعؤوفلإسوما٩- 
وصعالوثب نمس ول ائرأة من رصع عمي إف ؤيقول• يسأل مائل القوال: 

عثاعمي مع رصع الذي الشحص هذا يكون فهل االرأة، هذه آخرمن ثحص معه 
ؤإناث؟يكور من لهم بالمة أولادي يكون وماذا الرضاعة؟ ن مل 

علاقةلا الراضع أئارب أن ف؛كم~ افه —بارك ثنلموا أن بجب أولا: الخراب: 
أولادايكونوف لأ إخواثه ٢)؛ امزأة من ان الإئرضع ٢ذا طلائا، إ ص
رييو1خوة زيب، سش امرأة من رضع ريي مثلا: بمي ، :٦١لهم علامه ولا لها، 

اك1لففي أءتا، ولا ج ولا ، iQ ^1لسوا لأيم بزيب، ^٠^ لهم ليت 
بأولادثا،ولا أزضئه التي بارأت اواضع لإخوان علاة لا الأن ذكزث الذي 

•وملم (، ١٠٤٢)رنم الشمس، كسوف ق الصلاة باب الكسوف، كتاب البأ>اريت حرجه أ '
الخامعة،رفم)ااا،(.ذكرالداءبملأةاتكسوفاثلأة باب الكرف، كاب 



٥٣٧الاق1ءاسدسواصسس 

لأتهأخاهم؛ أرصعت الش الرأه بنات من يتزوج أن الراصع إحوة لأحد فيجوز 
-يا.علاقة لهم ليت 

نإرصعات؛ حس كانت إذا إلا الالرضاعه أن ينلئوا أن نحب ولكن 
رصعاتعثر القرآن! من أئزل فيإ ®'كال قالت! ^؛^^٠١ عائثه عن مسالم رواه 

٠٠معثوماتا<ر بحنن ئسحن، م نحرمن، معلومات 
خمستمت الثصاءه أن بالرصاع سهدت أومن يتمن أن من بد فلا 

الأريعا رصع قالوا! وإو< عه، ١٠٥عتره؛١^فلا ندرى، ولا رصع قالوا! فإن مثاُت،؛ 
-يا،عتره لا انمن رصع إذا -يا، عثرة لا ثلائا فلورصع خمس، من بد فلا -يا، عره 

قحاء كإ أيقا مجعلومايت، رصعاُت، خمس تكوف أن بد لا -يا، عتره لا واحدة أو 
-ين.عتره لا فيهن فالسكوك الحدين،، 

هورصع قاليي الرصاعة، من أحوه كان الذي هدا الثحهن بنات أما 
منهاواحد كل وصار أحوين، صارا امرأة من شخصان رصع إذا امرأة، من وإياْ 

والإلاض،.الذكور لأولادالأحر؛ ما 

••هصى•*

طا((ضدامسم:- ١٠
الرأس؟>، ترصع ام، اشجاعتد خكم ما الئوال،ت 
متابكايبمله ثيء الرأس عل يوصع أن بؤ، بأس لا الرأس ثبعيد الحوائج؛ 

ثعيممجن؛امح، وليس التجميل من؛اد_ا هذا لأن فيه؛ حرج لا هذا قؤيا، وصليا 
اف.حلق 

رفم)'آه؛ا(.رصعات، بخس التحريم باب الرصاع، كتاب ت لم مأحرجه )١( 



٥٣٨

بخممابياأرصولأضأ:- ١١
العصر،صلاه يصلول مقيمول أهلها بمرية منافر وأنا مزرت النوال؛ 

أكمميأم ركعات الأربع إكإل يلزمى فهل ركعتم، معهم فأدركت 
معينئم هل الأمحرثم، الركعت؛ن ق مقيم؛ن أذرك نافث بمي• الجواب■ 

فائه؟ما يفضى أم ركعتم، صل فتكون الإمام 
ومادصثوا أذركم راما ءالأ و. اللجي لأف وجوبا؛ فائه ما يفيى نقول• 

ذفتص١^ الئيليصلِفي نا ع؛اس؛٠: ١^، ]سؤ ظفيا«ام !١٣ 
الئق«ام.ذ ررطك دال: الإظمأزبما؟ زئع 

••ؤصى••

اكثو«ذ«وة:خفم- ١٢

مرة؟مذ أكثر الغوف صلاة إعادة حكم ما الشح، فضيلة القوال: 
السذرعهد ق واحد0 ومعت إنإ لأما ثعاد؛ لا أما الثا-جح القول الخواب؛ 

يطيلؤإلأ ثيمث ينجلي وبدأ سيرا الكسوف كاذ إذا ينظئ الإنساذ كن له 
الصلاه.

الكسوف؟يبجل ولم ملمم ثم الصلاة أطال إنه فال؛ فان 
الحديث.ل جاء كإ كبن، اممه، اذكر افن، واستغفر ايغ له: هكا 

كتابومسلم: (، ٦٣٥رنم)الصلاة، فاتتنا الرجل: ^_J، باب الأذان، كتاب (أحرجه )١ 
•( ٦٠)٣ رقم وسكينة، بوقار الصلاة إتيان استحباب باب الصلاة، ومواضع الساجد 
'ا1حا(.أاآ،رقإاحد)ا/ )؟(أحرجه 



٥٣٩الية بمد والستون اسادس اللتاء 

طاإاضاه1هماضنياوسا:- ١٢
حثا؟المعي الكافر لعن حكم ما الئواوت 

إا؛لأنالهَتاس^١^إذاكان 
يدعوه الرسول كان ومنه، ل الكافرين أغص عل يدعو أن الموممحن أيفل نص 
له:ؤتئلأكومال مأول افث فهاة مزيش ممار من مشن اناس عل 

١[.زال ه آو عنجم يزب أو سء ألأم ثي 
الميلمول الموت؛ بعد يلمعن لا إنه يقال؛ قد هدا يلمعن؟ هل موته، بعد لكن 

مدما«رأ؛.U إل ١^١ مد الأماث، ها)لأنيا 
يدعوأو؛٥٠^١^ للمسيوعية، يدعو كشيوعي ٠*^، مبدا له كان إذا لكن 
ومنهوكافر لأنه منه؛ فائدْ فلا لعنه أما منه، وتحير صلاله يت فهنا للنصزاث، 

ذلك.إل محتاج فلا ، ملمعوو التممر عل مات 

*•ؤصى••

حجا،راةاسنض:-  ١٤

الدورة،حاءما ْغه وصلن وعندما أعإمها مع حجت، بنت، هناك الئوال؛ 
كلمه،-يدا علمنا ولا لعرمات وذمنا وطامت، وحجت، ■لإر'ئ\,أ ولر علمينا وأحمت، 

الإفاصةه طوافق طهرت مد وكانت، علميها، فإذا الودلع، عند إلا طهزيت، ولا 
بعدالدي العلوافج أي طاهزة، الأخر الطواف، ل فSكاJحإ طهرثا، بحد فطالت، 

طاهزة؟كانت، عرمه 

(.١٣٩٣رقم)الأموات، ب من ينهى ما باب الختائز، كتاب البخاري; أخرحه 



لق1ءاتااساواالفمح ٥٤٠

بالييتطايت الأول ق لكنت ؤإن حتى ثيء، فيه ما للب، الحمد ابواب• 
ط\ين0.وليت 

ي>ةا ي عيها لا جاهله لكنت ؤإذا جاة، أما تجد حال، كز فعل 
لأنمتعه؛ لا فراثا هذا حجها ؤيكون [، YAT]!^،:ه لثعقاظ أؤ مهنا إن تواجدنا 
علياقيه فتكون صحيح، عيث عليه المبني ومعيها صحح، غير الأول، طوائها 

علاُلإ أذحلت صاوث، ثانية يوم معكم الحج 3، أحرمن، ؤإذا إحرامها، 
ثالث،أو الحيي يوم يذبحه هذي عاليه المتمع مثل والقارن قارثه، فتكون العننة، 

اش-.ثاء —إن وذمتهاثريئه صحيح، حجها لله الحمد لهان وقل العيد. أيام 
••هصى••

ساسم؛واسمواسض؛- ١٥

أنلمزية الضابط هو فا لصزوذة، محوزإلأ لا الكفار لبلاد الز القوال: 
لا؟أو كفار بلمي البلد هذا 

باليبلميكمارأم أزيكا ل مول ماذا أ أحي؟ يا عيك يثكل هان.ا هل الحوامح-،: 
رونتا؟ق تقول ماذا وكذلك، السالمين، من كثيرا فيها أف مع يلدكمار، فهي إسلام؟ 

كز.بلاد أما واضح ط0 اليابان؟ ق بريطانيا؟ ق ا؟ زنحمق 
أشبهها،وما وات5ودت، وئوؤيا كياكتان الأحرى البلاد ل مثلا أهول، وأنا 

إسلام.بلد نقول: 

للصلاة؟النداء فيها يرسر لا ذللئ، و*ع إٌلامية دولة هناك وهل 

منعواأمّم لورص ثم للصلاة، الا.اء فيها يزئع لا أنه أقلن ولا أدري، لا 



٥٤١النة بملي والستون اسدس ااق،ء 

الواحياتيترك فهوكالذي محزه؛و( كانوا فإذا مكزهول، فهؤلاء الأدان رفع من 
إكزائا.

لوحتى إّملأم، بلد مهي الإسلام ثعائر فتها مام كانن ما هي؛ والماعده 
بلميفهي الإملأم ثعائر فيها تقام البلاد وهذ0 كافزة، الحكومة مس أن فرص 

إسلام.

••©صى••

حكمإيماوإهط1راثئاا(ضاسق1تاثنائؤثموند،يدهابمدذلك:- ١٦
أفريقياإل الصائم( إفهئار رمثرؤغ ترسل الخحِية اللجان بعض ال>سؤالت 

آخرإل من الأمواو امتقباو ويتم العامة، الصدقات من رمضاف قبل 
الئزؤع؟هذا ق شارك أنه الممع هذا يعد فهل رمقاف، 

\ذثؤق ١^١^٠؛ لإفهلار تمغ يكوف رمقاو انتهاء بعد اقمع هذا الجواب؛ 
القادمة.

معرمفاف، أيام حلال العامة الصدقات من المائي تسديد يم كان فإن 
لها.ينتمرصوو أمم معناه; فهذا رمضاف، قبل خزجش الماؤ أن العلم 

فالصدقاتا! لها؟ ينتمحرصوف أمم حاجة هناك ليت محور، لا اله أنا قاري 
الصائم،لإفهلار العامة الصدقات من فلمرهوا الصائم، إفطار فيها يدحل العامه 

إليها•الصرف يصح مصريه جهه أنما عل بل مرض، أنه عل لا 



لق1ءاتاابابالفمح ٥٤٢

حيرالإيربأصوقالخز]وأضئفق:-  ١٧
كاالم، لخوف ئنئا الإخار عدم من:رى الناس من محاك القوال: 

ق؟نجها أنه الثاس بعص وى والإذاعة، الصحف عتل الحال الوئت، ل نحصل 
تبم\ةئوةن\ث؟اممب إل والتقثد_، الخشؤع عل الناس يمل كي الحامعة( )الصلاة 

يزيللأنه وهوعه؛ قل الكسوف الإحاوعن يثنى لا أنه نرى الدي الخراب: 
الكوبوقت مرب إذا الأن الئاس ترى ولهدا عَهتجل افب مل الخوف ؤيصرف هيسه، 

شكلا وهذا العيد، هلال يراءول كأنإ لا، أم انكسم، ينفئروثه الشارع إل حرجوا 
بدونجاء فإذا تجُ، لا أنه نرى فالذي واوهتة. الخوف مى القاإوُت، ق ما يزيل أنه 

لهذكون جامعة( )الصلاة يالمداء إلا محه الناس يدر لم ؤإذا أهسن،، صار حتر 
اليوم.الملمون به ابتل الذي البلاء من هذا لكن ورهبة، قيمة 



٥٤٢اواق1ءاسبءواس>نسائ 

اا1هاءاسس4اسد4د،ساض
صي-ق— 

وأصعحايه،آي وعل محمد، بثا عل وسلم اض وصل العاين، رب ف، اهمد 
بمد:أثا الدين، ي بإحسان؛ل تبمهم وثن 

تنشالي الأسبوعية اللهاءات من اك بمد والئتون الثاع اللهاء هو يهدا 
مىعثر الخامس هو الخميس وهدا خميس، يوم كل 3، بم التي المفتوح(، )اللماء 

ه(.١ ٤ ١ عام)٨ الآحنة حمادى قهر 

النجم.سورة من إليه ايثهيثا ما بتمير بتدئ 

ه:يئ نى إلا ثن ؤلذ تعال: ينله مجر 

أي؛لالجم;أ-ه[، ندثأ'لمئه عقه, ه إلا نو ثا3ق-ؤناكت له محن 
آلهوعل علميه افه ~صل محمد إل عِقجل افه يوجه ولخي إلا الُغليم القرآن ما 

بقوله:الأنة هد0 ق تعال افه وصفه الذي الأم؛ن، جمّيل بواستلة ودلك وسلم~ 
محوي،إنه يمي• أأ؛وعاه ؤّبثد ]اكحمته~ا'ا، فاسؤئه مثن ذو "ئ" أم؛ن 

وحن.وذوحمال محهوذوقوة، الخثنة، الهيئة والمثة: 

لهعلميها حلؤ، التي صورته عل وطم~ آله وعل الهُعلملمه -محل الشي رآْ وقد 
قويوهو أم؛ن، وهو القرآن، تبمدا ثرل الذي محهو ، الأفق سد قل جناح ستمئة 

(.٣٢٧٨)برقم والجم، سورة القرآن، تثسثر الترمدي، حرجه أ( 



القمح1ق1ءااثاكاب ٥٤٤

لهثنث ؤ تعال؛ مال كإ وثلم" آبه وعل عليه اممه ~صل الثه ومول عل ألقاه حتى 
-١ ]الثعرا»:'اآه ه ين مف يان ?وا ض محن لمجي ^< ٧٠و آمحن أق 
١٩٥.]

نارهالعزثة اللثة ق الاستواء لأن أويكمل؛ معلأ، اي1 ؤءاسوئ؟اا وقوله؛ 
الكإل.معناه؛ فيكون يمد، أف يوف مطلقا يذكر 

تالقصأممإتإاا،ؤإلماه *ذمحا ءاينثه ؤإمتؤئ اثذهء ؤإ ؤوJثا تعال. قوله ومنه 
اؤوج،ولتعال؛ قوله كإِق اأعلو، معناه؛ فيكون د)عل(، يميد وثاره كمل، اي؛ 
إداظ' نمه تدمحأ نم محيء و . رؤبر0 ما مإ'لآتوَ ألئلاث، نن دؤ 

'٣١^١٥١ وقال؛ ؛^،^، ء ة1قأ\ ؤ فقال؛ لالزحرف:آاما[، ه عقع 
عليه.هأي؛علزوإ ٥^٥ 

لهله:ها،ه آستؤئ عز ؤألرءس صه؛ يه وصف فيإ تعاق موله ومنه 

حيععل الطلق العلو عتر وهدا بالعرش، خاص والعلو عمييجل عليه علا أي؛ 
الخلوتان.

والأنمهاء،القصد بأنه؛ فمثر كدا، إل انوي فمال؛ د)إل( تعدى وتازة 
[٠]ضالت:ا١ ألموبجادحا0ه ^ ٥٣١م ؤ تعال؛ قوله ومنه 

الماءاستوى قولهم؛ مثل التساوي، معناه؛ فيكون د)الواو( يمد وماره 
علا؛أي؛ امتوى المش؛ أف عشل اؤظنوئ4 هنا؛ فقوله ساواها، أي؛ وا-قشبة، 

آلهوعل علنه اممه -صل الني عل الوحي ملقي الثناء، من يتزل جمثل لأن 
وتلمإ-مبمعدإلاعاء.



٥٤٥اية بمد وايستؤى اسابع اuقاء 

وجهكل مذ لكملا الهتئة، لكمل الموة، لكمل ويكون كمل، معناْت ومحتمل 
حبملأي: ]اوجم:ي[، ؤنئثألآؤأ'لأءه الغلوقات. يلق مما 

•الساء وهوأفق الأرفع؛ أي: ٢^٢٧^<^ 
دئائم ؤ لسيرينلهتعال؛ 

أي:الئ. من ء لاكبمم:م[، ضوئه C ث؛ ؤ -تال: قال 
]الجم:ا<[،آوألذ4 مسمح، م مذاللمذئ. جمّثل ااؤةاد،هأي: ءنق، من وب 
فقوله:أش، بل حدا، هريتا يعني: مس؛نه ^٠١>^> للمرب، يصزن، مثل وهدا 

ذلك•هوأذثم،ثئ بل ض،أي؛ بمعنى؛ 
جمثل•أي؛ ١[، ٠ ]النجم: ؤآمحئه 

ؤأمح34، فالصمثر افه، همد إل أي: ]الجم:•١[، آوك0ه .t ثد،ء ءؤإل 
إلجمنل أوحمح، ■ءءقوأي؛ افب 1ل يعود ه ل والضمير جمّيل، عل، يعود 
بهمرادا ياق الاحام لأن له؛ تعفلظ يه؛ أوحى ما ين ولر أوحى، ما اف عد 

أي:]طه:هلأ[، ه عثبثم ما آلإ تث بحنبء تعال: قوله ومنه والتنعظم، الممخيم 
جش

منأعظي كلام ولا العفلم، ١^ من أي: أقt 4 ثدء، إل ها 
مقثل.اممامم؛لأممكلأماف 



لق1ءاتا1باو،القتوح ٥٤٦

الأس1ة

وجوباممموبمداء4عاشرة:١- 

اوئة،ل الثرْ إل الدين م مى الأفاصل مى الناس بنص عرج ؛ ١^١١١
للصلاةؤنجممون والشراب، للطعام يكفي ما إلا ال،ا:ء من متهم يآحذون ولا 

دلك؟حكم ما لهم، واممل ستة، فيه دلك أف بحجة 
سواءيائأء، فيتطهر ه، نفتعالِفي اف، يثقي أف الإئسان عل نجب ابواب• 

لبمْ،إثا ا1اة، م طق كاف إذا لكذ ا-ئاة، فل ق كان أز الئصوء، ل كاف 
مأْلهروأجثثا ؤوإنَقتم ت تعال لقوله يتيمم؛ أف عليه حرج قلا حملة، لثمل ؤإما 

تجددأم ألساث لنم أذ س نى ندي ند ءاث أو ثمر عك أو يئ وإنَقثم 
تا،ت؛ثثوأ4لمحة:أ[.

أذولايمكن صغيرة، معهم الي السيارات كاب إدا ثولأ:؛• حال ؤا فينظر 
مهلاالأم كاو إذا زأثا نزهه، كانت ؤإذ سوا، إذا ثار يلا الهاء، محمز 

الماء؛يخبلوا أل علنهم فالواجب الماء، فيه محملون ما معهم يكون كان عليهم، 
لأ-يتطهروا حش 

*•هيى••

اأوادباحهااءأ،ثءاساذم،:٢' 
١^>^،<،يحل أحصاها ااس قوله: وزد الخسنى ، ٧٥١أنناء حديث، ق الثوال: 
ررأمحاها«؟ماتشقوله:



٥٤٧الضن بعد واوسون السابع الأق1ء 

يمنهف ررإن ص/: ص مزاله و أحونا ذي اثدي الحديث ١^١^ 
كفئاعزقها أي! ))أحصاها(( ومعنى: ٠، ائجنةاار يحل أحصاها س اع، ؤتيمن 
بمقتضاها.لله وثمد ومش، 

ائهنمنالزمن الئلأم القدوس الملك أمإئه من تعال اممه أف يعرف فمثلا؛ 
الأمم،أولا فتعرف إلآحرْ، البصير،.. مح الالثحيم العمور امحكمّ الحثار العزيز 

بالسمع،المتصل أنه معناه: فالمح عغتْل لله ؤيشته الأمم، هذا معنى ئانيا ؤيعرق 
ؤيمع.سميخ فهو 

المعوأف مع، الافه أنتاء من أف علمم ؛يا بمقتضاه، ممه يتعبد أن اكالث،: 
فيهيكون قولا يقول، لا إيه أي• هذا، بمقتفى يتعبد؛له فإثه السمع، ذي بمعنى: 
اللهوازلئؤداق١يايرضى يتكلم ؤإنعا افب، عصب 

وأنكرلمظا، ولوعزقها ينممي.، لم معنى، يعرفها ولم لمظا، لوعزقها ولهدا 
لمولكن ومعش، لفظا ولوعرفها أحصاها، يآكن لم المعتزلة" تقول، "ك،ا معناها 

الّمح،أل الثلاثة الشروؤل لهدم ويدل، لها، محصيا ليس قإيه بمقتضاها؛ فص يثعبد 
أي،بد فلا السهل، بالأمر لص الحنة ويحول، الجنهاا، يحل أحصاها ))_ قال،ت 

الثلاثة:الأمور لهذه متصمنا الإحصاء هن.ا يكوف 

بمقتضاه.العمل والثالث،: معناه. محرفة والئاق: الأمم. محرفة الأول،: 

التيوالتروؤل الإقرار، ق والثما الاتهتراط من يجوز ما باب الشروط، كتاب اJخارىت أحرجه ١( 
اشأمإء ق باب والتوبة، والدعاع الذكر كتاب لم! وم٢(،  ٥٨٥)رقم ينهم، الناس يتعارفها 

٢(. ٦٧٧)رنم أحماها، ص وقفل تعال 



اق1ءاتاابابالفمح ٥٤٨

-٢

يدلهدا فهل محوز، لا قر فيه ١^^، ا1نجد ق ١^١٥ لكمت  ١٥الثوال:!
باطلة؟كاث إذا بمللأما م ذيز محاك وهل تمل، زلا باطلة، 
انهأم المتر، عل متى المجد هل قريتطر: فيه اثدي اأثجد أولا: الخواب؛ 

محرمكاو لأنه ذلك تصغ؛ لا مه مالئلأة \لأئو• س المث،؟ قٍه وذقن ماض، 
مجلا ء، انلأغوزوُأذبجفيبمةومة إئامحث 

مداالمز، صاحب، تعفليم إل يودي القثر عل الغي المسجد لأن بالمائة؛ يتعلق ما 
صلاته.ولاثصح والمصل حرام، هدا نمول: الشرك، لوسائل 

واسئنكه;
قيأئثْؤقاة؟أالثي كاف ئإدا مائ<، بلا عنها منهي القبور عل البنتة المساجد 

ِفيضل بمذ فكبم، ^٠١، تحعاJو٠ا لا أي: الةور«ر^ا، إل نحلوا »لأ يمول: 
إقز؟ عل مي ننجد 

الست،كاف إذ فهذا الست،، فيه وذقن الضر، عل مابما المنجد كاذ إدا أما 
ثإفعنه، أوشالا يمسا، ينحرف بل إليه، يصل أف قور لا قإثه الشلة؛ جهة إل 

الضر،ينبش أف نجب الخال، ثذْ ل لكن بأس، محلا امحلة، جهة عز ق كاف 
الناس.فيه ياو.دن الذي النكان j ويدس اليت،، ؤتتخزج 

(.١٧١٨)رقم الأمور، ^jI^، ورد ، LUslJlالأحكام نفض يابح الحود، كتاب لم؛ مأحرجه )١( 
(.٩٧٢)رقم عله، والبناء الشر نحصيص عن الهي بابه الكسوف، كتاب ت ملم أحرجه )٢( 



٥٤٩اية بمد وايسؤن اسبع الاظء 

حكأ(ه؛اض«واسموإسما:٤- 
والنظرالمخي، كثف ق ثظركم او1زعِفي اشئلتي هوالمول ما الئوالت 

إليها؟

يوازىما إلا اللهم بعوزة، ليت هي حيث من المخي اف نرى الدي ابواب• 
انهنرى لكننا العورة، من يعد لا يإية ثزو، ما اما حكمها، ئهوق ١!*^، العورة 

عظيمة.فته دلك لأو نخدم؛ يكثث أن لاعوزللشاب 

محبالميم كزة لعله، يإرمون الدين ثيابنا بنص إل نقول،؛ هدا عل وساء 
والركة•الثرة نلمخ ما ينروا أف عليهم 

الأظزإلإل نقول،ت قتثلأ إليها، النفلز حزم عوره، إما محلنا؛ فإذا الفلز، وأما 
أمقلوبدا للعمل، ثوبه ؛ Jjعامل زجل وأما فتنه، لأنه حرام؛ الشباب محخد 

بحرام.ليس مهدا مخذ.ه، 

منة.فاJد٥ محلا هازا، اثلزإل يممصد أحدا أن أعتمد لا ولكني 

^،اسمادهبماظصاuاهمآنوصض:٥- 

وحروفه،الكريم المزآن خمل محيون بالدين الاعتداد حكن ما الثوال،؛ 
بعاموتحليله إمرائيل( )مقومحل كتاب مثل معثة؟ نتائج إل طريقها عن ؤيوصلون 

يحني؛الإسراء، ئونة ل والأيات الكلعات بعض حاب طريت، عذ ( ٢٠٢٢)
معينة.حوادث وكلعإته القزآن حروف من يستنتج 



٥٥٠

القزآنمى يتتج أل ان لإئمحل فلا محل، ولا حرام، هذا ت نقول الخواب! 
١^١^،الثلف عليه يوج ما خلاف، الاستنتاج هذا لأف للحوادث؛ شيئا الكريم 

الكريم،المران ق الطن فتوجب بخلافه، الأمر يتكون شيقا، يستنتج قد ولأته 
الأuب،^^١ ح 1ته، د1تلثثوا نزو اكزآن لهذا، ول لم لَالقزTن ولأن 

معتأق.الش الحوادث لتحديد لا 

يسقأ^١٠؛؛، ء\ثة.' ألفاظا نحد أيدا، هدا عق يدل ما المران ق نحد لا ؤلهدا 

ه٥^^١ وإلمح؛ا ءلهم أثث دمر يؤر محن أقن عتمة ماث ^-، قمحأ أمحو؛في< ؤ، 
يهداالأحداث، من وكدا كذا ه عس ?0؛ من تنبهل نأف وأما [، ١ ٠ 

لأتحلنَلأمح
مول:أن4ُ ذكرث الذي الكتاب مثل الكنم، بعض ق الأن الحاصل لكن 

\لكهذ_(أصحنب أن حسبمل أر ؤ قوله• من الكهف محورة من الكليات مستا 
]الكهف:هأ[،معاه نأزدادؤأ سبمى ما'ذؤ قوبه* إل تالكهفتآ؛ا، وآلرمر4 

للحساب،الهلريقة هذه يستخدم فهو كليات، ؤتنع ثلاثمئة فوحدما يقول: 
بهيمصد كلاما القنآن ِفي تكلم اممه لأف ثلث،؛ بلا مراد عتر ةلت،~ ~ك،ا وهذا 

وكلياته.حروقه يعدد أن به يمصد ولا انمى، 



٥٠١اية بمد والستون اسبع الهاء 

^وىن4و1ضاسي«.٦- 
أحياكم®إل آحرْت ل الذي لأ.بمئ متعود بن افب عد حديث هل الثوال؛ 

٠،يبموللئاسر؛ر لافما لأ؛هبمآا؛ عائشة بحديث مميل ،  ٠٠• • الجؤ أهل بٌةل آبمثل 
^٣؟٢٢

سه؟كوف ما حم الجة آهل لعمل لبمل أحدؤم راوف ت الحديث ابواب؛ 
ثدحلها،،.الناي أهل ينثل متنل امحاب علته منبق أويدذزيع، وسهاإلا٥^، 

وبينينه، ؟كوف ما حم المعنى؛ بل المكان، هدا إل بعمله يصل أنه معناْ؛ ليس 
مطويابافه— —والعياذ قلته فيكون يبدوللناس، فيإ هدا والعمل ذولغ، إلا ١^٠^، 

هدايمد أو محب افب، أنلماء من ولكنه يحمل الثاس أمام لكثه ا-قثا، عل 
بذاك.

عملهلكن يتكس، حياته آحر ق لكن صالحا، عملا عمله يكوو، أف مئكى 
يعني!ذراغ،ا، إلا وسها بتنه يكون ما ررلحص هلت،؛ ولهدا بصاَح، ليس البداية من 

ثعزةولا يتقدم، لم يعمله يعمله، عكا منزله ثزل أنه باعتبار لا الأجل، قرب باعشار 
قريب.أحله لكن واحدة، 

اتزلة،ي يعني: ذناغ«. إلا وثنها ثا؟كوذثنه »خهم قوله: محش أف تئن فلا 
ذر؛خ؛إلا ومحنها محنت بجن لم منزلة إل وصل حتى وداْ الئابى عمله إل بمعنى؛ 

[،١٧١]الأئاذاتت ه قوله باب التوحيد، كتاب أحرجه ( ١ ) 
(.٢٦٤٣سخمالآدسفيضأ-ه،رقإ)القدر، محاب وملم: رقم)أهأما(، 

كتابوملم: (، ٢٨٩٨)رنم شهيد، فلأن يقول لا باب اّيهاد، كتاب الخاري- أحرجه )٢، 
طئلنحريمماكس،رنم)آاا(.



دت1ءاتاكابالسوح ٥٥٢

سقانه اكنز نكن متثقه، ثل ٥^١، مثن، كئدو !ن ^ ١١لإل كدبك،  jlSلز"لامه 
الأبب'ئرب من ض؛ درج، إلا ومحنها ينه 

••)محصء(•*

جبخف٧- 

علفناروا الثنة، إل ؛ ١٠٠٥٥١^دعوة أرادوا ثباين، ق مول ما القوال! 
يقول؛من ؤمئهم اقن، بركة ل أعتقد أنا يقول؛ مذ منهم إف حس ثبمجهم، 

ماصحتهم؟أم هجزهم ترى فهل لزوجته. لابنتي أرخاه رافضي رجل أناف لو 
حيثبافه— —والعياذ اقsئوا أتيم شك لا هؤلاء حال، كل عل الخواب،! 

إليعودوا وأن الله، إل يتوبوا أن فعليهم حير، هو بالذي هوأدنى الذي استبدلوا 
وأحوههو طال_، أي بن عل بذ الحس؛ن أن يشهد ونحن رفدهم، 
بفضله.له ونعرف ٠، ١^^١ أهل شباب شيدا كلاهما امحن، 

حتىواحتسب،، صن ولكثه عغبجل الله من محنة عليه جرى ما إذ ونقول؛ 
الئامةالخلويقة بن الإنشاد يتقل أن كوزإٍللائا لا كن لألالئابرين، درجه نال 

الثة.أهل لمذهب، نحالفة حادثة مثدعة ؤلريقة إل الثكة 
نجبلإثه ئثاصحهم؛ ثني عليه ئز ما عل انشثوا إذا هؤلاء ؤإن 

••©صء(•*

بنوالحض طالب أي بن عل ين الهن محمد أي منانب باب النانبط، كتاب الرمذيت حرجه أ١ 
أيبن عل ضل باب القيمة، كتاب ت ماجه وابن (، ٣٧٦٨)رمم خئئبمتة، طالب، أي بن عل 

(.١١٨)رمم ظ^بمئ، طالب 



٥٥٢الأق1ءاسئواسترذسائ 

حةأاانتمامامحضبملسل:٨- 

يصلانه منه ظظ آحر معه فيحل الغرب، رامه يودي شخمى لكف إدا الثوال• 
مشروعة،الحهر القراءة تكون وهل بالقراءؤ؟ الإمام بحهر نهل المريقة، صلاة 

مشروعة؟والخإعة 

محإثهبالفرض؛ اثقل يصل أف قور لا أية يرى من رأى عل أما ابواب؛ 
صحيحة.عتئ فصلأيه معه، يحل لو لأنه معه؛ يدحل أف له محل لا 

ممرصا،والآموم ممملأ، الإمام ي،كول ال محوز انه الراجح المول عل، وأما 
معه.يدخل أذ بأس قلا 

يحلالذي لأخيه بالنسبة الثنة عل ععصل أل اجل من بالقراءة محهر وحينئذ 
حتج.قلا ثإفأتر، معه، 

••©جمي•*

حةمدماءاس(ضاس(؛٩- 

التوفيق،أوعدم بالهلاك، النلم احيه عل يدعو اف للمسلم هل السؤال،ت 
بينها؟لتزلإ وذلك 

قبماحبه القدح إل صل ؛حيث، شديدا، النزلع هذا كال إدا أما اٌبمواب• 
معلكنا غليظ، بدعاء عليه يدعو أل بأس قلا ذلل؛،، أثب ما أن عرضه، أو دينه، 
رمح.بمئالحطايت، بن عمن عند نتب الذي بالرجل نيؤؤيتنئ ومحاص م بن معد 

وئنعه،رثاء مام كاذبا، ^١ عندك كال إل اللهلم سلامث،: لآذعؤل واش ٠رأما فقال،: 
تجثرشيخ يمول،• ّ~تو، إدا بمد وكال بالؤس، وعرصة ئقرْ، وأطل عمرْ، ئأطل 



لق1ءاتاك1بالصوح ٥٥٤

تند«راُ.يعزه أصاسي مفتول، 
فقط.مقللمته دمقال.ار إلا يدعوعليه فلا يسترا، أمرا كال إدا وأما 

••ؤصى••

^^مظلإبج؛ضادرحااةضضاض؛- ١٠
طلِ_،ق الرحلة عن يغني الأشرطة من العلمية الدروس ،إع رمحهل الئواوث 

العلم؟

الطلبرحلة لأن الطلJ،؛ و ارطة عن لأنمي الأشرطة امت،اغ ايزاب: 
محقلربيا إيه م مباشره، منه ويتلمى ؛، lljJإل؛يجلس الهلالب ولأن أفضل؛ 

الأشرطة.اضرإل إذا فينا عليه تجثل فلا أوئراجحة، إشكال، 
١^،من إي فالأشرطه بتفيد، الأشرطة إل امكع لكذلأثكهإذا 

وأمع.مهوأمحل الخلم، طلس، ِفي وحل إدا لكن 
الموثوقالعلعإ•؛ أشرطة إل يستمع أف فينبض عل،اء، -ها ليس منهلقة كانِفي ومن 

العلم.أدباء ق الأمانه حينا ومن البلم، نعة حنث من بعلمهم، 
*•هصى••

كزاسلأةاممصافءاسل؟- ١١
منفتخرج الرسمي، عمله ق وهو الضحى صلاة يصل رجل الثؤال،ت 

دللث،ق مراححون فيه يوجد لا المكتب، بأن عؤا يحوي، ثم ثاعة، رع لمدة المكتب، 

الخضرق كلها، اكuاواات، ق والمأموم للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
(,٧٥)٥ رقم وما فيها محهر وما والسفر، 



٥٥٥اللةاءاسئراسمنسائ 

قيصلها انه إلا الإدارة نفس ق يصل انه وص له، مشرؤغ هذا فهل الوقت، 
مكتبه؟بجوار مكتت، 

الواجب؛مص تستلزم لا الصحي لركعتي صلامه كاثت إدا الخواب: 
مراجعه،منعه ؤإذا هون، فلا مهمة، معاملات عنده كان إدا بأس، نلأ 

محور•فلا 

*•هصى••

حكمضاسحضاشيو:- ١٢
وردفهل مستحب، المجد ق الك$اح عمد أل يحتمي الناس بحفي اوسوالت 

عندليلا ولا أصلا، له ٣ لا المنجد اانكاحِفي عمد استحباب الخواب: 
العمد،وعمدا الجد ق موجودان والوئ الزوج أن صادف إذا لكن .، الئك، 

والشراء.البح حس من ليس ^١ لأف بأس؛ ^ ٨٥
للملااككاح عمد لكن ا، حزامر المجد ق والشراء البيع أف المعiوم ؤمن 

؛حيث،ذلك،، استحباب أما بأس، قلا المجد، عمدِفي لإدا والثراء، البح من 
فهدافيه، لينمد الجد ق يواعدوا أو المنجد، إل اليلمت من احرجوا نقول؛ 

دليلا.كقاغإلدم،زلأأملدللأج 
الممحيعمدون -صث، القثارى، يثابيون للثه أمم؛ijالثاس بحفي يقلن قد 

عئارئلئ،اا.اف آزح لا فقولوا؛ المتحد يبمغ أو يع، س رأيتم ا'إدا ه؛ النمٍ، لحدبث  ٢١١
(٠ ١٣٢رقم)١ المجد، ق اليح عن الهي، ياب ال?يوع، كتاب الارهّد.يت أحرجه 



لق1ءاهاسبالثمح ٥٥٦

الذينالعالعام حتى إطلائا، بالهم عل ليس فهذا بصحيح، ليس وهدا لكنائس، اق 
وهذاتتاكاجد«راا، \ض ماع »خلإ قاثوا: لكن دليل، لهم ليس اظوْ 

ئنهفيه ثغن لز إدا التعليل هدا لكذ فيه، اذكاح عمد ؟كوف أل ؤقشغي افب، 
يإيههناك؛ المحاح ؤيعقد الننحد، إل يدهب س الثّسول إن ؛حين، خاصة، 

مشم،.إته أف يثعي لا 
••©صى••

^١^^إذا ' ١٢
تعكرفهل الدخول، مل السيارة لب روجها مع المرأة خرحت، إدا الثوالت 

شرعيه؟حلوة 

فانالدخول، ومل العمد، بعد السيارة زوجها ْع المرأة ركبت إدا اُبمواب" 
العدة،ا-ئوة هذه بند علميها وجست، طثثها فإذا ئلمثج، بلا شرعية حلوة يجر ذللمثؤ 

كاملا.الهئ ويث،محا 

هلأتةالواةساكاءسة؛- ١٤

ؤيئرفأمرة، بملح من إل ومحتاج وهومعاؤ، امرأثه طلق رجل ١^١^ 
عورته؟وترى س5ثمه، أن لامرأته فهل علاجه، عل 

حكمهاكالزوجة، فهي باسا، الخللاق ؟5ن لئ إدا العدة، ؤب دامت، ما الخواص،: 
وكدللث،وينه، ينها علافه لا الثوق، كامرأة فهك؟ العدة، انتهت، قإدا الزوجة، حكم 

الرزاق،)ه/أ؛؛،ر»مبم؛؛؟(.مد أحرجه )١( 



٥٥٧اسوعواو،،ترنسائ القار 

أويكونعوض، عل أوكون الطلفالتا، آحر ؟كوف أف ت مثل باثنا، الطلاق لوكاف 
الهللاق.بمجرد منه نجا فهدم ذللث،، أسه وما لعتب، محا 

ينا->عاذ يمكن كاف إدا أما وجل، يمرصه أن يبغي قاليي له، تمريئها أما 
يراجعها.أن هله ا،لرأه هذ0 

••هصى••

سامافوابةس1رةصاسم:- ١٥

يصومفهل ثل، كمارة صيام وعليه رجل مات إدا السيخ، مضيله السؤالت 
بينهم؟الصيام يورعوف اي؛ موائه، مذ جاعه 

ويلوممتتايش، ئهرين مصيام نجد لم فإن رئة؛ عتق القتل كماره الخوابذت 
واحدكل أشخاص، عثزة —مثلا— لوصام لأنه واحدا؛ الصائم ؟كول أف التتابع مذ 

قابموا،أنم رض لو حف متابمتن، شهرين واحد كل صام ما أيام، سة يصوم 
الثاع.باليوم بدأاكابي أيام بق واحد صام إذا أنه ت بمعنى 

واحدكل لأن ينفع؛ لا وهدا عثر؛ ؛الثالث، الثالث، بدأ أيام سنه اكمل ؤإذا 
مات؛إدا فانه رمضال؛ لقاء بخلاف، متابعم، شهرين صام أنه عليه يصدق لا منهم 
قلوصاموا حى متعددون، عنه يصومها أل باس قلا ومضاف، من أيام وعليه ايت، 

بأس•ملأ واحد، يوم 



٥٥٨

ةبخاسضاسد«واسس؛- ١٦
خمارم ه الي رذن كت بموو: اثدي م نن ثناذ حدث القوال: 

علالعباد حى وما عبادة، عل افي حؤ يدري هل معاد، ُيا قال: ءم؛و، لة يمال 
ولامثدوه المادأق عل اف حى لاهإل مال! ووثولئأإ1أأ.< افه ملت! اف؟اا، 

نيكلأشئا«،س::انضلاشِشقا، بؤ 
افِحق يعرفون اضابة نل وكلواءام »لأوئزهلم، مال: ١^؟ ُي أتم ١^ 
افب؟عل العباد وحق الصاد، عل 

يشركواولا يعبدوه لأؤأ الرسول ببيان بمرقوما الجواب■ 
مالرء^بمنئلتا معادا لأن معاذ؛ أخرهم أن بعد الحديث هدا علموا وقد نقا؛؛، بؤ 
هداكتم قد ؟كوف أذ موته عند حاف ميمحلوا،؛، تبئزهم، ارلأ اومول له 

علته.حرج لا قإيه بلففله، مائه كاف ؤإدا بلمظه، مسامه الحدث، 
لثنةكانا دلك، ل فإكون بؤ، الناس يعتم ولر يؤ الناس ^٠-^، لم لو لكن 

ءثبأدث٤آأؤئيم.الرسول عن 

••هصى•*

ه؛تثئها ثأؤاآلائهمل أة ,عن ^١٥١٦ تنالي: سىتولم - ١٧

أناالأنساء!ئورة ق تعال افه مول معش ما القوال! 
[؟٤ ٤ لالأن_اء; ه لذاج ين، تمنها 

وسلم:(، ٢٧٠)١ رغم والح،ار، الئرس اسم باب، والمر، الحهاد كتاب، الخاري؛ حرجه أا 
٣(.رثم)٠ الحة، دخل اكوحٍد عل مات من أن عل الدليل باب، الأبجان، كتاب، 



٥٥٩الاقاءاسبعواسرنسائ 

أطرافهامن ينقصها الأرض يأق افه أف الكريمة الأنة هذه معنى الحواب; 
]الأساء:أإ[،ه أكنلمحك ؤؤأُهم بعدهات قال ؤلهدا الكمار، عل المساإمين يتغلب 

أرصا.أرصا يفتحوها حتى الكافرين، عل رمله سليط الأرصى يأق تعال قافه 

••ؤصى•*

اثموض؟ش وائ*>م الإمام نية احتلاق حكم - ١٨

الغرب،يصلون أناس معه فيحل العشاء، يصلا ال يريد مسافر رجل الئؤال1 
يفعل؟فإذا 

ركعة،أول ق أدركوه كانوا إذ ثإ باس، ولا معه، المغرب يصلون الخواب! 
صلاةثمة معه ليدركوا لمون؛ ؤيويشهدون \لئيوق.< إل قام إدا ثبلمون فابم 

قصواالثالثة ِؤب دحلوا نإذ معه، ننلموا الثانية ِفى معه دخلوا كانوا ؤإذ العشاء، 
ركعة.يعدم 

سلهداهرب:اظس ؤع فيحل الثاءردسر« سلي سافريييدان رجل - ١٩

 iيملونأناس مع فيحل ؤيمصز، العشاء يصلا اذ يريد مسافر رجل الئوال
المغرب؟

العشاءيصلا أذ وهويريد المغرب يصل، من لإ شخص ذحل إدا الخراب! 
التشهدحال، الانفراد نوى( ثاء إن بالخيار؛ نرك،— —فينا هو ثم بأس، قلا مقصورة؛ 

قإداإمامه، ْع امتص قاء ؤإن مقصورة، العشاء صلاة فتكون وملم، وأكمله 
تامة.حقه ؤ، العشاء صلاة وتكون بركحة، أتى إمامه ملم 



لق1ءاتاسابالذترح

اش(ايخيتهوابن اضض1ة0اراابيبض حكم - ٢٠
اعلمالمم ابن احJهمت مماو الإحوة، أحد بى خلاف حصل الئؤال; 

الصحاة،يعد أتى المم ابن لأن لا؛ الاحرت وقال بكر، أي من الث/ع لم عل 
خمحمح( باوثول. ثلازتا كان م أنا إة وقال: الحديث، خمح ثم زلا 

رجح؟ذأتأا الحديث، 
شخؤمن المم، ابن من أعلم بم آبا أف ل يثلث، أحد هناك هل \لجو\ب.' 

أيىقول كاف ؤلهدا يشك، أحد لا ا الشريعة؟ علوم ق أيما سمية ابن الإسلام 
بمبخه،وملشاوممحبمة■

كهقه'بكر أي عل نحفى ئد فهدم بعد، حديت الى الأحرى العلوم أما 
اشِعبمابعدزثول الناس ٣ أتوثكر لكان محث، مها لزكاف لكذ 

معاذحديث مثل يسمعهئوبكر، لم حدسا المم ابن يعلم مد مائل: يقول قد 
كلمة)قد(يسمعه؟ لتر أقه أدرانا وما فنقولأ دمحالوا<ا. تيثأزهلم، لا ١١فيه! ئال الدي 
وهوملازمثيء عليه غش دمح.بمنق بكر ابا أو 5ظن فهل محققة، غر هد0 

تامة؟ملازمه ءثيأئذْؤئم 

ت؛ئزهماا،ررلأ وقال: بدللد معادا أمحر اوثول. ممد؟كون معاذ حديث، أما 
زئدأنيأناثكريه.

أنلمبتن ماضل كيف إذ ^١، إلا قاطه ثه بمصي لا لخئ الكلام ثدا لإ 
الثاع؟المرن ق ض من وبئ الأمة، 

الصحابة،قدر يعرفوف لا ئمهاء، من إلا ؛ jIjلا كلأم هدا ال الخلأصة 
يظهبمته.بكر أبو ميإ ولا 



٥٦١الأىءاسبعراسترذ،سائ 

٢١ -

محورثهو والتوبة، بالهداية عله الاله وس دش، عنده وجو هناك الئوال: 
أولصراق؟للكفر، الدس هذا سع أل !ة 

للتوبةحلريق هناك ولمس وكز0إ أن عليه ومحءسا هذا، له محوز لا اإضاب٠ 
توبهتاس_ا أثه عل واصحة دلاله ( J-bلمنا فيه يدل، انه ْع إياه تكبره هإل ^١، إلا 

سوش أنشر كثابه؛ ق يقول تانقؤثاق افه لأف عليه؛ افه وعئلم، صوحا، 
١^،؛ٍلاءه^١كنر^٧)؛ كذللث، ني:لإزاؤمحiلا:ا<م، بخيثأُ ئش 

عليه.نحلف تعال افه فان إليه؛ وتوبه تعال فه 

 ََ ٠9ِ

٢٢-

فهلدين، وعليه العمرة، اريد وقاوت يرم، غثر فه لحل رجل السؤالت 
نحرا؟اطه جراك ■ًرم، غير مكه لحول ل ء مي عليه 

وجبيؤدها، لم نإل عليه، ميء فلا المريقة، أدى ئد كاف إدا الخواب: 
العمرة.يودي أف عليه 

٠ءُ< 

السعوق:ض اساسة الممر«سوارءأ( حيراحت -  ٢٢

و.الرئول سثرة ثن يأخذون الذين واشازى اليهود ل هوللث، ما القوال: 
ما؟ؤيحملون يقرزوما، يعنى 



٥٦٢

لكنواكدلإرلأ؛اش الخرب سام ق اللهمألأ هذا، لاينكن الخواب: 
صارواالثر٠يعة لب -تا أحدوا إذا يمكذ، لا فهذا الشريعة، ؤب يآحذونبما كوئيم 

اسهوما واليامة، الحرب ؤ؟ —مثلا— يأخذوا أف بأس لا لكان وقلت مسلم؛ن، 
وأنولعبالحرب، يتملق ما الكمار مى —مثلا— نأخذ اذ محور الأن نحن كإ ذللث،، 

وعرها.الأسلحة 

*•هيى•-

البدfبالدعوءإلىالتوحيدضمنوكثرد4أهوالبدع:- ٢٤

فبدأالبدع، أغل فيه ؟ئر نتكان ؤ؟ ظ اطب إل دئو شخص ص: 
ئدالحون قل الأعداء، له يممرض لا أن لألحل التوحيد وثنك الأعال، بمقام 
الشء؟

أسبابمن أف رأى لإدا الهداية، بالدعوة اقصود كاو إدا يثني هدا الحواب: 
أوعق عازم وأنه ١^٢؛^.، من عش هئر ما بإنكار ناعتهم ألا دللث، 
ثموالحج، والصثام، والزكاة، عليها، والخن، الصلاة، بذكر يطئتنهم أف أراد لكن 
بأس.ذلك ق لايكوف اذ فأرجو التوحيد؛ عل يعرج ذلك بعد 

هدافيه، أتكلم لن ت يقول إؤللاها التوحيي. ؤ؟ يةكل.م اف يريد لا كاف إدا أما 
للتوحيد؛الدعوة إق للوصول نلثإ هذا جعل إدا لكن لحور، لا يهدا ثؤ، إل يودي 

فلأ:محء

والصلاح،الحر فيه ئ ؤإياكم يوممنا وأن نافعا، لقاء محمله أن تعال افه أسأل، 





لتا ٥٦٤

٣٤٢................................ \دقآِلآه،صا:آلأ« »إذائوالإم>,ألآ 

٥٠٧عليه* ملمم لمته *إدا 
٢٥٢............ ٠٠...سوساش،« »إذاترص 

٣٧٣»انجغصل،لإبملإيظ« 
٢٢٩ءانتالآلثنأو« زانأُلرالثاي؛ »اثئوالأبخ، 

٣٦٦ني» ءانتزئوابالنناء 

٤٧٧،٢٥٣،١٥٢ررأثر؟« 
١٣٦اللض« »أنيا 

٣٥٣ثثكات« لأٌ' الأنامل؛ »س0 
٢٠٧وأحرمي® ب وانبجرى رراعثثيل 

٠٣٤٥..............ءمنذكإون1ي؟ذواكا
٣٤٥اااءسالوهيناءومذر® 

١١ ١ .....٠٠٠٠٠.ا..ّ...با.؟.ؤ.......... الش>ث؛ااالثب ثهئ رمفاف ثني ^١٣ ٥١١ررأئصل 
١١ ١ ٤،  ٦٦......... ٠ّ ٠........ ؛. ء.٠ ؤ ؤ........ ؤ ء.... ّ ٠ ء ر دانئأ صام الشام أأئذل 

٣٠١................... لأشتيصمي« 
٣٣٠صأكولىواشغوتا« 

١٣٧.....................................»اصوواسينمنشى؛ووونمح« 
٠١ ......٨ والمنريت،® المشرق كإثاعذتثئ •حطاياي وثير؛ا بيني اللهمثاعذ • *أنول 
٢٢٣خلئا« أخني ١^>؛^،ولا *أكتل 

٥٣داربجا؟اا انت ئ ررألاممطوا 



٥٦٥ثار هوس

٥٢٩، ٣٦٦.................... عا1وكلماا عوان مى ئإنإ نحوا، النثاء وانتوصوا *ألا 
٣٥٤كله،(...................... الجتد صلح صيحن، إدا مصعه، الجتي. ق يإن ُألأ 

٠٥ * معقول غير والكيف محهول، غير *الاصتواء 

١٢الحلق* حنن *الثر 
٢٨٥شهاد0اا *الخزي 

٢^١٢، ٨٦...... يد، يدا سواء، نمواء مثلايمثل، ئالفصة؛ والقصة ثالدء.ّ_،، *الدم، 
١٤٨•••••••••••••••••••••جهنم؛ا ثار بمئنه محزجرف إء البمؤ ِفيإم يثرب *الذي 

٣٨٦،٣٣١ؤبب...........بب.ب.ؤ.. محينمحمخزاأّن* 
٥٣٢، ٣٤........ؤّّّّّ......ؤ..اا....ب...؛. النالخين« اض محاد نعل قلتا *الثلأم 

١٩٠»الءثلأهأظظلئ،« 

٦٧*الص.زمجن4* 
٥١٦ب؛...ؤ.٠ا.٠ّ..ؤ...بب.ب٠٠٠٠.......ؤ٠بمحضءإِلأخ1بمنإلأازمحو« 

١ ١٤العم.زةئارةو *العمزْإل 
٤٢٥بثث* ئزت؛ن *١^ 

١٢٠*اكزآئلحبمَلأث،أنه، 

٧٣.؟.؟. ١١ومؤْ*........وعلأسه وآحزْ، وأوله وجله، دهه كله؛ ذش اعقري ُالل4م 
والاخرْ؛؛..ّ..............ّ.ا؟.ب؟.....؟ّّّّ.بلإآمالدئيأ اأعافيهِو، أنأللث، إن *اللهم 

٤٢٨^،ينمح،همظة٠•••••••"ب•••"س"•س"•••
٤٦٣••••••••••••••••••••••••••يش• ممس نش عذ رغب ومن ، ^^١٢يآئوم أنا ءأما 

٥٥٣»أنازاضلآذملهط،« 



قاءاءاكاب،اممتوح ٥٦٦

٢٠٥...........الحائض® عن حمق انه إلا ئاكت، عهد٥^٢ آحر يكول أف الناس ررأمر 
٤٥٧وإلأخمظصلإمأختاكتاناغ« 

٣٧٥نؤونه« »إلأيماهاحيرئمحة 
٥٥١،٥١١،٢١٩ءنى«...................ّ.....الذ أنل شل بمثل اويل »إل 

؛UY....................................قلاوتجىسالإنمانمحنىالأم« 
٧٣.......١ ١ ١ ّ ّ ّ ّ. . أوسكثلم® ينمل لم ما امثّها تتا حدثغ ما امى افآنحاووعذ ارإل 
..لأ.........ء.اا.اررّ.ا...لأ..........آاُاالمريفه® ئودى حتى نافلة لامل اض *إن 
٢٩٢أخدةَليمإئئ اضَمحللأارشإذا »إل 

٢٥٧محَمالخو؛ئيامحلم« 
٢٤٩..........الثا؛مىا.قزءك«ر>إلاكهودإذاثوانما:مولأم: 

١٦٣»إلأئو:ومكأنةا 
١٤٢٩،٤٢٧٠.٠ؤبّ.......معاذا لنجامنهاتندبن ثودجامنهاأحد للثرنمعطه ءإل 

٤٣٢، ٢٨٨ررإلمناصكنا« 
١٣٧نمثوابامثصن:نشنوا« 

٠١ ٠ أمسه.لم® من والمومن؛رأ ءآناأول 
٣٧٠»1ثؤظكلأيك« 

١ ١٣،٣٣......٠٠٠ضمياثبماضهأ>ثمحا®...........
٢٤٧٦، ١ ٥ ٢، ٠ ٦ ...ا.....خآا، الئات®....ّ.ّهّّّّّّّّ.؛.......؛ّ؛ؤالأءو ررإي 

٢٣١

٢٥٨به® الإمام^°٢ محو ُإدءأ 



٥٦٧سالآح1عطرا(أئ1ر 

٤٣١امحيان« »إمحاسا؛ن1حنان 
٥٢٠................... ماعدا،ا. يستوي حش ينهفى لم صلأيه من وئر ق لكل إدا ^ ١٠

١٨٣»اإنثَصيئألكضُ« 
١٦٠■••■■..................•...•.العالر،اا وب عل الأمال يهإ ص لم يومان ررإً 

٢٥٠، ١١١محأي،ماضأوبجزئاقووئ«........ّّ................. 
٣٣٠زيلأنثىا» »إوأوقاكلإاثوثالث، 

٦٩عوكلم« مزض أذ حشيث، »إو 
٥٢٠ ١١.. ٠٠.........١١منامك®................. مذ أوقظك ولا ا.ئجة، صاحب *إق 

٤٢٨معاذ® بن نعي. لموت العرش 

٢٩١ما؛ مذ يثوبا عل "أهرموا 
٢١٤اممه® يوحدوا أف إله يدعو ما *أول 

٣٧٤»أنلمًزربثاة« 
٢٧٣، ٥٩............ّ....لألأ............... ٠ الئ:ا، قئ الئ;ا، من »أث;أئ;، 

٢٨٠.. ١.٠٠٠ّ.............؟ ٠ النار® مى حجانا ^^ماث،ثهاثلاثهمىالوثد،كانوا ٥١*أيإ 
٢٣٦محورئا® ِفي اشُِلأم *;انك 

٣٢٦الكنه® *حال 

٣٣اريواشوَلوآيه« 
١٩٢،٨٣،٦١*ثيالإنلأممم« 

٣٢٥نك® شئة بأ زثبجا »ظلم 
٦٥الئلأة® الئئرل.ئلمساإل تع )رشمنا 



لق1ءاتاس1بالفتوح ٥٦٨

٦٤ااشموا« 

٥٢٠......... •كملهاء الإبلِفي مى مصتا ثوأسد يد0 مسي مالن.ي المزآذ، ٠دعاهالوا 
لأ.ّ؛..........ّّ...؛؛؟محهالأنم^نيتياسة« 

٢٥٨»طاكظمم.« 
٣٥٦٠همةهمِفيئة«...........صُثالد4،س »خبمإوِسئثاىا 

٢٥٠..... ٠٠٠. ٠٠....................بنده(أويوما مله، يوما صوموا التهود، احايموا 
»خدوامئناسكيىا

٥٥٦انماحد( الأَنص ءخآ 
٥١

١٦٠••••••••••••••••••••••••••• عومحه~* انزل ~أؤ بث نئن؛ نه، ثلدت يوم *داك 
٧٥١٢٢^* اعقرل، "رب 

١٢٠ .( Jb*jولا حرصا  ٠٥١١ااوادك 

٣٨٦التوت( ئدوكم المبور٠^^١ ٠^^١ 
٠١ ٩ لأبمبمك(؛..........ا..ّ......... زيخدك،أنمأل زنا ١^؛^ أنبماثك 
٠١ ٩ ....... عيرك* إله ولا جدك، وثتال اسمك، وتانك وبحمدك، اللهم ائتحاثك 

١١٣ظله( ل الد ررسعه،ظلهم 
٧٧»نئواأقيزئوا( 

٩١وصله( صدئه القرب ■محل *صدقتك 
٤ ٦٧ّ........ ؤ..... ّ ّ ّ ّ . ٠ ١ ١ ؟؟؟...... ّ ّ .٠ الفصاو(.....٠ رمص حى الأوايثن 

٥٣٠............... ١١٠......يزجه( وب}يوذ بنبع المد صلاة مئل الإاعة ارصلاه 



٥٦٩والإيار الآء1دده هرس 

٤٢١بنماشلإيمحا« *صنفان 
١١١..........ماو0اا واش مله اش الثنه يكمن أ0 اض عل أحتسنؤ عزة ثزم *صنم 
١١ ١ .لأ.....ؤ........ه.ّّ.ا؟......ااّ. كله* الدئر صوم نهر كل مذ ايام ثلاثة *صيام 

١٨٤*ةلم:اىإ(ا 
٣٧٢، ٣٦٦اضَفياشاءا *ئاموا

٣٥١.................... ْششالأجل ميءعنده وكل ماأش، دله ماأحد، فب *ئإل 
١٦٥*ثإفلمتكوئواثاكئذثلأداو.حلوهاأ0يمحستقممايتاجب،............ّؤب..ؤ... 

٠٣١ ركتى*...................ؤ........... ركعتي ثزصها، جئ الصلاة افه *ئرض 
٦.........٤ ............١ .٠ ١ ٠ اوثحرا< أكلئ الكتايؤ، أنل وصيام صيامنا ثئ ما *ثنل 

٥٠٦أحه،< ن ع» و، العند كاف ما العني. ن ع، ررق 

٤٨الومحومء *فيه 

٢٥٠، ٦٨*ئدبسلت،« 

٥٢٤، ٣١٤ثألء.............ما ووعند.ى تصمي، عندي وبئ بتنح، الصلاة *سنت 
٤١٤*ُصائافأ-ص« 

١٠ ۶^^٥٢١
٣٩٩ومحورمحهنا* ركتن، نئل *مم، 

٤٢٩ثاكلم،ا إل *ئوموا 
٥٣٧.........نسحن®ئم محرمذ، معلومايت، عئررصعايت، المران• مذ أرل ي،ا *كاف 
١٦١زمصاذء مذ الصوم عل ؟كوف *كاف 



مءاتاساهتيح ٥٧٠

٤٢٥، ٨٩..................................... المائة« ين؛ صدقته ظل ل امرئ اركل 
٢٩٧»كلبد.ءةصلأثه« 

٢٢صدمهء معروف ءكل 

١٣٥ ...٠٠٠٠٠٠٠زيث،« نجي _، نَلة الئالك ثن وُ، ثريك، اشُ، »لأإَلةإلأ 
٢ ٤٨ا..ّ.ّّ.ؤؤ......ؤ......ؤ.ببؤ..بلأب.ؤب.. ولا امحوذ، تدورا ارلأ 
٢٦٩، ١  ٥٧.ّب.........اّ...اب.ؤ.................. صوزة« يه اللأت٤هتت١ تدحل لألا 

ؤ.ؤ...ء.........ا..ا....بلأ.ب..همه»لأ^١الأَمات،ءإِتمئد.أءفناإلناقدثوا« 
٥٤٨،٢٤المور« كو\إل رالأ 

٤٧٧، ٢٤٧٦،  ٥٣، ١  ٥٢.ؤؤ٠٠٠.٠..ؤّظوفي«افرض محا الئ؛ت،إلأ 
اتياج،ممحبهياثا«ّ.؛؛..ؤ.بؤ.ؤ........ّ.....ببب..ههُص

ا........ا.ا....ا.......ام-؛اااخن] ٢ لمن لاصلاة قإثه الكتاد_،، معلمواإلاثامحة ال٠ 

٣٥٩٠٠٠............٠٠٠.٠

١٤٠ حافر® أن مبمل أن حف—، ق إلا تني لا ٠
٧٤الطمامء بحصزة صلاة ®لا 
٥٢٣، ٣١الكتاب......................................»لأ 

٣٩٣»لأءنزلأصزازأ 

٣٦٠»لأنكاخإلأمإ؛« 
١٣٣٣ ٠ ..٠ ء...٠ ّ...... ١ ١ ّ .١ .١ .٠ .........٠ ثساااأحد عن أصحايى من أحد تلش ®لا 

١٥٠.آ،هه، ....بب؛.ؤ.............ّّمحبجنأخاةقنيىصَم((



٥٧١؛هر،سالأ-ء1دوهوا؛ةئ1ر 

١٧٠رحم<ا ماتئ الجنة يدحل لا ل
٦٥الفطن® عجلوا بخرما الماس رلايرال 

٠٢١ وعة« عدا الله رلاينرص 
٣٦٧مومحمنمة،ا الابمرك 

١٨٢،١٠٣^^^تحتمايأدىتالإضائ(د. 
٢٨٥لأتكلإأعدِفيسماش« 
١٥٤َلأبمزالثزآلبجطاس® 

٤٥٣منك® هوبممه إثإ لا، 
١٩٣ ®l^j

٥١٢القبوو® وواوات اف لص 

٤٧٥........................................داود® مرامترآل مزماراص لمدأؤيتث 
٣٢يؤلقومقاإلاسالاغاكاثهالثاذة®...؛................................. لَ

٣٨٣ننله® الجنة ثظإ أحد يدحل لن 
٤٦٩..............لJوجها® سجد أف \إتنأ0 لأحد ينجد أف أحدا لوأمرت 

٤٣٦ثؤلأءاشمحمحاوُ«بببّؤ.ا...ّؤ و لزكاذ 
٤٢٤زكاة® اص يزو 

١٢٢.......................... كبثرثا® مزق صغ،حوا، يرحم لم من مما ليس 
٢٧٤............ والعازف® والخنز والحرير، الحر ينتجلوف أقوام، أم من وكوثن 

٢٥١التاّع« ئببلآصوس كنسإو 
٤١٩........... الياء® إل الئلأة الدلحاءِفي عند أبمازئي ض ص أقزام وثهئ 



وقاءاتاا؛ابالذمح ٥٧٢

jU،أذممحلواu«١٥٣٨،٣٤ ، ٣٢٤، ٢٥٨يأش«.......................!١٣
محشاش..س.بسى....سس.بس.......ب.....يبا

٢٤٧٦، ١ ّ قليه*.......٠.......٠..... افرصته مما أحبإئ إوعيدي^،؛ مرب *ما 
٣٧٦»ظزأ;ث،ثث،نحتاءطأ 

ضلك0أكثئحمثزمات،زامح*.اّ.اّ........؛هآ
 u« ٤ ٢٣، ٨٤ّ...٠ ّ . ؤ...........٠. زلكي، بجا لاثزم فضة، زلا ذم، ضاحّج بن

١ ١٣............................٠٠طثس،*....يى منة يعادل، بإ يتميؤ، مسلم من *ما 
٤٢٥منمال* صدعه مصت، رما 

٤٤٠زالثلأم* اضزائ، »ناث، 
١١٦الجتد® مثل ووعاطة.هلم، ^١^^، المؤمإر(ِفيووادب، »مثل 

١٨الئابح* زام الئابح، باي »م-لإا 
١٣٢»مةئواسا* 

ركاهه................ؤ..ا........ّ....ا..با.ؤا.؟؟بب...ّا؛خيود ٣ ؛;l?؛* ١^ اتاْ ءمن 
٥٤٦دخلاللأ* »ئنأختاها 

٥٣٠ ّ..........ّا...اا.............لأ الصلأْا أذوك عمن. ، o^A-^ilيى ركنه أذرك *مذ 
٢١٦.............ظله* إلا ظل لا يوم ظله ق اممه أظله عنه، أورصع منيرا *مذأئظر 

١ ٠٤للبه" عث، افه طح ماوثا، م ثلاث، ترك *مذ 
١٥

٤٨٤اض® وجه يه ييتثى مما عليا ثنلم *مذ 
٢١١بج،َلإ:ماض7ث;نمالإالإ® 



٥٧٢سالآ-ءاديهوا؛أئار 

١٦١........ الدخر، كصهام لكف ئوال من مث وأقعه رمماف صام أمن 
٤٦٤الذق« »ننذلامحمحئم 

٥٤٨،٣٦٠ممأمثاصزئ«..٠اؤ.............ا ،١r٠٥،٢٠٣
١٢٩٠»تنعئنامث« 

١٢١٢٦ّ؛ؤ.......؛.ّّ...؛.؛ّ.ّّ.......اثر« »ننمحالِفياإهمآمرأيه؛
٩٦ ٠ ّ............٠ ّ.. ّ. ّ .... ١ دسه® بن مدم ما له •ممن واختثاثا إبجايا ومصا0 مام ررمن 
٠٧ ّ..... ّ............ ............ ليلهء تام له محب بجرث حس الإمام *غ ثام أنس 
٢١١محوشهد* افب نبل ?jj أمن 

٤٧٢....جزَلأ:>ثهشيتانشي«
٦١٢والنثوه®■•.................................. والجي، الزور، ُوو *سلمبمغ 

٤ ٥١٢ئكتزصأ، مزيكنه؛ اش 
٦٢٩٠؛... ٠٠.مأزئا،صاإذاذمثا«

٢٦١يلثطنة® اممه يطع دد>رأذ ءس 
٦٨..٠ .٠ .١ ونماه(اف أطعمة ثإثإ صومه، مكم أوثرب، يأكل وهوصائم، سي أنس 
٢٤ .٠ ؤ......٠ ١ ّ ّ ّ ١ به( والتنئول الماط، ئايتلوا لوط■، ثوم عمل بممل وجدمموْ أنس 

١ ٤٢و\لووووه عاد وأئلكث، لصتا، يا هو0ينت 

٢٩٧ابجصسبه« »ش،

٣٨٩»شألممحافاةزأهءإمحا« 
٢ ١٣^٣^^٠م »سا 

٤٩اكئنول« »ئك،



٠٧٤

٤١١صءن،هشمحئمحي 
٣٥٦»ؤأتزئغاث؛« 

٣٣٩....... اإمبم« تغ ؤأ0 امحزب، تخ الهمج زأو الني، تع النضز أ0 »زام 
٣٥٩ارزاي5ئ:ثانيىأبرى« 

٥٠٧،٤٨٦،٢٢٣الذة:شممنو^ّ............... »اؤاوديششْ\لأءنما
٥٣٢..................٠ ل\كلما سثجاب أ0 ثمى الدعاء، اوأثاالسجودياجتهدوال، 

١١ ٩ اأكزاى-،«....ا..ا اوت\بقواسمممصِ محل »ؤإل 
٢٢٠ممئب،إوشتا؛وا،إيذناقأ« 

١٦٨••••••••••••اكامة* يوم إل ٩ عمل ووزرمن وزرها ثعايه ثئ ئة تس ®وتى 
٣٥٧الأ« »ؤنن:شتلإبمة 

٢٧٩خمحم،ظلُظل٠ُ••••••••••••••••••
٥٣٤س،سكبمئداو،َلأإدهافُ» 

٥٥٨اض؟ا................العباد■عل وماحل عباده، عل افب حل ثدري ثل ءيامعاد، 
٣٥٧،١٧٩....................مإ؛ئزوغ«ايا؛ة ظاغبما

٢٧محصأئنمالأار«............................
٤٧٠صدة* الناس مى ثلاتى كل عل اينبح 
٠٥٢ التأؤيل* ووعأو«ه الدين اشِؤ، ُيفقهه 

٤ ١٨صاحيالث،اا عله و2تدقأل؛{ ما عل ؤأنبلق 

١١ ٢ الاحئ*.ا..بّّؤ؛.........ء. الم الدثاحيرن:محثس الياء افُتئالأل »:يو 
٥٣ضِا( ا ٣



٥٧٥اصسامضوءء

الوضوعياثفهوس 

الوصويي:الفهرس مفتاح 
الكاء.زئم - ص بئ الممرد اوقم 

مثاJ:)١(حاUثاةالأئل.

اللقاء.والثاقرمم الئوال، رمم الأول = دوالمميم الرقم 
الثاف.اللقاء من اللمزال = ٢( )ا/ مثال: 

••هصى•*

أنكانالإي،ان: و1ئابم:الملم طالب 
)م/ا،؛ا(،)ه/ه؛ا(، 

[-[؟(،X/W(، ١٥٨)؛/)ه/ا"ها(، 

)\،/ها"ا(،(، ١٦٥)(، ١٦٤)

•(١٦٧/١.)

القوال:j اقطع 
(.١٦٢/٨)ا//ه؛ا(،)(، ١٤٦)؛/

)اا/ه؛ا(.

الئوحيد:
)(،M/rr)(، ١٦٢/٢)'ه١(، ٦/١٨)

(١٦٧/١٦(،)١٦٧/٢.)

.(^،>U/)')U\0U/U)i(^0U/t)

البنع:
)0/.ها(،)ها/ه؛ا(، 

(١٦٤(،)١٦٠/١٤.)

الأنتغانت:

(١٥٦/١٥.)

امحر:
(١٦٤/١٠(،)١٦٢/'١٦(،)١٦٣/٧.)

والنار:بالخنت الشهادة 

(١٦٠/٦.)



القمحالبماب لقاءات ٥٧٦

والطوائف:الفزق 

الصوفية؛

)مأا/«هل(،صا/أها(،

الئافضة;

M١٦٧.)

ص:

الصراؤة:
(.١٦٧/XT)ه/؛؛ا(،)

ج:

واياعات:الأخزاب 
)ه/أها(.

والممثر:القرآن علوم 
)•ا/ه؛ا)٦إ٥^^ه (، ١٤٤)

(١٤٦ ،)(١٥٠ ،)(١٥١ ،)(١٥٤

(١٥٥ ،)(١٥٦ ،)(١٥٦/٢ ،)(١٥٦/٥

١٥٧))•آ/أها(، (، ١٥٦/١٩)

(١٥٧/٦ ،)(١٥٧/٩ ،)(١٥٧/١٠

)آ/خها(،(، ١٥٨)

(0Al\A ^\(١٦٠ ،)'(١٦٠/١٢

١٦٢))r\إ\٦\ه ، ( ١٦١)

(١٦٢/٩ ،)(١٦٢/١٢ ،)(١٦١٠،)

(١٦٦ ،)(١٦٧ ،)(١٦٧/٥،)

(١٦٧/١٧.)

والصطااح:الحديث علوم 
(١٦٧/٦(،)١٥٦/٧.)

الفقه:أصول 
).آ/ه؛ا(،(، ١٤٩/١٦))اا/ي؛ا(، 

(١٦١/٨(،)١٦٠/٢١(،)١٥٩/٤.)

الفمه:

الطهارة:

الوضوء:

(١٤٦/١ ،)/،)(١٥٨،)

(١٦٧/١(،)١٦٢/٢٠(،)١٥٨/١٠.)

الغنل:

،(\0AlA) ,(\iAl\>) ،(١٤٦/١)

.(١٦٧/١)،(١٥٩)

المدى:

)م/آ؛ا(.

الستم:
XmaM

والحورمحا:والعإمة الخم، عل المنح 
(١٤٨/١(،)١٤٦/٥.)



٥٧٧اصسامصءم

والتماس:الحتض 
)اا/ا"؛ا(،)ه/"آها(.

الفطرة:وثنن الئراك 

(d\o'\/\r) ,(\or/\A ،)؛ا/ا،ها(

)ما/*اا"ا(،)ها/؛آ"ا(.

الصلاة:

\٦iX)\'إ

الأذان:

(x^oo/\y ،)َاا/أها(

م\إا،0\(.

الدامت:

الصلاة:اكاح 

XM/^/ri)

الصلاة:ئروط 
^X)٨إلأ٥\00X)٦إ

وواجباما:الصلاة أن'كان 

(.١٦٣)أ/أ؛ا(،)إ/'آها(،)ا•/

الصلاة:ل الخئؤع 
)ا//ه؛ا(.

الصلاة:سن 

\٦٦X\X)^إ٦0)'\إ

اشلؤع:
(١٥٦/٩،)

:يي 
(١٦٢/١٠(،)١٦٠/٢٣()١٤٩/٧.)

ااثدا:ب:
)ا،ا/ه؛ا(،)أ/ي؛ا(،)ه/هها(.

الخاص:ضلأة 

)حا/خ؛ا(،ص/ا/؛ا(، )ي/أ؛ا(، 

)هآ/اها(،(، ١٥٠)م/)مآ/ح؛ا(، 

YU)/١٥١ ،)/\'(X\oT ،)ه/؛ها(

Xyoo)\\/(، ١٥٥)؛/(، ١٥٤/١٦)

)1ا/أها(،(، ١٥٦)(/)م/آها(، 

(x\0U/r  ،)ه/لإها((x\0A/y

)•ا/اأا(،(، ١٥٨/٧))أ/خها(، 

!٦(X\'\y  ،)مأ/آآا(،)اا/آاآا(

/>(x\'^U/\A)X\'\Ul

الناجي:

X\IA/\U))؛ا/خأا(، )ا/هثا(، 

X\0'/\0) ^ (\1'\M x\iA/y\)

xUT/\) x\o\/\') x\0'/y\)

x\oT/\\)  ،)٦))\،/ههاyfyX\

^X)٦\إلأ٦\٦wXإX(r)^إ^٦\



لق1ءاتاا1بابالسوح٥٧٨

الصلاة!ل ياح ما 

(.١٦١٣))\إلأق\ه 

الصلاة:مطلات 

(.١٦١)م

الثهو:سجود 

)ّا/هها(.

الصلاة:قضاء 

)\،/'أا(،)ماآ/اها(، (، ١٤٤)؛/

(١r٦^ه)٩إ٦٣(.<)٥ا١٦٦إrX\

والممر:الخنع 
)يا/؛ها(،)أ\إ\0\ه 

(،١٥٨)م)أآ/ا"ها(، )اا/أها(، 

)ما/خها(،)؛ا/آا"ا(،)ماا/آآآ"ا(.

ضلأةا1نافر:

)آا/ا"؛ا(،)،آ/ه؛ا(، )ها/ه؛ا(،

)اا/ا'ها(،)؛ا/أْا(،)ها/خ؛ا(،

yy)إo(1)\ا, ٦ ,(\0A/T ١٦٦\إ,)

y/\\\),)\(, ٦0)^إ(, ١٦٦م\إ 

(١٦٧/١٩(،)١٦٦/١١(،)١٦٦/٧.)

الخمعة:

\(,lA/\o\), (or/\T))•آ/هأا(، 

(i/y'),(\oo/\r,)\\

العيدين.صلاة 

(١٥٨/٧(،)١٥٣/١٦.)

الصحي:صلاة 

(.١٦/م\١١(،)١٦٣/٨)

الكسوفج:صلاة 

(،١٦٦/١٢)\(, ٦٦)Aإ)هآأ/'ا"ا(، 

)ماا/ا"ا"ا(.

الاستخارة:صلاة 

.(\0U/\i)

رتأحرما:الصلاة ترك 
,(\M/\i),(\0<{/A)

ايائز:
اش،:كل الفلاة 

)ماا/\،؛ا(،)ما/هها(.

م■■
\(.٥r)٦ا

المز:عياب 

)٩\ر'٦\ا,)لم^\إ\٦\(.

المور:ييازة 
\(<ow\), (oyl\y)\\/\ا, y\(0٦إ

(y) <.(\oA/\i ,إ'٦\آ/A(١٦٤،)

(١٦٥/٥.)



٥٧٩اانبموسالوضوم

ةراأْ-اكزآنللمئت;

الفو>فى:
X\U/\y)

اشم:

\٦٦X)٥إ

:■١^٠
(yy)XMA؟/x\i .)ص/'ها

الزكاة:أنوال 
X\lA/،<) XMA/y) ،(١٤٨)

(،١٥٤/٢))لإ/اها(، )بما/خأا(، 

(١٦٤/٧(،)١٦٣/١٥(،)١٦٠/١٦.)

الرّكاة:مصارف 

>؛/،ها(،(، ١٤٨)؛/(، ١٤٨)

)بم/اها(.

وك\أ\لجأ:
X^'\\/\0)

\كثدح:

X\U/\r)x\'^y/\^)X\0')

الفطر:زكاة 

)آآ/'ها(.

الصزم:
x\0'/yA)X\i'\/yi)

شهرزمصان:

^(١٤١.)

النحور:

^(١٤١.)

الصائم:مقطرات 
X\0\/M) x\0'/yo ،(١٤٧)

X\^/yT)x\or/\o)x\o\/y')

التهلؤع:صوم 
(١٤٩ ،)xmmu) x\i^/o

\1>\/\1(X\0'/\1)X ،)هأ/«ها(

(١٥/•٢٧ ،);(، ١٥٤)٩/\\(x\oi

)م*آأ"ا(،)؛ا/ّاا*ا(.

زمصان:قيام 

(١٤٧.)

الصوم:قضاء 
(XU<\/o ٦إ(X\i٩

(١٥/•١٧(،)١٥(،)٧/•١٤٩/١٨.)

الاعتكاف:

(١٤٧/٣()١٤٧.)



لق1ءاتاك1واالفتوح

توالنمرة اج 
)أ/'آها(.

الؤايت>;

(١٦٦/٣(،)١٦١/٢(،)١٤٨/٢٢.)

الخج:شروط 

دداجاماتداشرة الخج أذكان 
)ا/أها(،(، ١٥٣))ا"/اها(، 

>أ/مها(،)ا//أها(، )ا"/'اها(، 

)يا/مها(،)م/؛ها(،)«ا/ةها(.

انثرنض والنمرة ا-ني 
)ا،/أها(.

ا،لنأةتعمرة وي 
)م/ا"ا"ا(،)م/آها(، (، ١٤٥)؛/

(١٦٦/١٤،)

اطواف:
)مآا/ا"ها(،)أ/،ها(، >ها/\،؛ا(، 

)ه/مها(،

محامحات:
)م/اها(،)ه/اها(.

والدثاتح؛الأطعية 

الن'كاةالشرءق:
.(\0i/r'),(\iU/U)

الفتي:

)ما/،آ"ا(،)م\ا/أأ"ا(.

العميقة:

>أا/اا"ا(

الؤليمة:

)ة/\<؛ا(،>ا"/هها(،>ا/اا"ا(.

)مآآ/م؛أ(،)ا،ا/اها(.

الأثرة:
>ي/ا،ها(.

والربة:الئاس 
(io/)A ,)\ ،)ا/«ها(،)ا،/«ها•(

)ها/؛ها(،)ا/آ/اها(، >اا/اها(، 

(،١٦٠/٢٠)ا/ا/'أ"ا(، )ه/«1ا(، 

)•ا/آ"ا"ا(،)ما/أ1ا(، )مآا/اا"ا(، 

.(\\U/o

الأتان:

(١٥٣/١٢.)

النير:

.(]Oi/xr)



٥٨١اصسامصوم

\لأ/:
صا/«ها(،)ا*ا/«ها(، )؛ا/ا/؛ا(، 

U\0U/r))\إ\0\ه (، ١٥١)امآ/

(.١٦٧)يا/حها(،)أ/

الدعاء:

(d\lA/\T  ،)ه\إأ0\ه)ّآآ/ه؛ا(

)0\إ\0\ه(، ١٥٧/٣))ا/يها(، 

(،١٦٥)؛/

\٦٧x^ه)٩إ٦٦^ه)٣^إ٦٦)iإ

المام؛
(١٤٩.)

اذكاح:
\X)\إ^0\(٥٩)

\ذئة\ح.'مات نحث 
>\/؛إا(،)لإا/اها(،)ه/آ1ا(.

ااوَلأةءلامحاح;
(١٦٢/١٥(،)١٥٩/١١.)

الممح؛غثالطلأق:
(\o\/yi)

الكىاح:عقود 
)مآ/بمها(،>ه/هها(.

الفاسد:الممح 
)ه/آها(.

الروجثت:العشرة 

)اا/خها(،>؛/اها(، (، ١٤٦)آ/

(١٦٦/١(،)١٦٠.)

الأنمتاء:

X\o\/M)

ئزّتالأ؛ّاء:
ري/اها(،)ا/بها(.

الطلاق:

(.١٦٣/٤(،)١٥٩(،ر١٤٩/١٩)

الخاي:
(.١٥٩/٢(،ر١٥٩)

المحار:
X\U/l)

العدة:

(١٦٠ ،)(١٦٧/١٣<،)١٦٧/١٤.)

النفقة:

XMv//<)

اوصاع:
(١٦٣/١(،)١٤٩/٩.)



لق1ءاتااباب،النمح٥٨٢

الخنايات:

الدين:

XMoM

ئوأ\م.■
)هاالأ\'\آ.

ابهاد:
)ها/هها(،)ا/ا/اها(، )٦!'ه\اط 

(١٦٦/٦(،)١٦٤/٥،)

دالوهان؛اشق 
X\-\'أ^ا(

التاثلأت:

الثزض:
)ها/اها(،)\/حها(.

الإع:
(،١٥٦/١)(، ١٥٤)U/)"آا/أ؛ا(، 

ا/ا"ها(.)•

\دا:

(١٥١/٢٣(،)١٤٩/١٢(،)١٤٨/٦.)

اض:
 X\^^هآ/ا<؛ا(،)ا،ا/ح؛ا(، )٦\ا(

)أ/'ها(،)مآآ/اها(،)اآ/؛آ"ا(.

اا-ووق؛

)•ا/هها(.

الإجارة؛

)ا/'ها(،)ه/ي؛ا(، )\،/ه؛ا(، 

)وأ/«هأ(،)آ/آها(.

)ا/ها"ا(.

الصإن:

)؛/؛ْا(.

الشركأن:

)اَا/«آ"ا(.
القمسط؛

X\l'\l\T)

التقود:صنف 

X^or)\ا

العقود:

)ا/إها(.

والمتوك:التأم؛ن ثرلكت 
)\آ/اها(،)آا/ا،أا(، )؛ا/أ؛ا(، 

)*اا/مها(،)اا/؛ا"ا(.

المفاء:

)"اا/،ها(.



٥٨٣اصساءوضوءء

الوصق:

المرايض؛

\ذي:
)0إأأ\(.

والخرائد!والتمثيل والدش التلماز 
d\oy/o  ;آ/؛أا(،(، ١٦٠)٦(

(.١٦٧)الإ/

التصوير!

(١٤٧/٦ ،)(١٤٨/١٦ ،)/Y•(١٥٠،)

الو>سةىواضاء:

(١٦١/٦(،)١٤٦/١٠.)

والتنليم!الريية 
(١٦٤/١٨(،)١٦٠/١٢(،)١٦٠/٨.)

الخ،ريتنا-لحمعيادت، 

)ه/آآا(،)^\إ\0\ه )،م/.ها(، 

(١٦٦/١٦.)

النافاوْ-:اليالة 

اص:اللكثة 
(١٦٤/٩.)

الرُمحزتثنائي 
/،\(XUA (١٥١/٢٢ ،)(or/A)\

(١٦٤/٢)'(، ١٦١/^١١))ا/حها(، 

(١٦٧/١١(،)١٦٦/٢.)

الئباب،:محتأوى 
)آأ/هها(.

ِسمأيمابن:
(١٦٢/'١٠(،)١٦٢/٥(،)١٤٦/٩)

ا1صوالإئارة:
)ح/اها(.

الئرعثة:الإ>ةوالئياثة 
(١٦٢/٧) x١٦)هإ\

(١٦٦/١٥.)

وال^روالآئاب:الصلأ 

(X\li/T (١٤٥)

)0ا0أ\()ّآ/هةا(، )آ/هأا(، 

(X\io/\y ،)رمأا/ه؛ا

X\io/\o) (١٤٥/١٧ ،)(١٤٦/٦)

/A(١٤٦ ،) ،)ا،/لأ؛ا(((\IA/T

(X^iA/o ،)ر.ا/ا<؛ا



لق1ءاءاكاباهتوح٥٨٤

d\i\/yT) ،)ا\/«ها()أآ/\،أا(

o\/\r\)))\إ\0\ه )أ\إ>0\ه 

\(oo/\i)(، ١٥٥)A/)أ/؛ها(، 

){،إ\i(\o'[/A )\0))ا"/ا*ها(، 

0A/\y) ^\o\/\y) ،(\0U/Y))\

i/w\\))ها/؛آ"ا(، )ا،/اا"ا(، 

)ها"ا(،)'ا/ها"ا(،)ا/أا"ا(.

(١٥٣)٩; (، ١٥٣))أ/يةا(، 

(.١٦٧)آ/هها(،)ا"/

اكم:

)أمآ/'ها(.

'■ ^١^٧١
.(١٧/A)

ةتبوشألهثات،:

.(١٦٦/A)

الس؛؛ن:

)با/*آا(.

الألفاظ:

\(،0Al\A)>ةا/؛ها(، )ما/ه0ا(،

)'\إ'٦\ه(، ١٦٠)؛/)ا/«1ا(، 

)م/اأا(،)؛ا/اآا(،)م/هأا(.

النلم؛ن:وأحوال، الدعوة 
(،١٥١٢)؛/\(، io/\A))1ا/هأا(، 

)أا/؛ها(،)م/؛ها(، )ةا/مها(، 

)ها/*آا(،(، ١٦٠)٣;)مآ/هها(، 

.(١٦٧/١r٤)،(١٦١/٤)

الفضانل:

(.١٦٧>آأ/'آا(،)'آآ/



٥٨٥م،سائ|،ترو1ه 

هااوساهئدءواوا
اثهضمة— الوضؤع

٥اك يعد دالأزبمون الراح اللماء 
٥محورة من ايات تضر 

خمهثتبم ؤةأو-؛ص تعاون قوله يثر 
•٧ممهمه؛ ي، ارأقثأ وخثي تناذ•' يستر 

١٢الأّئالأن: 

٢.١ ؟ ّ..١ ّ ؤ...... .....  ٠٠...٠ ١ ..٠ ّ.....٠ ١ وأصولهات الرسالة مضمون من الأحلاق — ١
١......٣ ؤإلئزل•' وقرعيا علا، ؤإل أصلها عليه حرم بما ولحل امرأْ، ردج من ~ ٢ 

١...٤ ؤ....٠ ١ ؟ ت............١. شرعية مصلحة ذلك ق كان إدا الوالدين قجر حكم ٣— 

٤١ ّ.....٠ ٠ ١ ١ ......١ تالوقت حرلج بعل ثدكر ثم الصلاة، من ركعه ئزك من حكم ~ ٤ 
والتشبهأعيادهم، ق مشاركتهم وحكم التنصر، عندهم ائتنر 1ن يصيحة ٥— 
١٠ص

١٧والأنبمون;عالالثة الخامس اقاء 
١١٧^٢: آداب 

١٧زذاشكت: 
١٩الكبيرت عل الصغير سليم 
١٩القاعد: ض ائاش تلم 
٢٠الكثير: عل القليل "سليم 



اقاءاتااثه1و،اممتوح ٥٨٦

٢٠ض\لأ\يض\ض\ 
٢٠النازل: عل الصاعد تلم 

١٢ مؤع: مبموت السلام إلقاء 
٢٢المدر: وانشراح الوجه، امحل انس

٢٢.........عليه: الرد وكيفية أوالمكتوب، شخص، من المحمول الثلأم أنولع 
٢٤الأّئلة: 

٢٤قر: فيه الذي المسجد لب الصلاة حكم ~ ١
٢٤الكافر: الث.لأمءل أ-محإرد 

٢٥بعورة: ليس المرأة صوت ٣— 

٦٢ ٠ ٠ ...٠ .........٠ ....٠ ؟ ّ ّ. ّ. ّ ّ .٠ ١ ّ . حائض:ومج حجت إذا المرأة عل الواجب — ٤
٢٧للأمتاذ: الْلابت ماقشة -محكم ٥- 

٢٩............... . ٠٤ؤبمتتن بيول وينيدكّ ؤ تعال: قويؤ ق للين؛را افه نحصيصى ب، مي~ ٦
٣٠... ّا..٠ . .٠. الهلفلمة:..٠ ماتت، وقد فامتيمظت،، طفلتها، من بالقرب نامت امزأة — ٧

٣١...... ٠ ...........٠ ١ ّ ّ ّ ّ ّ الخهرية: الصلاة ؤب وشن خشؤع الماتحة قراءة كيفية ٨— 
٣١لأ....ا.ا..ء.ّ.ّاّب..ّب.ّؤؤ....... المال؛اشثئل: نجل:فب مع اشل -محكم ٩- 

نمثادمز ئص ؤ تعال: يوله ءفيهآدةأأقئ؛اق الرسول قول معنى ~ ١ ٠
٣٢الحامعة: الأية مي أما ثزث,ه ء ذزآ 

٣٣الظاهرة: الأشياء ؤب الفتيا جواز - ١ ١
كلمةؤب واللام يالألفج الإتيان ؛ون ظوكم« ررتلأم القائل: فزل -محأ ١٢

٣٤)نلأم(: 



٥٨٧هرساىءتووات 

افهعباد وعل علينا، ارالثلأم أحدت فه وليس ُيتا يحل إدا القائل هول حكم " ١٣
٣٤الصالحينء1 

٣٥؛ا-الئلأمبالإثارة: 
٣٥ها-الئلأمضاكلع: 

٣٦..........................منها< يد لا أص يقووت»قثق مذ عل الث! - ١٦
٣٨..................الأرصفة؛ عل الصلاة وقث ون محلتى قل الثلأم حكم —  ١٧
٣٨الوجه! كاشفات اء الندعوة حكم — ١ ٨

٣٩بما-صلأةالثاثةوالثفر: 

٠٤ .....الخمعةت............................. نداء تبع افرإدا المعل الواجب — ٢٠
١٤ اؤة الثادسوالأنبمونمد اللقاء 

٤١الدارJاتت محورة من ايات شبمر 

.ّّ.ّ.ّ..............لأ..ّ.ّا٤>ثالتاثلثمحآ؛اصنه: فثملخ-نال: 
٤٤٠َهِمحه:..............................هت فثمله-ثال: 

٤ّلأ؟بب...........اا......٤ ثر<آلمحيانهت س؛اثييا تعازت يوله مجير 
٤؟........٦ ١١لأ٠١ّ٠.ء١١..ننآكدإو<هتغيدين ييا مثز.ثا ؤء؛ا تعال! مجّتر 

٤٧الأ-ثلأ: 

٤٧.............................ت الواجب الوصوء عن المنتحب الغل محزئ لا — ١

٤٧٠..... ٠٠٠ّ ّ ٠ ّ ؤ......٠. الفاتحة: إمائهإكال له لامحح الذي المأموم عل الزاحب ٢- 
٤٨ا1ئ.ي: التينمها الملابس -محكم ٣- 

٤٩فائدة: فيها ليت الش الأمحئلة - ٤



لق1ءاتااكاب،الفتوح ٥٨٨

ؤيغليتوضأ، حتى المسح، يعيد فلا منحه، بعدما جوربه الإئنان حي إذا ~ ٥ 
٥١قدميه: 

٥١الحارم: النساء تقبيل حكم ٦" 
٥٢....■■•■•••••••••••••••••••الصلاة: يه سعقد صحح صفإ الصغار مع الصم، ٧— 

٥٤•••••••••••••••••الانشغال: وقت، أو الذاكرة، ونت، أو النوم، مل المران سئ ٨" 
٥٥الاستعانة؛الث٠مة: حرمة — ٩

٥٦••••••••ت ذلك أوعم لمحي، ثيء إل رمز لكين، الوسيقى،'ثراء ساع حرمه " ١٠
٥٦••••••••••••••••••أمبميم: الأذان، مل الحيض حاءئ هل ثفت، ا;نأة لحكم - ١ ١
لأهالمسافر: حكم يحكمه لومحلته مثارى شخص كل — ١ ٢

ماه............•..•••.••••••••••••••••••• التقيهل:بح ق وسجل( أله)ضع م—  ١٣
٥٨•••••...•••••••••••••••••••••••••••••اليوك: فوائد الئأم؛نمولبمزاز - ٤١ 

١المثه بعد والأربمون الثاع الكاء 
١رمصاذ: ينهر ثتعلمق متائل 
١الصت١م: هنضّثه 
٢رمضاف: صيام أنكز مذ حكم 

٢رمصاذ؟ لحول بمتإ مص 
٢الصلمام: اأهصودمذ 

٤العبادات،: مذ وموحراته الصوم مثدمات، 
...........■■■■•■•••لأحاهلأ: أو ناسيا رمضان ق سرب أو أكل من حكم 
٩سهررمضاف: ق القيام 



M؛ي؛سمييإت 

٧١رمفال1 ق الاعتكاف مئزوعية 

٧٣الأسئلة: 

٧٣ثجاسه: وعليه الصلاة ق الطمل حل ~ ١

٧٣............... الممس: حدث عل لا اكنوُسا مى أسنه ما عل الإنسان محاتسه ٢— 
٧٤ّ........٠٠٠٠٠.٠٠٠٠؛ّ.سفإلأjاساكلألإ(:٣- 

٧٥ر...................ّ.......... . صلأي:بتن ا.بمع خالا و اوايت ■ادَة ئ - ٤
٧٥ه--ما3الإيجارللكافر: 

٧٦الظ: الخيوانات اتخاذ لخمحأ ٦- 
٧٦الخارج:....................بب....ؤ.ّا.ّ...........مى يأق التي اللحوم حكم ٧" 

٧٩ثلائ: اسمه ٨-الحامل 

٧٩اكس: j مذ كل محمممدحة 
٨٠صحته: ومدى الم.بم " ١٠
١.٨ .........٠ ..٠ ؤ.............١ أمادْ:. حمح واستماقه العموم ق فقهية ياعدة " ١١

٨٣اقن اللماءاك١منوالأزبمونبع١ 
٨٣أخك١مثظقJاوكاة: 

٨٣......١ ّ..٠ ّ ّ ّ ٠ّ ..... ٠٠ّ.؟...ّ ّ ؟ ّ مانعها:... وحكلم ويصلها، الزكاة، 

٨٥الزكاة: فيها يجب اش الأموال 
٨٧وف\أ\طإو0: 

٨٩الزكاة: نحاة المسلم واحب 
٨٩الزكاة: مصارف 



لقاءات،البابالذمح ٥٩٠

٢الأمئلأن: 

............٢الأم: ا-ذنَبمظاضممقوتحضالأنثلضغ>،
٢آ-زلكةالأزامحى: 

.ّببب....؛ؤ.....لأ..ّّّ.....ّآبعض لويب لكو إذا الأرحام صلإ مم؛ ٣- 
٤مصارفها: غم ق >ئيون إدا الزكاة حأقم ~ ٤ 
٥يم• فائه مصالحه هجرة ي كال من ~ ٥ 

٦الربات صوو مى صووْ ٦" 

٧الماءت رأى ثم الصلاة ق ثتغ إذا اليمم حكم ٧" 
٧اود-ءة: صاحس حلث الصلاة حكم ٨" 
...................٨.........................النهرية:اوزاب ي الزكاة محي ٩- 

٩•ا-هلاشلنجئضاترسمء؟: 
....ا...ؤ..ا.ّ؛..........ا..ّ.ّءبهاأطر:اا-ا.بمعفيامنيظلأودات 

٩أا-دصاةالدينضاكلأنجئ: 
١٠١ّآ\'-نشالئلأةمام.: 

منصلاة وطر المم، ق )اللتان( العلكة وجود مع القنآن قراءة غم " ١٤
١١٠٢^١^،: أم 

١٠٣ها-ًنلأةابمةسانج: 

٠١ ٤ ب.........ّ.؟؟اا؟ابّّ...... الغياو.يو: كامبمرا ق الأرواح لوات تصوير حفم " ١٦
٠١ ٥ .... ٠ ....٠ اثتّجي.:حكم له ليس أوالعمل اليت ي النل " ١٧
..؟؟.؟اا.بّ......ه'ا..................المتايعة: إذامايت، الإحرام ةكبمَة دوارأ، " ١٨



٥٩١ضاساد،ترد1وا 

٠٦.................................3لك0:عليه  sLJالمسر عل الذي الديى ~ ١ ٩
٦٠ ّ ٠ ؤ ... ...٠ ١ ؟؟ ؤ .١ ....٠ .........٠ ٠ ّ ّ الوضوءI يبطل لا الوضوء ق النية ثنيو " ٢٠
٧٠ ّ.......٠ ؤ.١ ١ ؤ ؤ.. ؤ ١ ث منه المجي. ئوب مع صحي ترم ل مصل جواوإقامة " ٢١

٠٧أأ-أشإثاةح: 
٠٨ّاأ"ممإأمامسانجين: 

٠٨؛آ"منأذءكالأخاح: 
٠١ بعدالته والآنثمن الئامع اللثاء 

٠١ .ّّ.....؛.....ر.ا.ّ........ب............. صا-قهلأوقهيض: أمإو 
١١....؛ ٠٠٠٠الءيام:....ّّ.ّ.....

١٢القيام: 

١٣٠٠.....................ّؤ..ّؤ؛ؤّؤ.؛...؛بب...لأ......الفقاتوانمدئ: 

١٤العمنة: 
١٥الأسئلة: 

٥١ الئاحة:................. ل الناش الإسلامية الحاعات وأزاد وحه - ١
١٩.......  ٠٠...........والدعوه:العلم ثئر ل ودورهم العل،اع ومميزات معالم ٢" 

٢٢والعكس: الناس، وعامة  OJaiJالعاتإء معاملة كتفية " ١٢
٢٤؛"سدعلإليةوهوذانم: 

٤٢  ١١١١..........................المؤوية: ولا التتاع فيه نجب لا رمقاذ د،ئاء ٥" 
٤٢ .......... ٠٠٠...٠٠٠جهلا:'..؟............رمقاذ صيام ساء رك من حكم ٦" 
٢٥المسجي.: محك وجوئ، عدم أدثه ٧" 



رق1ءاتااك1ب،الفمح ٥٩٢

١٢٦

١٢٦......................مَلأمحئمإلأإذالكنمبمت 
١٢١^سول.' الثاق السنن مى سشثب ما — ١ ٠

١٢١^الصلاة!........................................ بعد الأصابع يرسة حكم " ١١
١٢٨....١١٠................الربا؛ من وتحديرهم البنوك ق العاملين نصح كيفية " ١٢

١٢٨...المجر؛ بى ممطنا يتناول ولر الظهر من المسام ثوى ثحص صيام حكم ~ ١ ٣
١٢٩١...شوال؛ من اث أذثصوم وريي. كاملا، ئهررمقاف ل مست امرأ؛ حكم " ١٤
١٢٩الخزم! سطح ق الطواف، حكم " ١٥
١٣٠. ٠٠٠٠...١ .. ١ ١. ١  ١٠......... والعدد؛ والعم والنؤع الحس بين التفريق كتفيه — ١٦
١٣١....................لأ...ّّ.......م: عدد عف اهارة مخأ م ممدد - ١ ٧

١٣١................................زمصا0؛ ق أيام عدة عليه أعيي من حفم " ١٨
١٣٢٠محوزشاؤئوعثء...لأّّّ...ّ............ّّ........ّ....

١٣٣•مآ-طَلأتلمالولحوب،إلأبهمونابم،ث 
١ ٣٣ّ ... الصوت،؛ مكم عبن إلا الوين صوت، ينع ولا البلد حارغ حرج من حكم " ٢١

١٣٤•••••••٥^• إل يوصله أف مل أمواله عن الفقراء حن ميز من عل الواجن، - ٢ ٢ 
١٣٤مواذلأةس..ا..ا.ا.............................

١٣٤صحح! الطهر لحال ق الصيام — ٢ ٤
١٣٥همآ-الدينلأيمينإضاؤكاة: 

عنالللحت من الأحد يجيزان همينْ وأبا عمن ابن أل مول؛ من عل ١^^ " ٢٦
١٣٦\ص■ 



٥٩٣ه،رساد،تروات 

١٣٨ ٥١سد الخنتون اللثاء 

١٣٨...............................•.•••••••! oUjIjJlسونة من مسثرآيات 

١٣٨••••••ء••• ه• نين >ّاإنإئني يتمّن إك وسنقه إي محومخأ ؤؤ، ؤ ت تعال قوله مثر 
١٤٠.......................ؤثمكإجٍوء تعالت قوله متّثر 

٤١ ٠ ....................... >ةتنمبجثثثفذنثافيأوه: تسثثمك-ثال: 
١٤١....... ١١.........هيإه.' ألييح عليم أنستا ءؤ!ئ ني ؤ تعال؛ قوله مسثر 

١٤٣الأنة: 

١ ٤٣__»؛ Jlق التلثاز وصع من تأجر الم مع حآقم — ١
١ ٤٣ّ؟............ا....الحرام؛.....ّ.ا.اا.ّ.اا.. المجد سطح الطوافِق حكم ٢" 
امإميهم وليس أئرأهم كاف إذا القيم؛ن لالئصّل؛ا السافر إمامة جواز ٣" 

١٤٤:.ح.................. 
١٤٥••••••■■••••••••••••••••••••••••••••••••••الركاة؛ ثى الدين عن الدين نماء ~ ٤

٤١ .٥ ؟ .٠ ..٠ الحأكوك(؛وسمسته)توحيي. التوحيد أنام إل رابع ننم إصافة بد.ءة ~ ٥
١١٤٦^^١^؛ زئ إذن أ-اثلإاط 

........ب..ّ.......آ؛اّّ؟ّ..ّّ....ّاا......أوالإطعام؛ الثت عن الصوم حكم ٧" 
١٤٧...............الآ١رية؛ الوثنان ق والصدقات الركاة أموال امسإر حكم ٨" 
١٤٨؛ ٥٣والقصة اااوةنّ_ا اتخاذآج حكم ٩" 

١ ٤٩....... ١١١١....٠١١٠٠٠٠.ّب.لأا..ا...ؤب؟؟...لأ..وجهها؛ سعز المرأة ثئب حكم ~ ١ ٠
١٤٩الضالة؛ الفرق أهل ْع التحامل كيفيه " ١١
٥١ ٠ ١ ّ ؟ ّ ّ ّ ّ . ٠ ٠ ٠ ّ .... ١ ١ ؤ ّ... ١ ّ ّ ..... ...١ ٠ الئجان؛ار(؛ الأئمة ^1^1، الصلاة حكم " ١٢



لقاءاتادهاو،النمح ٥٩٤

١٥١....................................الو الأحكام إل التحاكم كم ح~ ٣
١٥٢والص.ةامت الثتت يوم إفراد حكم ~
١ ٥٢"ّ...٠ ٠.... ٠.ؤ الكثام: لماء الشتحرف الثماني اليدةْنأمواو ممر -
١٥٤لاو<نحفت ائحد.ث ص ئم ح~ 
١٥٥....... الصوم؛ الإ٠هلاوأوإكإل بين المضاء صوم ل نيته ثزددت من حآقم ~
١٥٦المران: قزاءة الاهتزازأثناة -محو -
١٥٦والقصة: الدهنم، تأجير حكم ~

١ ٥٧أوتيمها: بالثورللأكزى الاحتفاظ محي ٢- ٠
١ ٥٧والوذنثن:.............؟........ للأئمة الموت بناء من أفضل المساحي بناء — ٢١

١ ٥٨..........لأ..ؤّ.ؤ؛؛ّ...... المطر:نيئة إحراج وحوص j الثل،اء اختلاف -  ٢٢
١٥٩......؛ ّاأ-موِرالآدمذمنش:

٥١ ٩ ّ ؤ......... ؤ ........ ٠ رنضال:ؤ ل ١^ أذان ونت أو١^ ١^، محر ٢- ٤
١٦٠الاثنين: يوم صيام محل — ٢٥
٦١ ١ ّ . ١ ٠ ٠ ةاذلت<:.....٠ ثتئ> وف >تيال : ^ljنوله ل مب)الئر( ض -  ٢٦
١٦١؟. ١١...٠٠......رمضال:صوم إتمام بعد إلا يكون لا شوال من اث صوم " ٢٧
١ ٠.٦٢.  ٠٠.....؛ مازا:كثها الأثام تكزذ اض الأوقات ل والصوم الئلأة ممدين - ٢٨

١٦٤^^اءالناحالواكونسالأة 
١٦٤الداريات: محورة من آيات مسير 

١٦٤جؤغ ثقواحئ ثم ثردإييل ٠^^، تعال؛ قترنوله 
١٦٦ت ه ريم م عذ ثرأ ؤ ثعال؛ ئزله قتر 



٥٩٥ههوسا1منرواوا 

١٦٦■•••••••••••••ه؛ وثاكانوأ ئام من انقكمإ ئ ؤ ت تعال قويه مسيئ 

١٦٧•••••••••••ه• ئييمحز وا ًءةامأ إئإم مد نن لمج ونوم ؤ تطل•' قولؤ لستر 
١٦٨••■■■■•■■■■■••■■■■■•■لشّمقهت نإة يتتد دنتها رألئءأ» ؤ نولؤ لستر 
١٦٨••■■■■■■■■■■■■•■•■■■■■؟ا٠ت'ألنهدون نم مقنته١ ؤوآييو1 ثعالت قوبؤ لسير 

١٧٠املة: 

١٧٠■■■■■■■■•■■■■•■■■■■■■■■من ليتم ما سستا الرجم نيارة رك حكم ~ ١
١٧١العروض• ق الرلكة يجوب ئروط ٢" 

١٧١••••••••••••••••••••••••العروب؛ بمي■ إل الحمرات رني ص ثاحر من حكم - ١٢
١٧٢■.■.........•••...■■■■.■■■■■•■■■■■الخلافبئالروجم(،وك؛فيةعلاجذلك؛ ٤~ 

١٧٣ْ-ئكلماكنكٍلفيهماتجات:1 
١٧٤شوطات وثرك اعثمز من عل الواحب — ٦

١٧٤•■■•■..•■■.■■■■■••■■■•■•■•■■■■■■سصأسهلمjض:
ثومعدم مع الولد>يه يورعها ١^٠٠ الأراصي مى منحة بملب القديم حكم ٨" 

٠١٧٥.ب٠.........■لأ.ب.■••■■■■■■.■.•■■■■•■■■■■■■■■■■■~■•■■■••■■■■■ض:
١٧٦■■■■■■■■■...■■•••■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■•■■■مماسامزكامالأبمابجا: 

١٧٦■■..■■■■■■•■■■■■■•■■■■■اص: إءلأ0تلإواشزةئاخل 
١٧٧الإزارإذاكا0قلالكم: ٣ ١- ١

استخداماالختئيه الحلقات ثمحل التي العيث التترعات استخدام حكم " ١٢
١٧٧

١ ٧٨..••■■■■■•■■■■■■■ ١ .••■■■■■ ......٠ الدحاف؛.٠ ينزبوف من ْع ااثلوس حكم " ١٣



لق1ءااءال؛اداالقتن ٥٩٦

١٧٨..............مو انثض ثن م والزاجن الأساة، محي - ١ ٤ 
١٧٩•.... ..ّ.ّ.ّّ..ااالأ....اافائدة؛ يدون البنلثا من الاستقراض محم " ١٥

١٨٠............ مينسمحنيمئلأيرىابتع: 
١٨١.........يتئها؛ أو -jI ئو أو مل طثمها ثم ١^١٠ أبوهم روج أبنا؛ حكم " ١٧
١٨١ليجهاد؛ العام الإمام امتئدان محم " ١٨
١٩ j١٨٢..... .....................عترأوقاتالفلاة: "خزاومالملوالثوم

١ ٨٣ّ.....ّ. ّ. ّ ّ ّ .١ ..؟ ١ ١ رثماؤزت مار ق ئتقزهة زوجته جانح من عل الناحب — ٢ ٠
١٨٤............ب....ّببا. الت؛ عل لا اينتضر عل ثونة)يس( نراءة تجب " ٢١

١٨٥... ١٠........."محميأحرصرفا،لعاشالذي؟كونعىطريقالئيهات،؛٢٢
١٨٥.........................ربوي؛ دين عليه 1ن الركاة ناو من القصاء محم " ٢٣

١٨٦؛مأ-ئلمالزواجخالءلأفي؛ 
١٨٧دلك؛ وعلاج الإاعة، صلاة ق الممريط — ٢٥

١ ٨٨..................الئنر؛وذخ الزيئه بمني والم اناعز، آدان قطع محم " ٢٦
١٨٩؟.•••••وضؤ0 ووجدهي \.\بوني يصل ور مجدا الحذ  'شمحم " ٢٧
١٩٠........... ...٠ ٠ الذب؛ يشبه أوبنثار بالدم، ا،لطلك الساعة لسن ■محم " ٢٨

١٩٢اكالواضون؛عدالأة الئثاء 
١٩٢يئآبممُ؛ ١^ خح صفه 

١٩٧سوأ1ما-قح؛ 
١٩٨ت الحج أيام مى الثامن الموم أمال 
١ ١٩٨^؛ وم من الأام٠ع اليوم أء،او 



٥٩٧مرساىترو1تا 

٠٠ الخح؛ أيام من العاشر النوم أغال 
اج؛أيام ثى عشر الحائي النوم أغال 
٠٤....................................الحح:رام من نثر اك1في اليوم أع،او 

'٠٦اُلإ* ف العاثؤ عند مائل 
٠٩الأّئلة: 

'٠ ٩ ّ ّ.. ّ. ؤ..... ١. ١ ؤ.٠ ّ. اُلإنايناأوجاهلات واجات واجبامن ْنثرك حآكم ~ ١
'٠ ٩ ّ. ّ.. ؛! Jiilانتهاء مل محلئ ايحل صاحب ؤيأ ثم تب لمدة محلا انتأجر ْني حكم ~ ٢ 

٩٠ ووجهات واجباعل ليس الزوجة حج ٣" 
٠١ الل.ش! صاحب يلحق الوعيد ~ ٤ 
١١القلغ: حاعة ل التفصيل - ٥ 

١٤آ"~حتكماليتفييرت 
٥١ ■ محججه: ئن وجد إذا ص عثؤ مذ حج حكم ٧- 
١٥الممصثوت وسي نتثتنا حج من حغم ٨" 

نزيهابم-محياصأةأمضث 
'١ ّ..٧ ... ٠ ..٠ ٠ ٠ ّ ّ ّ ٠ ٠ ّ.٠ ّ.؟ ّ. ّ.......... ّ ؟ ّ ٠ ّ ... ٠ ٠ ٠ اك بعد والخنون الئالث اللقاء 

١٧لالمحاسةت دعوة العام•• نهاية 
١٨وا،دحاسةت للمزايته ثمرة التوية 

I١٩ بالخواتيم الأعإل 
٢١..............ّّ....ؤاا..اا....ّ...ّ......... امتقيالالعام؛طو_،العن،؛ 

٢٢الناس؛ ثع الحلمق بإصلاح العام انتمال 



٥٩٨

٢٢٦الأسنالة: 

٢٢٦•••.••••••.••••••••••••••••••■••••التازو(ت بجواو اجد المبتاء حكم ~ ١
٢٢٧•••••••••••••••••••ومزدلمه! بعرة الوقوف هل اُلإ ّنهما لا،نئ؛ الئثمئع ٢" 

٢٢٧مجممإسايممحى: 
٢٢٨اهممإدانياك1نحه: ة-.محإ
٢٢٨\1يآؤ\يوي: ه-جوار 

٢٢٩أ-بمئشناكتاِفييت 
٢٣بالورق؛ةت النال.ث القوي صزف ق الزيادة ٧— 

٢٣٠م-الأمانهِفيصهمالأتماو; 
٢٣١بالج: ا،-أسامام 

٢٣٢.ا-الئلأةظثاكاس: 

٢٣٢المنجدت ق الصدى رديد أجهزة استخدام حكم " ١١
٢٣٣............••••••••••••••••••••••• ئحص! استضافة عل ح1ما من حكم " ١٢
٤٢٣ الُابر■ عل امحنْ القصص ذكئ " ١٣
٢٣٦••••••••••••••••••••••••••وزقه؛ مى النهاو أول نام من حرمان مفهوم حطأ " ١٤

٢٣٦ها-الكابلأمطئاثائء: 
٢٣٧ااظثيفياس ا-ا"نموءة 

٢٣٧مز؛ حايج الميت ل مدرول الذين - ١ ٧
٢٣٨خا"محاخثانالإس: 

٤٢ ٠ ادته بعد والخننون الرابع اللماء 



٥٩٩؛هوسا،،،تؤواد( 

٤٢ ٠ ........................................ محورة من ايات مسثر 

٢٤٠..................... ه!  QyufJjنإة ثتثهايمحي لهت ثأ ؤ ت تعال ؤ.إي ينتّثر 
٢٤١هت....؟لأ.لأب.ّا.اا....... أتنيدون ئت؛ ؤو]يوؤ تعال؛ موله ثسر 
٢٤١هت.....ّّؤّ... ثدؤنيآ تلحم رثء؟ث ■٠ل؛س١ _؛ طل نين ؤ تعال؛ موله ميمثر 

٢٤٣........ ٠ ... ٠ ر ه؛..... ئن دئ ننث نؤ الإأ ثثوأءادأش ؤ تعال؛ يستر^ 
٤٢ ٤ . ه؛ ين دم ننه ثؤ ثا-رإؤ 1^1 أثو مع عسمإ ^٥١ تمال؛ موله نيم 

٢٤٦الأّتلة: 

٢٤٦..................... هاتف! عل امحول أجل ثن صوري عمد عمل حكم ~ ١
٢٤٦الش: الوقف الزكاةوناو آ-محا

٢ ٤٧.....ّ...ّ....... رض: سئ ليلبجا واش الفزة، النادات نحالفة -محكم ٣- 
٢٤٧موقوثا! شيئا أئ1م، من صإن حكم ~ ٤ 

الصلاةِفى الإمام نع لحل لن المانحة بعد القرآن مى تيئر ما قراءة حكم ه~ 
٢٤٨الثاكة: اوكنة نمِفي الرباعية 

٢٤٨............................... والمسالم! الكافر ين وا،لصافحة الثلأم حكم ٦" 
٢٤٩التليفون! رقم شراء ٧-نحكم 

٢٤٩ننلمايا!. الثزاؤدل لابثا يالعمرة أحرم من حكم ٨" 
٢٥٠فمهل!..... بالصوم عاشوراء أفرد لن كاملة الثنة ذنوب تكفر تواب عل الحصول ~ ٩
العقبة،حمرة رمي من رجوعه بعد ومأحودا طبوحا، ٠!.^ وحد من حكم - ١ ٠

 !<T^٢٥١
٢٥٢الثمر!..... مل مى يصوم أ0 مدثوى وكان فأيطز، عاشوراء يوم صام من — ١ ١



٣

٢٥٥•••••بلأدهمت إل مكه من قدومهم عند الدايح وذبح الخجاج، إكرام حكم ~
٢٥٦ثلازت................•••••••بقدوم الخير أومحيء المطر، رول ثعلميق حكم ~

ص(شننبممينلأصمحأ:...ببست....سم؟
٢٠٨محو فع -تتمم 

٢٥٨مايريؤإ'' حلف صل من حكم ~
٢٥٩••••••••••••••اكاي؛ةت ومتا يحول مل ووصل التامحر، جع مزثوى حكم ~
٢٥٩...............--•••■••••••••••••ت الصائح العمل أف.ظئأ افب موال حكم ~
٢٦٠•••••العقارت سعر يرتفع حتى الإريثا، وتقيم الوصية، إحراج تامحر حكم -

٢٦٠•••••■•••أكلمها؛ م عل■ •ع الشطان حرمان مصي المريقة الأمحام يتح حكم ٢" ٠
٢٦١..................■■•■•■■•■■■■■■••■■■■■■■•■١^١! يمل لا من ة محالحكم ٢" ١

٢٦١ت. بصدقة تغييره وأراق. صوما، دل>ر من حكم " ٢٢
٢٦١٠المته بعل والخنون الخامس اللماء 

٢ ٦١٠................■■...•.•■•■■■■■■■■■■■■■• الدارياتت سوتة من ايامته مسثر 

٢ ٦٦٠••••••••••••••• ■ تثئ>ه• إلا والإض أين -غتنث وما ؤ تعال؛ يوله ستر 
٢٦٩املمة: 

٢٦٩الفوتوءرافي• التصوير حكم ~ ١
٢٦٩.............■.■■■■■•■■•••■■•■•■■■■الدين! عل الشات حول للمثماب نصيحة — ٢

٦^١٢■■■■■■•■■■■•■■■■■■■■■•■•■••••• ■ رجع؛ ثم وتام الأول، التشهد الإمام تني إذا " ٦٠
٢٧٧■■■■■• الونت،! حرج محل■ انه ظايا العصر نمل قام ثم الظهر، بعل■ يام من حكم ~ ٤

٢٧٨المغرب! ثنة ق الإخلاص ثورة قراءة ٥— 



٦٠١ههوسال|هتريات 

٢٧٨ئماية! ثيابا أبس من صلاة حكم ~ ٦
٢٧٩...................المنجي.;ِق فانته لمن المنية ق الجسانة عل الصلاة حكم ٧" 
٢٧٩تحريمالكا.بقالعلرافوامحت،;.ّ..ّ....ا.......ا.ّّ.........اا.ّّّّّ.. ٨— 

٢٨٠•••••••••••••••••• ••••••••• ٩"عمومامحيعنقن،رقاباثسِفيالمنجدت 
٢٨١البح• ي مسألة)المورق( " ١٠

اخآّّ.ا..ا........ا.............ّ.ّّ.أثناءالصلاة; للمأموم قزم الإمام قترة — ١ ١
٢٨٢... ؤ...٠ ّ ........ ّ....٠ ّ. ّ ائكن; محي وشالا ي0ثمنا الممات -محكم - ١ ٢ 

٢٨٣. ..١ ..١ ,٠ ٠ .٠ ا.محعة;حهلية ق للواغ النامية الموضوعات اختيار استحباب " ١٣
٢٨٤وشهيد; بعزيز التسمي حكم " ١٤

٢٨٥ا.....ا......................الحريق; بسبب مات لن لنهاية با ابزم حكم " ١٥
٢٨٧المئه بعد والحنون السادس اللماء 

٢٨٧سورةالأارتات; من آيات تنبر 
٢٨٧نمره;... ثانإ إلا ينوو ين ئيهم ين أفين أف مآ ؤكر؛إك قولهتعال; ميو 
٢٨٩ّ......٠ ّ ّ ّ ّ .. .١ ..١ ١ .؟ ؟ ٠ م_مُءلاءولاه; هم بل دء أواصوأ ؤ تعال; قوله مستو 
٢٨٩.ؤلأ..الأ.ه;يملوم آتت ئعآ عتيم لإل ؤ تعال; قوله محتمتر 
٢٩٢؟؟.....ه; بجبمدة \ؤو( يربهم ثن ًُكميأ ه!ن ^٧، تعال؛ قوله محيتر 

٢٩٣الأسئلة; 

٢ ٩٣مروطهلم; محي " ١

٢٩٤القراءة; ق الابثؤ بعض ملئي حكم ٢" 
••••••••••••••••••••••٢٩٤



اق1ءااتسباإسوح

٢٩٤ديمحم بجور الصلاة أول من ذحل ؤإن " ٤ 
٢٩٥.................................\إقةوو{وإا.' الأنة والعوض الداُب، جوارقتل 

٢٩٥النون؛...................................مل المران بمحمظ البن؛ ي ثصيحه ~ ٥
٢٩٥.... ٠٠.٠٠٠........والفم:اؤد ل وكرائته الحبجة، ي ^ الأخ محل جوار ٦- 
٢ ٩٦حتنة..،؛....ؤ.ا...بّ..ّ..ّّّّؤ.... ثتة الإسلام ق نس *مذ حديث؛ ترح ٧- 
٢ ٩٧ّ..ّ . ١ .١ ١ ٠ ٠ ّ ٠ ١ ١ .١ ..٠ ّ...........٠ .. ٠ .٠ ٠ ..٠ .١ ١ ١ ١ ١ ..١ المرأة؛ْع المرأة ءورة حد ٨" 

٢ ٩٨ّ.....ؤ ّ. . ّ..٠ ّ . ٠ ..١ ٠ ّ.٠ ّ ّ . وهوبمل،؛ أمه دعتة لن النافلة صلاة قطع حكم ~ ٩ 
٢ ٩٩ّ ؤ . الصزف؛ذلكِفي وحكهن اليانع، عند الثمود بعض يما؛ ُع الظعة ثراء حكم " ١٠

'ّا'لألأ........؛اآءؤ.ؤلأ....................؛..فياتجلأمحاجإلف؛
٠١٠ ٠ .................. ٠ ّا ............. الهلواف; أثناء وصووه انقص من حكم " ١٢

٣٠٢الثنية: اث ما-محوحتان 
٠٣ ّ.٣ الناي؛.......... -محكم ل محاجما فان أورنن شل خدين إذا الإقانة " ١ ٤

٣٠٤٠٠.....................-محكأالاثادبالأخالغافإذامحذاشخويث؛ " ١٥
٠٣ ٥ ّ ؤ ّ. .. ٠ ..٠  ٠٠ؤ ٠ الشي.؛ أوق الأمحنة الركعة و الإمام أذنك فتتي التفصيل - ١ ٦
٣٠٦................بالتهادض؛المزين ئهلق بعد يكون ربا( باممب فول؛)رضيت، " ١ ^١ 

٣٠٦...١٠........الصمات؛ آيات، ل عدم ل البيع أهل ٌع الصلح حكم " ١٨
٠٣ ٧ .............. ٠ ٠ّ ّ ّ ّ ّ ؟ ؟ جمتثاد,ه؛ رئته بمدث أس تعال؛ فوله مش " ١٩

ونوله؛ه الثربجى ثئع ٢^؛!، اة ولئن ؤ تعال؛ فوله يتف الحمع وجه " ٠٢ 
٣٠٨

٣٠٩.......................ّ....باتين؛ يتصل وقد بالروح مثعلف المتر ءل-ابا " ٢١



_vr^ايتر4؛ 

٣١٠لأ\م<.■................................ 

٣١٠يخماباعفيصررس:.. 
٣١٣اثعوامحونساه الثثاء 

٣١٣الطور! مورة مى ايات دنثّتو 
٣١٣ؤر؛شيهI تثال؛ يوله نيثر 
١٣ ٥ ..................................... ت تشوه ذكي ؤ ظ•' محوله ثملا 

٣١٦........ ..............................ثسخدنمحمالتؤفيرىئور4ت

٣١٦....................................آنسزره!ؤأك؛، ؤ تعال! محوله ثملا 

٣١١^!....................................^آلمبجع ؤآلثثف ؤ تعال؛ محوله ثملا 
٣١٨!.....................................ثالمؤ تعال! ثنتلأ 
٣٢٠؟ ؟ ء ّ ّ ّ ّ . ......٠ ٠ ّ...١ ؟ ّ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ّ ّ ه!. ؤهع ته ؤا0 تعالت محوله ثملا 
٣٢١دا,غه!..................................... ين لث نا ؤ تعال! ثملا 

٣٢٢اس! 

٣٢٢الئرعئة: بالأذكار أولادْ الأب ص كمه - ١
٣٢٢................................. ا'ليمإذنمحاسا! جوازنيارّأ-عاوم 

٣٢٣الفريضة!...محا؛ةنيآنمحونفيماقلدول 
٣٢٣......... ١ َ....... ١ ّ.. ........... ؤ٠ ٠ . ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ..٠ وعمله! القلب قول ، juالمنى ~ ٤
٣٢٤........ .٠ .٠ ّ....٠ ........... .٠ نفلا! \لإتب ظف طل لن الإتمام اماب - ٠
ضمخأيوت • ومحوله سنوه' أف فدارمح يوءٍَكاث ؤذ< ت تعال بتن الجمع ~ ٦

٣٢٥سنده! ■حسابمأك ندارء' 



لق1ءاتااسو،اهمح

٣٢٦................القامة:الماء وي الكمة، نوق انمور المت، أف الئحح ٧- 
٣٢٦الثفاف: اثلأةِفياكوب ار-مما

٣٢٧.................4 رى أقن رمى رتق إذ رثبمى  ١٧^ت تعاق يوله معنى ٩" 
٣٢٨..ا.؟ّّ.ّ.....اامائبثمى عِؤْل افه وتقدير الإنسان، اعتقاد ب؛ن التوفيق " ١٠

٠٣٣ ..... ٠ النيم وعند المح، ق المزآن ز٠ناةة الئلأة، محأ - ١ ١
٣٣٢١...........................خا.؛م:لكف الثلأمضس أا-محا

ممن والخادمة الأولاد عل الممني بالحهاز الس،)افئع( -محكم -  ١٣
٣٣٢عاليهم: والحفاظ ربيتهم، 

الشخصأوتنل الأساب،، مى عيجحل اه بمدره ما هي الاستخارة نتيجة " ١٤
٣٣٤

٣٣٥مداك والخنتون الثامن اللقاء 
٣٣٥نيآياج،سباطور:ّّ.....ّ.....ّلأ.ب..ؤ........ّّ.ّ...ّ.....ؤ.. 
٣٣٥مزاعىه:اّبّب..........ء...............

٣٣٦......٠٠.٠٠٠محأبمظه:ءببؤ.؛..ؤ.ءا........
٣٣٧............................٠٠شثمحتُاو:>ضتبجس<: 

٣٣٧.ؤ..ؤ...٠٠.........٠ّءءبهمحتعاو:ؤمحجفيمحصه:
٠٣٣٧ ٠ ....٠ ١ ّ..١ ... ّ.٠. ّ ه: دعا جثثم ض تنم ؤ لعال. ينير؛زثة 

٣٣٨ّ.... ١...... ١ ه:....١ ةكنؤد< لها أفيَقئر ١^ نذء ؤ يعاق: قوله مستر 
٣٣٨... ..١ ..١ ١ ........١ ه: تيئوُى لأ أتنز لإ ندآ ^١٠—^ مال: قوله ثنيتر 

ماَةثلصنف ءiإئ^ؤإنما -ثتأ1 آولا  ١٤٢أ>نار؛تا؛ؤ يعاق؛ مسثرقوله 



ه،رسال|هتري1ت

٣٣٩شنلوزه: ِهم

الأمئالة:
أُ.A ؛ :•ء» ...ُِبمءه.. . . ُِ؛»  ٠. أعإلهم! أماكن ق أوالموظمو0 المدرموذ يكوما التي الحمعيات إقامة حكم ~  ١

١البمملإت قراءه الإمام ٢" 
١............ ث معه ونئم وكعتان له وتمت مقيم حلس مسافرا صل من حكم ٣" 
٢الصلاة: )آ:متر،(ِفي موو: موصع ٤~ 

٣ّ ّ.... ؤ .٠ ..٠ .٠  ٠.٠............١ .٠ ١ .١ شرإ-مام:مكه يحل لمن الهلواف حكم ~ ٥ 
١.٣ ........١ ٠ ...؟ ١ ّ ّ.٠ . ٠ ّ . ٠ ٠ ّ.٠ ّ.. ّ ّ ّ. ه: ■ثاقب ؤئاْنمَكغين ثعال: أب مسيرؤ° ~ ٦ 

....ب.........ب...ب...صوصضالآ:
٥ّ.. . ؟ ّ ّ . .....٠ ١ ّ....١ شمله:... عند ظمر؛ أو الميت معر من ء مي أحد حكم ٨" 

يصاسمحممح؛:تسسسسس.....س......ت.....أ
٦ؤ...ا..لأ..لأ.ب  ٠٠٠٠٠.أ\ذئ؟\ ذلك يعالج الإقامة حلسسمر من صلاة حكم " ١ ٠ 
٧الزوج: وتحط برصا المرأة علاثه — ١ ١ 

ّ...........ؤّءّّب.ّّلأ.ا......خصأن)دا(:نلأضه:
٩....................... والمارات: والجارات الأمواو عل التأْين غي -  ١٣
٣٥٠............ ١١١....موثه: عئصزوا ولمْ مات ثحص لمتر اء النزيانة حكم " ١٤

٣٥١ها-دعاةدحووالئوق: 

ألبالؤيغن، ؤ وقوله• س/إكه ٥؛؛، آيتان ومحب ؤ يعال• اممب يزل بئن التوفيق " ١٦
٣٥٢.ثايات.ةه: ءت؛ا

٣٥٣ّّّّلأّّّ......اا... ؤ........ الأززاد: ل الند لصنط الثبمة امتعإل ظأ -  ١٧

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣

٣



إق1ءاتاكابالسوح ٦٠٦

٣٥٤................................ •ثلاةالقفبالممي،وكدلاش)الاون1غ(:- ١٨
٣٥٦اك بعد والخمئون التابع الثماء 

٣٥٦بالمحاح! تتعلق ائل م

٣٥٨الك5ااحت عمد شروط 
٣٦٢العدة: بنأحكام 

٣٦٢..........ّّّ...اؤ...........ا..ّّ.ّبا.؛؛ااا..؛؛.ّاّ. منأحكامسق;
٤٣٦ العسل: أحكام من 

٣٦٥اازوجين• يثن التوارث 

٣٦٦بالعروق: العاشرة 

٣٦٨ا،قلع: منأحكام 
٣٧٠املة: 

٣٧٠الزواج؛ ابش مع مذ حكم ~ ١
١٣٧ ...........ااااّّ الفدية:............ مقدار بيان مع الدحول قبل الخنير حكم ٢— 
٣٧١يدها: العصمة ثكوف أذ المرأة اذياط حكم ٣" 

٣٧٣............................................. بالحهل:النير لقاعدة ة-توصيح 
٣٧٤الخامد: الأولأدمنالأكاح ه-محإ
٣٧٤الأعراس: ؤلتة ل التوقع ٦-محم 

٣٧٥افحول: من الخالية المرة شرب حكم ٧— 
٣٧٥للصلاة: تارك وهو عقله ثلمب من حكم ٨" 



٦٠٧مرسال،،تروات 

٣٧٦عيهاث.............................يتروج ألا اص محي الرأة ص -محكم ٩- 
٣٧٦،ا-.ممكمسالزانمم: 

٣٧٧اا-محكمشالأينعحنمدأبجها: 
٣٧٧ب)رثن(: المية -محكم - ١ ٢

٣٧٨•--. ٠٠٠...............................ت بعده والترديد الأذا0، تمطيط حكم " ١٣
٣٧٨ؤ .............. ّ.....٠ .. اللحية:للزن المخالف اشر ؛ا--محكمئئف 

٣٨٠الئة بعد الثتون اللقاء 

٣٨٠الطور: محورة مذ تفسبمرآيات 

٠٣٨ ؤ .......... .٠ ٠ ..........٠ ;نمبوه: ثم ة ال1نهة ون -نال: قوله فز 
٣٨٢ ٠٠٠.........................ثآثامنم<: فال:

٣٨٢نمرنه:...لأ....ء.......... 

٣٨٥الأمظلة: 

٣٨٥.....اؤ.............لأّ.ؤاالأ.....اا..ا ونحوها: حق( عليه لقثثة)فلأن حكم ~ ١
٣٨٥.؟.ا.......ا..ا.لأّ.........ّّ......الحمعة: يوم القبور نيان؛ عئميتس ٢—حكم 

٣٨٧......................الصلاة:ونش \لم عن والنهي بايروف الأمر حكم ٣— 
٣٨٧.......ّ......٠ .٠. يديك(: ُين اضثه جعل الذي بحق )أسالك لفظة: حكم ~ ٤

٣٨٨وحكمه: معشالنمص،وموصعه، ٥— 

٣٨٨وا-إراتد: المجلات تزاءة حكم ٦— 
٣٨٩......ر..؟.لأ.لأ. ............................. علميه:وأولأدْ الصند قتل حكم ٧— 
٣٩٠الإنجليزي: مائة ق الغس حكم ٨" 



وق1ءاءاسابالسوح

٣٩٠.............. الأ■حرىتالصلاة وقت يحل حص لعدو الصلاة أحز من حكم ٩" 
٣٩١ت........................-•••••للأعاجم رقيي( يا صديق، )يا ت مقولة حكم — ١٠

٣٩١.-.لإن١ضسJنيئ:
٣٩٢............................. -خiبءضامللطاففيالأ٠تحان: ١٢

٣٩٣................................ما-شالآبِفيضي-نال:ؤنيجت 
٣٩٣. فهوكاذبء:الإحاغ ام »نن أحمد: الأم نوو نش - ١ ٤

٣٩٤اطه: إل الدعرة أتالست، من — ١٥
٣٩٥اوكاةفياوثون: ا*ا-مما

٣٩٦يمإماقاكاصونيثاس: 
٣٩٦خا-ممإوسبنة: 

٣٩١...................................^والماجر:الومن للعبد المز صثة صفة " ١٩
٣٩٨اللحية حمحسب، مئزوعثه ٢— ٠
٣٩٨النشة: الثئة ٠ الكثاذة الثنة سان - ٢ ١

سس«ََ ِ َءَ َ ِ ءء 

٣٩٨اف.:...........-.....-................-.آآ-الناجن،محاثمدت،رموو 
٣٩٩م\-حكءمحممالمتجد: 

٤٠١...............والدئاخات: بالثثازات اكامات عل العنض أخد لخمخأ ٢- ٤
٤٠٢الكرف: هآ-لإمهصلأة 

٤٠٦اقة مد والئشن الحائي الئفاء 
٤٠٦الطور• نوتة بن اثاج ثنيث 
٠٤ ٦ ثزرشنؤعذه:........................... و مال: هوله مسثر 



٦٠٩مرسالءتريإوا 

٤٠٧ه:...دنقيم ممدا؛t»| يابمي درنجم محآبميم نوا  ١٠وآؤوئ ؤ تعال؛ يوله سبر 
٤٠٧•••••••••••••••••••ننا,موئهت ثكهوولحم تعالتسترقوله 

٤٠٨................•.••••••••••قهزه! غتاف ٤؛؛؛؛ ونةاؤ)ف تعالت ئوله صبمو 
٤٠٨•••••••••••••••••••••••••ءل<ثنيَثةصه تتئيتر ؤأقو ؤ تعال: قوله سبر 

٤١١اس 

١٤١ .................................... الدراسة! ق الابن لنجاح الذبيحة حكم ~ ١
٤١١ازس: ازوراحو محي ١^١٢ ما-أهمية 

٤ ١٣والبخل! التح اللإق؛؛ن ٣— 
٤ ١٣منكرات!................................. فيها حفلة إل الدعرة إجابة حكم ~ ٤ 

٤١٤وصوابطها! الأم، وئ طاعة حكم ه~ 
٤١٥.•.••؟•....المنكرات!وبجنب الزواج، حضور — ٦

٤ ١٦الشهد! إل الانتقال محي التكبيرة مد حكم ٧" 
٤١٦الاجتهادية: ائل المل الإكار ضابط ٨- 

٤ ١٧الكدب! عن وتمزها التويية، حكم ~ ٩

٤ ١٩المانحة! المأموم نراءة حكم " ١٠
٤١٩؟....؟؟..؟؟..•......؟؟.....•••••.•.••••••الئلأة! ل الياء إل الم -محرمة - ١ ١ 

٤٢١رأسها! آأا--ممكمحعالرأرضر 
٤٢١لأنوامهم!..؟؟؟؟..؟.؟..؟.....•••؟•.. ءقهإلقة؛أ الأنبياء أخوة حول نوصح — ١ ٣

٤٢٢محمد(! —)يا الأجانب؛مناداة حكم " ١٤



لق1ءاءاابابالفتوح ٦١٠

٤٢٢ها-محإزلكةحوالرأة: 
٤٢٥وأثرتأخرهات حكمالعممة، " ١٦

٤٢٧با-خدثساكر: 
٤٣٠ااقاءاكاوحنسه 

٤٣٠العلورت ئونة من مسبمرآيات 

٤٣٠.......سكامرولأمحئ)ؤه! ش،ه مال؛ مسبمرملخ 
٤٣٢ض................. أتمن ث1ءرئمهصدءتتث مولنئ أم ؤ ثانال1 ميّثرقوله 

٤٣٢............... ه! يى مذم هب مبمحإ م ؤ ت تعال نوله تميد 
٤٣٣ّ........٠ ؤ ؤ ؤ ولمازنه:..ر م م ينأ ئأ:ثرأنلتم ممال:قوله شبمئ 
٠٤٣٣......ء ................ ه:لأِقموث بل ملع< بمؤئث آم ؤ تعال؛ نوله تفسير 

٤٣٤ ٠١............ه: صتندتمك إنَلكؤأ نثلدء خشج محأمأ ؤ نخال: نوله ير نف
٤٣٥ ٠٠.............حإ 1م ينءزسو ملمرأ آم ؤ تعال: قوله شمبمث 
٤ ٣٧.ؤ..١ ه:....... بجفؤئ لا بل وآ'لآر؛ر، آلثتوت ■>اوعوأ آم ؤ تعال: قوله تفسير 

٤٣٩الأّئاة: 

٤٣٩ؤ.... ١........... ١ ١. ١  ٠١ّ ّ وخارجه:.. الين ل للخدثتة الكافر امتعال ممر - ١
٤٤٠.لأ...ّّ......اا.ا. ٠٠انمجد:...............إل الأطفاو إخفار ِفي ٢- 
٤٤ ١ ؤ........ .٠ .١ .١ ّ............١ ّ ّ ّ ١ ّ الئزك: من أعظم علم بلا اممه عل المموو ٣- 
٤٤ ٢ ّ..٠ . .........٠ ... ٠٠ّا . .١ الخلفاءأخد خلاقة يطتنِفي نن صلأل ٤- 

٤٤٢..................-٧^إبطالاشحربالخخر،والإJصاJ(يابيىالصالح؛ن: — ٥ 
٤٤٤,..........ّ.ّ؟؟.لألأ....ا.....ؤ.العشاء:يصلو0 ■بماعة المب,في صلاة كيفية ٦" 



ل\ت^^ييات

٤٤٤التفليات: البمةممر٧- 
٤٤٥والحضرت وم\0 نبوة ثش ٨" 

٤٤٦ا،-قلأخنلقازامآن: 
٤٤٦اس.................................. داخو لإ1ىأب لا المنجد ئ - ١ ٠

^^ئمحمحركهانس.-----...-.....س..ب...سس..ي؛ة
٤٤٧ياثأ.؛ثاه!....^_،j( وقوله; لأش.شىه مها قوله بئ ابتع — ١ ٢ 

٤٤٨........ ٠٠....ا.لأ.ّّ..ّّّ...ؤ........الخامحزة: أذاء م تميم الخانة ة قفا -  ١٣
٤٤٨.أحد.مناإل بعدوصوله منزلان له ة؛ الصلاة مصز — ١ ٤
٤٤٨اذهاح: صد ل الزئ - ١ ٥

ممحاهمءؤاع:....................ّّءّ.ء.........لألألأ.ه؛؛
٤٥٠^مىالإقافأكثنمحم:ّ.ءب..ب..ّ...ؤ.....ا.ؤ......... 

٤٥٢اسم،: صلاة خا-محلم 
٤ ٥٣ّ ّ ؤ . ٠ ؤ ّ ٠ ..٠ ...٠ ..٠ ءفيْ:الإفطارِفي إل نضال ل الأقطار أنواو دفع -محي - ١ ٩

؛٠٣•آ-ًائشيجصموض: 
١٤٥٥لأ١إثو١تJoبم١^ القاء 

٤٥٥الطور: سورة مسيراياتمن، 

٤٥٥ه:...ّا....ا.. ئي لإ رأى ئننيث بمدهم آم ؤ تعال: قوله صير 
٤٥٥٠٠ا........ّّّّ.ّ.ّ.ّ........: مشينثؤ لغ أم ؤ تعال: قوله ير نف

٤٥٦١...١٠١يم:...اااا.ّ...؟..؟؟....أثين ولكم ألتثق ثن أم ؤ ثعال: قوله مسثر 
٤٥٧^:....................؛ثثأنل ثعرمَ تن يهم مإ قظتر ^أم ثعال: قوله ميّثر 



وقاءاتاساهترح ٦١٢

٤ ٥٧.......................... هقؤئئم أتب يمدلإ آم ؤ يعال؛ يوله نييُ 
٤٥٨............؟.ه! ألنكاJول ةك؛بمَلإيإمث ار،ئوق^أّ أم ؤ ثعال! قوله مسيو 

٤٦٠..... ه.' مؤ، تاب يملوأ سانئأ تىأص ثنيا؛كث يإن ؤ يسيرقوله 
٤٦٠........... ه: بمثئون يه ١^؛، هوتئإ يثنمأ ثئ ئدزئم ؤ محذ•' قوله ميم 
٦٤ ١ ••••••••••• ه؛ بممثمن ئم ري ثجا ءمم'لإدئم ينج، ب بجم ؤ دعالت قوله مسم 
٤٦١هتلأ؟لأ؟لأب.............................رش رآصزِلثؤِ ؤ ت ثعال قوله ميثر 

٤٦٥الأطة: 

٤٦٥^ِسمصسص:بببس........ب...س.
٤٦٥ّ...٠................ ّ اشإك:...... حاجة لغي الثم ِفي ١^١^ 

٤٦٦...........ب........؟ّ. داويتكصوم عفييأئلآْؤئم الرسول صوم عدم علة ٣" 
٤٦٦سمjسقاuش:٠بؤّّؤأ٠...ا.ا.....اا..ؤ.ؤ......ؤ....؛-محأكفانة 

٤٦٧.صلاة ٥

٤٦٨٠ّّ.......اوكتة:ّا. الثاتحةقلالإندالِفيالقيامعذالقيامإو محأ؛;٦١٤٠- 
٤٦٨.ب...ؤ.ء..٠اببابمuلإ:شئه(:ب-الثذُمننمول:)إئ 

٤٦٩...........ّ..١.٠.١؟٠١.....٠لأالإفراؤ(!صلاة ثضيلة ق أحاديث صحة مدى ٨" 
٤٧١.......ّّّ.ّ.ّّّّّّ.......ؤ.ا..... I المًبه مرض سب الصلاة ثزك س حكم ~ ٩
٤٧٢ا-.تفلمتن1ومحمحلألإض: •
تتم ريالاض دصذ ردئنت ي؛ال ظ دنغ نى محم - ١ ١

٤٧٣ت سنه عنزة خمس بمد يت٠قكه 
٤٧٤ارض: قل امء اكراءة ممر 



jvvr^!؛*تيبمت 

٤٧٠م...........................الزاجه الزكاة ض وأية أتمج نن ٣ - ١ ٣
٤٧٦........................ عإوْأْع أومحتمنا ثنمردا الثنت يوم صيام حكم " ١٤
٤٧٩.................ّّّلأ؟.لأ....ّ..يعهاتهاحثها أرض.تإي ِفي الرلكة حكم " ١٥

٧٤ ٩ ... ّ....١ ّ ّ ّ ؟ ّ ّ. ....١ ٠ .....٠ تبمهو سل ش

٤٨٢الثاعوالئشنساقة القاء 
٤٨٢الأحرى:................ الئا-قه الأعاو عل ام طف محل 
٤٨٣والبمث:ؤ.ّ...................... واه الس \ذ0 حاجه 
٤٨٥بالخلم; العمل 

٤٨٦الخلم: طاف 
٤٨٧... ١١...................................الهنالمح! لأحيه العلم طالح محبه 

٤٨٨الأّثلة: 

٤ ٨٨اJتامىت أموال ل الأجرة أحد حكم ~ ١
٤٨٨واالنزحثاتت القصص عمل حكم ٢" 
٤٨٩كافنا: كاذ إذا العمل ض مغ التعامل محمه ٣- 
٤٨٩............. الجد:سن يوف ض الأطفال اخطخاب حكز ٤- 
٤٩٠.................................... حمالننلثاتالأنمئارثةضداليهود:٥- 
٤٩١ّ ّ. ّ ٠ وايراج: الإسراء ليله مزصقا  jiقؤئصمُ النّرل ضلأة كمه ٦- 

٤٩١اقاتى: أموال الزكاةِفي وجوب - ٧
٤٩١لمي-اللمي حكمنيارةالتحاة ٨" 

ّّّ.ؤ.ؤ..........ا.ّ...آ؟؛اضَلإانيتجهاب:



لقاءات

ص:ظ>ثبجا:.................سس^؛•ا-حكءْنئو:)لأإلهإلأ 
٤٩٤...................•••..••••••••••••ثننه له بنك مع التعامل حكم —  ١١

٤٩٥ّ ٠ ّ ٠ ّ ّ ء. ... ٠ ّ ؤ. . ..٠ ؤ...٠ ّؤ.... .......... الكناوعل الوعاء حكب - ١ ٢
٤٩٦••••■•••••••••••••••وواجهكات بعد ووجهنا مال من الروجتثن توريث حكم " ١٣
٤٩٦..................١٠٠٠........الحدينونها عى الصلاة وقت تأجمر حكم " ١٤

٤ ٩٧. ٠.٠ؤ......١ ّ ّ ّ ّ ّ ..٠ والكافث:السالب نيهم وافدة ثالة عل الثلأم زئ -تخء - ١ ٥
٤٩٨؟ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ١ •.•.١ . ٠٠.٠.الكمارلكنمتؤمقصددثوي؛وجوه ق الأيتنامة حكم " ١٦
٤ ٩٨... ٠ّ ... ٠ ....٠ المثمائ؛اتأ.......٠ وحكر النحر، غم ق الثمك، مته حكم " ١٧
٤٩٩.............. الدارست ق الآم إل ثصل قد التي النaزيارت، تدريس حكم " ١٨

٥٠٠■■•■•■■■■■■•■■•■■••■■■••••■■المرض؛ أجو من المحة مذ جابتا حمح، حكم - ١ ٩
٠٥ ٠ الخمعة؛.....ّ..ّ...ّّ..ّ؟. يوم ا-مم..._، من والمريح الأوو المص أئصلأ ٢- ٠

٥٠٢..................•••••••••■•..تاللحى حلق ل أحرثة الخلاق، إع٠لاء حكم " ٢١
٠٥ ٢ ..٠ ؟.....٠ ؟. ّ.. ّ ّ.؟ . والرائع؛ الرفيق، مثل؛ غغلية، بصمات اش وصم، حكم " ٢٢

٥٠٤النه بعد والثشj الخامس الئثاء 
٥٠٤

٥٠٤امح،امطابي،العالمسال؛لأم:....ا............ء......اا.........اا.. 
٥٠٨اس: 

٥٠٨الثلة: من فه الكلام صفة إناُت، -ذظ ١
٥٠٨بالأموال؛ الضاربة شروط ٢" 

٥١٠ّآ"حكلمااوعلأناثلأةئلثلأمفياثلأةخماتيه:........ّؤّ....... 



٦١٥مواسادئنروات 

١٥ ٠ ........................ ا1ةئ>واب: عل الرحمة( )نلائكة عزإطلاق: النهي ٤- 
١٥١ .................... ٠٠٠...........الخاممه! بسوء رجل عل الدعا؛ جواز عدم ~ ٥ 

٥١٢للقبورث النساء زيارة حكم ٦— 

١٥ ..٠.......٣ ...................٠. ٠ ٠ النار: أهل ّن أنه الكاي عل اكهاذة محب ٧- 
...ا..ا؟؟الأ؟.ب...ؤ......ّّهاهايجاهربنغمته: العاصي عل إلقاءالئلأم حكم ٨" 

٥١٧٠............................الثمر: ق المصر مواصع ق الصلاة إتمام حكم ~ ٩ 
٥١٨العلمالتدئ: صيحةلطابي،— ١ ٠

٥٢٠اا-.تكلمجاوةالألإش: 
٥٢١٠ّ.........ّ... ّ.............٠ ّ ؤ............ المنة.... بمد والئتون الثادس الثماء 

٥٢٣النجم: محّورة من مسترآيات 
٥٢٥.....تمج

٥٢٦.................................؛نيمِلأنال:>نتا.ظشُةه:
.اا..........ؤؤ.........ب..؛ّ...لأأه>انننهنحممح4: فثضِلأنال: 

٥٢٨الأط: 

لأملها:...ا....ّ.ا...ّاّا.......بخأهالمرأة ونيانم لأرحامه، الرجل صلة صابط ~ ١

٠٥٣٠ الحكومية: أوالدوائر الترهات أو المر ق ا-اث،اعة صلاة أجر ؤوت الممبيلِفي ٢~ 
وحكمعمريه، يتم ولر أحزم صص وحكم أحرم، ثم المشايت، تحاور من حكم ٣" 

١٥٣ طهزت: حيث من أحرنث ماء امرأة 
٥٣١.؛...........٠٠٠٠٠٠........٠٠؛....؛-وروئالأذعكال،ناثةوالأاءثةوالخلأة: 

٠٥٣٢....... للمثرمن: ١./■( الإعاتبمقدار)٠ اوثةمن الك حخءضم - ٥



وق1«اتاسائذش ٦١٦

٥٣٤الئهادس: ئطقه بعد الكافر قل حكم ٦" 
 _-U :٥٣٥اموالإتمامِفياضر

٥٣٥...................... الصلأةتفاثته من وحكم، الكسرف، صلاة ابتداء ونت ٨" 
وناَلأءئئ؛:؛....ب..ّ.......اا.......ب.............ا..أمها،-ناعممِسالرظم 

٥٣٧الرأس• مني حكم ~ ١ ٠ 
٥٣٨ؤ.......... ١ ّ ّ ؟ ١ ّ . يتم•.......١ ولا ريتن المحم حلمر بمل السافر حكم " ١١
٥٣٨..... ٠٠..٠  ١٠٠٠٠١ ٠ .٠ .١ ١ ١ مؤ؛: من أكثر الفسوق، صلاة إهانة حكم " ١٢

٥٣٩ّآا-يمماصامحذاأوبا: 
٥٣٩ا-يائضأ الرأة حج " ١٤

٤٥ ٠ ّ......٠ ّ...٠.. .. الكافر: والق. ايلم ]بج ب؛ن التفريق ي الفملأ القاعدة " ١ ٥
٥٤١...ذك:بعد سي.ياوها ثم العامة الصدقاات< مى الصائم إفطار إنماو حكم " ١٦
٥٤٢منئا:.......................... الممرأوالشمس الإخباربخسوذ، حكم " ١٧

٥٤٣الته بعد والئتون الثاج اللماء 
٥٤٣الجم: ثورة من اياجر يمثر 
٥٤٣••••••••••••••••••••••••••••••••دس إلا ثر ؤيأ ت أتاو يوله ستر 
٤٥ ٥ . ٠ ٠ .٠ .٠ ٠ ّ . ّ.....٠ ؤ...؟. ؟ ؤ ؤ ّ .... ه:.......٠ ثدك ثأدنا ؤ تعال: قوله تمم 

٥٤٦الأستلة: 

٥٤٦المدرة: مع ء بال؛ اشلهر وحويب، " ١
٥٤٦اكى: اض أنتاء بإحصاء اثراد " ٢

٥٤٨قر: فيه نسجل الصلأةِفي حكم ٣" 



٦١٧ءرسالعترو1وا 

٥٤٩والظرإليها: ة-.محكمضاس، 
٥٤٩......................وحروفه؛القرآن لكإت بواسطة الحوادث تحليل حكم ~ ٥
٥٥١...................١١١.الجنتا١ أهل بعتل لبمل أحدكم ُإل حدث؛ معنى ~ ٦

'اهه...........ّ.......ا.....اا.؟ّّّالثافقة؛ ين بل. الئنة عن اسمماصى هجرمن ٧" 
٥٥٣؛؛ J_dljاأفارض ائتإم حكم ٨" 

٥٥٣اكمماسم؛ ه-لحكمئءاء 
٥٥٤........................العلمتطلب ل الرحلة عن يغتي لا الأشرطة ميع - ١ •

٥٥٤العمل؛ أثناء الضحى صلاة حكم " ١١
٥٥٥انمحد؛ ل ١^ فد -محكم - ١ ٢
٥٥ ٦ .... ١ الهللاق؛.١ حصل إذا العدة به لهت الدخول قبل بزوجته الثحل حلوة — ١ ٣
٥٥٦العدة؛ أنط؛ بزوجها الرأة علاقة - ١ ٤ 

٥٥٧الحطا؛ قل لئاتة المزاثة صيام لحكم - ١ ٥
٥٥٨............................والعكس؛العباد، عل اممه لحى الصحابة معرفة — ١ ٦

.............ّّ..خههنثث.هاهتامحئمل ه ٢^١ يثييكث ^١٥٠٦ تعال؛ قوله معنى - ١ ٧
ؤ......لأب.....ا.ّ............هههالقرص؛ ق والمأموم الإمام نية اختلاف حكم " ١٨
٥٥٩..المغرب؛يملون أناس مع فدخل ؤمئر، العشاء يصل مسافريريدأف رجل " ١٩

٥٦٠.... ١ ٠ ١  ٠٠٠ّ.١..٠..... ؟ ّ . ١ ّ ّ الممت رْ؛هبمنوابن بكر أبى المفاصلة؛؛ن حكم ٢~ ٠
٥٦١للاكافر؛ ا؟-ممإثغالدش 

٥٦١مآآ-تحكماشرةلنءئين؛ 
٥٦١.... ٠٠٠..................الشرة؛ من بامية المشورتثم الكفار \-ني ■ئمخأ — ٢٣



لقاءاتااسالةتوح ٦١٨

٥٦٢................... البدع:أفل فيه نكان:كثر اذ\بفي بالدعوة اس - ٤٢ 
٥ ٦٣دالآ؛ادا الأحاديث نهرس 

٥٧٥الموضوعي الفهرس 
٥٨٥الحتؤيات فهرس 

٠٠  •0^0•




