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الأقاءاثنيواصونسائ

صوذ،سافم
صى—ه— 

ؤإمامالسار( حائم محثد، بينا عل وملم اض وصل العالمتن، رب اللب ا-لخند 
يعد:أما الدين، يوم إل باحان سعهم ومن وأصحايه آله وعل التفن، 

درلقاءعنها يعر التي اللثاءات من اك، بعد والتنعون اكابي اللماء هو يهذا 
الثلاثود،هو الخميس وهدا أمبؤع، كل من خميس يوم كل يتم الذي افتوح( البايب 

ه(. ١٤١٩عام)رحب نهر من 

ع،جل•اض مذآيات ثيء عن بالكلام العادة— هي —كإ اللماء هازا سدئ 

•؛متاي<ه!ردء معام ثائ ؤلعن ؤ تعال! ثنتّترئؤله 

حافمذ إن يحني؛ •ثئانهلالرحن:أ؛[، رد، تمام خال ؤوإ1ن ثا3قؤناقت اض قال 
شتمح،'يستلزم الخونج هدا حثتين، له فإن القيامة؛ يوم افه يدي بيذ اللب مقام 

ومدإلا ثي؛ س قاف لا اف الإنلأن عقل اف؛ بلثاء الاياف الأول: الثى؛ 
دمنه.

اضعقالت، حومحامن افه؛ أوحمت، بإ بموم وأن افث، ء،رم مجنب أن الئاف: الثيء 
إدشَ؛اقحألأنس جإثك تعال: لقوله عجل الن؛ يومذبلقاء أن ان إنكل فيلزم تعال، 

قثم،أتحقم ه ؤو\ظ\' تناق: وئاو لالأتقأق:ا■[، مشوه إك 
حقان.قلمه عجل اف، يدي بيذ المقام هذا خافت، فثذ ودبيألأوضنث4لصة:آ؟[، 



لقاءاتاا،اباإسوح

ؤدواآآث؛>اه!مسبمومل4سالت 

ثنجع والأكاذت أئان، صاحثا أي: لالرخمن:مأ[، دواآآئازه ؤ تعال؛ ثاو 
وهدهممرة، أغصان دواق عظيمة أشجاو عل مئثملتان إما أي" الغصن، وهو 

زوجان•فاكهة كز ْن وفيها الناظوين، نحج كلها الأعماق 
وذأثاءمح،محه؛محتلا 

ضيالجثان- -أي: ٥[، • قرحمن■' ه عيان عتاي وب تعالى: ثاو 
ه:فقال أصناف، أربمة من أتبمازا الث j أن افُ-ث1ل وئدذكز ،^Cj؛^، 

محثفيثآ،محمنمحتيهمد.ءعنمح
يظهئتجريان اللتان والعينان [، ١ لمحاو:ه ترقتنم،ه ي والأ هئتيؤة م ير -ي 

الأزمة.الأمار هاز0 بزى أما أعلم- -وافه 

ه:٥^^ $ ot^٩ مازت قؤلؤ محتلا 
^؛٢،^،ايبجن هاثنن 3، أي؛ تالرحنت'اْآ، ه ٥^^^ يزلإ ^^١ وقولث؛ 

الماكهةأنولغ مئمل وثثا، وثظرا مذاقا يه؛ الإنسان سمكه ما كل والماكهة: عيجنوه 
الدنيا.لهاثظيزق ليس أحرى فواكه هناك تكون وربعا الدنيا، ق ا،لوحود0 

•تالرصمْ[ i زبما. ؛الإ  'ه
زايه:هص رثى هءج ِس ءميئقآُما ملهتمال: محتلا 

يثعموفيعني؛ ه]الرحن:أه[، {تنحؤ ِبى بملآ>ما متجع عل ^?؛٠ ؤ تمال؛ قال، 
فاعلمن حالا تكون بآ ءؤثصن فكلمه هذا وعل ْمحتن، كومم حال، الماكهة حذه 



الأق1ءاثضراص،سس

هوالربع؛إ)ه قيل! والأJ^كاء منحى، أويممكهول دتثثمول \ي.' الحدوف،، الفعل 
مرثثا.كان إذا يكون ما أزيح الإساف لأن 

الظهر•ووراء والشناو اليمن منانيمن عل أي؛ ه، تتممن ؤ ؤمحوت 

الفراشبطاثة أي؛ أمأه خ ءتو قرش عل جالخذ أي• لده ؤءق 
الفزشهدْ أعل وأما الدساج، وهوعليفل إم-ارنيه ؤمى الفراش محابيه ما وهو 
الخرير•ٌن وكئه الديباج، رمحن وم سندس، من فهو 

إنسانإثالهإ ا-هدم أوثصوز تأمل لالرحمن:إه[، ه دآن آلأثتما ؤر؛مح تنال؛ مال 
هوالذي مكانه من يقوم هل الثواكه، هذه من يثثكه أن يريد منشح، مطمئن ممحئ 
م١4'^ س بقوله: اشُذلك يمح، لا، اقزة؟ ؤاوو مه بجع فيه ئنمئ 

حتىالعفن امنع يشتهيها وهو ثمرة ثظرإل ئإ إنه العلم؛ أهل قال لاار"ءنتأْ[، 
منتهتاالثمزة إل ينفلث هوممحئ ل أوقيام، يتب إل بمتاج لا يديه، بتن اشرم كاث 
مملبان إحنانا أعطاها تنال اف لكن حماد، أما مع اممب بأمر له فتيل إياها، 

انفلرالثمل، الغابي،ظبل ل الأشجار كل الأن ولائترب؛ اشثهائ، إذا عليه 
إلقجة الهار آحر ل المشرق، إل متجهه يدها النهار أول ل الأوراق، وجوم إل 

محسلريب، دانجرهتالرحنت؛ه[، آلجنت\تي ^٧٠؛، كدللث،أيقا؛ إحساس، فيها الغرب، 
•يديه بع؛ يكوف حك، بميل فإنه أوالمرأة؛ الرجل إليه ًُلمر إذا 

ثةقاءنيهلارص:هه[,^١؛؛^ نأى ؤ تنال؛ مال، 

ه;آلطلتتي، ثصرث ؤن؛ى ئنبترقؤلهتقال،؛ 
يقول،؛الناس أكثر ه ^٠٢٤ تالرخمن:ا"ه[، ه آهتيب دضرئ ونيى تتائ(؛ يال، 





ال1ق1ءالث1نيواصمذسائ

Aابمذ ي يزآ،ُآبمني ئز ؤ ص وج محخ 
جزاءما أي؛ ٦[، • زالوحمن: 4 آ'لإحس إلا ^؟٠^^؛؛، هل ؤ عقذ•' قاو ثم 
أي:الثواب، اكاي: والإحاذ اص، : ٥١الأخاذ، إلا الإحسان 

لآءماهبجهس:اأ[،
الأحريئن•اُبمخن عن الكلام اف شاء إن ؤيآق 





١١اإلقاءاثنيواسمنسئ 

ا.أوأئزكا،ر ئر، ممد ١^ بغز حلم ُرس 
العاصيلأن العام؛ ،_ Hjنعم، فهدا شركا، كلها العابئ لخنل بائسي أما 

ؤآءنءسث>فقال! إلها، له متخدا هواه انع من تعال اممه ثى وقد هوى، عن يصدر إنإ 
ئشغشهم؛ بممؤء عق نبمق و*نيء سمعهء عق ؤثم ءز عق آثت ؤأصئت هميته إقههر آمحد من 

أشياءIثلاثه عندثا إدن لالخايت؛'؟أ[، ه أش بمد من نيدم 

صادرهلأنيا الئزك، من ثؤغ يهي منصة كل وهوأن العام الإطار الأول! 
إلها.له متخذا جعله إلها هواه اقد من تعال اممه جعل وقد الهوى، عن 

نقول!الأضغر؟ أم الأم الشرك عل ثغله فهل أطلق، إذا الئزك اش: 
فهوالإسلام عن خارجا يكون أن اقتصى إن الشريعة؛ ق العامة القواعي، إل سقنر 
ؤإلأفلأ.ألإ، 

•♦هسمى••

وقتأدكاراساحواكاء٣٠- 

لهوهل والمساء؟ الصباح أذكار جواز فيه تدأ الذي الوت هو ما 
وثن-شمي؟

الصباحوأن الليل، منتصف إل الروال من يكون اء المأن المعروف الخواب! 
إلأذثى فهو مثلا المجر ثى قرب كمحا لكن الروال، إل المجر طلوع مذ يكوف 

علئص أشياء محاك لكن الإصاثة، إل أم قهو اء المإل )ب وكنإ الإصاثة، 

رنمبالاياء، الخلف كراهية ق باب والدور، الأيإن كتاب داولت وأبو (، ١٢٥)آ/ أحد أخرجه ( ١ ) 
(١٠  ٥٣٥)رقم اف، بغثر الخف كراهية ق جاء ما باب والأيان، الذور كتاب والترمديت (، ٣٢ ٥١)



لقاءاتاسالسوح ١٢

آجربى راالآيتان ت ومثو ٠، ^٠٠١ ِفي التكر؛ؤ هرأآيه ررس ت مثل العروُب، بعد أنبما 
^ٌسبأخافيوةئاة«اىحوت' 

دابع•فالماء يميد لم وما يهوباللمل، الليل j قد ما فالهم• 
••)محسمى•*

جوازالأستثءبيداموجؤ:٤- 
بيفييم\ب)م(:ههمو)مئن الثؤاو:ذكناكخمعي 

صحح؟الكلام هذا فهل الروجة، يعني• بيدهاُ تمتي يأن 
لإممآتثم ملكي C ؤ وويجن عق إلا ؤ ت تعال لموله صحيح؛ نعم الجواب• 

•٣[.زايارج; ء؛رماوجه 

*•هيى••

ضراضضاش:حكم٥- 

،؟٧٥١ش ١^ محور هل الثوال: 
مزتهجعل قد يكون ذلك يفعل ومن اللب؛ من أمحث أحد هناك ليس الجواب• 

وقلفاشحه، هذا، يهول، أحدا تمعن، ؤإذا محوز، فلا االخالو3،، مزنه دول الخالق 
ثميعاإليه.جعلته الذي المحلوق من مرئه أدثى الخالق أن يعيي كلامك له• 

••ؤضق(•*

(.١٢٣ رقم)١ رحلا، ركل إذا باب الوكالأ، محاب المخارى; (أخرجه )١ 
كتابوسلم! (، ٣٧٨٦)رقم يدرا، اللائكة شهود باب الغازى، كتاب الخاري• أخرجه ، ٢١

٨(,٠ )٧ رنم البقرة، سورة وخواتيم الثاتحة فضل باب وقصرها، السافرين صلاة 



١٢الأقاءاثزيواصونسائ 

حها؛ااستامداموا،،ائلأصبياشات٦- 
اشثدثالوظف عل ممتة أحيان ق بزؤ العمل لجعه كاث إذا الثوال! 

الأجئبثةوالبرامج بالصحف الامتعات ا،لوظف لهذا محور فهل الإنجيتزيؤ، باللثة 
بواجتاته؟والقيام عمله إتقان باب من لئيؤ الإخبارية، 

أحياياحا، لتقوى يراجعها أن يريد اش الكليات لموصؤع بمظر هذا الجواب• 
بالقشورثأحد أن يمكن لا فإنه سيئه؛ مواضيع كانن فإذا نسيئه، المواضع تكون 

بأس.فلا متاحه مواضع كانت، إذا أما فامد، واللت، 
*•هصى••

حكا؛اامسنيرساضات؛- ٧ 
ثمالصعرى ثم بالونطى ا-لثمراتا رمى بدأ اُلإ ل أحدهم الثؤالت 

ئيء؟يلزمه فهل لا، أم حرام أنه يعلم كان إن أدرى ولا جاهلا، وليس عامدا 
علوتوؤع متكه ق ندح ذد'ية فعلتؤ حرام أنه يعلم كان إذا أته الهم الجواب• 

يرب؛ألا الرحام حال 3، له محوز أنه يظن ولكن أوهذوي يد"ري لا كاف محإف المقراء، 
عليه.ئيء ولا جاهل فهو 

••ؤمي••

ضابطجوازاثسؤ:٨- 

أرديت،وكلنا ويسردا، وهويكدب، شبان ْع ثحصاينثي أعرف الثؤال٠! 
اننة؟ملأ؛يكر الغنة من رما قالوا: خوهذا، للشباك، أعن أن 

ينتغي،لا ما أحد ْع يفعل اثا إنرأيث إذا النصيحة، باب من هذا الجواب• 



اق1ءاتاكابا،اصوح ١٤

إلإن الفائدة هي ما انثة، اذم افة، س ولا المحة من هذا فلس فئئه، 
j^ ١^ أف تم ألم اثم؟ا تدم  M ، ك وقد مس بت لفاًكةaJI  أنهي

.الئّول( سشئ فجاءت زيد، بن وأسامة جهم، وأبو معاؤيه، ثلاثة؛ حهثها 
ماولا هصنلوك مناوئه وآما عاتقه، ض عصام بمع يلأ جهم، أبو ررآنا لها• ءالا 
اختيازلا عيب أحدهما الثجاو؛ن، هدين عينر ^؛١ آ، ديد"ُر بن أنامه ائكجي لك، 

شحلصأن ان للأتعنب واكافيت ، ماو ءندْ ليس معاؤيه وهوكون فيه؛ ان للأت
لهؤلاء.ي؛يرن أن عليه فيجح للنساء. صرابا وهوكونه منه 

••ؤصى••

ضءايجامجوالأضعاJضضةاء.٩٠- 
منا-إثمعة عن كالاسعال النت ق الحاعة صلاة عن الأنشعال هل الثؤال،! 
والهللأن؟مثا>نة 

منأشد الأذان بعد والئزاء بالبيع ا"إثمنة صلاة عن الاسعال الحوال-،؛ 
الخمعةوصلاة المنمرد، من ثصح الخإعة صلاه لأن ا-ةإعة؛ صلاة عن الاثثعال 

واحدة.هدم لصح، لا 

قال:ه ام لأي بالإقانة، يثنلق الجإثة لضلأة بالنمة الحم ثاتا: 
البجةوأمانالزماث«رم، ظئشواإjصثهلممج »اإذاتمثمالإقاط 

ءتثنثق؛الأذان,

(.١٤٨رقم)•لها، لانفقة ئلأثا ا،لهللقة باب الطلاق، كاب نن-لمت )١(أحرحه 
كابوثبم: (، ٦٣٥رنم)النلأة، قانتا الرحل: ، Jyباب الأذان، كاب الخاري: أخرجه )٢( 

(.٦٠٣رنم)بوقاروسكينة، الصلاة إتيان اسحباب باب الصلاة، ومواضع الساجد 



١٥او1ت1ءاثنيراصووسائأ 

يصحهل لكن شك، يلأ فهوآثم اباعة صلاة إقامة عند أو؛١٤ انرى فلو 
ابمةز لكن الإقاتة، بعد والثناء الح عن ٍثلإقمحلإظ الثي مخ؟ لا أم 

بعدأواقري ؛1؛؛ إذاالخمعة ففي ل١لخمعأنت٩[، أيأه فقال! بركها، اف أنر 
تعالاف فأحثار الحإعة صلاة أما باطل، فالح الخمحة؛ يلزمه خز وهو الأذان 

فيها،أدندفالآل.

*•ؤصى••

ني،ضوامذحإسماضفوى:- ١٠
اللة؟من ققرحا كؤنه ق الصابط هو ما اممه، غم مذ الخوف أله مالئوال! 
الإنسانعل فليس والخبثه؛ الطبيعه اهتصئة إذا اف، غم مذ الخوف الخوايه! 

الئزك.مذ يكون هوالذي فهذا ويعظيم، مرب حوف كال إذا وأما ثيء، 
خولهالعرق، مذ حومه النار، مذ خوفه به، باس لا الثح من الإنسان فخوف 

الحهادوحويس، العدومع مذ الخوف كاف إذا الأخر لكن يه، بأس لا هذا العدو، من 
صقذتيث.لألقولهتنال: فهذا ١^، _ؤدىإلتنك 

هوكحنفاكهل اف ص حوفك الأن ١[، ]الءمران:ه ه إنك؛م دعاممحآ >^( ٠١٠٤
الأمدمن حومك وأما وهيبة، وثعفليم إحلال حوف اممه مذ حوهلث، لا، الأمد؟ من 

منه.ومرب فقط ثزه من خوف كذلك، فليس 

المم؟مذ الخوف حكم وما 

لأنهذعائه؛ مذ تجاف لا ِمنئ، تجاف لا القي صاحب، لأن أكز؛ نزك هذا 
يمكذلا لأنه الأير؛ الئزك مذ هذا انمطع، لأنه صتره؛ من محاق ولا عمله، انمطع 



 n_خستيحس

يفزْ.ولا ينشه وهولا أويضزه، ينشه أنه واعتقاد ومح، ينظم حوف يكوف أن إلا 
يكونقو تكن شزكا، يكوف أن ينكن لا يوذيئ، أن الحي من النخس وحوف 

هذا.لأجل حزاما صار واجس،، من منعة إذا 

••ؤصى•*

حك1(نيباسلضاسفوة:- ١١

لخميصزب وهل للصلاة؟ الخاشزة يوف العلفل صزب محور هل الثؤال.' 
يمزب؟بن أي وق كالتأدب؟ الصلاة 

حديثا.و. الض لأف الخام؛؛ قل محور فلا للصلاة ي أما الخراب: 
ويتأدب.بذلك ينتؤع كان إذا الخاشرة مل ولو بأس فلا للتأديب صربه وأما 

ؤيمديالتأدب، فيه ينضر الذي الئن ل الصلاة ولخم للصلاة لخنر؛ ؤيضرب 
1نهتيلإح.

••ؤصى•*

-١١r

ؤيللوذذلكاوكوع، اوكنةبإدراك إدراك لارزو الإخوان بعص الثزال: 
رأيكم؟فإ غمح؛، ق وهذا ، ٠١التحاريرق ورد المامحة قراءة حدث بأن 

حتىركعة، كل ق منها يد لا المامحة قراءة أن الل،اء بعض يرى ابواب: 
حذْلايعتد ولكن الإمام، ْع فإنه؟كثرؤيركع راكعا؛ الإمام أدرك إذا شو3، ال 

رقمالصلواتكلها، ق والمأموم للإمام القراءة وجوب باب الأذان، كتاب البخارىت أحرجه )١( 
(.٣٩٤رنم)ركعة، كل ي الفاتحة قراءة وجوب باب النلأة، محاب وننلم: (، ٧٥٦)



١٧القاءاثذر؛وامامنسس 

السأن ر?ءئبمنئ ؟كره أبا حديث ؤيصعفه ثالثا، بلا صعيفط القول وهذا الؤك٠تة، 
اف®رادك له1 قال راكعا، الإمام ليذرك وأنتغ ■عجل أنه أحيمتْ ح؛ن له ال قس 

السفكون يمضتها، أن لأمنْ الركعه يدرك لم كان ولو '، دمداار ولا حزصأ 
الأر.جهة من هذا الركعه، تدرك ^/٤ بإدراك أنه عل دل مضابجا، ن عس 

حالق حال؟ أي ق تكون؟ متى المامحة قراءه يةال،ت أن الم جهة مى أما 
وهذاله. تبعا له الواجس، الدكئ فهئنط الإمام، متايعة لوجوُس، ممط الأن القيام، 

اوكئه.أذنك فقد \ؤني أذنك إذا الإنسان أن هوانثحيح، 
••©صى•*

ممنو1ركاسلأةبمس:-  ١٣

زكصاهثانكثممالJUعال:ضمحإقولاتي.:ح 
تياركافه عئد له ُقارا يحمهى انتحماقا ثنئا مئهى يضيع لم نس آتى نس العباد عل 

عيثهثاء إو عهد اف عند له ييز نس يأيث، نم ومذ الخنة يدخله أو عهد وثعال 
شرطالصلاة وهل تعال(، اممه مشيئة محت، الصلاة تارك أن ٠، له'؛ر عمر فاء ؤإذ 

الإيان؟حة صق 

نسرريثذآتى ت مال، إليه أثزُت، الد«ى الحديث، لأن دللئ،؛ منه لايفهم الحواُ-آ،ت 
محلأن بجب الوجه، 7سءلهذا يأُب لم ومذ أي؛ ' "ر وحئوعهى ر'كوعهرا وأثم 

(.٧٨٣وقر)اكف، دون ركع إذا باب الأذان، محاب الخاوي: أحرجه ر١( 
والتساب(، ١٤٢٠)رنم يوتر، لم فيمن باب الصلاة، كتاب داود• أبو ٣(، ١ ٥ )ه/ أحمد أحرجه ( ٢ ر 

(٤٠ ٢ ٥ ) رنم الصلوات، ونت، عل الحافظة ق ياب الصلاة، كتاب داويت أحر٠جه٠أبو )٣( 





اللق1ءاثذيواصوز،سائ

الوهابمن الطفل يئمظ لأنه لهدا؛ ووجته بجب أن أرى بأس، لا ابواب• 
وكونله، حيمث فيها أشرطة له وتوصع ايثران إل الدهاُت، عن أو وشإلأ، يمينا 

فيهأزى فلا صئ؛؛، حنثا يى تحرك اك>رك هدا لأن بمر؛ لا شحركة الحور 

*•ؤصى•*

:كإافوددبئأداءالصلاة^^1 - ١٦
الصلأْ،يرك ومحارم يصل محاره الصلاة، ق متدمحيب أعرفه شخص الثوال،! 

للصلاة؟هوتارك هل هدا، ق السنع حكم فا 

قرأمح، عن أعم القرع، م، أعم أن أطيع لا القرع واشِفي ابواب؛ 
الناسمذ لواحد السؤال محوجهوا ألا ينألوف الدين إحوافي س وأرجو الموضع، 
ْنئغ،لأنه اوموو م بميل إنا هدا الشرع؟ حكي ما هولوا: 

باز.فلا نفرك؛ ق الثرع محم ما وقال: ولُْ، إذا إلا 
الصلاة،بقزصه اعتماده مع ؤيرك، يصل الذي أن أزى الذي حال، كل عل 

للا لأم الرجل هذا وعرفا باله، الفلاة تزك إذا U فائز، لكنه بكافر ليس 
نراه.ما هذا كافر، فهذا منثرذا؛ ولا الناس مع ولا النجد ق ولا البيت، 

حشواحدة صلاة تزك إذا أنه يزى واناحرين: الممدمتذ مذ العلماء وبعص 
مثل:إليها محتع وما صلاه يزك إذا يقول: ويعضهم فهوكافت. عدو؛ بلا وقها حزج 

ويتؤيحل حتى الفلهر ولوترك كثر، الشمس غابمتح حتى العصر مع الظهر لوترك 
^ظن.ولكنالذيأزىأنتذلإتلأكلأ:ء.



لت1ءاتاادابالقش

طاضةبلأاذّولإس:- ١٧
صلاته؟حكم ما إقامة، ولا أذان بلا يريقه صل رجل السوالت 
لوكانواحتى ئنة، حقه ق والإقامه الأداذ لأن صححه؛ صلاته الخواب؛ 

يؤذنواإلإ حيث آتمول، لكنهم صححه، فمحلامم والإقامه؛ الأذان وركوا حماعه 

الإنمموعذ،اسلأةثلهعاضادي:- ١٨
الارياتومحضرون الرداصئه ]لازخ ينجعون الذين ق رايلئ< ما الئوال1 

أدائها؟عن ويككا>ثلول الصلاة ويضيعون الصلوات أثناء 

منينمميدوا ئز حيث واحراهم، دساهلم حسزوا هؤلاء أن أرى ابواب• 
الإسلامأركان أعظم هي التي الصلاة وأصاعوا واللعب، اللهو هذا إلا أمالهم 

اض،اثقوا وهل؛ فايصخهم، حثرا" القّ —جزاك يعرئهم كنث، فإذا الئهاديئن، بعد 
ينثعآكم.لا الأندية هده 

الشبان،عئتضن صالح سباب، الأن النوادي ق فه والحمد أنول! لكني 
لست،بأما الأيدية كل عل ستخم لا أي؛ صلوا، الصلاة، وقث، جاء ؤإذا ؤيوجههم، 
ممن.الأنديةuضامحث من بل ^ه، 

*•هصى••

^١٢١٧فراءذوات حكم - ١٩

الحدائق؟أجل من وا'لءالبا الأنياب دواب براع حكم ما السؤال،ت 



٢١اساثئيراسمنسئ 

لكنتإذا الئ11غ إن يقولون؛ لأمم حرام؛ أنه العنا؛ كلام ظاهر ابواب• 
يعهامحور لا فإنه ثنلح لا لكثث إذا أما وشزاؤه^، يعها حاز للصيد ثفلح 

لكنتإذا يقال؛ قد لأنه ثظر؛ إل محثاج والمسالة الفقهاء، قاعدة هده شزاوها، ولا 
عذالأن ا-جمزك ؤإنإ ثظر، إل محقاج لكنها ما، بأس لا فإيه اش؛ طاعة عن يلهيه لا 

المقهاء,كلام 

••هصى•*

كاضث،اصنياماهم:- ٢٠
؟ململموو وأولاده أولاده، بملي هل مايت،، الكافرإذا باو معل ماذا القؤالت 

اةامح،ولأاةاي^:رئانيإلقوو ا.يزأب:لأثشرأزلأئة؛ 
اضم((رُ

••ؤصى•*

ظااماسلواهمضاضة:- ٢١

الفلاةونت، ثزب لكن ولو والثوم، التجل يام أن للأنسان ثبوز ١^: 
والرائجهالصلاة ونت، جاء إذا ولكن الصلاة، ترك عل اشحئل يريد لا لكن إذا 
ثزول،ما الأشياء من ينشل أن محاول، ولعله المجد، عممز فلا ئمه ق تزاو لا 
المجد.حضور له عئصل حتى الرائحة، به 

(،٦٧٦٤رنم)اضم، اللكم ولا ص ض يرث لا ف ١^، يم\ب لمخادي: اب 
رمم)أاآا(•باب،، الفرائض، كتابخ ومسلم• 



رق1ءات(اكاباهتؤح ٢٢

وجوبمماس؛نياضسماضاي؛-  ٢٢
اوم،داخل اف والإنالخرم كاف إذا اوم، ي الفلاة ص: 

أمصلائه، يصح الأشياء، هذه أو كالخهلوط، كاملا، الكغبه انحاْ إل ئجه لم لكن 
الكعبة؟عي استتباو من بد لا 

يشاهدأن بد فلا الكمة، مشاهدة يمكنه الخرام المسجد ق كاف من ابواب• 
المجد،حاؤج إل الصقل امتد فإذا بدنه، بجميع إليها ْثجها يكوف وأن الكعبة، 

الئاحا0كل بالصتط، الكمه إل مئجهه الأنصائن، جعلوا ض- —والحمد فالأن 
الأنفهم الداخل أما المهلح، وكدللث، يقينا، الكعبة إل امحاهها المجد حول، التي 

المخنثة.مواجهة عل الإنسان يدل، يقيمه خهلوطا وصعوا 

بينهحال، لو حتى الكعبة، إل متجها يكون أن المهم شرطا، ليست، والرؤية 
عمود.وبينها 

فتقام١^١^، الدوو ق يكون الإنسان فاحياثا المقطعة، للصفوف، بالسستة 
ويمخمليقدم لكنه الثمل، الصموف، لملء النزوو عليه بجن، لا فهذا الصلاة، 
ض.!^ ١١ننس ل فالأوJ اص ١^!، 

وأئوبأنث، إلا إلهَ لا أن أشهد وبمدك، زثثأ ١^^ نبماناف، 
إليك•



٢٣ارق1ءاثهوابنسائ 

اقاءاثثوامح،ساضأ
يى—ه— 

وأصحايه،آله وعل محمد، سنا عل وملم افه وصل العالي، رب اف، ا-قند 
بعد:أما الدين، يوم إل باحان ثبعهم ومن 

باسم)لماءالنروفة اللماءات من اقة بعد والتنعون الثالث هوالثثاء فهدا 
شهيمى الئابع الخميس يوم هو وهذا خميس، يوم كل يتم الذي افتوح(، الباي-، 
ه(.١ ٤ ١ عام)٩ ذ شعبا 

ضويتصس>رةالوض؟
الثحمن.سورة من تبمى ما عل باذكلأم اللماء هذا سيئ 

ه:جنئاي، دنيتنا تسثرملهتمال: 

الجثئندون من أي' تالرحن'أا"أ، ه جثثاي، دجا ؤوعأ الله قال، 
المىءال، حين، الثق، ق ميا ذللت، جاء وقد منثؤعآخر، جثنان الثامت؛ن 

والأيها، ر ذيهةا؛ا وما آسهإ يهب، مى وجكان فيهإ، آسهاوما قصة، من راجكان 
ءالإنآئ ءه طققا دومما ؤئ؛بن الأوليان، يوف الحشن، هاثتن أن ل جريمتن 

الأشجار،كثزة من نوداوان أي: ]الرحن;آأ"-أآ■[، ث1هآق\يىه تأكا 
•لالرحن؛ها'[ ه رتكم١ ءالإ 

وثنلم■(، ٤٨٧٨رنم)ه، ثنثأيب دومثا نعن ؤ ت قوله باب ، 4jT_i]iضر كتاب الخاري؛ خرجه أا 
•( ١٨٠)رنم سطمحهاق، رببمم ١لآخرة ل الومنين روية إثبات باب الإبان، ياب 



٢٤

4•تء ني 

ست~~أي1 بالماء تصخ أي! ]الرحمنتآ'ا"[، ه ثثا-صاير ؤنيث1ءت_ن\تي تعال؛ مال 
منأكمل ى والخن لالرحمن:'ْ[، ءمإ؛نه مناي ؤخح قال؛ الثافثتن الخشن ول 

فهويسح، فإنه تبرى الإي أما ينقب، لا لكنه مكانه ق يزال لا اؤع لأن الأع؛ 

لالرحن:أآ-يا•[.ه تكنث\ن نذ؛كا 1او ئاي ه صا.غت\ي, ؤفإثاء1ثفي 

ومحلئكثه ونيثا تنال: مله سن 

مزلإذ٠ما ؤ يقول؛ وهناك ]الرحمن:حأ[، ه ودئآن ؤبمل مكنه  ١٠٢٥^تعاق؛ مال 
و\لم؛>ث\)أوالنحل ه0ه.أ ؤمحل ئكهة ٠^^٠١ فقال؛ هنا أما الر"ءن:آه[، ]ه 

واحدفالأّملم وهذا، هذا ي1تؤى لا أنه ون1ئوا أن يجب ولكن الدئيا، ل معروفان 
كمحبفأ هأ مس تلمم ملأ ؤ تعال؛ قوله ذللث، ودليل كثترا، احتلاما عظم، والمنمى 

الحقق والؤمال النحل كان ولو لالجاوة:يا؛ا، ه بممؤن دث-اكامأ تؤو همؤ همق من 
الحقيمهولكن واحد إذن ظلأّم نم، لا لكتا نم، لكنا الدنيا ل والرمان كالم 
الأنهاةإلا الدتا ل مما اق ق ءلمز ت.بممح؛ هماس ابن مال ولهذا محلق، 
ذؤآخاه^٠^١ نبملميمان.نأي ينه  ١٠٢^٠^ا، فقط*ر 

بيرسمتنال؛يوئذانه:
قال؛الأول ل هآه لالرحن:"ي؛ا، ه حثاة ؤذإة-نتئئ تعال؛ قال 

مال؛يف جع، وهدا اثنان، ^؛؟٠١^ مش الأول فرق؟ هناك فهل 
٦(.رقم ، ١ ٦ / ١ الخارة)٠ ل الضياء أحرجه )١( 



اده1ءاثدثوابذ،سائ

ابمانض كي، الأزيع الخنان عل يعود الخمع هدا لأن >ءباه؟ ذلك: قل وقال 
ه.ؤ-جرئت.يثاف الأربع ابمان ول سق، كا ه آثنيب يجيئث الأربع؛ 

أحلاقالأخلاق، ق محرايت، ه متان ؤ-ن؛5ت الأربع، الخنان ق أي؛ 
ظاهئ.حنن وهذا باطى، حنن فالأول، والهتكل، الوجوم ه ءؤحأتايى طية، 

رقكاةكنإنه]الرم:*ب-اي[.ءالأء ثأى  ١٥٠جنان ييإ-،؛رن 

الشاشق هي الحوزاة: لارص:أ7[، آياءِه ي ؤلإ;فثوئ تنال: داَل 
واسعةالثواد شديدة الياصن شديدة الع؛ن ويالأحمى حلقها، حيع ل حلن، 

حتمة،م آإبجام-ه ه محتايت،، أي؛ ه ؤ4غثونت يكون. ما أحن من منتديرة 
كالخيمةلس1ا الأحرة ق اكئه لكن وأرومة، عمود له بناء وص معروفة والخيمة 

باطنهاذ مذ ويرى جدا، مرجع الساء 3، طولها ل-ؤلؤ من حبمه لدثا، اق 
قمحتايت، مهموزان الحور هؤلاء وحمالها، حننها عن ئثأل، ولا ظاهرها، من 
هتنتكدبايب نقكآ ءض ئأؤ( ؤ والتنعيم، الدلال من يكون ما أكمل عل الخيام، هدْ 

]الرص:م[.

ه:ءلأ-؛آ0 ثآم إض بملمثين م تنال: قؤله تسر 

محامنهذلم يعتي؛ تالرحن:ئي[، ه ثلأ.؟0 تم إص بملمئثن ح تنال؛ مال، 
اشجعلنا الحنة، يحل إذا روحها يعناها أن إل بكارخا عل باته هي ل أحد، 

ابذأن عل يدل، وهدا جن، ولا أي؛ رلأ-ة0ه تم إض بملمثين وؤ منهم ؤقاكم 
صالخوفمنهم والخن أحدا، يفللم لا اممه لأن وهوكذللن،؛ الإنس، مع الحنة يدحاول 



اقاءاوا1نمابائمح ٢٦

تماما،كالإنس الكافرون، أي' القاسطون، ومنهم منالمون منهم دلك، دون ومنهم 
اكلموالحي الحن، كيلك يموثى، كافر مهم وعاص، مطح فتهم الإنس أن كا 
والخىالإنس، من الصلاح أهل ؤيساعد بالختر، ؤينبئ الخثر، عل يدل حر فته 

يدخلكافرهم بسواء، مواء آدم بني من الكافئ أو الماسؤر مثل الكافر أو الماسق 
الجيتن قنمتقم ين ِثإت أمموثن ؤآ آد.نلنا القرآن: ق ك،ا النلمن، النار^'٢^٤ 

الحيكافر أن عل العل،اء وأجع القرآن، نص وهدا ]الأءراف:خ"ا[، ١^^ ؤ( تألإني، 
لارحن؛ه؟[.ظيؤنه يكتا ءالإ ؤمآؤ الحنة، يدخل الحن ومؤمن الئار، يدخل 

جمتانه:محبميغ حثم رهمي عث متك؛ث ؤ تعال؛ مله ثمير 

4ثممق ؤ لارحن:ا"ص، جثازه محومحبميث رص عك ممر ؤ تنال: قاو 
فيهاترزفح مناني عل أي! ه رض ؤءق وظهورهم، بأيدتإ-م أي؛ 

يريرنف،هكذا الأمزة ق ؤيكون المناند، ق يكون الذي الئالش، مثل رمريه 
يكونما وأشد ^، auUيكون ما أسسءا الأحصز اللوق لأن ا-محر؛ الرف عل ممحين 

ينمىولهذا حدا، الحيده المرش هو العبمري؛  ٠٤۶١٠٠^ؤبمص للمف، غجه 
مغحنن زآها الى الرؤية ل الض محال كإ عثريا، ثيء كل من الخد 
منثزعه سنغ أي؛ ا دريه*ر بمري عبمريا رأيت ®ما نال؛ دق.محق الخطامت، بن عم 
نيؤغه.قوته 

ومعنى؛لالرحن:ا'ي-يي[، ه جدا)، ^^١ ن\أخ نأي . جنان جبملهر 
محكد؛ورا؟ميء فبأي واضحة، النعم إن يعني؛ القرير، ئكيإإ،ه مبما ءات أي نؤ 

رقمخليلا®، متخذا كنت، ٠^٠ ه؛ الئي نول ياب، الثني.، أصحاب كتاب الخاري• أحرجه آ ١ ر 
(.٢٣٩٢رنم)نهنئ، عم فضائل من باب، الصحابة، فقائل ئاب، وتنلم: (، ٣٦٦٤)



٢٧ائق1ءاثثواصونسائ 

أنتاوتعرف جا، ونقر يعمه~ ~أي؛ اش بالأء نعرف بثيء، لا؛كذب الجواب• 
منأومحع اممب عقو بأن نومن ولكنتا سكره، حى تعال افن ذكر لم مثصرول، 

ونحبالتواد\ن ومحب عبده، نوئه محب كريم عفو ثازقرق\ق افه وأن ذنوينا، 
ويكرأ->يؤلما< من هميه ثوبؤ ئرحا أئد ®فه ه' الئي قال حتى اكلهرين، 

محدهاوللم فطلتها وثرابه، طعامه وعليها ~صعها~ واحلته أصل ملأة ل الرجل 
شجرةمحلل ق فاصطجع منها، قايس أحد، حولة لس الأرض من ملأة ل وهو 

فأحده،، O^^Jljمتعلق ناقته بخطام فإذا الحياة، من بمن أي• المؤثر، ينتظر 
شدةمن نكن عنوك، وأنا ري أنث ؛يريد! ردائ،ا،*روانا عبي>ي أنث، ®اللهم وقال؛ 
عدهسوثة يزحا أشد تعال قافه ريلئ،، وأنا عبل'ي أنث، اللهم فقال؛ أنطأ، الفرح 

العال؛ن.رث، يا علينا ثب اللهم بنانه، الرجل هدا من 
تألأءه•ا-إتثفي ذك، يق، أنم تعال؛ ئؤيه ينجر 

-راز٠الئورة تثم تاارحن;خب[، إلأ،ترمه ١^^، ذى ه أنم ^؛؛٢^ تعال؛ يال، 
اّمإن حتى باممه، الإكه أعظم ء،جلوما افه بركة أعظم ما أي؛ العظمة، الجملة 

تكون؟ماذا اطه، بم يقل؛ ولم دبتحه ان إنلودح أولحرمها، الدبيحه مجلل افه 
يةولتأن وئيى يتجها لوثنى، حتى البدن، عل مضرم يجسه، حراما مثه تكون 

ثجتة،لأما لاإكلأمس١؛ سحها أن فيجن، البدف، مسد حثه، لحرام، فهي اطه م ب
[،١٢١لالأن«<ام: ه كنى نإقهء ءقه أم أنم دؤ ؤ بثا تدقؤ\' ولا ؤ تعال؛ افه قال 

فاسدوضوء العناء! عندبحص فوصونه ينم ولم إذاثوصا الإنسان فاننلرالبمركه، 
العلم.أهل بعض عند واجبه البنمله لأن يعيده؛ أن ولأبل• 

قباب، التوبة، كتاب، وثنبم• ، ٢٦٣)'رثم التوبة، باب، الدعوات، كتاب، الخارتم،• أخرجه )١( 
الخصءلالتوية،روم)؛؛يأ(.



لق1ءاتال،طبالفتوح ٢٨

يكونماذا يسم، ولم فينميه والطائر الزاحف الصيد الإنسان يرى الصيدت 
البدن.عل مضرم ثجثة، ميته، حراما، يكون الصيد؟ هدا 

جئنااللهم اف، رربنم وقال؛ زوجته، جانح يمني! أهلة، اتى إذا الإنسان 
هدامن ينشأ الدي الولي. لهدا خمايه هدا كان ررهثثاء ما اكيطاJا وجني، اكايط١را، 

M:أئله، أن:ائ أنائ ^١ ص أن و . ١^٠ ه افلان، من ١^٤ 
بييخئنلإتئة\وُووجم، الئkان الثهمجباك، لأنم 
وثئسزولده، لحإية وشهالأ يمينا ينعى فالإناذ ٢، بخا،ار ثتطاة يصؤْ لم دللث، 

حسن،ومن رحمي، ءكوآلآلأؤئ؟أ اومحول من الدواء هدا وهنا ازممرة، الدراهم 
وجي،السطال جسا ١^^ ١^، يانم ر) ١^١، الشيطان من كمحميه فهذا تهل، العمل 

أتمقال: ولهدا عثد اف اّم بركة عر  ٥jjs^١ وكل نزءثنا« U اقطان 
مص الإكرام هل م.الإكرام، الظة ذي أي! لالرحنس ه ^؟?؛۶ أم ذك، ره 

قالئع؛، - -أيصا وهو عكقل ؤبملم ومحرم ^٢ فهو كله، بخرم؟ هو أم بخرم 
مكوتو0هبفي ي، ^^-^٠ ُّنهم~• اجعلثا "اللهم انق أصحاك، ق تعال اممه 

عجليكرمه وص الإكرام، تجس من يكرم والإكرام، ايلأل لهوذو تسرج:ه'آتا، 
وكزمه.بمنه منهم و\،كإ افه جعلنا الصالخوذ، عباده 

الرحمن.سورة تكهي ويه اشر، ل قراءتنا تنتهي هنا ؤإل 

النكاح،كتاب وئحبم.' (، ٦٣٨٨رقم)أهاله، أتى إذا يهول، ما باب الدعوات، اJخارىت أحرحه !١( 
(.١٤٣٤رقم)الخملع، عثد يقوله أن نحب يما باب 



ارإقاءاثمراص،سائ

الأساة

ظاسةاسمامنحسهامم1دلأ:- ١ 

الإعلأْكالؤثسات يعص تقوم الربؤية الوصائل سعض سعلى فنا الثوال؛ 
المانحىقصص يعص محكي إسلاص بماس هائمة كرؤية فتديو أملام بإساج 

ما،الصعاو وتعلق عليها، الثاس إئال س جليا أثرها باق ومد الإسلام، ومثاهم 
منالإعلام تثه نإ جزئيا بديلا الوسائل هدْ يعثر أن الئيخ فضله يرى مهل 
والفضيلة؟الدين اد فمن يعقبه وما وحم 

سوتصكه فيها أن حزجت التي الأفلام هدْ أن شك لا ابمواي،• 
الأخلاق،هدم ناشروه به يريد الذي الإعلام ل يشنر مما منسية كم، وفيها وجه، 

الدينس ممرا لأن الأخلأق«؛ ررهدم ت محول معنى يدركون ولحلsiلم والعقيدة، 
هناكت يعني وانحهئتؤ، أحلأيهم مدت الدشوتى- ق ميا ~ولأ نث، مجا يثاهدوف 

الأفلام،هدم يمتاهدة ابتلوا ملؤمجوف ثرعيه، كثالت، س مثحرجول أناس 
أتكلمأن أحب لا حد إل وصاروا باش" "والعياذ كاملا منخا أحلامهم فاسلحث، 

لأفع،ةل~ باش ~الإيان للعقيدة هدما تكون كيف، لكن واضح، وهدا أنتع، ما 
عقيدثه،ينرى ذللث، فان المحرقة؛ بالثهوايت، وثعلى الثهواُتج إل مال، إدا اف الإن

باش—.—والعياذ وثدهب الحقيدة فتئنئ الشهوات، هدم وناؤا محه ؤيكون 
فهولا، أنش1ةوا؟ ممن هل باء نلأتت إذا الإناث ^آ، اكلث، 

الخو.امتغ بالقر ملاته ؤإن الئؤ، امتغ با-قر ملاته 



اق1ءاتاساص

هذهأن بقي لكن مفيدة، أما شك لا أحويا عنها مال التي الأفلام فهدم 
ترصأنه مع ن فمثلا: اطهر، وراء فيإ جلإ عنده ليس اصطنعها الدي الأفلام 

مذأحاJا أن يتصور أته مsكئ لا الفيلم هدا شاهد إذا فالصبي المانح(، )محمد فيها 
الإسلاميطل هو الماح محمد أن ويهأى المايح، محمد من أعظم الإسلام أيهتال 

الصحابة،أبطال من وأشباهه الوليد بن خالد عرض ؤإن مشكلة، وهده الوحيد، 
ئشكلة.فهي أيا، يهب جواز لأرى الصحاثة لأن أيقا؛ مشكلة فهي 

التنصيصدون وأءدائهلم السلمي ييذ معارك الأفلام هده ل لوءرصت1ا لكن 
لولمالأفلام هذه حتى حثرا، لكان النفوس يه سملى لا حتى معم؛ نحص عل 

الكواكت،س الكون ق يشاهد ما عرصى عل وكانت، الوصع هدا عل تكن 
أيصافهدا وعثرها؛ الأتبار من الأرمحى ق يشاهد وما والممر، والثمس والثجوم 

التيالكلإرة الشهس، س الماصي الأمبؤع ق شوهد ما —أيقبما— ولوعرص طيب،، 
إلالثالثة الثاعة ص الأحياث ب وامقاصت زآثا، مكم والعفي اممزيت، 
القزقمن يقاهدوثبا والئامحس الثمن، نور طردها حش السائمة الساعة 

وبالآلأف،الشرق جهة س لكنها اإؤؤوس، وفومح، والخنوك،، والشإل والغرب 
تتهاوى.بالعشرات ولا بالمئات لست، معه وحمامة هو كلمنا من حسمتا 

الررأيمظنا يقول؛ حتى كثريا، عل يبمس بغئها يصطدم لا يقول،؛ لكن 
مستمث.بزى ^١ أن وظننا نأينا الدى 

لالملت،ّورمه "محويما يكون ما أعظم س لصار لوعرض المشهد هدا فمثل 
نحصصأن أما الأشياء، هلءه مثل يستممالوا أن الأفلام أصحاُت، جوس ذر 

بهلولةأعظم أحد لا أنه الهلفل يقلن حتى الصحابة بعد المتأحزة العصور ق فاج 



٢١سءاثموالتمز،سائ 

الطلب،عد بن وحرة الوليد بن خالد ينسى هذا لأن ثراه؛ لا هدا الرجل هدا من 
الأبطال.مى وغرجما 

•♦هصى••

^رضوراممثءالأضاحامياص1ءأ٢- 
وعندماالزواج، حفلاتر بعص ثحضؤ تقول؛ أل، تالأخوامت،، بعص السؤالت 

حكمفإ الغناء، ثنؤع ولا الأفراح قصر قثاء حارج إل نخرج والغثأء اتجل !يدأ 
الناذ،تة؟والمحات، الأشرق بعض بتزريع كا إذا وهل ذلك؟ 

الأموومى النرص ليال 3، الدف ْع الغثاء أن يعلم أن بجب أولا؛ ابواب؛ 
جاءُث،الدىتسوُإلأؤقواحد؛هلا ^j، لا؛الثل، لكن؛1^^، الطئو:ة، 

الكانعن مام ولا ينكر ولا وملم— آله وعل عليه اض —صل اللمي به وأمر الستة، به 
ابوافإن أولا، الإنكار مى يد فلا طبول، أو موسيقى فيه كان إذا لكن هوفيه، الذي 

أمكنإذا الممر من حش الخروج الأحثن مى ثم المكان، من الخروج فالواج1، 
أنتعلم المدعوم المزأْ كانت، ؤإذا تلجيجزإ عل أصزوا الذين هؤلاء ثبمجر أن 

هذا.ق ويعت، وين. إلا ثدري لا أحيانا لكن أصلا، يذم، فلا سيكون هوا 

لونطلوب، جدا، طثي هذا الناس ١^^ أو الناس المحات وثونيع 
الدعوةيتوجه؛بْلاهة الثاس بحص ورأيت اممه، ثاء إن علميه ويئكئو0 المكان، نفس 

شريطا.أو محيبا فيها ووصع 
••ؤسلأى•*



_IluUIIuUL2J ٣٢

حفارضةامبلإنيسر؛امجاء:٢- 
صلاةإل ثآق الأحيان بعفى ق ت افرين للمُالننمه موال هناك الثوال! 

الغربنريد ونحن العشاء —مثلا— تصل الخإئ درى مديم، جع ينه ادرُتا 
نريدوتحن ركعات أرع ييمول لأمم إشكال؛ ق نكون الحالة هدْ ق تآمحر، •ئ 

غيُسا؟أو ونحات، ثلاث 

المغرين،،ينه معهم ثدحل أنلث، وحلهات قيها، إفكالاتر لا هدم الحواتت 
وملم،التشهد، واهزأ اجلز لالثاJعة الإمام قام فإذا ركعؤ أول من دحلمثر فإن 

نلمالثامحة الركعة 3، أذركثهم ؤإن العشاء، صلاة من بش في،ا الإمام مع واذحل 
^١،وهلم بركعؤ دآز؛ا الئالثؤ الركعؤ ل أدركئهم ؤإن ثلاثا، صثث، لأيالث، معهم؛ 

اهماء إن — هذا ق ولاإشكال، هوالخل هذا 

••هصق(••

-٤

محلى3، الأحطاء، تصد ولينة إقامة عن عبارْ منجودْ عائم هناك الئوال؛ 
وعندماحى، عاثلث، مثلان يقال الناس أحد س خطأ عندمايع —مثلا— لجالس اس 

حقعل يكون هل نيقال! الثضه، ق مصل ثالث، شخص إل ثنانغ عئدث 
لأ؟ذاالآئإفيهذا؟أم 

3،والحيله موال، 3، أذحمحا ذائ،~ اف ~ثارك موالان هدان الحواب؛ 
العأJإUفيهايركه.

قال:إذا أه أشنع إف يعني: باتاطل، اّ أكل من  ٧٩فأرى الألأل: أما 



٢٣الأق1ءاثثواصوز،سائ 

كلمن يكون السهو ثيء؟ بأي حى، عليك قال! اطه، عبد اممه وهو محمد يا 
يكونريإ اف، عبد واسمه محمد اسمه لن الله عيد يا قال! الذي مس وربإ إنسان، 

أكلمن هدا أن فأرى عليك، ؤيصحكوف حى عليك يكون أن أجل من محصيك هنا 
محهلأشك1رألألإوأحوط.

أحد٠^١أف ورأى نحص بينهإ بمبمئ أن اصطلحا ثم شخصان تاؤغ إذا أما 
بثرط!بأس، به يكوف ألا فأرجو ؤلمة، صغ إذا إلا صاحته يسامح لا وأنه ظالم، 

بعفيق يوحد كإ اممه، حكم عن بدلا يكون أو الإلرام، وجه عل هذا يكوف ألا 
اكاتل؛لأنساي/لأبجو

سطاXيم تم . عهداآ>سمحو ض لنزاثقرآن إن ؛ نذيقوو ض ١^٥ ه~ 
الثسولعن حاء الخال القرآن رسم إن فيها! يقولوف شبهة هناك الئوال! 

-ثلاعتا هناك إن فيقولون! متمط، الحال الرسم موجود والأن مقل، تر عه 
لأنالند؟ فكيث والثاء، والتاء الباء حروف عرض كيفت محضية ق باق— والعياذ 
كذلك،يكن ه افه رسول عل يزل وعندما وشكل، ئنمط الحال الرسم 
الأحرف؟هذْ ين ميزوا كيف فيقال! 

كالأونإة،ئكئوثا ول لم لَالقرآف إن فنقول! هزلأء، عل رذ أولا! الحناب! 
مصحرف هناك ليس إدن —بالصوت— نزل؛السعلع القرآن مكتوبه، نزلث التوراة 

كتبوهحينإ ههئيبمفمحّ والصحابه كتانه• ق النفلر يمي فهوكلام مضل، أوغر ثنمط 
الوقت،ذلك ق المعروئة القواعد حب كتيوه الموحد( )المصحف عثإف عهي عل 

قالوجوؤ الوصؤع ص عل هي ولذا الوصع، هذا عل الوقت ذللثج ل وهكب 



لق1ءاتاكابالسرح ٣٤

فالصلاةعندثا، ادروة القاعدة تحالفن القاعده هدم أن نجد ولهدا اكاحف، 
القاعدةحب بالواو، والربا بالواو، والركاة الصحف، ل بالواو ثكثب، مثلا 
الواوبدلها،وهده محذوفة، ، الألففيهإ أن نجد والزكاة الصلاة كدللث، عئدثا، الش 

هلقنيثوظ*.' العلمإء احتلم، ولهذا للاصطلاح، خاضع فهذا محتلمه، ممر0 وأشياء 
أنبد لا أم عصريا، ق الموحود الرسم عل الأن المصحم، ^_، SJأن بجور 

أقوال:ثلاثة فيها المحائ؟ باونم 
نحن.رنمنا حنس، عل أن بأس لا إنه الأول،: القول، 

لأنوذللث، هو؛ كإ الرس، إبقاء بجب ؤإنه مهللئا، يجور لا إنه الئاف• القول 
القرآنإبقاء فالوا■ص، لأخر، بلد من عئتلفئ، الخهل— ~يعني: الثنّوق القواعد 

أولا.حاء ما عل محرما 
صؤنكتبه يتنلموف الذين للصعار كتبناه إذا هوالممصيل: الثالّثج: القول، 

ءرأ)أةيئوافإذا لانزمحا، الص لأن اللفظ؛ كلأثغ؛ُوا عدهم؛ ١^ القوض 
أنباس فلا للنحيم كان إدا فيقول: مثلا، الصويتج قواعد حمن، يقول الصلاة( 

القولوهذا يجوز. لا فإنه الكبار؛ من للتلاؤة كان ؤإذا الأو، الموجود بالحرفته يكثن، 
وهوالممصيل.أحن، أنه شلث، لا 

••©صيء•

الإدأن؛دطءالأس1حشاش:٦- 
الأثاحبدظء يدأ راك،نا والإuم حا٤ إذا  ٣١ل كبة زيل محاك القوال: 

الركعةهذه ثعكث فهل وهوئأ؛٥^٢، الإمام يقوم ثم العفليم، رئأ سبحان يقول: ولا 
صحيحة؟غخ الركعة هذه كانت، إذا الصلوات يعيد وهل صحيحه، 



٢٥سءاثثواصوزاسائ 

هذاالصلاة، بداية من ركعة، أرل ل يقال الأمخاخ أن يقلى هو ابواب• 
الواجن،رك لأنه الثهو؛ تجده عاليه أوجثا إن للئهو، ينجد أن عله بجب 
قام،وهو للإحرام يكمث دام ما صحجه وصلائه العفليم، وبأ تبحاف وهوت 

ثيء.ولا عله إعادة ولا صححه، فالصلاة 

•♦محسى••

محيها:لؤيادة الآذ،دام آذان جرءض قطع حم ٧- 
يجعلهاشكلها أن بحجة والماعز الأنعام آذان من حزء قهخ حكم ما الثوالت 

سحرها؟ويزداد البح، ل مرغوبة 

الذيالموضع يتنج أن بمعنى1 يولها، ألا بشرط بدلك، بأس لا ابواب• 
حفاظايالومم؛ التهام أن لثا جاز ولهدا قاثأ، لا حش منه بمثع أن يريد 

ثضح.لئلا علميها 

••ؤمى••

-٨

4يثاء من :ييتم، أنبك مذ -بمدتما لا إك ؤ الآية! مش ما الئؤال: 
العيد؟إل أم سبماةئوةت\ك افه إل يعود هل ه تئآء ؤس وةولهت لالقصص:آ'ه[؟ 

يجن،الخلق، هداية عل حريص عفييأللقكْؤقلأأ الثسوز^ أن مسيرها الخوابح! 
وهوواحد ميء علميه ليسإليه، هذا ولكن الخلق، حمح به تيثدي أن عثيألصلأْؤئم 

أخرى;آية ل قاو ك،ا ٧، علميه فليس الخلق هدي أن أئ شل، والدعوة اليلاغ 
مثلها:هذه [، YUT:s_،Ji]ه دقآء مت يهدى أق وقوكن هو>هن هك ءؤلإس 



لقا«اتاك1د،اهمح ٢٦

هناوالهدايه ]القمص:ا'ْ[، من بمدى أثم لميكمى مدى لا ؤإ،ئا 
تتمال ثاو كإ الخلي، يدل . الثٌوو لأف الدلالة؛ يمعى لا الئومحق، بمش 
لالثورى:آه[.نمتموه بنير ^٦١؛;^؛^ ^٧^٠ 

أنعل ص ابن غايه حرص ولهذا مهثديا، الإساف تبمل أن محدْ ليس لكن 
كلناطالب وأبو يثمكذ، ولم التوحيد، بكلمة طالتؤ ش لنمه تعال اش بجم 

بقولهعنه ويدب محوطه فكان ءقيآدقأثْوآلثةم للؤسول وثمحر اياد من له ما يعرف 

وفعلي•

فشثإثدي، أن عل -ثريتا - وسئم آله وعل علغ اضُ -صل الئئ وكان 
لكأخاج يه افث، إلا إله لا م: عأ، ررأي له: وقال الموُت،، سال ل وهو إليه 

فكاذسوء، كله القوء وجليس قريش، من رجلان عنده وكاف ، اف" عئد بما 
عبدملة عن أرعب له؛ يقولان وهما افه® إلا إله لا هل؛ ١٠له^ يقول الثّ-ول. 

ملةعن أترغب إله، ومناة إله والعرى إله اللاث، الءلاو>ا؟ عيد مله هي ما المطف؟ 
أحناللهم —• المهلل—، عبد ملة هوعل باش~أ —والعياذ قاله ما آخر المعلل—،؟ عبد 

عبدملة عل هو قال: حانما- أحن اللهم حاشا، أحنن اللهم زبؤ، يا خاقنا 
ادد،،ورأنيقوو:لأإلهإلأاله.

حصل؟٠اذا أتدروو 

اف،عند له وسغ عمه كائا بالمعروف، وفاء الناس أسد س هؤ الّ؛ي، كان 
بالله——والعياذ دماغه منهإ يعل نار من يعلان وعلميه نار مذ صحصاح ق فكال 

الإي،ان،كتاب ومسلم (، ٣٨٨٤رنم)طالب، أن قصة باب النانب، كتاب البخارىت أحرجه )١( 
٢(.رنم)٤ اه، إلا لاإله نول الإبجان أول باب 



٣٧ائق1ءاثثواسمنسائ 

أشدوصاور0؟ بطنه ق بالك ما منهإ، ينل بدنه أعل ودماغه وجليه ل وهما 
يعلناو من اح صحم ق فكان العافية— اممه —نال الناو إل أقرب لأنه وأشد؛ 

منالأنفل الدزك j لكان ك رلأ ١^ قال الأدين،  11يناغه منها 
أنةم U لك ثاله ءك وقال: جزع قسن\3لأم' الثّول النار«اا؛ 

اضبمدر هوراض الله، مدر من لا وامتناعه، طالبا أثى فنل من جؤغ أي• عئلثاُ 
ع1كاا،.انه لم ما لال2، لأنتثفزل وافه ررأما قال: فلمإ شك، لا به 

انثخْااكىزو؟
ئمذ ا0سنمحوا  ١٢^؛نأك لي ؤتاكى الهُت،نال: أنزو 

ثم[، ١ لالررة:ّاا ه للحيي أصحنب أمم لم بمّنك ما بمز ثن مةن> أول ء٤امآ 
منرسول امتغفار — تتعجب —لا رمول امتنمار ورد آحر ثيء عن اطه أجانمح 
ألآب_هإم؛هين وماَكث>آفندار ؤ فقال: عنه امم4 أجاب لأبيه، العرم أول رئل 

لأوأياؤهيتِ إ0 منه  IjOه عدو أئه> ق! ئتثأ ثلثا ءاثاه مهدة ءن إلا 

لاينل،وهو U^، ئائنا أوأصد أقارينا من أحدا أن ثبما إذا ك محوز لا ولهدا 
آمنوا؛والدين الني. طريق عن لخرجنا يعلنا ولو له، افه لتغفر أن محوز لا 

لأْكاهمأقثرض آزمماوا :١^١ ٌ ِشم ؤت١ك١ى يقول: ، ٠٥١لأن 
-يدلهمالحي إل الخلي تندي أن يسطح س فالثّول ١[، تاكوة:م؛ ه ؤن أول، 

توفيق.هداية وهي تبمثدوا أن بمسطح ولا إرشاد، هداية وهي عليه— 

كنابوم1لمت (، ٣٦٧• ) رنم طال_،، أي نمة باب الأمار، منام، كتاب، اJخارىت أحرجه ( ١ ) 
ثفاءةالثيهلأيطاو،،رنم)ه•؟(.الإي،ان،باب 



لت1ءاتاساباإفمح ٣٨

■ميئجلالله وهو أحد كل وفوق ءفيبآصْأئم الرسوو فوق، هو من بيد فالأمر 
بحانكافئ ابنه نوح كافر، منلم؟ أم كافر أبوه إبراهيم الخلق، عجائب افدإ سبحان 

العزم،أول من كافر من حرج ورسوو العزم، أول، من رسول من حرج كافر اف'إ 
,هدث فيمن اندئا اللهم قدير، ثيء كل عل وأنه ءغ؛جل افب فيرم بدللثج للن، ليمحم( 

••©صى•*

^^،نيالأدسسضةالإسثء:٩- 

يكونهل الامسنماء صلاة بعد الرداء قلب 3، للضابط بالتحه الثؤال؛ 
الخزنة؟أو لوداء، دة الشاغ 

التين،عل لأما اوداء؛ مثل والخزوه للئداء، بديلا ليس السءاغ الجواب• 
يدخلفلا يالعإمة، س الثمول عهد ل أشبه الغرة لا، الغره لكن أيقا، والمسني 

يدين،.ا ق 

لأثامخرٌااصتب؛- ١٠
بنتهأمحمإء وحديث، ٠  ١٣٠٢^أم حديث، ق ذكرها ورد الي الحالأيتخ السؤالت 

المعاريصأم الحمش الكدب الراد؛الكدُس، هل الكدمح، فيها محور التي يزيدُ 
ممدة؟ودرء مصلحه عاليه يقاس هل حميما كان ؤإذا والثورية؟ 

(،٢٦٩٢)رنم الناس، ين بملح الذي الكاذب، ليس باب، الملح، كتابه (أحرجه )١ 
(.٢٦٠٥)رقم منه، الباح وبيان الكذب تحريم باب والأداب، وانم-لة الر كتاب وتنلم' 
رقم١^!،، ذات إصلاح ل جاء ّْا باب والصالة، الر كتاب والرمذي• ٤،  ٥٩ل٦/ أحمد )؟(أحرجه 

(١٩٣٩.)



الأقاءاثرثواصونسس

وهي!ثلاث، ل الكذبج الخواب،ت 

ا>ب.الأدق: 

والعكس•روجتث ْع الرجق حديئ الئاية: 
وغمؤ.هدا ق تحوز الئوريه لأن الصريح؛ هوالكدبح هدا يقول: العلياء يعص 
ثلاثكدب بأنه يعتدر أنه إبراهيم قال كيا التورية الراد إن يقول! من ومنهم 

يقوللا الحرمحتج ق حتى ثوريه، إلا يقول ألا والاحتياط ثويية، كلها وهي ٠، كدباتءر 
طافإي بن عيا مع المبارؤة أراد ود بن عمرو إن يقال؛ ولذللثح ثوريه، إلا 

لرجليترر يم رجل أي• اياررْ، ًللبوا الصمان التقى إذا والارزْت لأتهمحن 
ليئارزود عمروبن حرج ءل،ا لأصحابه، الدلة حصلت، أحدهما غلب إذا لأنه ما؛ 
وقال!به، مماح هقؤهقتئ بالدكاء معروف طاو_، أي بن وعل طاو_،، أيى بن عل 

أحداأل أو أحدا، معه أن محسب ود بن عمرو فالتمث رحااين! لأبارز حرجت، ما 
طيبةتورية هد0 عليه، وأجهز رقسه، عل طالب أي بن عل صزبه التمت، فليا لخمه، 

الحرب.وق 

وتقول!بينهيا فتصلح متحاصم؛ن انمن رأيث، إذا الناس، بين الإصلاح الثالثة! 
آخر.شيئا وثتوي ذلك،، أشبه وما بحم، إلا يدكزك لا واممه لا 

عليها،ب لا؛كل. عاليها، تكذ.ب أن فاحدر روجته مع الرجل حديث، أما 
عنوتسأل ؤيالأ، )بلموئ وهو ريال بألف هدا الثوب اسري>ت، أنا واف تقل! لا 

ه،ث1تفيا ندا إئث<َةاى مج ح مذكمننا باب القرآن، بر تقكتاب البخاري; أحرحه )١( 
١(. ٩٤رقم)فيها، منزلة الخنة أعل أدنى باب الإيان، كتاب وئنلم• (، ٤٧١٢رنم)



تكدبفلا الضد، محصل مشكلة، فتحصل ؤيالأت، بعثرة وهو السووا ل قيمته 
ذلالئv،أثمه وما عئ، غالية وأنت، أحتالئ،، إق ت تهول، أن بأس لا هدا، احذر عليها، 
لأحدJه؛ذلاهر٥،الحديث، -هدا حدثتها لو نبيا، محدثها لا وأيصا أيصا، كدللئ، وهى 

الئويثه،بذلك اراد أن أعلم~ ~واش فالفلاهرل يوم، كل عليلئا تكذب صارُت، ئم 
القصوى.الفروؤة عند محوزإلا لا الصريح الكذب، وأن 

إلهلا أن أشهد ويحنيك، ربنا اللهم ونبحايك، العاين، رب، فه والحمد 
إلياللج.وأتوب أ١سنفئك أنت،، إلأ 



٤١سءا1>ابعواصونسوائ 

Hشءائىا4اصن4ذ،ساض
نحى-— =، 

ؤإمامالئثى حائم محمد، بينا عل ونئم اف وصل العايتذ، رب اف الحمد 
بعد:أما الدين، يوم إل باحان بعهم ومذ وأصحايه، آله وعل المحن، 

سرالتي اكوح(، الناب مذ)لقاءات الئة يعد والثنعون الرابع هواللماء فهذا 
ه(.١ ٤ ١ عام)٩ نعبال شهر من عثز هواوابع الخميس وهذا حمس، يوم كل 

السام:اساحكام 

لمالقاء آحز اليوم اللماء هدا سنجعل فإننا امتحان، زمن ق الطلاب، أن ويا 
قكلمذلك عل وبناء العيد، يحد آعال~ اممه ثاء ~إن اللماء وستأش، الشهر، دا هق 
وأحكامه.الصيام عيججلمن اض يبمر يإ 

وفرفيص:ليسا٠ بن اثام مثالة 
لاإل4أن شهادْ هي• دعائم" "خمسة أركان خمسة عل يني الإسلأيي الديذ إن 

ومإرمضاف، وصوم الزكاة، وإساء الصلاة، ؤإقام اممه، رمول، محمدا وأن اف إلا 
منالثاية الغ ل عئؤثل اممه محزصه الأركان، هده أحد والصيام الحرام، افب ست، 

أولق أطيم ثاء ومذ صام ثاء من أن همادْ عل تعال اممه سثر ومن ايجرة، 
إلالصيام عن ينيل ولا ء؛ن، فرص رمضان صيام فصار الصيام، تؤئ؛ نم الأض، 

يهلعرفانه منتمتا؛ عجزا الصيام— عن —أي: عنه ينجز الإنسان كان إذا إلا الإطعام 
ءنكليومثك1ا.



لقاءاوااكابا،ئمح ٤٢

سرو>ائااصطم:

بشروط!إلا بحب لا الصيام 

الإّلأم.اك>طالآئو:

الهمغ•واكاوت 
النقل.والثاك; 
القدوم.والئاع؛ 

الإيانأ.والخامس: 
مائع.محاك يكون ألا والثادس: 

ِؤثئولا الصوم، علته بحت، لا فالكافن الكفث، وصية الإسلام الأول: الشرط 
لفيتىقل ؤ تنال: افر لقول المضاء؛ يلزمه لا فانه أسلم ؤإذا به، ينصح ولا به 

لالأمالتم'آاّسأتاه ماهت. لهمّ نفر يكثروال)،يثهوأ 

الصوم،يلرمه لا البلؤخ يوف الذي فالصغ؛ر الصم، وصدم اليلؤغ: اكال؛ 
حتىالصغار أولادهم يصوموذ الصحابةكاف وقد ليعتاده، يه يؤمر ولكن 

يتلهمح،ضء ~يضت به يتلهى العهن فبمئوثه الصغاويم، هؤلاء من ١^١^> إن 
الشمس.هزج حى به~ 

منكان أو يالختون، كان مواء النمل، فقد وصده العقل: اكالث،: 
ليسكلهم ضولأء ولا كلامه و ثيدي حس الكم بجخ كان أو حادث، 
شهردخول قبل حادث ق الإنسان أصيب فلو إطعام، 'عليهم وليس صيام، علهم 



٤٢ءامابعواصوذ،سائ 

الوجوب،أهل من ليس لأنه عاليه؛ ثيء فلا خروجه، بعد إلا منه يفق ولم رمقال 
للييوكاJلالئه الوقت،، ذللث، ق محمسا مما غرها مض ولا الصلاة يمض لا ولذللئؤ 

كلمهمهؤلاء لأن إءلعام؛ ولا صيام عليه ليس الكبيوة الس بلغ الذي وهو ثيذي، 
الصعار.بمنزله 

لكنعلميه، صيام فلا الصيام عن عجر فمن العجر، وصدها اكدرْت ت الرابع 
افه،يشفيه حتى ينتظر فإنه العادي كالرض رواله، يرجى عارصا عجزه كان إن 
أثرهأدكثاي ين سئرئعئ؟ آوعل نوبما صفان ت تعال لقوله يمضي؛ ثم 

الصوم،عن العاجز كالكبثر هسشثا— ~أيت لازما عجزه كان ؤإن لالقرة:ْح؛[، 
كليغطذ أن إما منكينا، يوم كل عن بجم فإثه ثرؤْ؛ لا.}ك مرصا والمريض 

ؤإذاعشاء، أو عداء عل محنهم أن ؤإما الواحد، اليوم عن الأرز كيلومن واحد 
غرْ.أو لخم من يؤلمه شيئا معه يجعل أن ءين؛عي، مُلبوخ غثر أعطاهم 

يثقلا لوكان حض علميه، صوم لا فالمسافر الثم، وصدها الإمحامه: الخامس: 
فلتمطن،المشمة من نؤع مع إلا يصوم أن والأفضل والفطر، الصيام ئوبين فإنه علميه 
لأسبايسح:يصوم؛ أن الأفصل يلنا؛ ؤإنا 

لأصحابه،ئراظ؛ اهزبموأ، إذا الثّولهكان أة الأول: 
ررحزجناده؛.بمنق: الدزداء أبو قال الصيام، علميهم شى مد الناس إن له: قيل حين، 

أحيياكاف إن حى مديد، حر ِفي زممحاف مهر ؤسؤ ^٥ ٤٥٤١'،اهه مول نغ 
بناممب وعبد افه. زئول إلا صائم، فينا وما الحر، مدة من رأسه عل يدْ لمع 

ززاءة«راا.

١٢٢رقم)المر، ق والفطر الصوم ل التضر بابح الصيام، كتاب، تسلم؛ "مجه أ' 



لقا«اتاااه1واالصوح ٤٤

أسهلهذا فيكون صوم، كلهم الناس لأن عله؛ أسهل صاو صام إذا إنه نانيا! 
يتاذىوربا به، بممري إنه حنث الإنسان، عل ميل القضاء لأن المضاء؛ مى عليه 

رمضانياي حتى الوقت به 

رمصارز.شهر فضيلة وهي الرمن، فضيله يدرك إنه ثالسا! 

فالأفضلولويأسيرة، مشمة نؤغ حصل إذا لكن الدمة، إبراء ق أنلع إنه رابنا• 
يفطن.أن 

والنفاس؛الخيص هو والمايع بالنساء، خاص وذلك مانع، يوجد ألا الثادس؛ 
عليهالكن صم؟١١ ونم نحل لم حاصث، إدا ررألنش المرأْ؛ ل السل. لقوو 

تصوم؟أن طزئها هل الخامل قائل: قال فإن \س 
ؤإنيصوم، أن عليها وجن، ولدها يصؤ ولا بموها لا كان إذا الخوابؤ: 

بعد.فيإ مطروتقضي أن فلها أوولدها، ننسها عل هشى كام، 
توأحكامه آدابه وبعص الصائم، عته يمسك وما الصوم، حقيقة 

والقطران؟والخاع والثزُب الأكل عن هو هل اف؟ الإنيصوم ماذا عن 
الصوملكن إنسان، كل ينتطيعه الذي الخلإ، الصوم هو هذا نعم. الخواب: 
كتبءامؤأ أفي؛بم ؤ،أنحا ثازقؤو\كت لقوله افه، محارم عن يصوم أن هو الحقيقي 
لاوقرة:'اما[،ه ثثقوث تئم ملخكم من أليي عل كما'محنت، أديتام ؛؛ ٤٥١٧٤

والككاح،والشراب الطعام ثوك أن لا زثه، الإنسان قل أن ا.لحكثه هي هال،ه 
الروريول، ييغ لم ررس بقوله: وسلم~ آله وعل عليه افه ~صل اللمي هذْ وفثر 

رقم)أه؟ا(.والصلاة، الصوم ترك ا-ةائض باب الصوم، كتاب البخاري• أخرجه )١( 



٤٥الاق1ءا1رابعوااتصساهت 

الصائمعل فيتاكد ٠، وائزابه<ار طعامه ينع أن حاجه ف قليس والخهل، بؤ والعمل 
ينمىولا يكدب، ولا أحدا، ينتاب فلا غرْ، من أكثر ادمماُتإ اجتناب 

أنالمهم والديه، يسب ولا بالربا، ي؛عامز( ولا والئرا؛، بالع ولايغس بالثميمة، 
بالواجبايت،•يثهاون ولا المحرماُته، حمح يتجثث، 

أنهؤإما مطلمئا، يصل لا أنه إما يمل، ولا يصوم الثاس بعص أن وانمبمث، 
يملولا كام، لأنه مردود؛ فصومه مطلما يصل لا مذ فأما الخإعة، ْع يصل لا 

وصيامهورسوله، ه عاص آثم، فإنه الحإعة مع يصل لم من وأما عباد0، أي منه 
ؤإياكميمحّّا أن ءء؛جل الله أسأل عغيل، افص هوموى الصيام ل ثيء فأهم نافمى، 

ذلك.عل 

وفيهو١"بمcإغ، والشرب الأكل فهو الحئؤ؛ الأموو مذ عنه يصوم ما أما 
ؤأستبجأوؤلوأ محأ أثث تكتب م١ تعال؛ اهله لقول الموامت،، 

هاؤؤ، إق ألهيام أقمإ ئد آلمم محت الأّؤد اثغل بى آلآ.بص ألتئ لي يبس حئ 
يغرب،أن إل ينسلث، أن الفجر له أن جنن من الإنسان عل فيجب، ؛;UA؛[، jiJ]؛

الشنز.

بشهوةالمي ؤإنزال وا"يءإغ، والقرب، الأكل محصوزْ؛ كلمها والمثطزايت، 
وخروجبالحجامة، الدم ؤإخراج عمدا، والمميؤ ذللث،، ض أو مبتل أو باسمناء 

بشروط!إلا مطر لا ذلك ومع المثطزايتؤ، هي هل0 والفاس. الحيض ذم 
يعني:شي، هدا بأن وقام بالوقت قام الإنسان يكون أن \ذثرأ!لألأو: 

رنم٣[، * ]الخج؛ ه ؤربمثيوإمك-أمحٍ ت تعال اف قول باب الأدب، كتاب خرجه أ( 
(٦٠٥٧.)





٤٧اممق1ءاسمواسمقسس 

٠.وتماه'ار اف أطعثه فإنإ صومه، محكم أوثرمحب،، قآكل وهوصائم سى 'رمن 
فصيامهنحتار غثر كان فإن للفعل، مريدا محارا يكون أن الراع• الشرط 

بطنه،إل قصد بدون الماء نزل التمضمض أثناء ول الإنسان لوتمضمض صحح، 
صحح؛فصيامه نائم وهو احتلم لو وكدللمثا مريد، غير لأنه صحح؛ فصيامه 

ءغ؛جلقال، ولهدا عليهم، وسيم عادة عل الله نعم من هدا كل احتار، بغيرّ لأنه 
ألميموثعفياوأ أدسن و«ءكم يئجد وق" أهمر مقم أثث ؤرد_د الصيام! ية آق 

[.لاومرة:هه؛ ه يشمحى وتلطنر ندم ما عل أق وشكيتوأ 
ئلاورإأمر.

للصائم!يثعي ومما 
لقوله!. البمح، أمر امتثال، سحره" ل ~أى• بحوره يزي أن أولا! 

٠.*سحئوالإولاثخوريرئ*ا 
يتنحر.كان فانه اممه. برسول ١^<^؛ أن ثانيا• 
ولهذالاموووث كانوا لأمم الكاص،؛ أهل محالفه أن:زى؛ذللأ، ُاكا! 

٢؛الئ٠حور®ر أكلمه — الصيام ق —يعني! الكتايت، أئل مايثا محصل ١١ه! الثي قال 
الفعل.والثحوريعني! الطعام، الثحوريعني! لأن 

وص:(، ٦٢٩٢)رقم الأيان، j ناسا حت إذا باب والدور، الأبجان محاب المخاري: أحرجه )١( 
(.٥١١ رنم)٥ يفطر، لا وحاعه وشربه الناّى أكل باب الصيام، كناب 

وئنلم:(، ١  ٩٢١)"رقم إقباب، غم من الحور بركة باب الصوم، كتاب البخاري: أحرجه )٢( 
(,١٠٩٥رنم)استحبابه، وتأكيد الحور فضل باب الصيام، كتاب، 

'١(. ٩٦رقم)استحبابه، وتأكيد الحور قفل باب الصيام، كتاب منلم؛ أحرجه )٣( 



لق1ءاتااكابالسوح ٤٨

الإفطار:•نآداب، 

سواءالشمس، غروب تيس الإفطارإذا يبادرإل أن للصائم ~أيصا~ ؤسغي 
-صر١^٠ كوو قد اكس أن فننه عر ؛، أو^LJالمغرب، يودف أولم أدف 
علومطر ؛، الفطراءرعجلوا ما بحم الناس يزان رالأ وملم-ت آله وعل عليه اش 

كوةعل ويحرصن ماء، فتل يمكن فان ض، فتل يمكن P فان أولا، رف 
بالإجابة•خري ذلك فان الإفطار؛ محي لاميا الئيام، حاو ل الدعاع 

أحممن.وصحبه آله وعل محمد، ثبه عل وتلمم اف وصل ا،لودد،، وافُ 

الصيام،كتاب ومنلمت (، ١  ٩٥٧رقم)الإفطار، تعجيل باب الصوم، كتاب الأخ١ريت أحرحه ( ١إ 
(,١٠ ٩٨رقم)استحبابه، وتأكيد الحور فضل باب 



الااق1ءادرابعوالتسسائا

الأساة

كاّامأةسط،وائزةونيأ١- 

روجها؟أمام 
عندأو زوجها، عند مواء محوز لا حرام، الثممون المرأة لبس لا، الخواب- 

لثنتهموجب يالزجاو المرأة وسبه بالرجال، سبه ذللثخ لأن الثوق؛ أوق النساء، 
حزجث،إذا المرأة لأن يآا.يا؛ المرأة من الحياء يمحو إيه ثم باش~ —والعياذ ُ  ١٠٥١

وليلكالحياء، عنها فيزول، واصح، ُيرن أفخاذها حجم يكون سا ومفبالبنطالون 
بفلهورتال لا كان فإذا جدا، نحجل عورته أحد يرى ما أول، الإنسان مثلا— — تحد 

هدا.عليه نهل 

يريدوفومن واليهود اشارى ومحدث الأيام من يوم ياف أن نامن لا إما ثم 
الحلي،بلون أتم،• ابلي•، شجه عل بنهللويامت، نحدثوا أن والمسلمير؛ر الإسلام إل الإساءة 
العافية—.اض —نال مماتا عريانة كأمأ صارت المرأة لمثتها فإذا أيما، وصمة 

••هيى•*

حمث:))نيثزممةممسدفا<ا:٢- 
لا؟أم حدسثخ، ^١ هل مكنهم* أمن قوم ؤعه ؛؛ 1x5ررمن ^١^ ٠١١

نزفولأ.ش،حنىالعنى،أو1ا ولأمخلأشدا الحزاب;لمىبخد.ث، 
لا.الحواب! الحرب؟ نأمن نحن هل يعرفها، ل الحربية؟ اللغة 

(.٥٨٨٥)رقم بالرحال، واكبهات، بالنساء، اكبهون باد،ت الياس، كتاب، الخاركا• أحرجه ( ١ل 



لق1ءااتاكابالفتوح

الحديثو٤وJالئ،؟ ^١٥^ ٥١١لك يظهر صاحب معك يكون أن يمكن ألا 
>ساوا.ولا معنى لا يصح لا هذا 

••ؤصق(•*

سهمئونمدسقضنيوضاتملإ؟:٢- 
نيالألم، وثلاثين متة مبمر عل بعدم من وتوكلث، والدي ول الثؤالت 

منزلقيمة ١،^^ وهذا وهوأحوها، عق؛م~ ~هي جدي سوى لها واريث، لا لعمته، 
كافل اك هدا أن ست، لن حسثؤ الملم، -بذا أعما, فاذا ام، أعه ثلالإ منذ يعه ثم 

'ق

عليويغ متراث، فهو سبيل" ~يحني■ وفا أنه بمثا لم إذا حسنا، ابوابا• 
الحميع،ُ؛رر نبيل أنه متعارف أنه تقول! وأنت، نبيل، أنه ست، إذا إلا ارأْ مثرامث، 

فهويشهد، أحد هناك ليس لكن نبيل، أنه والمنار الس ممار عرما معروف 
فإنملممميض؛ أنه دام ما للورية! نقول إدن سبيل، أنه عندهم بالأستثاصة معروف 

الوصؤع.ؤينتهي مجد، ع،ارة j وعبمل تأحدوْ ألا شب ل الونغ 
وزوجاته،أبناء، ورثته فيكون تول، وقد جدك بوى لها وارث لا دامتا وما 

أمنه.سة؛ ما الأن إل لأنه زكاء؛ عليه ليس المبلغ وهذا الال(، لهم الذين هم 

ءءَ 

-٤

عليه،افه تابؤ ثم قرصا ربوي يتلنا من شحص اقرض الثؤالت 
عند،وليس أحذ،، الذي المرض لسديد راتبه؛ من شهريا بجصم الثنلئ، زال، وما 



٥١ائقاءاضائواصونسائ 

أنإل يتدد أن ثيء عليه فهل البك، مل الخروج ؤيريد مدا المزض به سيئ ما 
اكزص؟ينتهي 

عاتافُ -صل الض لأن الئ:ا؛ هذا مذ يثوأ أن عله الواجب الخراب: 
منبمتمرص أن إما تنتطح، ما بمدر ؛، وموكلهرالزبا آكو لعن وسلم- آله وعل 

الربا.ينمط أن أجل من المك ويول وأصدمائه إحوانه 

هذهأحذ و البنك ئدامعة عل فايحرص ينكذ ٢ فإن نمثة؛ يدبز الهر 
حمها.يريد هذا، عل يوافى لا النوك أن أعلم فيا ولكن الزيادة، 

الذيالمرض يندد أن إلا عنه ؤيتحول البنك من يئرج أن يقدر لا كان فان 
وأصدهائه.إخوانه من ولوبالأسممزاض فيدي عليه، 

••)محسمى•*

اهلاجت4أع علىنذيرى ١^٥ ه~ 
ثمدأن الق أهل نحن لتا بد 'رلأ يقول؛ الكلام، هذا ق رأيكم ما القوال: 

معهم،ونفحك معهم، ونجلض وجوههلم، ق ونتبثم نصافحهم، للرافصة أيدينا 
وشحاوز،وسهم، يبما تمئ ما بئن ونصل ؤيزوروننا، ونزورهم إليهم، ونتحدلم، 
فيه،اختلهنا فيا وشحاور عليه، اJمفنا فيا ضاول ؤلياهم، نحن ونتعاول ونتثاور، 

قيبقى كل ستازل،، نحن ولا يثاولوا أن نريدهم لا والتحاور، التعاون بين فنجمع 
أنللأمة نريد لا لأننا وذلك والحوار؛ التعاون مواصلة ْع معتمده وعل مكانه 

فيه،واقعة هي الذي التمزق قوى يثمري، أن ولا ثعيثه، الي الئتات فوق سثتث، 

١(. ٥٩٨رقم)و.ؤكاله، الربا لعنآكل باب اياهاة، محاب ئنبم: أحرجه ر١( 



الأمةالأحر، للتنض يعضها وب لبعض، بغضها الشيمة تواصل أن للأمة نريد لا 
منانتشالها مسل ق وشحاور نتعاون ٠^^١، واقعا ثعيش لأننا التعاون؛ إل بحاجة 
أنالراففي أبما أرديت، فإذا يعقا، بعضنا سممز لأن يلغ هناك وليس ا،لرير، واقعها 

ئفيث،لكنلأممُظااا
حمعتط،أخطاث محموعة عن عبارة الشيعة مدهن، أن وحييت، ت قال أن إل 

الكبارالثق أهل عالعا؛ لعض الرلأت بعص ولوأحديا الشيعة، مدهب هذا ونيلت 
التلأوي،فيها لكان ومعروية، موثومة ؤّب ل الأثؤ ءا،ا:؛ وكإر مثلا حزم كابن 
مدمؤهذا وقالثات كتامت، ل ووصعتها خمنتها ولو الأماكن، كل ل موجود وهذا 
اكمارا*! نكون واف! قال! بلفغله، يعني• كمهم، من واُنجاعؤ الئق أهل 

هريزةأي سث، يبغ أن لأحد يمكن هل حطأ، الكلام هذا نقول! ابواب• 
العظيمةالأحاديث، هذه مل من الأمة وعل عليه به اض من ما مع برا، ولا علنا لا 

ائريتة,ئ طيمه رو0 ^^ث،-بما 
أوماكثب، عإ يرّثع وأن نفيه، ل ءغ؛جل افّ يممي أن بجب، هذا حال، كل عل 

£،.فيثن؛ljJاهدنا اللهم ردود كلام هذا هذا، يمكن لا ثريط، ل أش 
بجيزآئغيئوأ ؤ ظ: اه قال كا واح!،، أنه ثلث، لا الأثة احتاغ أما 

هدىعل ثيء؟ أي عل واجب، لكن ١■؛، **j؛؛،•"؟' ثرمإه وث" جميعا آش 
قلبالخبل بدأ ه آش بجض وآغقيثوأ ؤ الأهواء، عل هو ما وأصحابؤ، الس. 

علط،فهذا ثممى؛المداهنة، أن وأما وثريعته، هودينه اممه وحبل ه يقول• أن 
الرحؤغعلميهم الواجن، أن ؤئرون المبتد-عة، عل، يردوف قءعأممه العناء نجد ولهذا 

الحل،•إل 



الأقاءامابعواصوزرسائ

كم ْ -

*سروس،،اسوضاسو؟٦- 

قوأفطروا جدة، ق وسكنوا جدة إل ١ثاموا الشباب من محموعه الثزال! 
لهممحوز فهل أهطووا، فيه وصلوا الذي بعده الذي اليوم صباح ول رمقال، 
القي؟

لوكانواعاJهم، حرج لا حثنا أقاموا، قلأ غلط، مكنوا( ئ) القنير ابواب• 
يمطروا؛أن فلهم جدة، ل أو مآكه ل الحجاز، ق رمضاذ كل يقيموا بأن يرجول 

لزإذا أفضل المسافر صوم أن مل من سمث كإ ولكن مساقرين، زالوا ما لأتبمم 
تكذفيهمثمة.

••ؤصق(•*

!حفماتجماعيذ،1رر«ض1يىجهلا ٧- 
شروطا!المميات( ق محننا فقد ، ٤٣١ل أوالنلميان الحهل يصور هل الثوالء! 

المياتا؟"مع عل ~مثلأ~ يعمم هل لكن داكرا، يكول أن منها 
الشروطمذ فيها بد لا عبادة، كل ق الحظورات، كل ا>لفطراتا، كل الحواب،! 

يطلالكلام أن يدري لا جاهلا أو ناميا الإنسان تكلم لو الصلاة ق حتى الثلاثة، 
الإحرام.محظورات ق حش الصلاة، 

يتويرهل  ٤٣١لكن العبادة، هذه ل واحد خف ل يكون هذا قيل• فإن 
مذالطزهئن؟

كولأأما اشياذ، وح إذا أنه والمهم مثا؟ الطرفان نثوى أن يكن ألا مما: 
والئزبالأكل ي المساو أن صحيح ثلث،، لا ممكن ظلا فهذا يذكن؟ أولا يكن 



٥٤

هلثثأظ أؤ ئدنآ إن دؤا.خدئا لا وى قاعده! لوينا دامش ما لكن من؛؛rI،، أم 
ثيء.لكو شامة فهي ]اوةرْ;ا-حآآ[، 
وهلكثر،عقلي، أتنا اتست وقال! ه \لثّول ١^٠ الصحاثة أحد تل؛ ؤإن 

1مناّث؟نلادامُله:ضكاوجاخ 
متممي،أنه عل يدل وهدا هلكت، قال! يع1لم، الؤسوJا. إل ةيل1 لقد محلنا! 

كانانه هاإكشرُ قال: فنإ أهل، منئ نسيت اممه، رمول يا قال: ولهدا 
هلكثارة، عليه يدوأن لكنئأ —-^1^— ذلك، ، ۶٠٥الإسان أن لو ولكن متعمدا، 

حتىالكماوة، عليه فتجب ا-ةزمه انتهتر فقد حرام أنه علم إذا يعذر، لا يعذر؟ 
•عدر لك ليس هدا نقول: فعلح،• ما الكمارة هده أن لوعلمت، يقول: كان لو 

كافإذا يرجم أنه يدري لا م، حرام، الريا أن وهويعلم لوزيا مثلا ^١^؛، 
يعذر.للئ، ليس هذا نقول: معل، ما يرجم أنه لوعلم ومال؛ سا، 

••)محيى•*

محولااتسنس:قبل نذادن أذان نذافطرعلى سام حكم ٨- 
مبنىداحل وكانوا سمعه، من وأمحطز فاكل المغرب، أدف رمضاف ق الئوال: 

اليوم؟هذا يمضون فهل يعرب، لم الشمس أن اصح ثم الشص، يشاهدوا فلم 
كانواإن أطزوا الذين لأن ناذا؟ اليوم، هذا مقوف لا لا، الخزاي،: 

يروقكانوا ؤإن معذوروف، وهم المودن، أذان عل بتوا فقد الشمس يشاهدوف لا 

كتابومنلم: (، ١٩٣٦)رغم رمضان، ل جامع إذا باب الصوم، كتاب اJخارىت أخرجه )١( 
(.١١١١)ريم رمضان، مار ل الخملع نجريم تغليظ باب اكيام، 



٥٥الأقاءاروابعواصونسائ 

ميء٠عليهم فليس ايصا، جاهلون فهم بالأذان العأر٥ أن يظنون فهم التنى 
]اوقرْ:أ"حأ[،لثكأواه \ؤ مجنا إن نواحينا لا ثيء، عليهم فليس 

ووجدواطلعوا أنهم هرصنا لو مثلان علموا إذا لكن عليّا، وثع الإي له الحمد 
محبأكلوا أن بعد ظأب لم الشس أن لوعلموا الإمساك، عليهم بجب الثمس 

يلفغلوها.أن عليهم محنا أفواههم ق التي اللقمة حتى الإمساك، عليهم 
••هصى••

٩-

جاءت،مواصع هناك بأن علتا الدعام، ق اليدين رغ لضواط بالنتسه الئوال! 
والامتعالإ؟ا-ادمآنة ويوم والمهر للحج اليدين رغ ق الثنة تما 

أنسام!ثلاثة عل الدعاء ق اليدين رقع نقول؛ الحوابؤ! 
قه.الأدي تزثع أما ظاهت فهدا الثة، به وردت U الأول: الخم 

فيه.لارلإ أنه -أيصا- ظامئ فهذا بخلافه، الثج ^؛L، ما اش: والشم 
فة:اش، المم وأيضا والقمأ 

وارحمي،ا-ءفن,ل رب يقول! وهو يديه يرخ أن الثجدص إنسان؛؛ن أراد لو 
يدعه.هدا لا. نقول؛ 

رخلا لا. قلنا؛ الدعاع، ق يديه ا-لمتمعة يوم ق المقتلين، يرخ أن أراد ولو 
والأمخاةأغقا«را؛، ررالثهأ يقول؛ الأطاة والأ-مخاء، الاشثاء ي إلا 
رقمالقبلة، مستقبل غبمر الخمعة خطية ق الأسمتسقاء باب الخمعة، كتاب البحاريت أحرجه )١( 

(.٨٩٧)رقم الاستسقاء، ق يالدعاء اليدين رفع باب الاستسقاء، صلاة كتاب وثنإمت (، ١٠١٤)



هءاوااكاياا1سوح

ررالأهلمماوا،<رن.موو:
بخلافه.وودت الث1ه لأف لا؛ قلط: الامقاح، دعاء ق ولوأرلآأ0إتإ؛ةتك 

-صل١^؛، لقوو محا، ولا به القة ترد لز الذي الثالث المم مي 
عتدهمى بمتخص كريم، خمأ يمال بارك ربجم ررإف وملم~ت آله وعل عليه افُ 
يطلررالريل الوجل؛ ل الئي. ولقول ٠، صفرارار يردمحا آذ إي يديه رمغ إدا 

ومننهحرام، وثطممه رب، يا رب يا الثماء إل يديه بمد أعي، أئنث الثمر، 
لاوين رمع محي هذا لدلك؟!(ارأا. بمثجاب هأر ّا.مام، وعذي -مام، 

الدعاء.

••وصة>

'٠م ٠ ئ 

^بالعويمؤ:١jبالوحصاياهتأل؛- ١٠

لالغنل مثل: %-ّ؟ الأخد أم بالهريثة، الأخد أفضل: محا القوال: 
العنل؟أم أفضل، والثمم العنل رك يعني: الثاتيه، الليلة 

هلهذا: إل أصف، همه، عل محض كان إذا أفضل، الكثب لا، الخراب: 
أفضل؟أجما اس؟ أويخن اتارد، باتاء يشل أن الأقل 

٠:الرسول مول ل أذحل أن أييد أنا يقل: لا الماء، ينحن الأفضل 

رقمالشالة، متقبل غير الخمعة حطبة ق الأسماء _< jIjالاتقاء، كتاب، البخاري: أحرجه )١( 
(.٨٩٧رقم)الأسماء، ق الدياء بابه الاحقاء، صلاة كتاب، تثلم: (، ١ • ١ )٤ 

الدعوايتؤ،أيواب، والترمذي: ١(،  ٤٨٨)رنم الدكاء، يابج الصلاة، كتاب، داود: أبو أحرجه )٢( 
(.٣٨٦٥رقم)الاعاع، ق اليدين رفع باب، ١^۶(،، كتاب، ماجه: وابن (، ٣٥٥٦رنم)بابه، 

(.١٠١٥رقم)وترسها، الطبجج الكث، من الصدقة قبول، باب، الزكاة، كتاب، منلم؛ أحرجه )٣( 



٥٧ال،ق1ءادرابعوالتسسائ 

استءو

فهوأممل.الثاحن، \ذب 

فإذا؛، وحصهءار يوش أذ تحب افه ارإل اللب.ت رسول حديث ومزق 
شك.عل تسدد فلا بثيء لك الاه رحص 

••©صى••

١١-

ثديعأم لثاه ا-بالقيمة يدئع هل التجاؤة، عروض لركاة باشبة الثوال.' 
اليضاع؟ثؤلمة 

زكتعها بألف ائستها إذا مثلان الخاة، القيمه يدلإ لا، الخواب! 
ألف؛ن•

*•هصى••

 -\yطااسخأناضخاثداذايحل
الخوفيحل إذا الصوم، عند النار من الخارج الدخان حكم ما القوال! 

ممطئ؟هو هل 

بالبخورثهلتب إذا الناس بعص شنأه ما ايحدور بمي؟ كيث لا، الخراب؛ 
خياشيمهمإل يصعد الدخاJا لأن ا،لحفلور؛ هو هدا انتثمه، ثم انفه، إل جعله 
علالطف، لومنح حتى بأس، فلا سهلين، أن يريد ان إنوأما العدة، إل ينزل وربإ 

(.٢٥١رقم)الكاره، عل الوضوء قفل باب الطهارة، كاب سلم: أحرجه )١( 
أحمال)أ/خ«ا(.)؟(أحرجه 



لقاءاواااب1ب،الفتوح ٥٨

غثزصحح.وهذا سطيب، ما الصايتأ أن يفلنول الناس بعص لأن يأس، فلا وجهه؛ 
٠)محيى•  ٠٠

سىثاسأ- ١٣

كوفقو هي واض ظ اه صفات عن امملأ؛ ^١، ٥١جزاك !>^: ١١
هذهإن نقولأ أن يمكن فهل اذلل، صثة مثل منس، صمة هي للمحلوق بالنسة 

ثعل؟نقول! أم عهيجل اطة حا يئتص صمه 

مللهعغ؛قل وبنا لكن الثيء، عليتا ؤيصعب وثتفجر، ثمل نحن اُبمواب• 
عم،إذا — —مثلا كالعم، ثهقة، أن سثطع ولا به قنتص ململة ليس 

أوانيه،ويكسؤ أولأذ٥، ويصرب نساءه، يطلق ربإ طائشا، دصؤدا وصؤف1ا الإنسان 
الصفات،حمح أن تعلم أن فيجب يسظزمه، لا هذا؟ ينتلزم اض عض_، هل لكن 
عنالكلم محرذ أن لأحد محل ولا واحتة، ورسوله. لنيه افص أيقها التي 

يالنمهنمصا ولى لنا، يالنمه هونقصن لنا، التنمه نممحى هذا ان يحجه مواصعه 

شء،ثل.

عهؤجل!اممه فال كإ كإل، طه ويالشبة نيئ، حلى لنا يالشبة والةؤمث ا-بممثوت 
]الخثر:■؛؟[.ه آلتثأًئير ؤألجثار 

••)محصى••

إكمصامشاسئسهجو؛- ١٤
هليالشمه، ؤإما ؛الراتب إماناحر عند أعمل أن وأؤيد موظف، أنا الثوال! 

شخصينح أشتغل لكني محاييا، محلا أفح أن تمنع والدولة موظمج؟ وأنا محوز، هذا 



اسءاضائواصوذاسائ

يعطونكفامم محل لمح رخصه تهلثب او1دوة إل ذهث ولو أوبالنسة، االراس_،، 
وائ؟

تاجر،عند عاملا ئثتغل كنت لكن محلا، تفثح لم تةول~ —كإ أنت الخواب؛ 
التجارةق داخل هذا هل هذا، عن المسووله الخهات فاسأل كذلك الأمر فلوكان 

لأ1ز،فلأ1ز.قالوا: فإذا لا؟ أم 

ديوانأو ا،لوءكار(، نزون يصدره إنإ والنذلام ملمعة، الأمر هذا ل والبلدية 
حراما.سيئا تاكل لا مهلعمالئ،، وأطس، اسألهم، اإلوءلفين، 

فهذاورديت؛ن، أو فرث؛ن الرئاسة نمس ق تئتغل أنك تمصي كنت، إذا لكن 
الرئانة.مصالحة من 

وافهثزثثى، ولا يتوظم،، لا أنلث، عمد، عل معهم داخل أنلث، والمهم 
لالاتدة:ا[ألمقؤده يمول: سيْاةثوم\ق 

•سالأاثرة؛- ١٥

أحدوأنبل مال، عثدى فانا م؛لأ، فيها يرخيص بمدر لأ محار٥ الثؤال: 
وزارة3، امتثرت وأنا الربح، ل يزيل ثم فييعها بقاعه ويثري الأشخاص 

٦^؛؛؟هذا فقالوا: ١^٥، 
دراهما)؛، الأنيعطي أنه ا،لوظمن باس فلا يشرط، لا باس، لا هذه الخوابر: 

فمانما حم—، الثلمنؤ، أو الربح نصف وله ما ويتجر الدراهّلم ؤياخذ مقاربه، 
ظثه.



لقا«اتااسبالصرح

باثزتما لذ٧٤، بأس؛ فلا معينه بضاعة الثناء نمس من حددت و لو 
-؛!.^١٥ملث أنك هنالك ما غاية العمل، 

••0صى••

١٦ -

تقوو:الضلأة، تارك م عل ال،مؤ بالأدلة أنثشهد أن محن هل القوال: 
لأنهمالن->ق؛ شبهه أدحض مثلا ثم افه، يعيد ولا ء بثي افث إل __»_t لا إنه 

تعال،اممب وحوي ينكر لم إبليس إن يقول: يالماو_،، هواعتماد الإي،ال إن يمولون: 
رأيكمفإ تا، ١٦لالأءراف:وقال: [، ]^YAرؤئعزنك،ه وقال: حلم،، بل 

الأثهاد؟احدا

مألههالْ المزجئة، من ني ليس لاثكفز، إنه قالوا: الذين لأو لا؛ الحزام،: 
علئا ليس مْ أوثذ؛ الصلاة -ارك ممن يض: الئاز، فيها اخلف، الأدله 

حلما الإيإن إن وهولهم: خاطئ، الإرجاء مذهب أن شلئ، ولا الإزجاء، مذم، 
لمدلك وسمر اض، ويدعو افه ؤيسال باق مؤمن إبليس هذا نقول: لهالت،، اق 

يتمنهم.

واتوبأستنفرك أنت،، إلأ إلة لا أن أشهد ويحنيك، ربنا اللهم سسحاثلث، 
إلثك•



٦١الأقاءام|سواصونسائ 

صوونساضا
——

وصحبهآبه وعل محمد، ثبيتا عل والسلام والصلاة العاين، رب طه الخمد 
بعداأما أحممي، 

مئةوأربع عشر تسعه عام رمضال ئهر يعد من الأول الخميس هو فهذا 
الشالمتوح البايت، للهاءات امتدادا شوال، سهر من عثر الخادي وهواليوم وألف،، 

انه،يعد من والتسعون الخامس اللماء هو وهدا أسؤع، كل من خميس يوم كل بم 
والعملالنائ، العلم ؤإياكم يرزقثا وأن الكاءات، نبذه ينمع أن تثال اطه أل ن

يصثتة.عل اطه إل والدعوْ الصالح، 

 Jرضاي:اسمس اس٠رارث

لا؟أو الخم يموامم يمحى هل المؤمن عمل عن نتكلم أن بثا محس 
لكنالخم، موامم يامصاء المؤمن عمل يمحى لا اثه هدات عل والخواب 

إيإنهإيقاياإل يزدادالإنسان حتى المنصة، واغتنام الهئة محييي فيها ا،لواملم هده 
كايا،لوت إلا يكهي لا الزمن نل فان ؤإلأ الئالح، عمله إل صالخا وعملا 

علا>سثمثوا أي; ]اوقرة:أّآا[، ه منلئؤن وآثر إلا ثمننن ^3^ ةازقؤع\ق! اطه قال 
لعملمحثل لإ -تال اش ررإن قمذآئق: ١^^٠ الحسن وقال الموت، إل الإسلام 

أمشحئ وه ؤآعبمد ؤ ضال؛ قوله ثلأ ثم ١^٠-؛،، يوف أمدا دال أو أجلا المزمن 
آ'ضشهتسم:هو[«.



٦٢

افهإلا إو4 لا الدت من كلامه آخر كاف رامي الصحيح: الحديث ق وجاء 
الخة(<رُدخو 

ju ميم.ؤاثاكز نحتأونأ أن  ٠٧١١

حم،كل ز مئزوعه يزال لا رمصاو شهر ق الئزوعه الصالخه الأمال 
ت\زقرقاث:اف، قال ليلة كل نئزوغ الليل و القيام الليل، ي القيام لك ذض 

اشوقال [، ١٨— ١٧]الذاريأت؛ يتنيئزه م مجمذ ما ئض ين هللا ؤك>وأ 
مهامارق يعق آن عأ لألف هلا مهء ينهجن آيل ويى ؤ محمد لسه تعال 

أئكملث رثلئ< ؤإ0 معه: ومن الثى ل نتحاكؤئ\ق وقال [، ٧٩زالإمراء؛ محثمؤداه 
٢[.• ]النعل: ه معش آقن من رنلنيئد ريكم> وبممن أدذ مدم 

فقالواستعمارْ تعال  ٠٧١والدعاء الليل آخر ل الصلاة ق البي. ورعب 
نلثيمي ح؛ن الدئيا الثهاء إل رنتا رابزل ومثم~: آله وعل عليه افه ~صل 
بمتثمروس محأغطيه؟ يمد مى له؟ ئانتحيب يدعوف س الأجر الم 

الي،نادمحلف لأ ِص وند ^١ ووق«ام، -كز زذبم، اشبمئ، ختر:طلغ له؟ قآعفز 
رب،يا يقول؛ محيدعوْ الليل من اُبمرء هذا ل تعال فه يقوم إنسان كل أن خذوه 

اللهميتغفره؛ له، اطه فيتحيب الحنة أمالك يقول: سأله له، يستأ>س_< افه فان 
،.٧٠٧١١فيغفر اغفنلي، 

٣(.١ ١ وثم)٦ اكضن، باب الجائز، كتاب داود: وأبو ٢(،  ٤٧أخمد)ْ/ أخرج، )١( 
وتنلم؛(، ١٠٩٤)رئم اللل، آخر من الصلاة ق الالء١ء باب التهجد، كتاب الخاري: أمحرحه )٢( 

(.٧٥٨رغم)الليل، آخر ل والذكر الل.ءاء ل الترغيب باب وقصرها، السافرين صلاة كتاب 



٦٢سءاماسواصوذسائا 

نصفه؛يعد الليل ثلث وأقفله السنة ليال من ليلة كل ق مشرؤع فالقيام 
ثقه،قموم اللثل، نئص ينام كان ذاوي، تام تام ررأكل فال: ه الني لأن 

ثبم؛ئثثئ«م.
عئهقل؛وصمة كا يقوم أن بعد الليل احم ق السحر ل ينام ه النبي وكان 

.٢[ • تالز•ل؛ ه ثعلى أقُا نن وظيثد رئكث> وبممن يلي٢^، تن أذي ثمم بملأأك رثك ^إة 
وةي1مالللمظن:

وعئلإتو٠والوك.ن -
سواه.وهوما مطأيى نؤغ و "

فقال!الايل صلاة عن وملم~ آله وعل عليه الله ~صل البي ّيل وقد 
ا.ماصل<اأ له هأورت واحدة، صل الصمح حثي قإدا مش، ارمش 

أولا؟الليل قيام من الوئر هل قيهإممه العلعام واخلث 
معتنهصلاه أنه إذ الليل قيام من أحص لكنه الليل، قيام مذ أنه والصحيح! 

وجويه!ق رءهةئ4 العلمإء اختلف وقد الخاصة، يرساتبما لها خاصة 

وجوبهولكن بركه، يآثم اف الأنوأن حال كل ل واجب إيه قال،• من فجئهم 
بالإحماع.الخنس الصلوات، وجويت، من أذثى 

الصيام،كتاب، وئنلم: (، ١١٣١رقم)الحر، عند نام عن باب، الهجد، كتاب الخاري؛ أحرجه ( ١ر 
١(.١ ٥ رنم)٩ حقا، يه أوفوت، تقرريه الدهرلن صوم عن النهي باب 

كتابوسلم: (، ٤٦٠ريم)المجد، ق والخلوص الخلق باب الصلاة، كتاب الخاوي؛ أحرجه ، ٢١
م\(.٤ رقم)٩ ركعة، والوتر متى متى الليل صلاة باب ونمرها، المسافرين صلاة 



ثءاتاسائفمح ٦٤

سألهنإ الص. لأن حاو، كل عل بواجب، لتس إل من؛ذالت محمنهم 
تيثا؟هو ثل محال: احي بالخلوات وص الإسلام ثراتع عن ١^١، 

م1َل:»لأ،إلأأنعغ(ام.
لمومذ ثوت، أن له وبم، الليل بذ درئ له كاف من ذقال،؛ فصل من ومنهم 

وملم—؛آله وعل عليه اممص ~صل البي بقول وامثدلوا عليه، نجب، لم وزد له يآؤذ 
يتهجدوفالليل بموموف الذين هم الزآن وأهل ؛، المآن*رأهل يا ®أنيروا 
العزيز.بكتايه تعال فه يقومون 

وطا؛، روئرا،ا بالأيل صلاتكم آحر رراجنلوا امح، بقول وامثدلوا 
وقولمهللما يوجبه من بعض وهوقول ؛،  ١٥٢٥^تيمية ابن الإسلام شيخ اختيار 
مطلثا.يوجبه لا من بعض 

أميلانا ذلك ْع لكن هوالصحيح، أنه القولن ين المصل القول أن والغالب، 
ل،اوصلمس آله وعل عليه افه ~صل العي، قول وأف مطقا، بواجب، ليس الور أن 

آحز٠ااطJوا نوله: وأئ عام، توغ، أن إلا ءلأ، ئاو: ه؟ ء قل ئثل: 
م^؛هظةالليلوضإلإُاظ•

الإمحان،كاب وئنلم: (، ٤٦رقم)الإسلام، من الزكاة باب: الإبجان، كتاب الخاوي: أحرجه < )١ 
(.١١رنم)الإسلام، أحدأركان مي الش الصلوات بيان باب 

(،١٤١٦)رنم الوتر، استحباب باب الصلاة، كاب داود: وأبو ١(،  ٤٤/ )ا احد أحرجه )٢( 
كتابإتامةماجه: وابن (، ٤٠١٢رقم)ليسبحتم، الوتر أن جاء ما باب الوتر، ثناب دالرمذى• 

١(.١ رقم)٠ الوتر، ل جاء ما باب الصلاة، 
كابوسلم: (، ٩٩٨)رقم وترا، صلاته آحر ليجعل باب الوتر، كتاب الخاري• أحرجه )٢١( 

هم\(.رقم)١ مثنى، مثنى الليل صلاة باب ونمرها، السافرين صلاة 
 TA"(مح٠وعالفتاوى)(.٨٤)٤



ال،ةا«ام1صواصوذسائا

الإمامفان ركه، عل والداوتة ثزكه يتغي لا سنة إثه ت نقول كوننا مع ولكن 
سغيلا سوء رحل فإثه مطالما~ ركا ثمركه ~اوعتي؛ الوِر ترك امن قال؛ لآءتذآ؛دث أحد 

ووروديصله ْع ركه عل يداوم وكونه ركعه، الوتر لأن آ، ثهادءار له ثمل أن 
ٌ•عل يدل وفعلا قولا ه اش من مثروعقه 

محملابشهادته يتهاوف أن يعد لا المهلة السيرة الهلاعة برذْ بمهاون ورجل 
أومحملاوأداء.أوأداء 

يدلؤتذآممق كلامه ظاهر كان ؤإن سهاذهء له تقبل أن ينبغي ®لا ةالت ولهدا 
بواجب،•ليس الوتر أن عنه والمشهور العروق لكن الوئر، وجوُب عل 

الليلقيام وأوكد الئنه، ليال حمح ل بل برمضان خاصا ليس الليل قيام إذن 
الوتر.صلاة 

فيهافالأمر بركعة، أوتر فمن ركعه، ءئرْ إحدى وأكثره ركعة أقله والوئر 
فلهأو صيغتان فله بثلاث أوتر ومن وسلام، منهي إلا عليه ليس أنه ظاهر 

صمتان!

وحJثا.يالثالثة واق الأوَمح الرك،شن إل يئا ماأن أ■ 
واحد.وسلام واحد الثلاث؛ثثهي. ويمرن أا 

قوكيلك واحل.، وملام واحد بتشهد صلاته كانت، بخص أوثر ومن 
بالثاسعةأم، مم سالم ولم وتهد ١لتامتة، يعد جلى يالتسع اوتر ومن المح، 
وأوربواجدة*ركعتئن ركعتئن صل، عشرْ بإحدى أوتر ومن وسلم، وثثهد 

(.٣٣٣)١/ صالح ، ٣١أي ابمه رواة أحمد الإمام سام، 



لقاءاو(ااب1بالسرح ٦٦

سمامماثثع:
زمضال؟بعد مئرؤغ باق الصيام هل الصيام إل فلننظن 

فنذلك:نعم فالخوابت 

ثأوالتمن ايام يغ صيام 
•وملم~ آله وعل عليه اممه ~صل البي لقول للصلاة بالمحؤ كالراقؤ وهي 

٠.الدخرا<ر كصبام ثال ثواو، من متا محنك م زمصاو، صام ارس 
اسقذلك لأن مثامه يصومها وأن يادوحا أن والأففل العلم؛ أهل قال 

هذاولأن مطلوب أمئ فيه والإنراع الخم ق والمابمه فغله، ق وأنلغ الخم إل 
ينثهي،ايام منة حلال ق صام ثم صادمه عزيمه عرم إذا لأنه للأنان، أيسر 

عليه.مل إذاتتاوف لكن الأحز، ناو يكوف أن ون°ش 

نهر؛كل مذ أيام ^ صيام 
أيامثلاثة ررصوم اللمي.ت قال وقد ايام، ثلايه منه يصوم أن يثعي نهر كل 

بجنولم ايام، نهرثلاثه مذكل يصوم ه افي ّكاف وكان ٠، الدهر'ئؤ'؛ر صوم 
قصامها فن أوآحر0، أونطه أو الشهر أول مذ ٠* الثز أيام أي مذ تال 

العثرل يوما صام ومن كمي، الأحر ل أو كمي الأوسط ل أو كمي الأول العشر 

رنملرمضان، إتاعا شوال من أيام متة صيام اصتحباب باب الصيام، ياب مسلم. أحرجه ( ١ ر 
(١١٦٤.)

كتابوئنلم: (، ١ )٩^١٩ رنم اللام، عله داود صيام باب الصوم، كتاب الخاريت أحرجه )٢( 
(.١١٦٢رقم)١.، شهر. كل من أيام ثلانة صيام استحباب باب الصيام، 

(.١١٦٠رقم)شهر...، كل من أيام ثلاثة صيام استحباب باب الصيام، كتاب ثسلمت أحرجه )٣( 



٦٧الأق1ءالغ|سواصونسائ 

لكن، ٣١ب نشوط لا لأنه كفى \ذؤذث و و;نتا ١^ و و;نتا ش
يوموهم،' البيض، الليال أيام ل أى البتمب أيام ل الثلاث هذْ تكوف أن الأفضل 

عثز.وخمسة عثر وأربعه عثر ثلاثه 

ءردة؛يوم صوم 
١^،زالثنه وله، اض ١^٤ يكمن أن افِ  jp#أشي ١^، فه محال 

٠ومستقبله ماصه ّءتتذن يكمر ان يعنى• ، ه يعده 

التابع:اليوم ْع الحجة عشرذي صيام 

هذةمن افِ إل ألحئ محها الفائ النثل محام بن «ثا قال: الني. فإل 
والحهاد ررزلأ محال: افب؟ نبيل و الجهاد زلا اشِ، ننول ثا قالوا: الأكام«. 

رم•بئيءا؛ دللن، يرى؛_ م دماي، بمه حرج ريل إلا اف، نبيل 
سواومول بالأيام حاص وأنه الصائح الأمر مى الصيام أن ومعلوم 

الصيام.ذلك، ق فيحل الصائ<ا، العمل من؛ام ءرما يمول: 
إحدىبحديث، عورض فقد ٠ يصومهار يكن إلإ الئي. أن عائشة قول وأما 

مقدمااواالثستا لآمحةآإئ4: أحمد الإمام قال ؛، صيامهارييغ يكن لم أنه الومتس أمهات، 
علالنافي«.

عرفةيوم وصوم شهر كل من أيام ثلاثة صيام امتحباب بال—، الصيام، كتابج منلم• أحرجه )١( 
(.١١٦٢رنم)والخميس، والأنمن وءاثوراء 

(.٩٦رنم)٩ التثريق، أيام ق العمل فضل باب العدين، أبواب الخمعة، كتاب ١^١^: أحرجه ر٢( 
(.١١رقم)٦٧ الحجة، ذي عثر صوم باب الاعتكاف،، كتاب منلم• أحرجه )٣( 
(،٢٤٣٧)رقم العشر، صوم ل باب الصوم، كتاب داود: وأبر (، ٢٧١)ْ/ أحمد أحرجه )٤( 

٢(.٤  ١٧رنم)شهر، كل أيام،ن ثلاثة يصوم كيف الصيام، كاب والماتي: 



ثقاءات(اكاواالصوح ٦٨

الرسوليكون وقد رمحءهبم؛ها علمها عل مبى هدا تقول عائشه وكون 
يصومهالا أنه فتفلنه عائشة يصادف العشر أيام من يوما بمطر قجآكلأْؤقاةم 

الأسباب.من ذلك لغير أو 

أحبفيها الصائ المثل أيام مى  ١٠٠®القول! وفعلا، لدينا أن الهم• 
ليامعارض وهو يصمها لم أنه عائشه حديث والفعل امح؛ام،ا، هده من اش إل 

صيامها.بمغ لز كونه من طز ذكرنا 
:٢٣١شهر من الناض صوم 

إلبقتئ رركذ وقال؛ المحرم، شهر من العاشر صام الني إن 
كانوااليهود فإن اليهود، محالمه أجل من العاثر مع ينيب ا، التامعءر لأصوس محابل 

فرعوفوأهللئ، وقومه موسى اممه فيها يجا الدي اليوم لأنه العاشر، اليوم بموموف 
وعلعليه افه ~صل الثني فقال اشثة هدم عل تعال ممه سكرا فموموثه وقومه، 

بصيامه.وأمرالناس فصانه ا، ٠ئكماار بئومى أنل ارثحن وسلم~ث آله 
ررحالمواقال: إياهم بمواممتنا مذتحول اليهود ئوافن لا أن أجل مذ أنه إلا 

لأصومنقابل إل بست، رركذ وقال: ٠، بند0اار أويوما مله، يوما صوموا التهود، 
العاشر.مع يعني، المائع؛٠، 

الصثامررأقصل قال العل. لأن حيث، فهو م المحث الشهر أكثز صام ؤإن 

(١٠ ١ رقم)٧٣ عاشوراء، 3، يمام يوم أى، ياب الصيام، كتاب ت مسلم أحرجه )١( 
رقمالل.ينة، قدم حين ق^، الثي التهود إتيان باب الأنصار، مناني، كتاب البخ١رؤات أحرجه )٢( 

(٣٩٤٣.)

أحمال)ا/اإ'آ(.أحرجه )٣( 



الاق1ءارغاسواصوذسائ

اأحثم<،راف نهئ زمصانى ثني 
أسمع؛كل والخميس الاثثتن يوم صيام 

يومانررإئمحا ويقول؛ يصومها وسلم~ آله وعل عليه افه ~صل اللمي كان 
صائم«روأنا عمل أذترض يأحب العالتن، رب عل الأعال يها مرض 

•صسام'اسعان 

يمطزوألا سئبال، أكثر يصوم أن التق من فإن شعبال، صيام ذلك ومن 
بأنأمحرت ;ْتهعها عائشة لأن رمفاف؛ قل ما مج لا يومض، أو يوما إلا منه 

}معباJار شهر رمضان بعد الثى. يصومه ئهر أكز 
تيوما ويمطز يوما يصوم أن يس 

قال:وملم- آله وعل علته افه -صل اقل لأن اشإئع؛ صيام أفضل وهذا 
ويمؤريوماُرُيوما يصوم كا0 داود، صيام الصيام *أيصل 

مهنأو الثنه من أمبؤغ ينفي لا وقت كل مئرؤغ الحمد" ~وف فالصوم 
نشزوغ.صوم وفيه إلا 

الحمد—وف بنا اش رخمة من لكن يدعه، الصوم لكان نثروعا يكن ولولم 

(.١١٦٥رقم)الحرم، صوم فضل باب الصيام، كناب منبم• أحرجه آ ١ ١ 
تاني والن(، ٢٤٣٦رنم)والخميس، الأنت^ن صوم ل باب الصوم، كناب داويت أبو أحرجه )٢( 

(.٢٣٥٨رنم)الني.، صوم باب الصيام، كتاب 
الصيام،كتاب وثنلمت (، ١٩٦٩رنم)ثعبان، صوم باب الصوم، كتاب الخاري؛ أحرجه )٣( 

رقم)آهاا(.ضررمضان، ق اشر. صدم باب 
نحرمحه)ص؛(.مدم )٤( 



لقاءاواا1بابالسوح

قعليه وثوابط المالح وعئثا إياسا به يزداد ما العادات مى لنا ث/غ أنه واق~ 
اص؛لُفىامح•

اسق1وا:

رمضالق الحول ؤإنكان عيرْ، وق رمضال ي وقت كل مئروعة الصدقات 
رمح؛.بمئمالك بن أنس خادمه عنه حكا كإ اللمي. لأن هثية؛ ل ّّْه أقمل 
يستملحما وكل ولمجه باله الثاس فهوأجود فيه، لائك أمر وهذا الثاس، أجود 

رممافق يآكون ما اجود وكاف الثاس، أجود اممه. رموو رركاف قال؛ القع، به 
المنآل،ثدارئة رمماذ مذ ليلة كل ق يلماه وكاف جنيل، يئماه ح؛و( 

رالنملة؛< ١^؛^ مذ باقم أجود النب. يلرسول 
الأقارب؛عل مئروعة إليها، محتاج كل عل وقت كل ق مشروعة فالصدهة 

خممسينمِسلإ،للحءلاهمإسضئئمس
فإنعليها، اممه أثايك اممه وجه به سغي وأكلتة وكنيك كدك من هو الذي العداء 

إلاأجزتاللب وجه نيا مض مثه 0و( لئ ررإثك وماص؛ أي بن عد لمال اللمي. 
٠.امنأتك«ر هم عأعلِو ما حش علبجا، 

الزوجةعل الأنفاق لأن الزوجة عل الإنفاق ق مثلا ه البث وصرب، 
كانفإذا عدئ، يكن ٢ إذا المنح زوجته لمثكنؤ او الإنتركه ولو معاوصه، 

لكنباب الفضائل، كتاب ومنلم: رنم)٦(، الوحي، بدء باب الهدمة، كتاب الخاري؛ أحرجه ( ١ر 
(.٢٣• رنم)٨ الرسلة، الريح من بالخثر الناس الني.أجود 

نوى،ما امرئ ولكل والخسة بالنية الأم!ل، أن جاء ما باب الإي،ان، كتاب الخارتم،؛ أحرجه )٢( 
(.٥٦رنم)بالثالث،، الوصية باب الوصية، كتاب ومنلم؛ (، ٥٦رقم)



٧١سءاهاسراصءنسائ 

حقهق وهي ب بمالي لا التي فالققة حا، طالي ١^ عر ^ الإنسان 
ظئسدابأنل.

قعإرْ ق مثرؤغ رمقال ل يلمنأ ما وأن ممرْ، الخثر أبواُب أن فالحاصل 
ممهوالحمد رقعه، يذلك لثزداذ القصير العمر هذا ق الفرصه فلنتتهز وقت،، كل 

العمل.وأنحعاف أضعاف، الثواب، أن لوجد الإنسان فلوتامل 

ثريد\دن>وو إل ويرج ١^^، وينبغ بيته ق يتوصأ الرجل أرأيت 
حهلزةكم ؛، -ياعنه وحط درجه -يا له اممه ري إلا نحلوخطوه لا الصلاة 

قاممه عل الأجر احتنبث، ؤإذا مرامتط، خمس والليلة اليوم ق المسجد إل -يا نحلو 
نحطلإ بالحد، ثدزك ؤإنإ بالني إدراكه يكن لا ثوآب، هذا لفج، محي الرجوع 

حطيئة.عنه -يا وحط درجة -بما له اممه رقع إلا حهلوه 

العملوأن مقارثه، لا أنه تغن وثوابنا الأعنال، الإنسان تأمل كلمإ والحقيقة 
زكئير،وأعذللم أعظلم الثواب، بل بثواب، مقابلا عومحبما وليس لقط ّسس، محرد 

افهنسال عليه، اممه يثزه لن أينره وما الصالح العمل من ولمحثز الفرصه فلننتهز 

مسبعابيته ق متطهرا الصلاة إل يمسى وهو الإنسان يستطع مهل الأمر 
لهويكثب، وثي ونحتي وبجلل وينبح حطوات ؤيخلو ينئي أن للوصوء 

اللتان،عل حفيثتان رر'كلمتان وسلم—! آله وعل عليه اممه —صل الئي قال حنايتؤ، 
كتابهومتيم• (، ٤٦٥)رقم الوق،، مجد ق الصلاة بابج الصلاة، كتاب، ١لخاريت حرحه ا ا

رقمء-ها، التخلف ق التشل.;ا« وبيان الخ،اعة صلاة فضل يابط الصلاة، ومواضع ا،لساحل. 
(٦٤٩.)



لق1ءاو(البابالسؤح ٧٢

٠،العهوم<ار افب ثبماو وبحند0، اف ث1حابي الرحمزت إل حبسان المران، لب محلتان 
سثوْ.سإلة فهي زعجزْ، ولا الإنسال، ثعب لا فهذه 

والحنقالقرآن، من فلممزأ القرآن من ثيء بمحمظ علمه من اطه لكن ؤإذا 
الحرأبوايح عفليم، ثواب صنما، مئة سع إل أمثالها بعئر والحثنة )حسؤ 

الدساق سعداء نكون حتى ودحوقا ولوحها عل يعيننا أن اش أل، نمفتوحة، 
•والأجرة 

الزمنمن أمخ ولا ^١، أثزخ ولا جثا، أطبم، أخدا نحد لا ولهدا 
أولىدًًُم ثن صنلمحا •مؤل س ؤ ءِقجل؛ قال، ك،ا الصائ، العمل ينمل الذي 
ذأ,ءاهض:١ تم ;٠ ثة جز؟ ثثنقث همة ني 

لكنويئعم-، يفقئ قد الكثيد الال، لأن كثيرا؛ مالأ ءالات ما طب، حياة [، ٩٧]الحل؛ 
اف،ررقه بإ مطمتنا اف، بقضاء راصتا يدم الناس أممر من لكن ؤإن طيبه، حياة 

مرور.ل داء وتجدْ افه، هماد عن به منتعما 

المحمئ ض نص نا اقوك وأبماءُ اقوك ي ررلو الثلف: بعص قال، 
داحل؛نت5زمول ورجال، ولحثم حدم لهم الملوك ؛، بالثثوف،اارلحالووثا والثزور 
العبادةأهل كملوُت، ملويم هل لكن الدثا، ل الإكرام أنوع بأعظم حاوج؛ذ 
راحةؤ، والإيان الياذة أهل شاركوا والإيإن العبادة أهل من كانوا إن والإيإن؛ 

فقط.٠لاهرى جندي هذ،ا فنعيمهم ؤإلأ والأحرة، الدتا حتنه وق المف 

وأنلالأنساء*.يأ[، ؤوبمثح١توئ١ون٠له تعالت اف قول باب اكوحيل، كتاب اليخارىت أحرجه )١( 
والاستغفار،والوية والدعاء الذكر وثن4ا:ىاب (، ٧١٢٤^)يوزن، وقولهم بتيآدم أخال 

واادئء،ردم)أا،أ'ا(.صاسواسمح 
(١٠ ٢  ٥٦)صريت١لصالخان المملف سير ق السنة قوام أحرجه أدهم، بن إبرامم قول هو )٢( 



٧٣الأتا«ا1غاصواصؤنسائ 

أعدانيبمع ءما هال! الحبس ق ألحل ٧ أنه )؟ئس' الإسلام شخ عن ذكر 
تلكرق\ح ا، ئهاد0أر وقل سياحه، ومحي حلوة، حيى إل صدرى، ل جش ب؛، 

إذأصابتهبالأمور، لايبال مطمقنا فتجده صالحا عمل مؤمن لأنه العظيمه؛ الطمأسه 
وه«اُث5اذ•^١ صمن ؤزذأصابته ثة، ث5اذ•^١ ثزاءمكن، 
الئالح،للثم والأنفتي بالهدو وصم' بمثا ثئن أن تنال اش ناد 

إنهفيه، يصزثا عثا ؤيتجاوز عنا ينموا وأن الصالحات، بالأمال للأوقات، واعتنام 

••هسلأى••

٤(.الطيب)»_:A الكلم من الصيب الوابل )١( 
٢(. ٩٩٩رقم)محر، كل أصْ ا،لؤ،ن باب الزمد، كناب تنلم: أخرجه )٢( 



ات1*اءالباواالقتيح ٧٤

الأسنلأ،

النيي؛همساض!١- 
ثئمظأن اف لكتانم، حمظه بعد العلم ل0لال_، الأئصل هل الثوالت 

ثزحاخدمت ممن ونحومما الراد كتاب من تيسر أوما البلؤخ، أوكتاب الئحيح؛ن، 
ونوصحا؟

صحما يليه نم عيججل، اف كتاب محثظ ما وأول أول أن نك لا الخوابت 
الثقي المشهورة الي عئفظ أن عل ئدزة الإنسان و كان إذا ئأ ه، ام عن 

رحال.يدون أو اول وهو برحالها حفظها سواء شك، لا طيب فهدا 

الئلمائألثة U عل فئضز شحيح والوث ضمينه الهثه كانت، إذا لكن 
ص،الأحكام عمده أو المنتمى، أو المرام، بلؤع إما الثؤ، صحيح من 

حاله.

وهوالعزيمة قوة ق ثيء ق ينتغ أن إياه ولكن ننسه، لهيب والإنسان 
ا،ليداولا,ن.خل بل تيإ، ضزث أنه لأشك ذللث، فإن بمل، وأن أن:كل نحني 

أولق عانة ممة عنده يكون الناس بحفي فإن سشحلس، أنه يعلم وهو إلا 
يكتلئم توحيد، أوكتاب فمه أوكتاص حديث، من الس حفظ ل ؤنسنع الأمر، 
محدولأ.ومحيثمته الزكنر فيفوته 



٧٥الات1ءالغاسواصونسائ 

ثسس1ويىوسهضةطبح:٢- 
ولكنهالعصر، صلاة إل الفلهر صلاه وأحر أهله من حرج مسافر السؤال،ت 

ووحدهمالمنجد إل وذهب العصر، وصل عزف ق التي المدن إحدى ل ومث 
يفعل؟أوماذا أوالظهر الحصر يق تتهم يدحل هل يسل فإذا انمنز، بملوف 

ماُمهصلاه وعلميه صلاه يصلموو والناس المسجد اف الإنيحل إذا ابواب• 
أحزوقد الخئز يصلمول وهم لحل فإذا الديبمل، الإمام هوحلف بصلاته فكدا 
والإمامالظهر فيّوي الإمام، ْع الظهر بصلاة فكدأ العصر، مع عبمعها الظهر صلاة 
لثئ الظهر صلاة من هو وانتهى الصلاة من الإمام انتهى bذا الخنز، .إي 
العم.صلاة 

اماقاثزاط عل دليل لا لأنه يصر لا والمأموم الإمام يتذ التيه واختلاف 
الكي.

العشاءصلاة السي. مع يصل كان أنه نيؤهه حبل بن محاذ عن صح وقد 
ولهقريصه ؤئأ وهي العشاء، صلاه الصلاة ثمل ببمم فيصل قومه إل محرج ثم 

الصلاة،كتاب، وتنلم; ٧(،  ١١رقم)قوما، أم ثم صل إذا باب، الأذان، كتاب، اJخارىت أحرجه '( 
(.٤٦٥)رقم العشاء، ق القراءة باب 



اق1ءاتاو،ابالسءح ٧٦

٠ارص|خق د،|اوداب فنبثن ٣" 
وزدولكي وثكملتها، الصفوف سويه الصلاة إقامة عند لاحظنا السؤال1 

هالبي عهب ق لكن أنه بشم بن النجان عن الصحيح ي البحاوي ل لحدث اق 
بنأنس وكان الصفوف، يسوى كان الني. وأن ا، وأءدامهمر مناكبهم يلزيون 

هناكهل يسالول كانوا والصحابة، . اوسول صلاة عن نئل حينا ماللث، 
تلزهوفلا ولكن يصلاننا أمته إما لهم• فيقول ~ااتا؛عين~ صلاتهم ين ممارئة 

Jلأويىيوحد لا ولكن متساوية الصفوف أن هنا فنلاحظ ٠، وأقدامvكمر مناكزكم 
والأقدام؟التاكب بين 

 Iوهيحميعا، الأمرين ي الخلاف الساجد بعض ق يوحد صحيح الحوائج
دونالتنويه اجد المبعضي ل ؤيوجد سويه، ولا مراصه فلا والراص، التنويه 

التسويةثيء أهم لكي التسوية، دون الناصة الماجد يعص ق ويوجد المراصة، 
فقال!التسوية عدم من حدر . اهم، لأن والأكشتإ؛ الناكت، إلراقا من أهم 

الفلر،وجهات ي؛ر، أي؛ ٠، وجوهجتمم،،ر تين افه لثحالمن أو صمو0كلم، ^^١؛ ١٠
سديد.وعيد وهدا القلوي، فتجلف، 

سق،ثرك عل وعيد لا لأنه الصم،؛ ثنؤية وجوب الرامح! القول كان ولهدا 
ئيءفيه هدا لكن الصلاة، ُه ثبملل الأعوج الصم، إن الجلم• أهل بعض قال حتى 

النص.ءلاهؤ هدا التنويه وجوب إنا القلر، مى 

تعلقا.الصف، ق بالقاوم والقدم بالتك_، المنكب إلزاق باب الأذان، كتاب الخاا.تما■ أحرجه )١( 
(.٧٢)٤ رقم الصفح، يتم لم من إثم باب الأذان، محاب الحائي■ أحرجه )٢( 
(،٧١٧)رقم وبم٠ا، الإقامة عنالء الصفوف تسوية باب الأذان، كتاب الخارىت أحرجه )٣( 

(. ٤٣٦)رقم ؤإقامتها، الصفوف تسوية باب الصلاة، كتاب ومن-لمت 



yyه1سواصوقسائ 

هالوالصحاه ههيتئ أنس ذكره فهدا والكعب القدم إلصاق مسالة أما 
لداته،مقصودا وليس لعثرْ ممصود فهو والراصة، المساواة تحقيق لأحل حجر! ابن 
حهة.من هذا اقصود حصل هدا، يدون والتنوية ا،لزاصة حصلش فإذا 

فنلفهئوا الثق اتماع عل اا؛رصيرن، الناص بعص إن أ-محركات هة جص 
يمئجالواحد تحد أكتافهم، ، juووإوقو0 أكمهم يلصقوف فصاروا حطأ، الصحابة 

 )jغالطوهدا هرجه، الأكتاف، بين لكن أحيه، بكنمح كعبه ينصى حتى رجليه ؛؛
لكافلقالوا الصورة -يذه بالكعمتح الةعم_، إلصاى يريدول الصحابة كان ولو عثليم، 
هكذا•يقولوا لم وهم أحيه، كعن، يمس حتى وجليه بتن يثرج الرجل 

فالمدمانالراص، معناه وهذا بمنكبه، ومنكبه يكنثه كنبه يلصق قال! 
أحاْيرص ولكن أحيه، كص، ص أجل من بعض عن يعفها بموج لا مج لا 

منكثه.ومنكته كنبه كنبه يمس حتى 
*•ؤصى•*

ئسأءفقطهلي؛ الكتوب الإسلاثي حمفزأفوطة ٤- 
التيالأناشيد بعض الأن الإسلأْق التنجيلأت، محلات، ق انتشن الئوال! 

ببمهامحور هل فمط، للنساء عاليه ومكتوب بالدفث، الإسلامثه الأناشيد سمى 
والأفراح،عيد وقت كل ل زوجته وسمعه يئرتيا الثبايت، بعمى لأن وثداولها، 
صارثم بنات، يديؤذ الدين بأن علعا حدئتهم فإدا مكان، وكل وبالتيت بالسيارة 

ريالا؟درذ الذين 
متاسة،الزواج مناسبة، فالعيد بآس، فلا مناسان، ق هذا كان إذا الخواب،! 

عثهاكلأْؤئ؟إالثموJ( أتته امرأة فان مناشبه، المجتح ق ورنه له الذي الغاست، قدوم 



دقاءاتاكاو،السوح ٧٨

يائياكبتن يالدف أصرب أن تالما الله ردك إن ثدرت إق افه رمول يا وقالش! 
ينتؤعوهو ءفيمحآئوْؤئم الثسوJ٠ أمام ثدف فجعلن ٠، بندرك،،ر ارأول قالت 

نتشي.كانت إن وثنييها ليفها 

اللهوأجاز خيأ ع،جل والرب له، دامي لا لهو فهو منانبؤ يدون أما 
الإنسانأن بممتى لهوا اعني إذا أما لها، اممه أحل ما ق النمس لتتثرح دلع؛ له الذي 

لاثراه.فهذا يسمعه دائنا 

محورولهذا عثرْ، عل همث لا ما الصيان عل محقق أيه أيما لاحفل لكن 
لأمم؛يؤوجزلأ محور لا واللهوما الي من لهم 

الملم.عنهم ربع مد أولا؛ 
لمن طيه عض ظ ق ^;١ ومحعله ح محفظ أن يكن لا أنه وىنثا: 

اف.حرم ما ل إلا المجال له افتح المتمبل، 
هذاعن التنزه أزى فأنا الأناشيد، هاوه يبح الذي الجل لماحب، ية ويالن

اوزىض والخد يبيعه، فلا مناشنه أي ق ينشله الناس ئلنا أن عرف دام ما 
واّحمن'ني•

••ؤصق(•*

مساببيالإسطنوفجرطا،أه~ 
ثمسية،يامراصى يصاب الدين هذا إل اممه هداه ممذ الناس يعفى السؤالت 

نقنايعتم يبدأ ثم بمرض، لإصابته أو منه، قريب أحد موُت، أو تجارْ، لخمانة إما 

(.٣٣ ١٢رقم)النير، الوفاء من به يؤمر ما باب والن.ور، الأي،ان كتاب أبوداويت أحرجه ر١( 



٧٩س1ءاماسواسمز،سس 

الحالاتوبعض ازس، الظهووإل عن يميع ؤيدا ولايثزب، ولاينام فلايأكل 
فيقول!الطسس، ]ل به يدهب واثم العم يصيبئ الأحيان وغالب مرح، حالات تأتيه 
الرعاة،من عليه يقرأ بمن ويأتون وفحوصات، تحاليل له فبمتلون ثيء، فيه ليس 
فيها،و\؛إ أم عليها يؤجر الإنسان نيا يصاب الخي الأمراض أوهذه الفنل هذا ثهل 
عتضروفوممن العلم طلأيب، من كان أنه حاصه نتحادهؤتاق، اممه عل يتوكل لأنه 

الأس؟
لهايكون أحياثا وامتحان، افه من ابتلاء المصائب أن تعلم أن محس، الخواب! 

ك—متانصاكومعا تن اصنبصكم وما ؤ ءِة؛؛؟ل• قال كا المعاصي وهي سبّبا 
اممهيريد لكن شبسا لها يكون لا وأحيائا [، ٣٠لالشورى: عنَتممه ويغموأ أند،ؤ 
ولوحهالصائرين، درحة نال صبت فإذا المصيته، -هذه العبن يمتحن أن موْل 

اسمدرخةعالألأثالهاضبي.
يصابكاف طه ومثدا اش عل وكلأ النامن وهوأعفلم اللمي. كال ولهذا 

أعلالصائرين دزجة إل ثور أن أحل من و؛ا-ةوع، وبالمزمحن، الأحباب، بممد 
الدوجات•

أنويعلم الفرخ، ؤينتظز يصثر أن الماس-، لهذه باشتة الإنسان ووفليفة 
ثمنهوبحس يصو أن فالواجس، بلاء، يزيدها بل المميثه، يرقع لن التصجز 

ويتناناها.

المصيثهيعيد ذللث، لأن قالوا! التعزية ثكرار نءهإلئه العلم أهل كرْ ولهذا 
وهوعئالحنايله عل،اء أحد عن ذكر أنه حتى الحزل، ومحدد الإنسان ثسيها أن بعل 
قوكانوا عظانإ، حنثا عليه وحرف عميل الأكبر ابنه ماث، أنه عقيل ابن 



يقول!رحل فصاح علم، طالب كاف وأظنه الثيح، ابن مع حزجوا قد والناس اكتة 
فضج]يومفتح/أ[، ه مهفانه! أحدظ سنْاكاراذخذ أبا ل7ٌ إة ألمنن ُؤيثآتآا 
نزلإتإ القرآذ هدا؟ تقول كف هداأ ما وقال: محل ابن مدقاة بالكاء، الناز 

ال!ازرأ؛.ين وأث الأحزان، محج لا الأحزان شنمف 
سهلالكزيس،، مع الثزج وأف ثدوم، لا الخال أي( وعلم صم إذا فالإنسان( 

وراحث،.ننياما يلبه ق اممه وألمى االصٍته، عليه ونهاJثا الصم عليه 

عنف،زالت، قليلة أيام ممحى ؤإذا محروثا المصييه أيام ق ثبدك ثمثلأج وحئد1إ 
لها.محدد يوحد لم ما وآثارها الميتة هده 

محمراالمصيبة هد0 صارت، اض عل الأحز محتستا صم إذا الإنسان إن نم 
لصعفس،المصيتة هده واف، نقول! أن أما للدرحات،، ورفعه للثواب، ومحصيلأ للثيئات، 

يويهافه فضل دللئ، م؛ المصاب، هانئ، ٧ ما كل افه عل التوكل افه، عل يوكله 
تزيثاءُ.

••هصى•*

ض،؟٦- 
قالأواخر العسر ق القيام صلاة الأن الناس من كشر افتهر.yu السؤال: 

م؟كتائر هي أم أفضلية، فيها هل الحزم 
قتريه فيها الليل لقيام أن سلئ، لا رمضاف من الأواحز العئز الخواب: 

مذثمدم ما له عفن واحتثابا، إيإثا المدر لتله قام ارمذ لأن الحزم، غم ول الحرم 
١(. ٤٨/١٧والأمم)الملوك -ارخ ق اكظم )١( 



٨١اسءاه1سواممزرساىت 

القدرلتلث أذنك فقد النهي آحي إل ويشرين واحي من النئز قام ومن ٠، يبؤ،ا؛ 
حال-،لكل 

دُبه.من مدم ما الله ممز واحتثاتا إيإثا كلها اللتال هذه يقوم لكن فإذا 
قالصلاة لأن شك؛ لا عمم من أفضل الحرم ل القيام غثر الصلوات وبقية 

صانإذا ولكن عثليم، مصل وهذا ؛،  ١٥عداما ق محلاه ألف مئة من حير الحرم 
مثلا،الصلاة ق المف كحفبمور أحرى مصلحه الحرم غم ق بالصلاة نحصل 
الحرامالمنجد غر ق محلأيه صار ذللث، وغير النساء وزحام الصوصاء عن والبعد 
أفضل.

الصائمة،مع الحرم إل يأق نحده الماس من كني عن يغيب المسالة وهذه 
الرماُببثءُز، غمحْ عل أذيه تئصل ورمحا السجود، أو الركؤع من لا ورمحا 

الراحةثبد أحرى احي موق والعمو، السلأنه اطه نسأل ذللث<، أسه ما أو 
منأفضل العادة محمل له! نقول ولكن المكان فضل، ألند أنا 3يفوذ•' والطمأنينه 

اذكان.فضل مراعاة 

الشوى،المسجد خارج الصحراء ق يصل لكن العد، صلاة ق السل. أرأيتم 
سواهما ق صلاة ألم، من حير البوي المسجد ق الصلاة أة مع المدينة حارغ 

والخروج.اوثع؛رة إظهار لأجل المكان فضل ينع لكنه ، الحرام الممجد إلا 

(,١٩٠١)رنم ونية، واحتسابا إيإنا رمضان صام من باب الصوم، كتاب ايخاري* أحرجه ، ١ ر 
قالصلاة فضل ق جاء ما باب الصلاة، إهامة كتاب ماجهت وابن (، ٣٤٣)"آ/ أحمد أحرجه )٢( 

(.١٤٠٦)رنم ه، اش ومسجد الحرام السجد 
(،١  ١٣٣)رقم والدينة، مكة مسجد ق الصلاة فضل باب التطؤع، ثتاب اليخاري* أحرجه رم 

(. ١٣٩)٤ رقم والدينة، مكة بمسجدي الصلاة فضل باب ا"ني، كتاب وٌنإم* 



دتاءاواااب1د،امممح ٨٢

والخواثع،الماجد و انمد ضلأة عل الئاس تكاك الأن اظ س لكن ولهدا 
منوحجة الشعائر، من هي التي التق لهده إخفاء لأنه نرى؛ ما ق عظم هدا 

عثةوهي برودة، فيه يكون قل فهو الإ من جوا ألطف الماجد أن ذك يفعلون 
الخ؛نب؛ن خلف لكن ؤإن الزد، ياتيهم اليوم إل الرسول عهد من فالناس عليلة، 
الحامع.المجد j ضل الإد أوص كخ الناجي أن نقول: هل لكن وام 

لكنإذا ثم أويونتن، ثوُبإ بزياذؤ ازرؤ مكائحة يمكن الأن عندنا فه والحمد 
أنأما يثته، يقعد ذك أشبه ما أو لرصه أو لكي الرد يتحمل لا الئس من واحد 
الأفضلالكان ق وتركها عليها وحث، ءقهآئوْؤئم الؤسول ثعبمرة يعطل 

النوية.للئق وقل عظيم، علط فهدا الرد، من حوما حلها أص 
الريحلأن بافانمه الثوقي يشر لا فهنا رح مع ثديي برد هناك لكن ولو 

هناكأولكن صلوا، نقول حينئذ الناس ويتع_، الحد إل ثصل حتى اكوت، سحلل 
الماجد،ق صلوا فنقول مهلر 

سواه،فيإ صلاة ألمط مئة ص أفصل الحرام المجد ل الصلاه أن المهم؛ 
غممق فالصلاة الفتك عن وأبعد الخشؤع إل أقرب سواه فيإ الصلاة لكن إذا لكن 

المجدق صلاثكن س أفضل مكه ق محوثكن ل صلاككى للمنتاء: نقول ك،ا أيصل، 
ادرام.

ربفه والحمد تعال، افه ثاء إن قادم لقاء ؤإل اللمماء، هذا ينتهي هتا ؤإل 
وأتوب\ّنةأو0ئذن أمط، إلأ إله لا أن أمهد واحمل.ك، ربنا وسحادالئ< العادرأ، 

الك.

ومى»



٨٣الأاقاءاسدسوامامز،ساس 

H سدس4اضعهز،سامحةH ءءيِ _ ه
وأصحايه؛ jtوعل محمد، نبينا عل وأسلم وأصل العاين، رب افه الحمد 
أمابميتالدين، م إل بإحان ومذيبميم 
اوالقتوح(، ام ثن)لقاءات الئة بعد واشثون الثادس القاء ص فهدا 

ه(.١ ٤ ١ )٩ عام ، شواو شهر مى عثر الثامن م الخميس وهدا خمتس، يوم كل بم 
ش؛ريتضصرةاماس؛

منعئإ؛؛ْل اه يبمرْ نإ الكلام من العائم" به جرت ~ذإ القاء هدا نبتيئ 
أليمآؤثي ؤبمّسيأق تعال؛ افه محال الواقعة، محورة إل ائتهينا وهد آياته، 

قبلها،بإ ولا بعدها، تإ تابعه ليثث منتقلة، اش كتاب من آية والبسملة 
قاهتصز ؤ اف الأنوأف المانحة، من آيه ليثئ، أما الراجح؛ القول، كاف ؤلهدا 
بالرفنأمح، ئد لكال السورة آحر إن( ه، آكذمنت> يب ,ف 'ؤادم1او عل؛ قراءته 

ياتئإ إدا باطاله صلائه لكاس المانحة من البسملة ولوجعلنا صلائه، وصحش 
-أي:أما فيه شك لا الذي فالصواب آيه- المانحة من -أي؛ منها مص لأيه بها؛ 

غرها.من ولا المانحة من لا ليثمت،آيه، البسملة— 

\ؤنتتيأف مجِ ثإيم, ثثص ثن النمل؛ سوؤة ل تانق•ربماك هوله وأما 
الذيالقرآن مى وليس ، ^١٣نليإف لكتايب مل فهدا [، ٣٠،؛]١٣ه ألنجي 

كثةع، مقوو كلام هؤ إد،ا الأمة، لهذه هميعا ?؛^؛٥^^ محمد عق ^ ٥١انزله 
عثوآلسأم.محليإن 



ثءاتاسائفمح ٨٤

الرحيم،الرحمن اممب م بأهزأ: أن أقدئ تض: ه آمحي آؤتي آق وفي 
الواقعة.سوره 

آمإؤعئه:وست ^١ ينال: ينيرينله 
ه.غافثثلن،يكذم ثنر ه اوؤنه رثت ودا ءغ؛ْل؛ اش قال 

]الواسن:ا-م[.

مد«يرْق الذهن يدم، أذ أجل من الايات هدم الثزطِفي جنان، اش ، حيف
انقساموصار العظيمه، الأهوال صارصت، الواقعه زهعت إدا تضأ•' مدم،، كل 

وقوله:القيامة، يوم ق يكون ئ ورسوله به اممه أحبت مما حصل ما وحصل الئاس، 
يوميدلك، واراد تا-هتت؛ا-أ[، أ-اوامته •؛١  ٢٥؛^٥٥؛ كقوله: آلؤآؤعئه وثعت ودا 

ولابد•حث، وقثها بل لزقمهاكدب،، لتس أي؛ لوتت؛اكذده قل ؤ القيامة، 
ساض رسول ؤا أتم او تة الالإيان أركان أخد القيامة قزم والإياو 

ورثله،وؤتيه، وملإتآكته، يافه، ئومن ®أو مال• الإي،ال، عن ماله حنن جمل 
بالإيإنيه الإيإل تعال اض يمرن ما وكثيرا ؛، وثؤ0ااآ حمْ والقدر الأحر، والينم 

الصالح،العمل بمل أذ بالإنسان خدو الأتم باليوم الإياف لأو باليوزالأتر، 
الإنسانفيه محازى آحر يوما هناك ثمأف يؤمن لأنه اليئ؛ العمل عن يبمد وأل 

بإساءته.واليء بإحسانه، المحسن 

ؤيرمعأناّئا، مها لإمحا ص رافعه، حاقضه هذ يعءو،ت ؤ"غاهثه 
وآفيذ،تؤأط آيثةجنخ عقذ'' افه فال يرمع؟ ال4ى مذ آحروف، فيها 

الإيان،مماب، ومنلم: ٥(، رقم)٠ الني.، سؤال،جميل باب الإمحان، كتاب الخاوي؛ أحرجه )١( 
رقم)٩(.ص، ما الإيان باب 



اسءاسدسواحمزرسائ

قالئس الذين!هي هب والإيان العالم فأهل تالجادلأ:اا[، ئةقته أين 1وزأ 
الإيإنعن بعدهم بحس—، موصوعول هامم سواهم ومن والاحرة، الدئيا 

منوكز والإيإن، العلم أهل ورئع والعصيان، ابهل أهل ععفص ادن: والحلم، 
اف.عباد أحمر مى القيامة يوم يكون الماص عند معظم الخام، وقع الدئيا ق إنسان 

تعالئاز؛آذدامءب، الدئيطائب كامثاو القيامة يوم محثروو الكروذ الخثاثول 
القيامةيوم دكنهب اطه؛ عباد عل عالوو سذغرووث مثحةُول، الدئيا ل أنم 

ءِة؛؟ل•موصوعوف،مهينول،ئداحراهمافه 

نجاAإداثمنآ'مح ؤ ماق: مجيدمله 
هاءث ٥١٤٥؟ بمثا آأحبثال وبثت  ٢٥'يناألأيل ر-مت ٠^^١ تحال: مال 

مال:ولهدا عفليمه، دلزله رلزثت أي: آلخ؛ءنه ثمن ^^١ ]الوانة:؛-![، ^٠ ٤٥
اصهلرابيكون كيم، ماء، فيه إناء مج انافه مون وأست، عفلهإ، رجا أي: ^^٤١^ 

يلنكؤؤإدا تعال: كقوله وهدا عغجل، افب بامر رج القيامة يوم فالأوص فيه؟ ائاء 
رلنإهإى نهقم آمئؤأ آلثاس جه؛[ تعال: ومحوله تالزلزلة:اا، زلر١تاه 

أي:>ئ1اه ورلزلت، ئزلم، أي: ه ثنت ^^١ إذن ]الخج:ا[، ش؛ ١^ 
•دجاعظئا 

مال:ولهدا مهيلا، مميا وصارلم، ومطتح، ؛عثزلم، ه: بثا ألؤمال بثت وؤ 
حجرةق الثمي أنوار ثئعكس حتما نراْ الذي كالهبا؛ منبمثآه هناء 

^^٥١.ه: حط الثمس، ضوء حلال ق محقة الهباء، هدا تجد مظلتغ 
ربابل ايال، مى أكأد فتها الشم يكوف اش الصثه، الصم الخبال هد؛ 

عغيل،اممه بأص منبما هباء القيامة يوم يكون واحدة، صحزة الواحد الخبل يكون 



لق1ءاتااابابالفتوح ٨٦

عَقجل؛الله مال ي رمال، ولا ^^، ولا مجر، ولا جثال، نيها لس لأرض اص 
^ماعأالأرض أي؛ مددناه © ٥^١ رف نجمها _j وتال عي 

١[.• —٧ ١ • ٥ ]طه; ه أمتا ولا عؤتبما نبما تمئ لا صشما

ه:نثئه آزوث ثكخ ؤ تعال؛ هنله تسثر 
للآدم؛يرنالخطاب ]الواقة:ي[، ه أزو-ثا يعال؛ مال 

همحأييجهم يم؛ أص ؤلنئ/يأ عكجل؛ افه مال كإ أصناما، يمش! ه ؤأرئ-ثا عمونا، 
هأرقع تعال؛ وهاو أصنامهلم، أي: ]اكائت:آآ[، 

الثابقول،لهم: رابع لا ثلاثه أصنامحا أي: ه ءؤأرئ-ثا ممش أصناف، أي: ]ص:خه[، 
أمسامثلاثة إل القيامة يوم الناس فينقم الشإو. وأصحاب اليم؛ن، وأصحاب 

أمحذنآ ألكثؤ ص © أتثئ؛يثن تآ م رئ ^٠ 
لمريتذ عثر ينال اممه يكرهم لالواسة:خ-*ا[، آلشميآه رألسئون ©٢ ^ ٠٤٥١

-ثم،افه متدأ الزتبه، ق الشإل أصحاين، ويبن الساقيرث بين المنة أصحاب المصل: 
مزسقن-ثم بدا التفصيل عند لكن د)الئايقول(، ثم؛لذ الثنال، ياصحاين، ش حمم 

الشإل،بأصحاُت، ثم اليمين، يأصحايتح ثم بالثاضن، قيأ الفضل، حنت، عل 
البلاغة.أمحاليت، وهومن الجمل، الرتبث، حلاف الزو-_، التفصيل وهدا 

أحدمحأف اح؛ر عيججل انه يمي؛ أمحتوه أمحب تآ آكمت أصخث، ثؤ 
شاة-إذ تنأق م؟ تن ه ألتثت أمح، و قاو: م الميمنة، أصحاب، الأصناف، 

ممصلأ.ذكزهم — اممه 

١١^ونسأي الشوم، دوو أي: ه آلقثت ^^؛٠٥^٠  مثصلأ.دلإِ  ١٥



٨٧سءاسادسواصووىسائ 

ه;الشمن ؤالشمؤن ؤ ثعال! ينك مسبمر 

وقوثة!الأصناف، آخئ هؤلاء ١[، • ]الواق>ة: آلشمنه تعال; ثاو 
وحبمئْمثوأ، ؤوآلسعونه أف فيها الأءاريس، أصح ه التيمن 
ق١^١;.، الثاقووإل ئإ الصالحة الأءو إل ١^ أة :ض: 

الصالحة،بالأءو الدنيا ق الئابقوف الثاموف، هأ الثابقوو قال: ^ ٩٤٥الأحرة، 
الأخرةبالثوايت،.الئابمولق هم 

ه:السف ؤأؤبجك يسبمرملامال: 

١أتثئ   i أعلدهلمِفي ع،جل، اللب إل من؟ إل الممربوف آ، ١
درجات~وهوأغل الفردوس لأف ء،جل؛ الرحمن إق أقرب ابنان وأغل ابنان، 
وإؤقعجل، اممب إل أي: i ^الثورة مزلة: فيكوئ عْل افب ةنس فوقه الجة- 

وكإذكرمنزلته، مل فدكزمنزلة ]الواقُة:آا[، أشو4 ؛^، ٥٢افب؛^1، إل أل»ممداه 
لييئآ عنيف ل، آن ؤوي< فرعوف: امرأة ق قال وك، الدار، قبل ايار يقال: 

قتلؤأؤيكآل؛ميويىه قال: وهنا بالحوار، فثدأيتج ؤعندقه [، ١١تاك>ردم:آنجثةه 
ؤإياكماممه جعلنا ثيء، كل قوى عجل اممب مى قرببمم لأل الثواب،؛ بذكر يبدأ أل 

منهم•

فيهالدي العفليم اطلمر هدا ق أي• تالواءعق؛أا[، ألعيوه جكت تعال: قال 
نيا.هال كإ وئر،اراآ، قاو_، عق حطز ولا شمنت(، أدق ولا زأمته، صن لا راما 

كتابومنلم: (، ٤١٢٤)٤ رقم الخنة، صفة ق جاء ما باب الخلق، بدء كتاب الخارىت أحرجه ر١( 
(.٢٨٢رقم)٤ باب، نعيمها، وصفة الخنة 



AA لق1ءاتاسو،السرح

قالئنثلموي،ء ص ذ قثأ ساكنها لأة الم؛ إل افات وأصاف 
أسمئتهم ?^٠ يامهأ صثا بجتا  Ujين محاق ^٥١ ازت الإنسورة ق سبماةئوةتاك 

لوثرووا الوجوه، ل نضره لالإت-ان:•؛-؛؛[، رنئإه ئثر» الووهم ثرة4د 
منا؟محا أم القف، نعيم أم الدن تحتم الم، جسات ل يم ل يهم القلومح-،، 

دهسرثن أساير يى فبما القالت،، ونميم البدن، نمتم معا• جما 
[rTi^sU ،] بجاالبدن، نمتم من هدا [، ٢١انتلالإنفقزه من أسايو

هدا]الإوان:ها، ْكامئاه بزا-جها ؤاث لالإنان:يا[.. زغنيلاه َأثا'كاث 
همقمن ،؛١ مها ^؛؛^١٢ أنمثكم ئثثبمنجح ما ؤمه-ا أيصا، التين نعيم مذ 

قالنم مذ عغئقل اف دكز0 ه دللئخ غم إل البدن، نم بن هدا [، ٣١
هننإ،قلا ويصح يمويت،، لا فيها، ئد الإنسال أن إلا فيها يكذ لم ولو الحنة، 

اشوجه إل القلر كله ذللئ، وقوى تأرم، ملأ داةا~ شابا يكون ~أي• ويشث، 
هوىأي! ليونس:ا'؛[، وزثاد؟ه لكق تصإ ؤلؤ؛ث تعالت افه هال، كإ عيججل 

مإلؤنياجرا/ماظاِصبج
إوالئ،لمحات،ابي

مم؛بنأ'لأرلآهتؤ مسثرٌدمالت 

تنممن ؤ [، ١ -٤ ]الواقأة:ما نن نكل . ين مم؟ ؤ تعال؛ ماو 
محمي.أثه أي:  ٠٦ئ ص الثاقه، الأمز بدلك، اراد إن قيل: ا'لأئلآه 

اعتبارق الأمة هذه فله تكون الموو هدا وعل وملم- أله وعل عليه اممه -صل 

رنمالخهب، أنكرت ذ،ا باب القيمة، ص: وابن (، ١٩١٤٣رقم  rry)أ/ احمد: أحرجه )١( 
(١٨٧.)



٨٩سءاسعسواصاهن،سائ 

الثاشىالأمم مى الحنة يدحلول الذيى أف العز وليس السابقة، الأمم كاثة 
هذ0الأب.من ١^٤ 

منوقيل الأمة ءذْ من ج أي: الأثة، ءذْ أوو بالأولن: الراذ وقل 
وعلعليه اف ~صل الثى لأف هوالتعع،؛ بل هوالصحيح، القول، وهدا آحرها، 

ؤقنصمهم، أي: اإث،ار؛، أهل ثطر ثكوئوا أل أوحو اراق قال<ت وملم— آله 
ا،الأمهءر هده من دإنووأ منهم صما، وعثرول مئه الحك أهل ُإن آحر• حديث 

بلالثابقة، الأمم مى وممو الأمة هد؛ مى ئليل دقول،ت ال يصح ملأ هدا وعل 
تنممد ؤ منآحرها، ؤو،لته أولها، مذ الأمة هدة مذ كثثو أي؛ ؤ نقول؛ 

آ*مح©هتئمحنه.
جمملهسال:ؤؤمرئنع4:

[،١٦-١ ]الواس:ْ ه •ثعنطمى عثتا مهين .ا حئ ْإا ؤ يعال؛ مال، 
قاو؛^^ ^٠٣والنوم، للجلوس الإناف يئخدْ ما وم نرير• ؤع 

وعلأيدبمم عل ممحديذ أي؛ عوه لأيجآ الدم،، مذ تئئوجه النلمائ: 
يعصهميقابل أي؛ ه الظهر، وِو، الي 3، راحة 3، مهم ؤلهورهم، 

ت5ولأذ يمكذ لا صئا كال إدا المكال لأو الكان؛ ثعة عق يدل، وهدا بنصا، 
يتسع،لكذ صم،، وراء صما يكوف أف بد لا لهم، يسع لا لمادا؟ متقابيذ، الناس 

ء؛ل_؛ثه■س؛ ألكاعو نلنإث ؤيى دجل،■ م قوله باب الرقاق،، كتاب الخارك،• أحرجه  ٢١١
رقمالخنآ، أعل نصف الأمة هذه كون باب الإي،ان، كتاب ومنيم• ، ٠٢٦٥١٠ ر رقم ء، ١'^•١ 

(٢٢٢١.

محمده،أمة محنة باب الزهد، محاب ماجه: وابن (، ٢٣٣٢٨رقم )ه/'\أآ أخمد: أحرحه )٢( 
(.٤٢٨٩رقم)



وهدموم ظ\ دائر1 نزت َم وثس ألفا، كانوا م اس ١^٤ 
منزلهالحنة اهل اذئى كاف ؤلهدا وهوكيلك، واسعة، الأمكنه أف عل ثدل الأية 

تجاأاشُ، ٩ إوَ لا أذناة، ينفلئ ي أنماة يني عام، أم ض و ني يش 
هديت•ثيء كل افآعل لأل سنح؛ لتمن ولكن 

كيثا واحدة بإء محيط من والأرض، الئإوات كعرض عرصها والحنه 
كانوكثإ بعض، قوى يعضها المع والئإوامتح الع؛ الئاوات كعرض وهي 

كعرضفن°ش\ عئوْل اش إلا بدا تحط همن أوٌمع، الدائرْ كاست، هوى، الثيء 
الث،1ناتوالأنض•

ال٠^١ الأدد_ا كإل من ليقم ^ ١٧واسعه، أمكنتهم لأف مقاُلول؛ هم ودن 
،٥١١ثاو فيه، كلهم مودبوف، كلهم الأحر، احدهم ينمدبر أف يمكن 
^١لالخجر:7أ[؛ ثزرنشهزه مد ثتنا .إغؤ، نذ ثدورمم ف، ما ؤرسءنا ط•' 
التدايواكلابتضل الثوا؛رراا، ض وئر- آله وعل اهُءاتي -صل ، ٢١ش

الحاجة،عند إلا البدي، والتدابن وجه، إل متجها واحد ك!، يكون بحيث، الملبي' 
أحداأف ولن أهمل،، فهز الممابن، أمكن قنن ؤإلأ آحر، ثيء هدا والفروؤة 

نحييك،أوكاو ي 1،؛ ومحتك، استءاعك،ثة يكوف هن، ظهرة، ولأك وهوهد يكلملث، 
ننلوم.ثيءٌمشائاو وثدا مملأثاك؟لأ، 

]الواس:ه\-ه تنمنيلإث عثتا مممتن ثردٍ_مويمح. ؤء ابنة أهل إدف 
الإمحاء.حاو وعل [، ١٦

وثنلم:(، ٦٠٦٤)رنم والتدابر، التحاسد عن بهي ما باب، الأدب،، كتاب، الخاريت -؛محه أ١ 
(.٢٠ ٥٨رنم)والتدابر، والتاغص التحاسد عن الهي باب والأداب، والصلة ادر كتاب 



سدسواصمنسائا

محدووي؛هتؤلو؛ل هر ^44^ محنسثرملؤسالت 
أوجعولإ، جع الولواو؛ لالواقة:ي\[، محلوؤذه يلآة هر قيئ لعال! محاو 

حلمواأي: ه ظو0 علتهم، يردد ه هي ظئ علام، جع كغنان نلد، 
لحالهم]الإنان:ا'ا[، ثؤياه ^١ -ميم يوم ودا شاب، غنال وهم يظدوا، 
١^^١^،راث أي! ودا،؛؛؛؛١١^ أسيادهم، أملاك ل وانتشارهم وكمهم وصفائهم 

وأعظلم.القادةأغظلم فإف ^١^؛ ٣٠^44؛ قنتبهم الولداف وجد ؤإدا 
كؤوسعى عبارة م أكواب: ]الواسة:خا؛ا، م5يرؤه تن ؤإي وأئآر؛بم 

وقوثه:مؤ0، له لينث سم؟؛؛نن عرى، لها أوان أيقا والأياريو عروْ، لها 
ؤهأي؛؛ىهممحن•حمق 

يترفولا الرأس، بثا يوجمر لا يض،• اآ، تالواقدةت٩ ه يمنلأ ولا تثا لا ؤ 
العقل.وتذهب الرأس يوجع هإنبما الدسا؛ خمر بخلاف العقل، -بما 

سإويطوف أي: ه ؤأوا>_< محوله: عل معطومحه ٢[، • ]الواقة: ه دكهن وؤ 
وطيبهامثثا، وطيبها منف1نا، لطيبها اآ[، لالواقةت*يتؤثيك<ه ؤت-ثا بفاكهة الولدان 
ومذايها؛مأكلها ق طيبه رائحتها، ق طيبه منفلرها، ق طيبه الماكهة هذه ماكلأ، 

أولمحمنظرْ، لقبح إما الثيء يعاف الإنسان وكون .هؤذويه^  ١٧^مال،: اممه لأل 
قطيبه بالعكس، بل لا، الحنة؟ ق الماكهه تجدوف هكدا فهل مأكله• أوكبح رائحته، 

اللونق متشا-اه متسا-بمه، -بما يوثول ^؛ ٥١بحاف ومذاقها، ورمحها وحجمها، لويا، 
وئزورا،همءا اف الإنمما وثدا محلفة، المدامح، j لكن والرائحة، والحجم 

عيججل•افب بمذرة 



لقاءاتاسبا،لقضح

الولداوهزلاع عليهم ويطوف أي؛ لالواس:اآ[، ف؛وةه ؤمنجِءمتن\ 
منالطير وهدا والدها، اللحوم انعم العلم ■قوم لأف العلم؛ لخم ويكر طم، يحم 

نجن،عو1ذقاأل١^ أثوز لأن السؤاو؛ أنظَل؛!١ لثا لنز الخواب: 
العليورهيج كايثا إذ ت فنقول عنه، الخير إلنئا يصل لم عء1 الموال بدون تبا 

غداء؛إل تحتاغ لا لكنت ؤإذ الخة، لأبجاِفي يه؛ ئثغدى ننا أكثن ي غداء إل تحتاج 
ئدير•ذاشُعلكلمحة 

الكريمة،الآياُتج هد0 مسم من يه افه من ما عل الكلام يسهي هنا ؤإل 
كلعل إثه الأماُت،، إل الئاضن الثاشرر من وإو\كلم عيعلني اذ تعال اممه أسأل 
يئت•قي 



سواصاورنسائآ

الآسااة

اساباث1تاضاممويى:- ١ 

علالخان أّساد_، أقإ هل ي الزمن، هدا و القس كثرت لخد الثواوت 
ء،ْل؟افب دين 

والأيامئه، واوصا عِة؛جل باض الإيإن هو اكا0ت أراسادس، أننإ الخواب؛ 
فحازأث ءإدا : Jliانه الن؛ئعن ذى °و>دالأستهلاعة، بمدر بطاعته 
بحاصةيعلتك برأيه، رأي ذي ثل نإتجاب ثورة، ودسا منتا، وهوى مطاعا، 
عوايطبى لم الوصس هدا أف ْغ ٠، ااعامة«ر أو العوام أمر عنك، وثغ مسالن،، 

وطلبه،الماو حب عل الناس يكالت، مهلاغ«: >ائح محاك ض- -والحمد الأو 
علالدسا يؤثر الئاس مى كثثرا هإف موجود؛ كيلك، مورم®، وءدسا 
ًُمٌء/،،ًََ 

،٠

رايهيتصز أذ إلا يريد لا تجد العلياء، بين حش موجود كيلك 
يرأيه®رأي ذي ثل رروإعجانؤ الأهل1، أو الصواب كونه عن الفلر بمطع وهواه، 

لزمحا زأى عالل، لمز كاف ؤإن رأتا نأى ^١ الإنسان أن من \X\ ثدا 
عليكجفهنا الحي، انه ولوسة؛( عمم إل ينصيأ ولا به، واعجب مثلا، الدثا امور 

الخرآنِفى جاء ما حنت، عغقْل افب إل يصير أف الإنسان معل نمسلأ،، بحاصة 
شمأبواب وم*ذي■' (،  ٤٤٣ رنم)١ والهي، الأم باب ا،لاحم، كتاب داولت أبو أحرحه )١( 

قولهباب الفتن، كتاب ماجه؛ وابن (، ٣٠ ٥٨رنم)الائاو0، سورة ومن باب؛ القرTن، 
٤(.٠ ١ رقم>٤ ١[، • لالاممة:ه i  ؤ



لق1ءاتانمابا1سوح

بالأمرامطلغ ما اض ؤيممي الصالح، اللف عليه يرغ ما وحسب والمنة، 
مترة•عو افب إل والدعوة النم، عن والم بالمموف 

••©صى•*

نياسى:فصوكاذالقتوو حائف هي ذسس بنن الصوم حكم ٢- 
وبعدمايتل توقا حاديثا، عو أصبح الصوم، حول موال ءند"ي السؤالت 

حائيا•ودرر الرور جاء نيل رق 

إلودهثا ١•/"( ٠ )٠ اقوز عل  ٢١جاذ وز والثور رق، ومئ 
أدرىلا نك، مجي ق صار وانا صيام، ■^uS ليس الناص؛ بعص وقال الشيح، 

أصومأملأ؟إ
وعندماالرياض، مى قائم وهو جدة، إل ذاهتا يمت، أي ا-لثادث مسب وكان 

الرصيف^،من الم؛ن جهة ق وكئت امثكت)الفرامل(، جاءت قد السيارة رايت 
مدم،كأ الخادث وقرر الرور وجاء اياديثج، وحدث يتل، مياره عئ فثرجث 

عنكون ايه والمعروف، يسارا، حاد وهو يمينا، هانا)ماّلث،( عل، يعيى قد وهو 
لكننيل؛ رق اممب وبأمر اليمتنر، عل ءسائج)الفرامل( وأنا نحوي وحاء اليسار، 

قالوا:لأثضا،ومقال:ذي؟الثامن، بعض 
حطأ.منلئ، يضير لم نعم، ميء، عليلثج ليل مم، لا الحواب• 

••©صء(••



٩٥اددتاءاسدسواصعرنسائ 

-٢

اسمِفييضاسِتيمحل\وإيملإه الثؤال:منامحات 
\ي؛مخثو\م الطريى هدا سامحوا أناسا هناك أف تلجإ,( يمشوا أف ؤيريدوف الخم اقل 
الأمر؟هدا لثل توجيهؤلم ما لهؤلاء، حصل ما لهم عمحصل أذ محامحوف عنه، 

عغهْلفه يدين أف عليه نجب اف الأنوأف حطأ، هدا أف توجيهنا الخواب! 
لإسكاستهلمباطه— -والعياد ائكنوا الدين وهؤلاء يتشاءم، ولا اممه، بدين ويلتزم 

قلونئمِفي الإياف ونح ولو قلوجم، ِفي يرتح لم الإياف أف ثنها أسماب؛ 
حاشقاث>يعاشآ،لإاماوظاتكئوا؛لأوالأماوإذا 

ءتقلِهمسفيانرم.
الثز،أهل مصاحبه عنه وييغ الإيعاز، عل يثبت، م يلخ اذ يريد الدي وهدا 

١^١١٠£،.، ٧٥١أو ويالخم، أهل ويصحب علهم، ويبجد 
••هصى••

اثفاسةشل أى نبو الإمام ورمع الإمام عن الأ*>«ير، تأمبعض حمفا؛ا ٤- 
سالتثهدالآوو:

ريإذا آما الإمام يكون مهل الإمام، عن يتأحر المأموم؛ذ بعفن الثوال،ت 
وريشخص، هناك كال إدا أي! الأول؟ التشهد بعد من الماتحه محمل أف هبل 

•)حور( الوسط العجم انفلرت القص• ت أي )١( 
)كور(•الوسط العجم الرادة• أي: )٢( 
)٧(،رنم اف.؟، رمول إل الوحي بدء كان كش الوحي، بدء كتاب البخاري: أحرجه )٣( 

(•١٧٧٣ائيهإلءرنل،رفم)محاب باب اكازى، وئنلم:كتاب 



^^ئرمحرأ>ِفيسمولإالإئآ
ؤإداإمامته، ل بالثق يلم؛ أذ الإمام عل ذياف،-ت افه "بارك أمول الجواب؛ 

شب؛سمصاةالأاس،الو؛ 
إزصاءأجل مذ للئق؛ المخالث التخفيث نحممر الأئمة، بعض عند يوجد كإ 

قاوأوملم- آله وعل عليه  ٠٥١—صل آلني أف مئة له ثنين يم أوبعضهم، الثاس 
صلاةثحؤ هل كاف ما هنا بالتخفيف واراد ٠، مليحفف،؛ الناس؛ أحدكم أم ®إدا 

وراءصقث، ررما مالك،ت بن أنس ئاو ؤلهدا وملم—؛ آله وعل عليه افه ~صل الئي 
ومئم-*أآا،آلا< وعق علله اض -صل مذالنق صلأْ ولاأثم صلاة أحنث مط إمام 

يقرأمئثة، فالقراءة الأول التشهد بند ما كاذ إدا فمثلأت المأمومذ، يراعل اذ وعليه 
١^٠بعد فع محُ ي ١^ فبعض بجئ، وص مزأثا كاف ه آيه، آيه الفاتحة 
الحهرية.حال ق يقرأها أكنزمماكاذ برعة يةرأالمائ الأول 

لأمرين!آيه، آيه مزيثه يقرأها انه أزى قاليي 
الأؤل:ألساصالئ.

الماتحة.قزاءة مذ وراءة مذ يتثآكذ أف أجل مذ الئاف: 
فهناالقيام، عليه يشي كرجل لعير، يتأحر كاف إدا فلبملز بمألجر الدي فهدا 

يكملورمع، ولوركع بل واحدة، ولوركعه ييكؤلها المائ بمزأ ها؛ إدا نقول؛ 
٩(،رنم)• يكره، ما رأى إذا والتعلم األوءظة ق الغضب باب العالم، كتاب البخاري: أخرجه )١( 

٤(.رنم)٦٦ بالتخفيف، الأئمة أعر باب الصلاة، كتاب دمنبم• 
وئنلم؛٧(، ٠ )٨ رنم الصبي، بكاء عند الصلاة ، أخفمن باب الأذان، محاب البخاري؛ أخرجه )٢( 

(.٤٦٩رقم)تمام، ل الصلاة بتخفيفه الأئمة أمر باب الصلاة، كتاب 



سدسواصمن،سائا

ثكائلأالإمام عن يتاحر كاف إدا وأما الإمام، ؤبمابع يرج، يم يركع ثم الماتحه 
فهداثورعلتؤ•

••)محسمق(••

اثمنذبجاننابقيدنذاثموسوو.وننافقيندااثمزماى؛ه~ 
 Iالرمان؟هدا ومثافقي ه، الرسول رمن بتذمثافقي المرى ض ما الثوال

رمنه،ق متافهوف اوسول رمن ل الناقص اف المرد،ت الخواب'• 
والنفاقسك، لا الزمان الزمان، هدا ق منافقورا الزمان هدا والناءقور(ِفي 

آمنمن فآكل هدا، عهدنا وِفي الرسول. عهد هوالنفايىِفي فالفاق هتلث، لا 
منافق،فهدا ^^١، ممتلئ باللب~ ~والعياد قلية ولكن إيإنه، الناسِو، وراءي ظاهرا 

ملول،ابن أيى بن اممب عبد مثل صار لنفاقه، ودءوْ ثومه ِق سيادة يا كاف إن ثم 
العافيهافن أل —ن

••هيق(••

 -٦:uاصوجاfظارضةوساماض
محللأ ألا صحيح ثل اكخاث،، غم المحات ض ؛السة الثؤ1ل: 

ولاصامثى؟صلأتس 
وصدقةوصلألأ صيامة محل والعاصي عاصيامت،، اكرحا;:، النساء الخراب; 

يومالموانين لأف ذنوبه؛ لغمرة مجبا وصيامه وصدقته صلاه ك5ون وربجا ععش، ولو 
لألاليئاُتخ؛ مضزْ لا وحينثد اليئات،، عل الحسنارت، ممدثرجح باكنط، القيامة 

فيكونوالسيئات، الخنان تتساوى وهد راصية، عيشه ق ههو موانينه ملتإ من 



ات1ءاتا1؛اوااسؤح ٩٨

النهاةوق والناو، الحنة و؛و؛ منزلة ِفى يكونون الذين الأعراف، أنل ثن الإنسان 
مدثم النار، ق لاعقوة منتحما فيكون السيئات، ثنيي ومد الحنة، أنل من يكونوف 
سفو.لا وقد عنه، ينمواض 

،باممه— —والعياد الكفن مهو العمل، معه ينفع ولا العمل، نجط الإي وأثا 
والدارس،اجد الموش الكافر، تصدى لو حش العمل، معه ينفع لا الدي ض ندا 

منه.يقبل لا محإيه العلم؛ وأهل الفقراء عل وأئص الخس،، وطع 
عنوملمع اممب، إل ثتوبر أل علميها نجب العصاة، حملة من عاصيه فاألإجه 

الروط.تت، إدا فمقبولة وصدقتها وصيامها مجلانيا وأما الت^رج، 
*•ؤصى•*

طه1واثطلآلإاءرأطمميذ؛:
عثرعل ثريد لا مئة بالحبس يعاقب أذ يطالب الدءاة بحص الئؤالت 

دينار،آلاف عنزة عى ثريد ولا دينار، آلاف ثلاثة عن ثقل لا وبغرامة منواين، 
مكانأو عام، مكان أي أول عتا ارتك٠lا من كل العقوبت؛ن هاثين بإحدى او 

أوالرسوم،الكتابة، أوِق بالمول، المكان ذللئج ل كاف من رؤيه أو س،إغ فيه يستهلح 
التعبثروسائل من وسيلة أولأية والإعلام، النم وسائل من أوغترقا أوالصوو، 

الدين،أو أوالشاة، الأنبياء، أو الإلهية، بالذات از المض من نا الأخرى 
مدةبالحبس يعاقب ي التجريح، أو والاستهزاء والسخرية بالطعن باكرض أو 
العةو؛تينها؛ني بإحدى أو دينار، ألث تتجاوز لا وبغرامة سنوايت، ثلاث، تتجاوز لا 

قإليها المثار التعبثر وسائل من بوسيلة أو عام مكان أوِو، عتا ارتكب من كل 



٩٩اسءاسدسواصمنسائ 

الطائمة،إل الدعوة أو الدينية، ا،لذام_ا ق الهلعن شأنه من ما الثاقة الفقرة 
الوطنية.الوحدة مناهضة او الفتنة، إياؤة او 

غرالعقورة حذْ لالمهلالإ ثظر وجهة الدعاة لهؤلاء هل الشيح، ففيله 
الصزرين.أحم، هدا إل ي٠ولول! هت؛ و»تي.' الإلهيه، الدات، يمس يأ الشرعية 

أحثاهزلا؛ عند مموعة كلمة لفضيلقر ووكاف ذلك؟ غن يعني الناحن، أو 
رايكم.ذْع أف 

محسأف دينه أو كتابه أو رسوله أو عغتجل ، ٧٥١سب من بأف يطالبول فهم 
لويعني1 العقوبتين، بإحدى يعام، أو دينار، آلأن، بثلاثة ويعرم ستوايتج، عئز 

آلاف،ثلاثة بغرامه عليه يثقب أف فللماضي الدين، أو ءغةْل، افه سث، واحدا أف 
تهدهطالوا ءالدللث^ هده، من أحم، بعقوبة يعام، هلا له، عقوبه تكون دينار، 

العقوتايتؤ.

يمتو،أف محن،  Jjytفهز دينه أو كئاثه أو زثولة أو ؛^ ١١سن، مذ الخواب^: 
مقابربمسِفي ولا علخ، محل ولا بجث، ولا بخئل، ملأ كافر، أثث عل هل 

الئاة،جيمه رْكا كنا فيها ■>مْينش له ومحمئ الهج إل به محج ؤإيقا اثنلمحمر، 
ذللث،.سوى لة ولمز 

كافسواء ثوبته؛ مبل لا ت بعضهم فقاو لوثانؤ، قط العانإء احتلم، لكن 
ثوبته؛ملنا أصلثا كاما كاف إذ يقوو،ت ويعضهم أصلثا، كافنا اوكاذ ^^١، 

لالأمال،ته'آ[،مش،ه هن. تا لهر ينثر ينتهؤأ إن ء:قمروأ لفييبي، قل ؤ تحال! اممه 
بينهقيأ وتوبته حال، كل عل متل بل يوبته، مبل لم أريدا كاف ؤإذ عام، وهدا 
القيامة.يوم رثه وبتن 



لقاءاتااسواالا،توح

وعقعليه افه ~صل اف رسول سب من أما فقال! هدا، ق يعفهم ويصق 
افُ-صق الشءًا عق صارمحي لن حش لوتاب، حش ؛ بمو أف فيجب وسلم- آله 

عاملناةنويته من تحممنا إدا وكن مملا، محإسا مكان؛ كو وسثم-ِفي آله وعل علنه 
وثدفنهعليه، ونصل وئهفنه، نعله اننا ينعش النل،، معامله الأخرة حكام أق 

الرند.معامله عاملناْ صحيحة أمتا ثوتته يظهر لم ؤإذ السلميرأ(، نع 
لزيرلإئنا L_؛ 3<وأئه نويته، وعلمنا ياب، إدا يإثه عغئجل افه سب من أما 

يآثةوو>خلم المتو عنه 
الدىهدا أو ١^؟^ زلأ رأى لز لكذ الصواب، ئز الضل الثزل وثدا 

تعزيراقتله هنا ؤيكون ذلك،، فله مثله، أحد محرأ لئلا يمل؛ أل نويته مع لائه اب 
دة.ري 

أةبإ وتقول! السؤال، ق  ١٢مهنثج التي الأحكام يتهليق طالتر من أما 
وهو^١، دهلال1؛، أف الأحوال مأقل بياثه، مص الذي ا-محم يطبموف لا الأمر ولأم 

أفعوا نجب ثل يصحيحة، ولينث، علط، الطاليه فهذ.0 نحش، أف أو يعرم أل 
نإلاتققالطلوك،، ثدا اف4ُالولأةإومح ثدي لإأ0 الشرعي، يامحم ئالن، 
ثمن،أحم،، عموثة إل الشرءئ ا-ائكم عن ثنازك لز لأسا Jابتا؛ الشرض ااء^iلم 

ثزمماأزناأتجذلك،.محل شرع!ا، قانونا ^ ١س 
أفسحصا لوأمزت، أنا مثلا! مال لو كإ افي، دين ِفي ايدا التتازل أرى فلا 

وأيث،والحصن الفلهز صل هلت،! لو لكن أيدا، يصل لم الخمس الملواُتح يصل 
لاثمل.التنازل؟ مبل قل يصل، لا والعجز والعشاء متيقظ، منها 



اراتاءاسعسواصمنسائ

الحيدةالفأرة فنل فدينمى كاذالصل إذا الثثدب اسل أجرة حكا؛اأخان ٨- 

الرياضمنطمة حارغ انتدابات الو يحن ويأسا موظت أنا السؤالت 
ّمتةأو أيام، حمثة لمدة انتدابات ونأي كمبيوتر، أجهرة تركيبات عل للإشراب، 

إلنحتاج لا انه ئإ يومم(، ق سهيها أف محن اجتهديا لإ لكن لثا، محسوبة ايام 
الأنتداُبئماي آحد أف قور محل الليل، ل أن العمر حى محن موشذ وجود 

الزائد؟

الانتداب،انثسش التز أيث، يش لنم الانتداب، كاف إذا الخراب: 
خمسةلمدة اوءارْ أشياء ترسس، لغم انتدسم دكريت،، الإي كالمثال الميم، ولوزائن، 

قوةئئأ جتل الإى اّبمل تأحدوا أف عليآكم جرج قلا يوٌين، ي وامحتموثا أيام، 
الزس،يلناهثيضاكاومزتيةلأبمأذسريى ثأام،أثاإذا 

كينث، م لنم اتيثي : jj^١ أثا زام، خمه تعنلوا أذ د فأد أيام، خمسه 
خرج•نلأ مبلمؤ؛ أو المحدد وقته ي أنجرمموه إف 

••©صى•*

عندناXوفوالماو بسبب البنوك هاJايامن حيرأغت - ٩ 
القط —للحمط فيها حتابه يفع لذ يعش البولؤ بعفن الثؤال،ت 

لا؟أم استعإقا لخووله فهل هدايا، لزار0— ولا 
ليشالبنوك عند الدراهم وصع اة فيلئ،" اطه ~بارك ثنلمم أنث، ابواب،• 

البنكاءط1ثا إدا لأيك علط؛ وديعه له الناس وتسميه يرض، هو إينا وليعه 



ليدحلها ام تاق، حش عنده محموظه وبجعلها صووتأا هويوئطهاِفي هل الدراهلم 
كالؤإدا هو إدن ويستعملها، صندوق ق يدخلها ويستعملها؟ صندوؤ(، 

غرم،ولا هديه لأ شيئا، منه انتمزص كئ يأحد أل للمقرض بجور لا يإيه قرصا 
عليهحرغ ولا منه، يسترفي أف بعد أهداْ ^١ باس لا هإيه أهزصه، ما ثص إدا إلا 
بحيثعامه، هديه فيها الماو وصع أرا مدي البنوك كاست، لو وكدللئ، يقفي، أف 

هيجلأل يمنها؛ أف باس ئلأ تقاؤيم، مدى النوك بعص اف مثل* أحد لكل ميعا 
يقرصيم■لم وس المال، أمرصيم ئ ييتما الفاويم 

٠٠ ••0^0

:اثنيا٥^ حكم - ١٠

ضريم؟وامما ١^ ي ض الم ثل ١^١^ 
الث>سووفعل من يظهئ ولكن التحريم، أصل ئوعل الحواب،• 

إداالأصولثوف فيها احتنف1ا المسألة وهذه للكراهة، هو ؤإيإ للتحربمإ، ليس انه 
صقل ثطلئا (لأم ززد ^١ لا؟ أم لكحريم ص قز ئطلقا الً ذها ززة 

ايلكن الوصوغ، محسأ بئ صابط محاك وليض للاستحباب؟ أز للابجاب 
هوقل نقول! لا ورسوله اض أمز سمعنا إدا انثا سلكه، أذ عاثنا بمب، الدي 

إدامؤينغ ريُ لمحن ^^١َكان يقول،• اممه لأل قدا؛ نقول، لا واللزوم، للأستحبانم، 
العهدنا ولا ]الأحزاب;أ'م[، مبممه ثنا ا-إق؛رآ ثم كؤذ< أد< ١^١ متّوكآ أثه ثنى 

ئزكدقدا قل يقولوف: أنم بام س الئّول أتزئأ ت.بممح؛ذآ الءثحا;ث 
ثقواإذا إلا الفور، قل كانوا:ظوف للاماسؤ؟ أم للوجوم، اممه- رموو -يا 
إللآريزْ جرى كنا يالوف فهنا مشورْ؟ ثه أوأمز Jعئدا يه أمز الثمول. هل 



سعسراصامزاسائآ

مملوكوزوجها عتمن إدا والمملوكه عممن، مملوكه أمه ثريرة هإل مغيث، زوجها 
هلالثني. ها تم الكاح، مسثت، شاءت ؤإف معه، لمت شاءت إذ حمزناها؛ 

ممثشتالكاح، أفتح ،; iJفماالذكاح؟ مثح أو زوجها، مع ثثى أذ محثإ 
أنواقق وراءها نحري كاف حى ثدييا؛ حبا محتها زوجها وكاذ لشبها، الكاح 
ومضيرم، ممحث حب ثى مجبوذ ررألأ الثى نقول ؤيهم(، المدبمؤ 
الحبشادو فزاهد، القلوب أف العادة إذ إي ا عجب! هدا لئسث،ا،ا ثريزة 

أمعئ نمر ، ٧١١اممه، رسول، يا ةالئ،ت زوجها، إل رئ أذ امرها يم والبعص، 
فيه.ل نعته ! ٨٥هو، نمن كنث، وإذ وطاعه، متسئعا يأمربي( كنث، إذ يأمرمحٍ(؟ 

قاَل:»ثلأشتث«رن.

للامتحبابالأمر هل مول،ت اذ يتبغى ملأ يندا أمز ائه علمنا إدا أما 
^للوجوب؟

أمامك،ءكهأئ5ْؤئم الؤموز( كأذ مثلئ، صور الثهي، ؤ، يقال، وكذللئخ 
غترأم جازم أنث، ١^١ رسول، يا تقول،• اذ يل؛، يليى هل معل• لا للث،• وءال، 

غزأم جازم أنت، اممه رسول، يا تقول،ت أذ للئج يلتمح، هل اوأمرك محور، لا جازم؟ 
كاذؤإذ الواجس،، ثواب، عليه ايث، واجيا كاف إذ أجي، يا امعل ييمح،، لا جازم؟ 

يورطثو حطأ،إيإ عق فاث ثزكث، إذ لكي السث«محث،، ثواب، عليه أيث، مستحبا 
هليقول،؛ تنال(، حينئذ المأمور ثزك أو المنهق، ينل الخالقة؛ ق ووح الإنسان 

لأما للمحاش؟ ثوبه محدث أذ أجل مى للتحريم النهي هل أم للوجومج، الأمر 
ويذَذ.ولأ وأشثا «نم،تا ممق: ١^ أزلء 
(.٥٢٨٣رنم)بريرة، زوج ل، ه الم، ّغاءة باب الطلاق، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 



وق1ءاتاك1باهتوح

*>اتجاضرالآزي،والإهايىفا:- ١١
بمتاوء_،الإيإن المدرت والحاعةِفى المنة أنل مدثب أف معلوم الئوالت 

قيقدح أر بالمدر عئثج قد الدي الئحص  ٤٣ئمابلة!ق ولكذ الأربع، المدر 
ماكل وهأ مول أذ يصح ثل مثلأت له نمول العصية، عق بالمدر الاحتجاج ذهنه 

أذد لا أم علمه، لءم ثمعه مق ١^ هدا هبي تبم\ئةزمماق اشَ أة لأم او 
،JLJقربإ وأوحدْ، وحلمه وثاءه ذللن، علم تبمادةوةتاق افه ءنمول،ت الراتب يعدد 

المعصية؟هدم فغل عل محر انه قلبه ِفي 
هتامزتاك■>_ أنن، لكي عليلثج، اطه قدره هدا نمولت سير، هدا اُبمواب• 

قدزأفاةه أف بوو1 أف لإل  jti*Jهل - ُسأل - عؤلذ؟ قدره ؛،، ١١أف ثعلي هل إياْ، 
١^٩^١عليك :مئآن لأ أنث، ١^؟ ثق تقدم 1اذا ١^ ^i،؟ 
هدا،، ^Jllقدر اف، أف ثنلم معل أف بعد لكن باختيارك، فعللث، فتكون مرمث،، 

^١؟مدر لأ لادا الثرثه، ويرك والغنى، الاماء1ج  Sisقدر  ٥٥٥١أف نمير لأ ولمادا 
منهوقع ثو بالمدر، عقج أف بأس قلا متيٌ منه وخ لو يعم ١^، جيار 3، أن-ا 

مثير.هدا لكن الأسم-،ا مع وافه وقال،ت ويدم، الثيء 
ماتكوئأكزة إق زاطه : ؛lJذبم،، و نه فقيل الخز، ثرب زجل ظ: 

افب،إل يائب، وانا نعل، ثاء وما افه وقدن مثير، ثيء هدا لكن اّلمقمر، عندي 
لعمومبالقدر واحتجاجه واني، اللوم عنه ائدقع بثويه لأنه به؛ بأس لا هدا 

اطهنشئ 

هبمهاوفامحلمه هبمثق ءلاو_، أي بن عل طزى الشل. أة ذللث،: كمن 
ئوظثي أج ظوئهإ :ض: محئان؟« رر1لأ محا: فمال ٠ فزخدمحا تلا، 



سءاسدسوامءوز،سائ

افهثاء ولو ع،؛ْل، افب سد أئمث إل ت وقال بالمدو 5ْ؛هبمنئ عث فاحثج للصلاة، 
^مول:>ةنالإءمحتىظه

٠,يالمدرر الاحتجاج عليه سكر ولم ا، ٥٤لالكءفت
منومنلث، ررأحزجتتا موتى عليه احج لنا آدم أيما؛ ذلك ؤمى 

ضعلتييافُء(^/
فيها،وبمشث المعصية فنل من موممه وو يالخدو نقح ان إنب؛و، يثن!، 

مههدورجوعي•ام لإلويثإل بالمدر احتج لنسان 

حديثهدا عل ؤيدل به، باس فلا القانجا أما هدا، صنيعه عل ملموم فالأول 
هلاميء أصابك ؤإف ينحر، ولا باق وانتمن سثئالث،، ما عل ر١احرصبى وض؛ 
ئز:ولكن ١^، عثز هإن ث'كدا، ^١ ثكان ^١ صت، لزؤ قز: 
اقُقآث وؤ ^١: ١^١ الإين افُير أكز ^١ سز«اى، شا٤  Ujافِ ئدز 

١[؛• ]الآنعام:ي اثمقأه مآ أثم ؤوأوثا» لشك: مال انه نع ١[، ]الأنعام:خأ ه أنمحقنا مآ 
١^،ء اتجنارهلم ل وثدزئب هم، ١^٣ لدمع بالمدو؛ بمجوف أوكلئ، لأف 
او«ّول.،ثنيه  ١UU[، لالأنعام:ب. i أشئؤأ آ اثسُ قاث ءؤَخ صلهُتئال: وأثا 

غيرإثباب،من والوافل الليل صلاة عل ه الني نحريص باب التهجد، كتاب الخاري• أحرجه ر١( 
أجعالليل نام فيمن روى ما باب وقصرها، السافرين صلاة كتاب ومنلم؛ ١(،  ١٢٧)رنم 

حنىأصح،رةم)هس.
كتابومسلمث (، ٦٢٤٠رقم)افه، عند وموص تحاجآدم باب القدر، يتاب البخاري• أحرجه )٢( 

(.٢٦٥٢رنم)الملام"، —ءاليه،ا وموس آدم حجاج باب القدر، 
المقاديروتفويض باش والامتنعاتة العجز وترك بالقوة الأمر ق باب القدر، ؤتاب ت مسلم أحرجه )٣( 

(.٢٦٦٤ش،رiم)



اقاءااتاا1بابا،سوح

ألماء الذي هو ثعال اس، ان لثير؛أ عل الثدي النالم لا حى 
•١^

الأم،هدا ي افَ أة ١^ Uِفي كل مموو: أف للث، ولا:صغ 
.؛ ٧٥١مشيئة مذ كوف أف هذا لوقلتا لأنك، 

••)محيق(•*

ض،نهبخاسل:- ١٢
ظبز،الثلأم هوو فهل _jl، الثيع1 فته فؤ عمل ق أنا القوال: 

والحلوسمتهم؟

اذالعدل مذ ليس لأته مماما؛ يعاملونا كإ يعاملهم أف أرى آنا الحواي،: 
ثئودوهم الكتاُس، اهل إف حى به؛ يعاملك، مما بأنؤأ وتعامله محص يعام1ك، 

اتثودي،، JiJحولن عي، مجإ\آ0وو( ذي قؤا طوا \نصا1\ 
أخلررإة قاو: ه الثئ لأف الثلأم؛ _، مل: U؛Li،، الثلأم المحرائ: أو 

وساثءوىإ«رم، ٥^٠^١: م الئا؛را؛ يئوتون: م طوا ^١ ١^١^٠ 
^١^١:أ؟م ءنضiا لن لأنث ظ قول: ، ١^٨٠۶^^١: ^١ أم هي 
أهلعل رث أف أتزظ ^١^^ ذ\}و؛ وعهإ، ملنا: صريح، بلفظ الئام 

وعلبج؛.الثا؛ءاها،ظا: لأمئولوف: ونمقا؛ امماص،بقولنا: 

رّوما.النهاية ا،لورّت،. أي* )١( 
وثنلم:٥(، ٩ • رنم)٢ اللام، الذمة أعل عل يرد كم باب الامتياز، محاب البخاري: أحرحه )٢( 

(.٢١٦٤رقم)ءاإ؛هم، يرد وكن، باللام المحابح أهل ابتداء عن الهي بابج اللام، كتاب 



ارلقاءاكادسو|ىمنس|ئ

نقول:، ٣١وعوتمأ نقول: َلأ فحن الرفع، الإسلام ف انظزإل 
يقوو:وأذ وعلي\ؤلم، يمول: أف يمأ ؤن3 لأنه ^١؛ بمهم أخس يش ئآكوف حر 

اثلأم،اكافيضف.^ىا
—أحي —يا اعلم ثم يه، وت\يلووتولم ما بمئل فمابلوهم بالثلأم، بدأوكم هإذ 

راجغممرة، ^ ي ظها، اخلأئا قيفوف ^؛، lis"كثهبلبموا التجه أو 
لنى الحق، لا:نرق بما ثاما محاك إف م الفزى، تجد واشم« ممانؤ»اش 
،ازطو من عله ئن بإ ئالئ، الأم م أز لانبجابح'٧٠،، بمانة باكل 

منخز تمعنا مما ممن - -الأو افه ونحتي الحق. إل يرجع المارّة كثرة ومع 
الحق.إل ونجع اوش، ١^^، هدا رك 

١٣-

زهز الملث،، ام وتجل كالقاؤيم الموك إ±ح\ الى القداثا القوال: 
دءا1َلهلموإةراث؟ثدا 

ينكنأكثز،  hjJoJمهن.-_؛، عنذئز ثوؤغ لا أغطوك ثز أنث، الحوام-،: 
تجعئةولا أنث،، هدك دغة يكن سر، إحسادا لا دعايه تكوف أو يريدوJ مآ أكن 

شحأنث، دمث، ما ؤيقول: لايعرأحد، حر الحاصة؛ غزءتلثح ق مثلا دعه دعائه، 
يرجع~وهدا أث حمت إل لكن شنئا، هدا ل أرى ما سهل. هدا ق فالأمئ هؤلاء، 

هن.اق ونس متنها. فلا البنوك؛ أمز عليهم بجون مقلا هدا من دنفه~ ان إنكل إل 



لقاءاتاك1واالصوح

تيإضمأ،|نافلأماسمانات

أويقال!إنلامغ، كرتونية وأقلام فيديو ؤز وجاء أبناء عنده الدي \ذ>؛ؤ\و(.' 
الحيوانات،عل وتعريثهم الحيوانات، أوغة,>و الحيوانات،، أقلام أو إسلامه، إما 

مِفيذِكمآ؟!
ثورمذ الحيواuت٠ عل الاطلاع فقا اق الأهلأم ننآلأ أثا الحراب 

ما.لابأس هدم الكون، ق ■مؤجل الله محلوقان أوعل وغيرها، وبساع 
مثلا!لهدا وأصرب، أراها، ؛! ٨٥أستهها وما ١^٥^٥ القصص ْسأله وأثا 

ذهنهاقدحتي وشاهدها الهلفل سمعها إدا القصة هده الثاخ، لمحمد قصة توجن. 
بعيدمحدور وله علمط، وهلا الماتح، محمد ض الإملأم ِفى الأبهلال بطل أف 
اممه—وسأل علميه ما علميه المانح محمدا أف ومعلوم الفيل.لم، هدا ألم، من يدركه لا 
ص١^ هدا ^تاظمموءأمحمأن عن ١^- ثه 

وهذ.ه.هدم الحدورِق لدلك، الإسلام؛ بطل 

ايإأصحاب،إف قال! من الأخدود، تصويرأصحام، ق أفلام توجد أيصا كدللث، 

هدهإل آدم حلى أف مند ، ٥٠١١^،وا-ئى يعلم، لا ا ١^٠^؛؟ ^١ عل الأحدود 
إلينقص ١-^^؛ زالا وما ذراعا، سئذ آدم طول كاف ممد يثامحص، يمعش! الأمة، 

فهداالشكل؟ا ئدا م كانوا الأخدود yأضاب، الديأمحنا ونن الأثة، هده 
^١من أوأهل مؤلمه، آلامحا قد؟كوف ! _1_؟ كنا ءدذهلم أف مذ م كدب، 

النتيجةهل وما المسألة، لعور سمطذ أف ان للأنينبغي الأشياء هده يمثل المقاهي، 
الاقتصاديه.



ارتءاسدسواصءونسائا

١٥-

زوجتؤئشج، الثجل جلس ®إدا الني حدث الثوال: 
فيها-العسل وجب الحديث هدها...<ارا؛،و، جم 

أنت.ظ الظا>أنش خانع، إذا يا هدا لأتنكن 
الإيلاج،ين د فلا كدللث، الحاو كاف قإذا العلم، طلاسم، ألحد ين نمئت ج أز 

^بيماِسذيه:ممح
واتوبأستغفرك أئش، إلا لا!لة أف أفهد واحمد.ك، رثن؛ اللهم >سحادالث، 

إلك.
••0صى••

رقمالختانثن، بالمماء الغل ووجوب اناء من ائاء نسخ باب الخيص، كتاب منيم؛ أحرجه ]١( 
(٣٤٨.)



اقاءااءاك1ساهمح ١١٠

هصنوز،سافة 
=■—هيى— 

وصحبهآله وعل محمد سنا عل وتلم اض وصل العايتن، رب فه الخند 
أئابمد:أمحث، 

التياقتوح( البايت، من)لهاءامن، ا1ئة بند والتنعون الئاع النماء ض فهدا 
-(.٥١٤١٩عام)المنية، ثهرذي مى هوالثانج؛( الخميس وهذا خميس، يوم كل لجأ 

الخج،ق _؛ الثلاثه الوماءار.ته أذثجتل فإقأرى اُلإ؛ وئب قرب ادّا ومحا 
العلم،طلبه عل حر الناس، من كثم عل قش الخج أحكام لأف به؛ سنلن وما 

ع.(رطأ\ؤشذ/
محَ •يرصئه وعن الإملائي، الدين ق الخح مرتبه عن سحديث، اللماء دا هق 

ئروطوعن رض؟ مش 
٠٥»َصَ ِ,ء م ءَُ ٠؛^^  كِمءء ص . .ء ٠ ٠  أزكانأخد أنه الإسلأس الدين ق \لجأ ثزلإ إف ئنموو: الأزل، فاكا 

آلهوعل عليه اطه ~صل الثي وبيرا كتاُه، ق عبادْ عل ثثال اطص أوجبه الإسلام، 
ٌنآلجت جج عزألشايبم( نتحاةثوةث\كت اطه فمال الدين، ل منزلته وسلم~ 

النيويال، ء»ران:به[، نأل قلجطه عي ض آس لجأ وسَةر محنجلأ إني آنغفيع 
اطهإلا لاإثه أو نهاية حس: عل الإنلأم ارثي وسلم-ت آله وعل عليه اطه -صل 

الست،ذيأ رمصاو، وصوم الركاة، ؤإيتاء الصلاة، نإمام اطب، رنول محمدا وأف 



١١١سءاسبعرااسونسائ 

يبووفوأناس الشجن، يعثدوو وأناس الخم، ينثدول أناس وفيهم آ. الحزاماار 
عل١^- من عبيطة -يعني: عجوة يصنعوف الخاهلية ق أقم يكنوا حش التئن، 
^١نئا ئنثودئ3كل، افب!! نبماف أكلوثا، خائوا ؤاد؛ ثمبملوثأا، قاو، شكل 

ال٠سود.
قذْالآلهةهلصخقأم:اي؟إذن 

منثدعؤيى ما يلي هوآلحق آثم بلى ذألأى ؤ ينال: اف لمول باطل؛ 
لالخج:'اآ'[.ه ئوآوإل< للمحي، 

بجاهإذن؟لأتجورخئإلأاضُ.
حامالقنثي، الهاشمي افب عد ابن هو محمد افه( ومول محمدا )وأف 

وا-لنى.الإنس إل بل كائه، اثس ازمّلئإل أي: اللب( السثر،،)رسول، 
راشلا ض، المادة عنلص أن الإخلاص، اف! إلا إلة لا أن شهادة ممتصى 

أناف! رسول محمدا أن شهادة ومقتمحى فيها، احدا اف ْع تثرك ولا سمع، ولا 
ونتنيونحز، عنه ش ما ثيه ومحنب أمر، ما أمره وءقJ أحآر، فيا يصدمه 

إلهلا أن شهاد0 صارت وليلك منها، ليس ما فيها بتيغ لا بثريعته، اض إل 
إخلاصس فيها بد لا عبادة كل لأف واحدا؛ ركنا اممه رمول محمدا وأن اممه إلا 

وثتامة•

ووا->تاترا،وأركانيا بشروطها منتقي،، ماجا تبا ثاق يعني: الصلاة( )وميم 
والأنجاس،الأحداث مى العلهارة الصلاة! مزوط ؤمن ب٠ك٠لأت٠ا، وكملها 

ومنلم;رنم)٨(، حص•، عل الإسلام امر س; اش قلل باب الإي،ان' ثّاب الهحادكا■ احرجه ، ١١
١(.رقم)٦ العظام، ودعائمه الإسلام أركان باب الإي،ان، كتاب 



دت1ءاتالاو|السوح ١١٢

الإحراموةني0 الشروط، مى ثزط القبلة واستمال الثزوط، مى ثزط مالتلهارة 
ثلاث،التسبيح وثكزار واح؛اترا، من وا-صح الأول والتشهد الأركان، مى ركن 

نة.صادت، 
بمكملأها.محملها وواحياترا، وأركانها بثزوطها ه الصلاة(؛ رتقتم إدن 

طها-ئ كميها بالمال الواحثه الزكاة تحطي أي: الزكاة( )ونزق 
اممه—ماء —إذ ويأق ^_jJ؛، ومت إق عقاج لائه عليه؛ ُةكلم لا وهدا الثاس~ مذ 

مح،وءته•

عرويبإل المجر طلؤع مذ المهلرات عن ءسائ، أي: رمصاJ( رويصوم 
مازلئؤن\ق.ض يعتدا الشمس؛ 

الشاهل.م هدا الثيث( روتحج 

فرس؛اسإ؟
إخماهاالمنلمئ ؤإحماع والثق الكتاب ي خاةت ممد الحج: هزئ أثا 

ئلمعياصروريا•

إلؤآسغؤع من ألنت جخ ألناين عز ءؤو.ثر عكتجل: اش مال الكتامح—،؛ ففي 
القرآذ.بالكتاب: والمراد [، ٩٧^:زآل ه شة 

وقال:رجل، ممام ا"لإ®، علتكم اممه"كب ُرإ0 الثي مال السق: وق 
وياظقا«را؛، زي ض نم. روئلئ،: و\و: قام؟ كل أو ١^، زئوو ا ي:
(. ١٣٣٧)رنم العمر، ل مرة ا-ني فرض باب ا"ني، تحاب ٌنبم' أحرجه ، ١ ل 



١١٢اوالةاءاسبعوالأنصسائ 

٢.قهوئطؤغءأ راد قإ م0، رواية■ 
مح1بمواهاضمئالإ.

jiajjM :جولا\لأط
والامتطاطوا-ءئيه، والثلؤغ، والعمل، الإسلام، الوجويح: ئزوط أما 

أولأتنثدقوو: ا-لخ، عليه محن لا ص الئم، صدة الإسلام: فالآئل: 
ا-اج.عليلث، نجب مول؛ ثم وأنلم، 

مندالعايه— اف، —يأل إسائا أن فرص فلو الحنون، صده العقل: واكار٠: 
الجنونعن سمط انمادايت، جيع لأف حج؛ عليه ميس وماث، محنون، وهو صعرْ 

المالمحلها الزكام لأف الجنون؛ مال ي محب فانبما الزكاة؛ وهي ممط، واحدة إلا 
العلم.لطالّ_ا مفيدة ماعده وهده الذمه، وليس 

ائإنفتلا: لوألحزم، حش ا-ؤ؛ عليه محب لا فالصم الثلوغ، والثالخ،: 
بحور؟لا أم يجوز وحننه الإحرام مى ثفايى ثم ألحرم سنوات، عئر عئده علام معه 

فباذااسمرازا، ولا اتداة لا الخإ؛ عليه نجث، لا فالصخز ض،، ي لأنه محوز؛ 
مذوواحد للدكور، بالسة ثلاثة أمور من بواحد تجثل اللؤغ البلؤغ؟ تئصل 

للنساء:ية بالنأربعة أمور 
النهارآحر ل بالعا الرجل يكون قد هذ'ا وعل سنه، عئزه حمس إثام أولا: 

قعئزة الثانيه الثاعة ق ولادته أو قدرنا إذا فثثلأ: النهار؟ أول ق يثإ عتر 
الخج،رنم)؛آآماا(،فرض باب ايامالن،، •'*اآ(،وأبوداود:ىاب ٤ رقم  ٢٥٥أحمد:)١; )؛(احرجه 

الناسك،كتاب ت ماجه وابن (، ٠٢٦٢ ) رقم اّلج، وجوب باب ا"اج، مناسلث، كتاب والنم-ابي• 
(.٢٨٨٦)رقم اءاج، فرض باب 



١١٤

ملالتهاو أول منه، عنزة حمس له يتم اليوم هذا ل الثنية ذي من الئامحب، اليوم 
ب.ثذْ النهاوبائ، وآحث ^٢^(، ابغ؟ عم اكامحه اض 

أش.أو ذم من ١^٠،، خذذ الJى \كإني أي: ، ٣١تات ي: 
أومناما.لكل يثظه بشهوة، ١،^ إرال ثاكات 
للمرأةزئ أم مز والإuث، للاوثور بالمة للظوغ علاماُت، ثلاث هدْ 

فهيثالثة.سنوامت،، عئر لها كال ولن المرأة حاصت فمتى وهوا-لمثيفى، هثط 
لأثهمج؛ أف علميه نجب لا  ٣١العثودية، وصد ا-قثيه، الرابع: والئزط 

لث.ه؛ماله وثال، بليون عندْ لوكاي، حز لث.ه؛ العبد مال قاف ينتطح، لا 
لثديقهاله ثاو ووه همدا تاغ ررمن وملم-: آله وعل علميه ١^ -صل الئل لمول 
للذ.يإن،ا ثه، ماله ولزثم: اعة« رريثدي قال: اكاغ((را؛، أن:شوطه إلا ٣، 

َ,َََُُِءءم
ممده.وهو باعه 

ليسفالقصر وماليا، ثدييا الحج؛ ثى يتثآكن أف ومح،• الأّتطاعه• والخامس؛ 
ك،امال إل نجثاج لا لكف إذا أثا خإ، عله فبز نال إل نجثاج ذام ما لحإ، علميه 

نشوطلا ^1 عزة، إل بمثى أف ستطيع وكن صث وهو نقه أهل من أثه ئدرا لو 
^أف فاتدنثة: مال. إل يخثاج ولا قادت، لأ?ه لماذا؟ مال، ئدْ ؟كوف أذ 

١٣لحيزة كاف إذ قهآممة:  ٣١دiاJ، •^١^١؛ كال قاف ،، ٣١أداء ر عم 
بروم،لا؛رجك، دكالمريضيمرض الكبتر، كالشيخ عنه، محج مذ وكل مال، وعنده 

ؤإذهمه، نجح من يوكل أف مال عندة لكف إذا لكذ بئسه، الحج علميه نجن، لا فهدا 

رنمتخل، اول حائط ل أوشرب ممر له يكون الرجل باب اياثاة، كتاب البخاري■ أحرجه ، ر١ 
(.١٥٤٣)سباعحطهانمر،رنم 



١١٥اسبعواصءونسائ 

مثلانعدمث، والكنز بكسر مريص كانسان يزول، أف يرجى طاوئا عجرا عاجرا كاف 
أمبموأ أف يزجى افر فهل ينتطح، ولا الحجة ذي شهر أول و بمر أصيب 

كافإذا القادم العام مى وحج كئزج، فلا الثتة، هذ0 نقول! يبرا، أف يرجى لا؟ 
النغزأَثا ١!^، ال،نغز محي إن،اتكوو ١^ لأة ولأئزإلاخدا، ذن1ل. لدك 

عجزة.يزول حر يئثظز فهنا يزول، أف يمكن الذي الطاوئ 
دينوعاليه آلاف عئزه عندْ مثلا؛ دين، وعليه مال ءندْ اف الأنكاف إذا 

شحبواحب، الدين وثاء لأف يلزمه؛ لا الحواب! الحج؟ يلزمه هل آلاف، عشره 
إفقال! فإذا مال، محده بمي إف الدين وما؛ بعد نحج ثم اولأ، الدين يول أف عليه 
يلزمه؟فهل السك، هده ل به نج أف يعن مال وعندْ تسه، بند محل ديثا عليه 

فلايرجو لا كاف ؤإف ففيج، السك تام عند وقاء نجد اثه يرجو كاف إذا نقول؛ 
لكنيوفيه، ما عنده الحاصرليس الوقت، ق موظف إنان يرجومثلا؛ الذي نج، 

ض،أساط محدقب الدين ذك، نقول؛،لج،ومن ه أذ أئكج الثئه صُتإ إذا 
املهوق بند، نجل المنهل لكن القنط، يول مال، الأف محده العماري، التنمية 

يمغ،لأظئالآو.لا؟ أنهإذاخلاكنطيو،فهلئأم 
الحج.وحولت، ثزوط هذه 

منؤينزف الناس، تئصبط ئزوظا؛ للعبادارت، جعل ايه ءغتْل اش ننمة ؤمن 
خوطةانماطلأضض،لكالشاذةوشلأيح، عليه تجن، 

الشالثزوط فهذه وواح._ج، نس اُخ يقول■ وكل، عؤ، واجب اجأ يقول؛ 
الناس،يصيط لأما ا-لكمة؛ ممتقى أما ثالث، لا العبادة ق هؤ ورسوله اممه وصنها 

يمحهم•ؤ، عل،محق الناس محأكوف تجن،، لا ومن المحادْ عليه تجب مذ ^؛٥، 



لقإءاتاسالسوح ١١٦

العالء؛ه:قعفيأثا ملوبمط؛ودين، 
فاحرالحج، مناسك، قثنض التهاون عمحصل الدين؛ وأما ينلم، لا وهو محالمة 

احتاوإذا او الأنولأف والدين، العلم دوي ثن ايح نمر ل صاحبلئ، يكول أف 
اكتثّث،ان إنمن وكم ودث، علتإ منهم ؟كسب فإثه ودين؛ علم داث، صحبه 
اقلق،حس أصحابه وليكن؛ع ممرا، أوثرا ممرا جمرا نمر ؤ، نحمى بمحبه 

الماءتئي ق عئدمأصحابه العمل، ق تشيطا يعني• ؤ،؛ لينا، نهلا، بثوئا، يكون 
المئس إنا ؤيقال،: الأخلاق. محاسن من هدا لأف ذلك؛ وعي الطعام، وطح 

الرحاو.بو،بمئأى:بمبجأخلأيى ثما؛لأنهييرضمح 
ليمئ،رياثطزأأمور لأيه الحاجة؛ زائدعن مال معالئ، كول أف عل واحرص 

معاق،،التي الدراهم مى الحاجه هذ>ْ سدد مال،أمآ5نك،أف معالئ، كاف فإذا علنالك، 
انتطعث،ما النفقة مى أمحر عث. تصدئ، محلان يا امحرصنى، فلأن يا دةول،ت أذ وكماك 

فتعينهميء إث، فيحتاج الصحته، مى لعتيك الحاجة ثكون وربا واجدا، دنت، ما 
المطلوبة.الأمور مى التممة زيادة فحمل مرصه، أو 

علميهمحن، فالمسافر متافز، إي مل: لا الحاعة، مع الصلاة أداء عل والحرص 
محزلئ:س نل أنزل، اشَءثال أف ألمْتنزا المقيم، عف محن، ا-ءاقة ْع ١^ 

أتلمم؛نإويأثووأ تثاق، تبم هلتيثه هكئتر ألكتاوآ ثهثر لأئنت تيتر َكت  ٠١٥٧^
بمثاوأةلبمؤألز أئركنم> يبتق ونتأت ورآيأ؛طم محكظم_أين سجئوأ ؤ، 

ؤ،حى الحاعة صلاه افه فأوجط، ١[، لافء:آ• ^ ولتنحمم حد.رهلم وتآحروأ معش 
إندال،ت ابىثميه الإسلام قيح إن حش واحي، يرض اؤاعه لأف ا"قوذخ؛ 
صلاةفلا ا-اتماعة، عل هدنته مع منثردا صل فمذ الصلاة، لصحة قرط الخاعه 



١١٧اسءاسبعواسمنسائ 

جدا.ثاقصة أي إلا صلأ0، ثة او< الصحح ولكن ٠، 
اف—ثاء —إ0 سيأق ك،ا الطلوُسا الوجه عل النسك يودي أل عل واحرص 

والنمالناؤع بالعلم وعلكم عالما اشَأل:نن أنال الثادنة. الهاءات ل تأنئ 
الصائح.

حشمحرم، بدون ازآة نحج فلا نحرم، للمرأة كول اف الأم٠تطاعةت ؤمى 
يناجيهافلذ المخرم، وجوؤ لعدم تحج لم وهي ريا لقين يإذا تنوات، بقين لو 

لإ؛أذ شيع لا آي غث ءاJها؛ محن لإ لأن يديا؛ وَلذ وم، اضُ 
صدورهىويضيق محارم لهى ليس اللامح؛( الساء بلعوا وليلك المخرم، وجود لعدم 

محصبملأمجض،رأنلإلأتجئج؟،
تجدفلأ يمتن ما يهن: وهولوا بالخم، وبئزوئى المفر، عل الزكاْ تجب لا كا 

ا-اثج.فأديى الشروط؛ وقت المحرم وجدن ؤإذا عوكن، حج فلا المخرم 
به.افَأل;قع ننأل اaكلأم، هدا انتهى هنا 

(.٦١٥ا/محموعاكاوى:)١ انثر: :١( 



١١٨ jULAJ؛llu_li_

الأسإم

مىشمزاسلأةومام1فىالأ1ثيخا؟١- 
jiJmJi !، والعتئزالظهر فصليت الفلهر، صلاة رقت وحاو نمر، ق كنت

١^نجن لا النفز ٩ بمل كاو ف\ذذي اشم، طث، ولكن و-بما، قءا 
قمتاكاكة للركعة جلست وعندما نهوا، ركعايتج ثلاث بنا وصل القجود، ولا 
^^L«i ،^ متى،جهلا كثة وهذا الثهؤ، نجود أنجد وللم وتثئح، الثكعه

قفزا،قلبي ق الذي الثالث، لأقطع العفر صلأ0 أحزى ْرْ وصثث، عدت ولكمي 
اشُ.ثها.و.يزائا

كوJلئجوأما صحيح، عمل وهو بأس، فلا الفلاة إعاديلث، أما الخوايح! 
لأومنه؛ فغلط الثي، تخد ثم تقنا الثالثة إل الإما؛ قام وقد الزامه أظث، 

ثزجعأذ طيه زبم، تخزا، الخالة إل وقام الفلاة بمفز ئثافزا كاف إذا او الإن
ؤينلم،بنجدس وهفإ يسلم ثم الأحم، اكشهد ويشهد ونجس يرجع يكر، ْش 
للنمصجنا الثهو نجود وأكوذ جاهل، لعله ولكن الإمام، عل واجب، هذا 
.ثعال— اممه ثاء —إذ 

ليركع ما حي مذ حلمه، نحل، فلا والركؤع الجود ل بمكن لا ومذ 
وحدك.الضلأْ وأكمل الممارقه، قائؤ يطمئن؛ لم اثه وعزنث، منة أوي( 

٠٠••©^©



١١٩الإثاءاسوعوالسوىسائ 

tفلارك1ةعس با؛تي اساءثم ضؤ أرث افثوى من ٢- 
أفأزاد الوقت آحر ق ولكن الناء، بمصي أوصا اقري نحص ،: ١^١١

لا؟

يئون١^ عئد الأم ي تجئ إنا الزكاة لأف عليه، زكاة لا الخراب: 
للتجارة.بالأزاصى ويئروف 

••©صى•*

ستاسدجلأداءامحج؟٣- 

يعث٠ئواأو تججوا أذ أرادوا فإذا خادمه عنده ككوف الناس بمص الثوال: 
الخم؟مصي نتهم أحدوها 

ضليهمألخد الئت و محدئ ؟كن لي فإذا المت، ض الخادنهلأ الخراب: 
وحدهابمائها مذ لها أحمظ معهم حجها لأف 7آنا؛ تججوا أف الخج إق حرجوا إدا 
يزحصهذا فمثل أهاو7إم، أو جثوابجم عند جعلوها لو تحا لها وأحثظ لبت، اق 
بمائها.من آمن معهم تنزها لأف اف~؛ ثاء "إف به 

*•همي••

:السؤرضحكا؛ااستغدام - ٤ 
شماث؟عليها فهل ماوزمصاف، بالبحووق اليث يعطر امرأْ الئوال: 
لوأحدتحش بمطز؛ لا إحوافي— يا — اوتحور حترا، اه جراها الجواب• 

التحوزيدحل أف أجل مذ بالمحْ وجهلث، عئت أي: المحْ، ق ووصعتها المبمثزه 



اق1ءاتاا1باسامح ١٢٠

اإبمم0ثاخد أف الجدوو يه، بأس لا فهذا دلث، أئب وما اللحته، يإل المحْ إل 
هدا.ولاأحدبمعل هوايحدوز، هدا وسششثه، انفك كن وثمحعها 

*•هصى••

دضامالإهضوضرم؛اصد:٥- 
عليه؟مادا الئلواف، ركش وسي الإفاصة محلواى طاف ثحص الئؤالت 
عليه؛ثئء فلا الهلواف ركش وسى الإفاصة طواف طاف إذا الخواب! 

فهوأكمل،ان الإنيجا أش  ij|ثغ.' محا وإدءا واجكن، لبمتا ١^١٥-، وكعص لأف 
عله•ركمحافلاحرج ؤإف 

سمةاسمدؤسلأقاضود:٦- 
بايةفم بريه، الصلاة وكانت، إماما أو منفردا ان الأنصل إذا الئؤالت 

لا؟أم للتلاؤة ينجد هل مجود، 
اذيكزة أيه الفقهاء فدكز الإمام وأما تنجد، المنفرد أما الخواب،! 

ينجدأو إما لأيه -بما؛ يمزأ ألا الأيصل يغني؛ الئز، صلاة ق مجدة ايه بمزأ 
صحإل ولكن بمرأ، ألا فالأول السجود، مرك ينجد ألا ما محل عليهم، فيئوس 
ُ_ؤاقزالظهر صلاة ق مزأ وملم— ألمه وعل عليه اش ~صل الئي أة ا"لخب"يث 

له.محل لا باتكناهة فالموJ ؛، ١١١٠^ومجد الئجدة 

قدرباب الصلاة، استفتاح تفرع أبواب داويت وأبو (، ٥٥٥٦رقم )U/٣٨ أخمدت أحرجه )١( 
٨(.• رنم)٧ والعصر، الغلهر صلاة 3، القراءة 





١٢٢

يتواسثضبورانادناجل،إ٩- 
اكاجد؟يدزان عل والأحاديث الأيات محابة محي U الثوال: 
jتزاة ا.يزان عل الأيات كائ أثا الناس، عل بثئش هذْ الحزاب: 

ينقشوفكانوا أيم الصحابة عن يعهد لم البيع، مى قاما ■كزها؛ أو المساحي 
يدزاثلإبالآياُت،.

ؤلدلكافب، كلام إهاثة من ثيء فيه ا-لإدوان ق مونا الآياُت، انحاد إل نم 
دللئ،،أفته ما أو أومناجي، مآذن مصووأو وكأما الآياتا يكب يعصهم لجد 

،٧٥١كتاد_، عبث ٥^٠١ أف شك، ولأ قصر، كأما ثكوف حى الكتابه ينكس بمي• 
ظ

هديمن لبمل ذلك، قاف مفهومة؛ عويؤ' كتابة محن ألما ميز لو ثم 
الحداو؟عل كتابتها مى المائدة وما الثلم،، 

بالقول،يكون التذكر ت فنقول للناس، Jدكتا ثكون الناست بعض يقول 
ستنئم ثم ابدار: عل بجث، أ-لإانا إنه نم الآاُت،، كثاثة لا 

كالمنتهزئمكون الناس، يعتاب، الأية هذ>ْ ثمثؤ ءئلس من ومحي لالخجرا'ت،تأا[، 
اممه.بايات 

ليالتي البدع من كئها الب؛وُت، يدزان وعل اجد المي الآاُت، كابه إذن؛ 
الثلف_،.عهد ق معهودة ثآكذ 

نوجنأنها شاف، لا الملمة ل كان، إذا الساجد ل الأحايين، كتابة أثا 
كرهومحي الصلاة، ق إليها المامومس بعض من ولو دظرْ هناك يكون وقد التسويس، 

أفبأس فلا البيت ل أما نيتا، المسجد ملمة ل الإنسان يجنا أيا العلمإء 



١٢٢ا;اقأءاسبعوارتصساس 

وبحمدك،ربتا اللهم رراسحاثال1، ائجلس! كئاؤة مثل ثانيه، فيؤ ئون حديثا ؟ثب 
^^^بإدك،«را؛،سافظىث.

*•هصى••

ثي،هاثامهنحاا1ماثس؛- ١٠
اممه؟وثنييكم ثيدسا اش، وتخ\1ؤ ت له ^، _iJعطش، رحل الثوال،! 
هداافُ، وثلابجأ ي فقال: اشُ، ، ؛>^،Jiله: ثنت، إذا علط، لا. الخراب: 

مولوا:لز زلخدك، لك، ذم! الإحواJ نسلأ،؟ قدم لماذا ةي.تا! ص علط، 
اض،وثيدخم ثنيتا ممل: افه، ؤنزحماك يزحمنا ثالوا؛ لو افه، ويرحمك يرحمنا 
ثيديناأنت،: مول كيث خاصة، ١^^ لك، ممدموا الله، يزحمك، هالوا: ١^^٠٢ 

٧،،:قاَل إذا اهوبملح;اها. ثْديمحر الرذُ: قرن أن ١^٠١^، ١^؟! و:هفلم 
الأJبموبملحثاهإ.ثأد;خلم م؛: الإه، يزحمك، 

••ؤصى•*

حكماممعاءساسمة:- ١١

حال،أف الدعاع، عند اليدين رير أو الدعاء لعضثة ية بالندكزيت، القوال: 
ممفيةالثلأم، مل يدعوف ^١^١ أمم دلك ي العلم وانل والصحابة الثلمإ 

أفالأمحل هل كيلك،، والنافلة المريقة ِفي هدا هل الصلاة بعد التدين رفع 
انأن:رئغ:دلأأملأ؟للأن
كتاب،وال،رمذيت (، ٤٨٥٨)رنم المجلس، كفارة ل باب الأدب، كتاب داود: أبو أحرجه )١( 

(.٣٤٣٣رقم)المجلس، س نام إذا يمول ما باب الدعواتؤ، 



لق1ءاتالاو،السؤح ١٢٤

انالالصلاة، بعد اتدين وقع عن سال لا أصلا فيك،، اش بارك الحواب• 
اممهلأف مئزؤع؛ مو هو مول! لا؟ أم مشرؤغ هو هل الصلأة، بعد الدعاع عن 

^^^١،ولم:قل: ١[، هَه]ائاءم، ةذطثوا ^^١ قال: 
يوعل عالي اشُ -صل ام لأف الئلأم؛ مز الدئء محل الصلاة، بمد للدثاء 

الدعاءفجعل ٢، يشاءاار يدعوبها )رثم ويقول! التشهد، أصحابه يعلم كان وملم— 
الثلأم!مل الأمحر التشهد بمد يقول أف رْ.بمثن معادا وأوصى الثلأم، مل 

منم!ة دءاأ، ^١ صائثك،((رى، وخض j^، ذكرك، آعزعل ))١^^ 
يمتفيىهدا.

اُتهت،الصلاة من ايصزف ؤإذا اممه، تاجي فهو يصل دام ما والإنسان 
المناحاة؟من ينصرف أذ بمد أم ،، ٥١ساجي وأيث، يدعو أف الأول فهل الناجاْ، 

والنافلة,المريقة ؛؛ن ولاأول، الأول، 
الثقبمد ثدعو أف تريد فصحح، والإقامة الأذان ب؛ن الدعاء حديث، أما 

واءبه، بأس لا هذا إجابة، محو ه ولكن الثق، بمد لأنه لا الإقانة؛ مز اض 
الصلأْ.يةسلم أف إل يدك 

]£،،:دخل٧٩فلا;املانثثئ؛يقوزيلا نأ الثلأم مز الإنسائ ولودقا 
لحديث،.اي 

(.١ْ٢٧،رنم٣•٤/٢)١(احرجهاّ)
رقمالاستغفار، ل باب، الصلاة، ئاب، وأبوداود: (، ١٢٢  ١٩رنم ، ٤٣٠أحمد:)٦٣ أحرجه )٢( 

(.١٣٠٣رقم)الدعاء، ُن نوعآخر باب السهو، محاب والماتي: (، ١٥٢٢)



١٢٥او1ةاءاسابعواصوز،ساس 

١٢-

الإملأتي؟باونم الآا0 ْاخكلمىاة ٠: 
بهم(حلاف فيها ثذْ الجديد، الحائ الاصطلاح حنب ت يعني الخوابت 

كلق الإملاث القواعد حتمتا عل الصحفن يكتب يقول،ت الضا؟ بنص العاناء، 
الإملأسهالقاعد0 ١^ ثنلم ونحن القرآن، قراءة ق الناس لئلا ُحنبه؛ زمان 

علزكتبوعا اليوم؛ ماعدة عل الصحم، كتابة عند الصحابة عهد ق كاست، لو 
فكاة١^، عف ص ذلك ل \_i ض عن ١^٣، نفس 

للاصطلاح،تع ولكنت ثمدا، ليل منة أول، كتايه وئش الإملاء عل الصحم، 
العمناالرمم حتستا عل رئ لو لأيه سثهث؛ الكتابه هإل الاصعللاح 0إة؛ فإذا 

والئاء'بالواو العثائ؟ بالرمم محكتنر كبم، الصلأة، مثلا! القراءْ، لاحتلت، 
داراو،يمما.زكاةئلك،،و:ا

الماعدةحثبج لومحن، لأمأ العث،ابي؛ يالرنم نجنرأذمحب يقول،! ومضهم 
لولأو ١^؛ امم، لقالوا: الثءئ، ام نوالأاسإل ثم عايها، اسمح 

قوااة الأنمكون الصحاثة، زمثج يكثاك ^١ ١^٠١٥ م ؤ بمتؤ 
بالصحابة؛التا'ش 

الألواحj( يمرووف الذين الصغار لاإم1تدجم بالننيه أما فقال: ويصل)عضهم، 
صحح،وجه عل مزووة أف أجل من عندA^، الموقة القاعدة حث!، ص منع 

الأهوالأئزبؤ القنل وهدا ص الرسم ث عف زلا نكثي ئد ي وأثا 
وهوالممصيل.الصواب، إل الثلاثة 



وق1ءاتااك1با1ذمح ١٢٦

اوالإنلوجاء ت يعني أنوف، مهده اكحف صر كتس، ق الايات لومحت أما 
القاعدةحثسس، عل يمحها مول! قد فهنا غا— استدلالا —يعني! استشهادا يالأية 

العنيبي.الزنم عل لنحدو٥ اقنحف لووجعواإل الناس لأف اثروية؛ 
••)محصل(••

ظااثمضدنياض.سمضة:- ١٣
بحمىنرى وسلم— اله وعل عليه افه —صل الرسول منجد ق النؤال! 

مترإل ويتجه محيلا، يقدم او محيه صل الزى مكانه ل الصلاة بعد المملى 
١^-صل الثّول م \م م خ أنة، لا م ظ الثّول. 

وعلعليه الله ~صل الرسول عل يسانم وهل الصفة؟ تهده وملم" اله وعل عليه 
صدئ(-وثوأخمعأنأم؟

l^-l !،^ ثق! ٥^١ ١^ لأثاشأل !،sJ" الئّولم صأ ذنث ض
يمعلموثه،يآكويوا رمح.بمنمح!؛٠ الصحابه لأف بدعه؛ وملم— آله وعل علميه افه —صل 
منمدم ^١ إلأ وسلم- آله وعل عيه ١^ -صل الص عل سلم لا عمن ابن وكاذ 
أولعيه تتز يكن ئط، فهذا لثت1لم، يهب صل كلمإ الإنسان ككزو مفر، 

وكمي.تثافز أذ أردت إدا علميه ومّللم مدم، ما 
مئة—أو مرا خمسان بعي. عل ومحوفه من اُبمهال العوام بعمى يفعله ما أما 

ادهبسلم أف أردث، إدا ولكن العلمط، مى فهدا ؤوكلم، المم إل يئجه ثم مر— 
علميه.وملمم المم أمام وقف 

••0مى••



١٢٧اراقاءاوا،إبعواملأمنبمائ 

ظامح|همنيوالأيالإنىو- ١٤
أوالث>غلأهئيناه؛؟

صئ>ء/0 الذين إف اثناد(: )زاد ق المم ابن مول الخواب: 
إنلكزاهذا وأنكن ثادثه، علوم ؤإبا عندهم لتس جهأه، ابن 

مىالئخر لاحتلأو وصنع ابن، بن ص/غ وعان• الصنع إل وقال• فد>يدا، 
الأعصابر١؛.

الذىابى بعضهمبمكلم المصروعتن أف وار قد لأيه الخن؛ هو يالة وما 
لقاثه ثيمله— ابن الإسلام —مخ سيخه عن قصه ويكز الماوئ، ونحاطب فيه، 
قدجب الريو، ل ايب ومحاقه المصرؤع، عل بمرأ وجعل مضرؤع برجل إيه 

الرجل،أحب أنا احبه، أنا ت وتقول فيتظها، جسمه، ل هذاٌودزلش الرجل أحبت 
واتسالئ،، بلا محبها لا وهو وهوصادق، بجك، هولا الإسلأمت ثخ لها فيقول 

عليي الحقيقة وهوق الرجل يصرب الإسلام، ثخ يصرما فجعل مج، أف 
لهفقالت، يشعر، لا والمصزؤع الضزيسر، من يده حتىكلت، يقول،ت فيه، التي اينية 
ثئزحيلا ت قال، للشيخ، كنانة أحرج أنا تيميه~؛ ابن الإيلام لشيخ الحنيه ~أي■ 
الناس،عل الاعتداء لإمان ورسوله اس لأو وزنوله؛ ف طاعه احرجي ل، كرامه 

اتىيتعز، لم الشيخ؟ حصزة إل ي جاء الذي ما ت قال، الرجل، داد< ولنا فحرجئر، 
إل؛؛، جاء الذي ما قال،ت يثعز، وهولب ابن وصرب، عليه، وهزأ الشيخ، إل أهله ئه 

االشيخ؟ر حصزة 

زاداس:)أ/اا■(.)ا(اظر: 
)أ(اكدراثض:)؛/مأك



وق1ءاتاا1ب1بالصوح ١٢٨

ؤينكى، ١٤٧٥٩^وهدا الأعصاُس،، من صتٍغ الصميغ أف فالمهم 
منوكب يثش وهذا ابن، من وصئ اف-، -يإدن ؤئثش محه المحزف 

ائركي،ائركى ؤيقول• مبمح، الحي إف حتى عظيمه قوة عتالْ وئكون بمزا إنتان 
أفيذكر كإ الأول، المارئ مات إذا يعود وقد حرج، القراءْ عليه داوم إذا ولكئه 
أخمد،الإمام مات ولتا منه، الخي فحتج مضزؤع يمرأعل كان أخمد الإمام 

الإuمبمزأها كاف اض بالأيات ممزأ القارئ وخاة يجذ وة يه ويخز الحني، ياة 
القراءة،هي القراءة للقارئ-: فال ا-لض -أي: له وئل كترج، أف الخني، وأتى أيد، 
عترغ.أف وأتى القارئ، عمُ القارئ لكن 

المنتدين،الخن هؤلاء ثر من سلموا حش ذئم~ اطه "بارك أحمحم ؤاف 
ميالكن ايه فراءه ومنها والسوية، القرآنية الأوراد ؤراءؤ عل نحرصوا أف أحمحم 
عيهيزل م وثة )ض ثن )رلأ س: \ذنأ ئاJ ص ^١، كشك اشَ ن أي 

الأورادعن الناس غفل وؤا ، ٠١١م^*الشبماذ ولأ:منثه خافظ، اف من 
هيم.وثلاعثغ -الأف—، الخن فيهم كثزت الشرعية 

*•هصى•*

ضدئوواثسةخا:- ١٥
يلزمه،مادا التشهد، المانحة بدل ؤيمرأ صلاته، ق يسهو رحل النوال: 

^١؟وزكغ التشهد وقزأ الفاتحه،  Vyuوهوَلب 
فيهارك اش من بدلا برىُؤ يأفا أل فعليه نهوا، ركثا، يرك هذا اُبمواي،• 

الثلأم.للمبمد بمئد لإ الفاتحة، 2\لأ 
(.١٢٣ رقم)١ ثبا، الوكل رجلافترك إذاوكل باب الوكالة، محاب الخاري: أخرجه )١( 



١٢٩ا1إةاءاسبعواصمذاسائ 

١٦-

اش؟ثاء إذ وامتنامته التزامه بداية ق لشاب ماثصيحتك الئوالت 
لأذالامتقامة؛ عر أثو حيث وك اكات، اشَله انأو أولا: الخزاب: 

صحتهعل واحرص الالتزام، ق وانتمث ابن، له: وائول النعم، أمحر هذْ 
وأحثنثئبيه أحض ا-فلناء ثئة ه السي فإف الماٌسدين؛ صحبه وئغ الصالحتن، 

يعك،أذ ؤإما عئذثاك، أذ إما التاك: ثحامل ١^٠١^ الخليص ررثثل فهال،: محل، 
علتك،أويبيع محاثا، يغط؛الث، أذ إما هدا، صحيح ، ١١٠^؛؛وائحه منه يد أذ نإما 

أنإثا : ١^١٢نافح انمء الخلمل ط طقه زائخه مه تجد الأم م أز 
تاما.مطاثق مثل وهدا ٠، 'كر;أهاار رائحه أذيدمئه ؤإما ثيابك، ؤئرثم، 

عنسعد وأف ا-تية، الصحبه عل يئرص أذ الترم الذي الأح هذا مأوصى 
داج.الشات له اطه وسأل الئوء، حلمثاء 

بثلأقسوات:مالع4وهه،دأاضسئ - ١٧

عاما،عثر حمته يتجاوز لا وء٠لإئ٥ العنزة، أداء إل يهب قاب القوال! 
ثلاثويعد أهله، إق ووج العموم يأحد أذ مل إحزامة مثح الحرم رلإل وعندما 
نقرسا،تنه عتره حمل يم أذ مل والأول روج، وبنيها وحج، زجع سنوات 

لا؟أم ثيء عليه هل لا، أم بلغ كان إن أو يتم، لم أم أتم كان إن أعلم ولا 

الهاية)كور(.ازن. به ثقح الذي الزى ونيل: الئن. من يهوالمص الحداد، كثر الكم: )١( 
والصالةالثر كتاب وسلمت (، ٥  ٤٥٣ ) ريم السك، باب والصيد، الذبائح كتاب الخاري• أحرجه )٢( 

٢(. ٦٢٨)رنم المرء، قرناء ومحانية الصالخ؛ن محالة استحباب باب والاداب، 



لق1«اتاساهمح ١٣٠

إذااتائ عي لأو عله؛ مج فلا تلغ لإ لكو إذا خاو: كل عل الخزاب: 
عليه.ثيء فلا منه، حرج ثم الثسك ل ث/يغ 

ممدبايغ ايه مدرنا لو لأننا اف~؛ ثاء ~إن عليه ثيء فلا النكاح عقد أما 
الككاح.وكدللئ، ؤتصح، قارئا ؤيصبمر العنزة عل ا-لج أيحل 

••0صد(••

١٨-

١^^؟١^ ^١^، تتزن4ُ الدي ١^ ص ما ،: ١^١١
اليآنمحل اض محاب عل أولا تئرض أف اثتدئ العلم لطالب أزى الخزاب: 

هالئي عن صح بئا نم به، وبمثل معناْ، ويقهم وعقل، عله عئرص القربم؛ 
انبد لا هده كل أمانة، وعنده إيإن وعنده علم عنده معلنا ليئخد يم لسئة، اق 

•المعلم ل سومر 

••هصق(•*

^نابام1دتماه1ضةإشاذوم:- ١٩
الحزم؟إل ؤإذخالها الكافرة الخائنة امتصحاب لحكم باشة الئوال: 
عغيجلوافه الحزام اثنجد إل كافؤة بامرأة هب ين• كيف اجبى: الحواب،: 

ايهقدر وإذا عليه، حزام هذا لا• ه ألحتثزام المتحد دئئمرا ؛^٠^ يقول• 
أذإثا قيأ م ؤإد المطJوب، فهدا أنكن فاِل أنيئ. لها: مول ظ؛ئ؛!١ 

أولا:لحور، لا فهذا ظ إل حا يائ أف وأما أهلها، إل يزيلها أف ؤإما معها، يمي 
•للمحرم امتهان ثانيا: عغ؛ْل، طب معصيه 



١٢١سءاسبعوالسمز،سائ 

له!وقيل ا-لءكم، عن سأل وعندما -٦١، وحاء البلاد، هدأ عز مذ كوئه أما 
بلدها.إل أو وهن، هو وجئان نحور؛ لا 

*•هصى••

٢٠-

لهمل قلا حزاما لمنه أكز مذ ١١صحته! عذ ، iuتنأحديث، الئوال1 
؟يومار، أريع؛ذ صلاه 

زدق ثاثبمث له الحزام أكل أف ثلث، لا لكذ صحيحا، ليل هدا اُبمواب• 
الرجل،رردكر وملم" آله وعل، عليه اممه ~صلا الئي لأف بؤبؤ؛ وعدم الدعاء 

ومطمئهزبرإ يا رب؛ يا الثمأءت إل، يديه يمد أعبت، ٠، أئنث،ر الثمز، يطيل 
^،٩١١وئنز: ؛، ٢١٠^؟،ذ\وةنفة\ت قان: دالحزام، نعيي عزام، وهالبمه لحزام، 

أف-^١ ثبمد أي: للأّتاراد، ^١ والأسفهام كم، أي: ينتجااث،،ا، 
طذ.

••)محسى••

أثبنثناسظ:- ٢١

قزائدوصتاع الحفوظايتج، ننتان مذ العلم طلأي-، مذ الكثثر يعانج، القوال؛ 

منهاتكشرة؛ الخقظ صعق أساب \لجو\ب\ 

)شعث(.اللمان انظرت الشعر. متش أي؛ ( ١ ) 
(.١٠١٥)رقم وتربثتها، الطيب الكسب من الصدقة قبول باب الزكاة، كتاب منبم* أحرجه )٢( 



وقاءاتاسو،الفمح ١٣٢

شن-آممط ؤ ؤ[وإوؤؤو\إخ1 اش د1ل السيال، توحب العاصي قاف العاصي؛ أولأت 
دمثوأثواكجوء عن الخ=قام ;مم،ى ثمة ملدبهم دجملثا ثقثم بمثمثم 

؛!الشافعثذكروأه]الاداوْ:مآ؛آ،ودال تثا حكا 

ابيالنزلي ئ1نى هأزش—دو حمغلى ثوء يكح إل شكوت 

بمابيبمدى لا افب ور وئور نالبل—م أل ب دأح—؟si؛( 
ديللأتكئنة، أي: خفظ، ما ١^ ألأ:ثعاس من١^١^، 

لهوبمب؟ متى ررهوالذي كرروْ~ ~ينىت اكنلن،ا »دعاهدوا اا1ئ قوو دJك 
عقلها((رمالإيوو من أشد؛^؛١ 

المابلأف فإنهضى؛ ممرة، ١^ عدْ إنسال كاف ^١ اكاغل، كوة : ١٠١١١٠
فإذاعتوه، يسع لم بثيء ائتآل؛ إذا طامة، وله حد له هدا والإناء الإناء، وهو وعاء، 

^٠١^١.سي ١^١^ هده فإل ومحده؛٠^١^،؛ عوتئ الإنسال كال 
بإعمنت، إذا  vijUعلمث،، محإ العئJ عدم أيصا: السيان أنتاد_ا مذ رابئا: 

الوصوء،ل الرتسس، نجب ايه علمث، إذا مثلا: للعلم"، دراسة — دراسة فعمالك، ثنلم 
سك،.بلا دراسة فهده *^_1، سوصأ كنث، ثم 

••هصى•*

اوامنلإينثعأتىائهيو:- ٢٢
لا؟أم ١^ خاو ق كاف إذا س و ١^  ٥١الأففل;زك ص : ٧١٥١

x٧٠)١(ديوانالثاiس)ص:
(.٧٩رغم)١ القران، نعاس باب، رثصرها، المانرين صلاة كتاب، ثنلم• )٢(أحرجه 



١٣٣اااداءاسبعراصءونسائ 

محوووأما الختي، من اج لا المر أو يعلموا أذ إحوافي— —يا نجب الخواب! 
لالستة من إف عال؛ من كذلنا، يضية فهذه الستة. يرك الثمر ق الثق من بعضهم! 

ومي:لامحز، م ثلاث محاك لكذ \بو. ين الفئلأ:نغ ؟ ٣١الثر;زك 
لوجاءلكن الثمر، ق مل لا ثلاث العشاء، وواشه ا،لعرمحتؤ، ورائه الفلهر، راتيه 
•اذابمز؟يلبمل، الإءن؛ ء ثئاق رم تنجيم أدإل اوم ازإل الإن

رات؛ه.يتوها ولا رواس_ا، له ليس ١^^، يصن، 
الصحي،ثتة ؤيتثل المجد، محثه ؤيصل اللمثل ق يتهجد -أيقا— افئ الم

مطها.فلا ززابم، ثلاث إلا مطها، النزافل كل 
••هصى•*

خامدستي؛ساممطء:- ٢٣
الدظء؟بعد مثحاوخباتلين 

منأنه الإملأم شح _ ع، من أنه العلم أهل بعفن ثنى الحوابت 
هداق الوارد والحديث هدا، ق الوارد الحديث صحة عل ساء وهذا ا، البدعت؛ 

صألآئثيظ.الؤّول عق مكدوب يحنج؛؛ موصؤغ. ]ثه الإملأم؛ ثح مال 
وكرلا بمح لم ومذ عليه، وكن لا منح تذ أف النألة ل أرى والذي 

منح.تير الثق إل وهوأؤزبج عيه، 
••هسؤ(••

I (.٨٨/ اول،:)١ الدين لدر ب خصر ^ ١



لتاءاتالباو،الذمح ١٣٤

ثزابصلأةاأج«اهايإداقيئتاسعاث:-  ٢٤
ؤ\ببمد ثاثوا إذا فهز الشم، ضلأة فاتهب حمائ الثوال: 

٠؟اشاار ذمة مهول، حماعؤ ق الشم صل رامي حدت؛ صني يدحلوق فهز الوقت،، 
عنديهي الحإعة، ًثلأة عل ا،لترلإ والتاج الأم أو الزائ الخراب: 

الأول؟بمد زم كات حماعة لغز أم ١^، للجأب محوذ هل إشكاو: محل 
الحديحلنا درجه، وعئرين بشع المرد صلاة مذ أهصل الخإعة صلاة مثلا؛ 

وعئريذنع عل ثحمل أن ندرك فهل حماعه، فصلينا صلوا، قد الناس ووجدثا 
الخابنن الناز أذكزش لزم بمدا لوئننا لأيا ، إشكاو محل عندي هدا ذزية؟ 
بالمجد.نصل دهننا قنعنا مش الأجر دام ما وقالوا: الأول، 

خماعهنصل فائنا صلوا وقد المجد يحلنا إذا ئنأ.( إشكال، ^ا ق عند>ي فانا 
علنهاممه —صل الئي يول ذلك: ودليل وخدم، منا واحد كل يصل أف من أفصل 
معوصلاته وخدة، صلاته من أرش اوجل ثغ الرجل ررصلأة وملم-: آله وعل 

ولحل، ٠٢افاارإل أحب محو آكم كال دما الرجل، بغ صلأتؤ مذ أدر الرجلم 
صلاةقاثته وقد أصحابه مع جابثا وملم— آله وعل عليه الله —صل والئي رجل 

ش:سيىشهداصم«رآ'.
جاعت،ق والمح العشاء صلاة صل واب< الصلاة، ومواضع اجد المكتاب •سلمت أ-؛محه )١( 

(.٦٥٧رنم)
الخ،اعة،صلاة قفل ق باب الصلاة، كتاب وأبوداويت (، ٢١ ٥٨٧رنم ١ ٤ • أحدت)ه/ أحرحه )٢( 

(.٨٤٣رقم)انمن، كانوا إذا الخامة باب الإمائ، كتاب وازني: (، ٥ ٥ ٤ ر رقم 
الجد١, الجمع ف اى الفلاة، ، كتاُيا,د: ,أّ ١(،  ١٦٣٦ف >  ٦٤)م/ أحمد: حه أخ )٣( 

(.٥٧٤>yن،رةم)



١٣٥الات1ءاصواسمذسائ 

لأويظئ؛ هدا ق عندي الصلاه ئاسهم لمذ اشم صلاة بند الدكر ثواب 
قط.الأول احاقة صِفي إنا الخاعة ضلأة عل اوس الثواب حمح 

*•هصى••

ثنلمخأؤأنمتتإ لد! أنشعإ ألذ-نإآ0 نكش ؤدإد١ ثن؛اب ّض " ٢٥
ثنمزه؛

ل؛نلكأؤأنيتإ لد, آشمأ آلمنءان نيثمق\ ؤإدا ؤ ثئال• الله يقول الئوال؛ 
قرآن،ثريط احدهم و)قعل( السارة ق محموعة كاست، لالأءراف:؛*مآ[، تمخموثه 

يدور؟والثريط سسكلم يأثم وهل الشريط، هدا امتاغ ايمثع عل نجب فهل 
آلمن؛اائم_أثا ُاؤولدا الأية؛ هذْ ي أحمد الإمام قال الحوابت 

دلكأل عل أحمثوا وقال! الصلأة، ق هدا ٢[! • ه ؤأنمبمتنإ لد> آسثعؤأ 
.^_،j

وأهللأثبح وانا به ونجهر القرآي، يمرأ قحص بجوار كنت، قلن هدا، وعل 
ممط.الصلاة ق دللن، ؤإيا له، أنثيع أف يلرٌني لا فإثه ~ حاص ذكر ل ت ي ا~ 

هدالأف عافلوف؛ والثاز تشغل( اك،ئل;)لأ شغل الjى ^ أئول ووض 
٦^١^^١ لامتتنإ ائنَةنثيأ قهال ؤ محهم• اش قال مذ محة إل محه مول، ما أذثى 

همإثا الأ>ساغ، يريدوف لا إحوايك، رأيت، فإذا ]__:،'T[، ه ثليي، لقآي ؤألمأمحخ 
ثثاعةلهدافهناك ستاق ؤإذاكنتؤ المسجل، )فلاتشعل( بينهم، تنغولوذ؛الحديث، 

وحدك.للت، المويت، واجعل اذناك، ق ادخلها صغثره، 

ةدامة:)ا/؛•؛:لأبن الض نظر: ا ١



اق1ءاتاسابالسمح ١٣٦

وأئوببمإلأ1ث،أثثك آشأزو وثبماك 
إوك•

وبرلكثه.اطه ورحمة حمينا ؛، slipوالثلأم 



١٣٧الهاءاث4ذواممونسائ 

—هصى —

وأصحايه،آله وعل محمد، بثا عل وسلم الله وصل العالتن، رب لله الحمد 
أثابمد:الدين، يوم إل بإحسان ومذبعهم 
اتابإلقاء الهروفة القاءات من النه يمد والئنعون الثامن هواللثاء فهدا 

القندةذي شهر من التابع هو الخميس وهذا خميس، يوم كل يتم الذي الفتوح( 
عام)ا،ا؛اه(.

الهج:أنواع 

قبالكلام الحج مومم بمناسبة اللماءات هده سحصص أننا يكرنا وقد 
خمسة:أما وثا اج، وجوب ئروط عذ ةكل٠نا هذا همل الذي القاء ففي لج، ا-

والاستطاعة.والحرية، والبلؤخ، والعقل، الإسلام، 
سنتكلمقانتا الكاء، هذا أما عليه، الكلام وانتهى تفصيلا، هذا عذ وكك1منا 

والعنزة.الح^ صفة عن فيه 

لثةباقي ذللئ، ئلم لها، رابع لا ثلاثة امحاك أف اعلم أولا: فقول: 
والإفراد.زالقزان افخ ايطرة: الموية 

يحوليمد مى —أي: الحج أسهر ل بالعمرة الإنسان ؤئرم هوأف والت٠معت 
مستقالة،عمرة له فتكون الثنة، ؛، JLljمن يالج بجرم يم منها، ؤيمغ سوال~ مهر 

يىآنثثز ئ إلأج امحنق تع تتلمو•' افب لمول الهدى، وعليه مستقل، وحج 
أئتؤ،هلاوهمة:ا'ا،ا[.



1ق1ءاتاسالفمح ١٢٨

صورتان!له والقران! 

القات.من جيتا والعنزة— با"تمج ~أي! 7؛،ا محرم اف الأول• الصورة 
وحجا.عنزة لسك فيقول! 

ممىلو الوقوف يقويه أن تمشى ثم أولا، بالعنزة جئرم أف الثاية• والصورة 
محلوافها.j الشروع مبل عليها الحج فبم-خل النمرة، 

{،JJمذ آيت، اللثثه ارأثاف قال! فقد البل. فعل فدليلها الأول الصورة أما 
عئزةو-س«رأا.نمل! اقازك، النائي ضلوسا محال! 

نمحولغ ائلنت قالت! عائشه حدث فدليلها! الثانة الصورة وأما 
حاصن،أنها ءزعنغ الذي، بمق نJلم ممشع، خز همحت الزدلع، حجة j ه اطه 
Jj ف! عزة، لتله دحيت حش ثتلهز ؛Jكنئؤإثإ عزة، لقه هذ0 ١^، زئول يا مما

عذوأمؤكي وانثشطي، زأنك اممه.! زمحول لها ممال ممثنت 
مىياعمنق الحنبه، لتله الئحمن عتد أمز الحج يقتن يلنا ممعنث، عنزتك*، 

٠اش عننق مكال التفي٠؛ 
بلدهمن يثافز أذ بمعنى! عمرة، يدون مهردا بالحج اف؛ترم فهو الإمّاد* أما 

عنزة.لبتك يقول! تلبيته؟ ق المغ يقول فكيف ممهل، اُلج ناؤيا مكه إل 
فيقول!القارذ وأئ كافية، او لأن الخح، إل خا سا ؟كوذ أذ حاجة ولا 

حجاّلسلأ، فيقوف! المارد وأما وحجه. عنزة لسكا 

وثنلم:١(،  ٥٣٤رغم)مارك•، واد »اسق الني قول باب الحج، محاب المخاري: أحرجه )١( 
(.٢٩٨٢رغم)واليبم، والكن الأرملة عل الإحسان باب والرقاق، الزس كتاب 

٣(١ )٦ رقم الحيض، من غلها ■sX المرأة امتشاؤل باب الخيص، كتاب الخارىت أحرجه )٢( 



١٢٩ارلقايارثانيوارتصسائ 

آلهوعل عليه الله ~صل الئي لأل التمح؛ وأفضلها الثلاثة، الأماك هي هذه 
لمانثدثرت ما أمرى مى انتملث اني( رالو وقال(؛ عليها، وحئ ما، امر وملم— 

ولتجعلهامحجل، هدي معت ليس منفم "كاف همن عمره، وجعلتها الهدي، أثق 
اسمل داخل لأنه الممع؛ بعد فالقران الإفراد، م القران، ثم قارثا، وكان ٠، عنزهءر 
أقلهاوكان وحج، عمرة ب؛ن فيه نجمع اللحرم ولأن الأمة، هذه سلم، عند التمغ 

فقتل.حج لأنه الإفراد؛ 

ر-حإدا وسننه ايام، يلاثه صام تحد، لم فإن كالمغ، هدي عليه والقارن 
إوأهله•

ساةأالن4وةث

خمسةتوهي معروفة، والمواقيت، اليمان، إل وصل إدا فنقول! ذلك، كيفية أما 

به.مث ولن الدية لأهل ا-اثليمة، ذو الأول! 

به.نر ومن الشام، لأهل ا-إثحفة، الئاف• 
تيلم،لأهلالإمنوشوبم

به.مئ ومن نجد، لأهل النازل، ثرن ١^^! 
العراق.لأهل عرق ذات الخامس! 

ثطثبيم للجنابة، يغتسل كإ اغتنل اليقات إل الإحرام يريد من وصل قإدا 
ففعلالرأة أثا لويل، بالمة هدا ورداة، إزارا الإحرام بز م ولخته، رأسه عل 

١(.٢ ١ )٨ رمم الني.، حجة باب الخج، كتاب •سلمت أحرجه )١( 



م«اهاساهمح ١٤٠

ماقاب وتلمس ه, ق رمحه يملأ لا بإ وتثطقب بالاغتال، أي: حكيا، 
الفتنه.حوف بالزينة؛ لاثتمثج إلاأقها عيرتقد، من تريدها 

والمرأةدلك، صوثه الرحل ؤيرفع ويستمرمحا، عمره• اللهم لثك مول؛ ثم 
وّثم~•الٌ وعل عليه الله ~صل الله رسول يلبيه للتلبية كيفية وأفصل به، تسر 

ؤالئالالث،نك واشه س اأ ؤك، ك ثريك لا وك ؤك، م ررإثك 
شهد!هإلا ميء يسمعه لا هإثه صويه الرحل ويرفع ؛، لكا،ارقريك لا 

القيامة.يوم 

يقولكإ دخوله عند قال السجد— —أعني؛ الست ودخل مكه، إل وصل لإدا 
وابل اقح الئهأ افه، زئول عل ثالثلأم افه، ارش»ا الماجد: ساو دخوله محي 

نمحك.ا".

له،تيسر إن ؤيقبله لمسحه أى" المنى، بيه مستلمه الحجر إل ؤيمفى 
ؤيقول:وئا-رى وعلآبه علمه اه -صل ^، ١١لبمل ويوبمرأشانإَلمة، فإن 

واتباعابعهدك، ووهاء بكتابالث،، وثصديئا بك، إي،ايا اللهم أكبر، واش اش، ر'بنم 
ميموو، عنز ابن كال كإ ومئم«راا، آبه وعق علمه افه صل محثد ئئك يثق 

أنواط.تلمعه ، ويطوفيلمارم، عن السث، يجعل 

التلينباب الخج، كتاب وسلم؛ (، ١٥٤٩رنم)التلية، باب الخج، كتاب الخارى؛ أحرحه )١( 
١(. ١٨٤رقم)وصغتها، 

*L-؟*؛وابن (، ٣١)٤ رنم المجد، يحوله عند فول، ما باب الصلاة، كتاب الرمذك،؛ أحرجه )٢( 
رقم)١^١^١(.المحد، لحول عتاو الدعاء باب وا-بم،اعايت،، الماحي كتاب 

١(.٥  ٩٧رقم)الأسود، الحجر ق ذكر ما باب الحج، كتاب المغاري: أحرجه )٣( 
(.٣٣٨الأوسط)ه/ j اممراق أحرجه )٤( 



١٤١اىق1ءاثنيواص،سائ 

فإنالبمى؛ يدم اّتلمه \ش الخم يله الذي  J\J\بالركن م قإذا 
والذكر،القرآن، قراءة من ثاء ما طوافه ّفي ؤيقول إليه، أشار ذلك علته قى 

•والدّئء والح^يار، واله^^،يىد، والبمث^، 

صسمامحد،ماهاك وليس 
عذابوثا حسكنه آ[بيرؤ وؤ، حصنة اندتتأ ؤآ ءانثا وقول؛ به، مر 

ثهوراجعدلك عدا وما الأنود، والخم الي،افي الركن ؛ Jiiأ؛ا، ■ ١ ]١^٠: ه الثار 
إلاخيارسف.

شوطيدعولكل وهواذ البدعي، الدعاء تدعو-يذا أن اهج- —أيبما ؤإياك 
وسئم—آله وعل عليه اممه —صل الثى عن يرد لم بدعة هذا مإل محصوص، بدعاء 

الدينمن كثيرا إف ثم الدعاء، هدا عير ال3؛لائف يريده ما يكون قد دعاء هو نم 
ولولوا:هذا، مثل معهم رأيتم إذا إخوانكم فانصحوا معناه، ما يدرول لا يئلول 

الأحر.حاجة غير حاجة له إنسان وكل تريد، بإ اممه وايع يدعة، هذا 

١^٣٠،.والثانة: الأصطياع. الأول؛ ثئان؛ للثجل سس الهلواف، هذا وق 
علوطنمه الأيمن، إبطه تحت، ردائه ونط ينعل أل يهو الأصطاع: قاما 

الهلواف.أشواط حمح ق الأيمن كتفه فيخرج الأيسر، كتفه 

^١فقط، الأُول الثلأثة الأشوط ق لكن الثي، يئزأذيرع الرثل: وأئ 
مصلهإنزهم ثعاي بن ؤوآمحدوأ وقرأت إبراهيم، مثام إل مدم أشواط شبمه أثم 

اممهبرمول وناميا عغ؛جل اللب بأمر لنفسه تدكترا دللئج؛ يقول [، ١٢٥]\وقوق.' 
ه،تآهرا بؤ الأول؛ ل بمرأ خميفتنن، المقام حلث ركعتئن ويمل 



لقاءاتاكاب،اهمح ١٤٢

بعدهما،ولائمي وعنففهإ، الماتحة، بند ه، اثكل آثه هو ت والثانية الماتحة، بعد 
للمكانوتركا وملإ~ آبه وعل عليه افه ~صل اف برمول تأئثا فورا؛ يتصرف بل 

الطواف.من مغ ممن ه غيث محتاحه الذي 
—إشارة —يدون انصرف ؤإلأ إف فيستلمه الأسود ا-لثجر إل يتجه ثم 

[،١٥٨محن والعنوه ألمثا ءؤإن قرأت الصما مذ دما فإذا الصما، إل 
—وسلم آبه وعل عليه افه ~صل اللب برسول ناسيا الصما؛ عل يصعد أن مل 

داِذااممه، شنائر مذ ثاآززة الئثا أف فيقا اس ا-تي الى الكريمة بالأية وتدكزا 
عل1هاممه —صل الئي عن ورذ ما وقال يديه، ورغ القبلة، امتقبل الصما إل صعد 
لهله، ثريلئ، لأ وحده ^ ٥١إلا إله لا رر ويقول ثلايا يكيت أف ومنه ~ وملم أبه وعل 
وثصزوعده، أجر وحدة، افه إلا إله لا هدير، ثيء مكل وهوعل الحمد، وله اقالئ، 
داسه،مث0 الدكز يعيد م ألحث،، بإ يدعو م ا. وحد٥اار الأحرابر وهرم عبده، 

عليمسي الروة إل متجها ينزل ثم ثالثه، مره الذكر يعيد ثم ألحثؤ، بإ ويدعو 
بحذائهجعل الذي الأخضر- العمود ~يعنيت الأخضر العلم إل يمل حتى عادته، 

له،تيثر إذا شديدا ركصا أن°كض أيت هذا، ق فيسعى فوق، من خضراء ممابح 
لإداالمروة، إل مل حش معتادا مشيا يمثى يم الآحر، العلم إل يصو حتى 

علقال مثلمإ يقول يديه رافعا القبلة إل واتجه عليها، صعد المروة إل وصل 
موضعِق ؤيزكض مشيه، محواصع ق يمثي الصما إل متجها ينزل، يم الصما، 
مث0إلأ [، ١٥٨ثعؤر عن وآلعنوه الثما ؤآن الآيه1 يمرأ ولا ركضه، 
القرآنؤيقرأ تا3قؤئاق اينه يذكر ولكن الطواف،، بعد الصما عل أقبل إدا واجده 

(.١٢١)٨ رقم الش.، حجة باب ا"ب، ثتاب أحرجه ( ١ ) 





لقاءاتاس0الصوح ١٤٤

صو؛تيالإساشواسمةث- ١ 

1مامةِفيتضو؟الامحلكف، أبمإأقفل: القوال: 
يذهبأف فيمكن اجع، ؤإدا حمينا، تبمإ يايا أف للائتان يمكن الحواب• 

العشرق الاعتكافإيإكون لأن الأواخر؛ النشر دخول مل وليلة يوما مكه إل 
مهل.وهذا ويعتكفاتيإنم.ه، ؤيرحع فقتل، الأواخر 

*•هصى•*

واص*بومموائ،هة:الخرم محااستخدام - ٢ 

والئامولرائحة؟بالصابون للثحرم بالمسة الظف غكم نا القوال: 
الثيض بث كإ خائن، الخرم اغتال لأو بمِلك؛ از لا الخراب: 

الشامبو،وأما ؛، رمحزم وهو يغتسل كان انه وملم~ آله وعل عليه افة ~صل 
قيرى كإ للنفس محبوبة ثكهة رائحة ؤإنإ عهلرية، ليمن، رائحته أف فالفلاهر 
أسهه.وما التفاح، ورق وق النعناع، 

^انلإافلأخوزاصالهللئ.حرمؤ

كتابوثنلمت (، ١٨٤٠رقم)للمحرم، الاغتسال باب الصيد، حزاء كتاب الخارىت حرجه أ' 
(.١٢٠٥رقم)ورأسه، بدنه الحرم غل جواز باب الحج، 



١٤٥ارلقإءاث4نواصونسائ 

ممئب1شدمميامحج،ومحضاسمة:٣- 
قك!نمام حلف  ijfCJtSjلصلاة بة بالتتكلمت أنت ،! ^^٠١١١١

إلبمتر ثم رمرم، إل لهاثه ■جمرا" الله "جراك تذكر ولم الحجر، إل ؤيشثر يذهب 
فلماذا؟امحيمر، 

اهج.ق زمزم ماء مى نرب إنا الئي. لأف أذكره؛ لم أهووت ابواب•' 
*ءؤصى••

 -٤:uوامحالأuاثطشاسادا

—باطل—عنه منهي الإنْل هذا أف نعرف به الذي الصاثْل هو ما السؤالت 
آحر؟وييطلمون عنه، منهيا عملا يصححون العلم أهل ثعص نرى إننا حيث 

ضيعثد مذ فنكل ١^، فيها الأصل العتاذات أو ثعلم أف نجب ابوابج• 
انهعل دليلا يقيم أل إلا باطل عمله فإن عمل؛ أو قول، أو عقيدة، بثيءت 

يثزعونالديذ عل منكنا إ4\ذقو23 الله قول هدا ودليل هوالأصل، هدا مشروط، 
بألذم ما التهمث تذ لهم ثثعؤأ ئمًْظتؤا لهتر وآم ملطايات يه ادثه يرسل مالم 

وملم—تاله وعل عليه الله "صل الثني وقول عليهم، فأنكر ٢[، ١ هآف يد 
^^تيصلطصشمناوززث«رإ؛.

نقزما واليللأن والتحريم المنع العيادات ق الأصل الماعدة! هل هد0 
عليه.صحح دليل 

ثنلمت(، ٢٦٩٧)رنم جور، صاح عل اصطلحوا إذا رااّ_ج السوع، كتاب الخارىت أحرجه )١( 
(.١٧١٨)رقم الباطلة، الأحكام نمض باب الأنصبة، كتاب 



لقاءاتاك1سالصوح ١٤٦

الناس،ثئ الحارة كاشاْلاُت، الحل، فيها فالأصل المادات،، عثر وأثا 
الحلفيها الأصل الناس، بتن الحاية والأحلأن، الناس، بق الجارية والعادامت، 

يعرفلا التي الأمال حميع يوزن نيا القاعدتان فهاتان الخ، عل دلل يقوم حس 
بق.ما لها 

بهصئح كا باطل، م بل يصحح، ليس حديثها التسمح، صلاة فمثلا! 
زعملأو يمكن لا يعني؛ سن، ملأ هدا وعل ٠، سمية ابن الإسلام ثح 

طلإئبناإلاشِإلأذِم.
اه"ال، P زمحمح، صل حاجة له كال إذا الإنسان الحاجة، لحلأة كدللث،: 

صحيحة.لست، أيقا وهذه معروفة، محصوصة صفة عل 

يصح؛لا بامحلل أيما هذا يزعمون، كا الموي، بالولد الاخممال، وكدللث،؛ 
عتاضُ -صل الني ولادة لأف بمحح، يل التارمحية الناجمة س أولا لأئ 

وقدأقوال، سبعة أو أقوال، ثانية عل الزرحون فيها احتلف وملم— آله وعل 
ماعكس الأول، ربيع شهر من التابع اتوم ل كاثث أثبما العاصرين بعفن حمن( 

قالولادة سويت، حدلأ لوفرصنا وحتى عثز، اكانج، اليوم ل انه الأن هومحروق 
ءيدا.لحورأف لا مإثه ١^٣؛ ^١ 

النهيفيها الأصل فالعبادامت، الشراع، إلا عنه منهي عمل هناك فلين 
ذللءاأrاذروظخم،قوم والغ 

حمحيمح وصار بالكعبة، محناف إنسايا أن لو مثالا؛ ذللئ، عل ونضرب، 
ننئزوغ،يدا اص، الزكن فهو الأَنؤدُ، الخم أما ئلثا؛ الأربعة، الأركان 

)ا(محموعاكاوى)اا/بمبه(.



١٤٧اااق1ءاث>،واسمنسالأ 

طافلعا ولهدا مبتدئا، عنه منهيا فيكون مثرؤع، غر فاستلامهتإ الاثنان، وأما 
لةممال كلها، الأركاو ينثلم معاويه جعل باليت لأ.بمثمحا عباس وابن معاوية 

قاوبمثلمحا؟ M افب 5ثول بجن if >#، ص تنبم( لإ محاس: اتن 
رثؤلغؤ، ثلإ محأ ح ؤ عباست ابن قال مهجورا، البنت س ء مي لتس معاينه• 

٠.صدد£،ر ت معاوية ممال ه، حثنة حثوه' آو 

لكنعنة، منهثر عمل هدا طعام،ارآا حصزة صلاة ارلا قوله. آحرت مثال 
صلاةارلأ نقول! القواعد، إل رجع فيه؟ الصايط هو وما الصلاة، يبطل هدا هل 

الانشغال.لأجل طمامءا، بحصزة 

فإنهعله، يشوش ولا الطعام، -ردا يأبه لا وهو الإنسان صل لو إذن، 
•الثهي ٌءدئ العلة؛ عرمثا أننا طالما الم،، ينئ؛ل(ِفي لا 

انشغالانه فيه ما عاية نقول؛ يأكل~ أل ~يريد جاع وهمو بمّو، "كاف بمح،إدا
\صة ي!بمولود: اهفأوض وانشغ١ل اكاJإ، 

حسصزاط، وله الشتطاو، أدبن للصلاة نودي ررإدا بالحديث،؛ وينتدلون 
محيإدا حى أدر، بالصلاة إدا؛ون، حس أثل، النداء محي لإدا التأذين، يننغ لا 

١^^١،^^•١^^١، بجلأنشمح،مول: 
المصل•يلهي حتى ٠• كمصوارأ لايدرتم، اص ،يظل، مخ^ 

١(. ٥٣رنم)• اليإسن، انرين إلا يتلم لم من باب الخج، كناب الخادتم،• أ"؛تمجه  ٢١١
يريدالذي العلعام يحضرة الصلاة كراهة باب الصلاة، ومواضع المساحد كتاب ت ململم أحرجه )٢( 

(.٥٦٠رمم)الأحثن، مدافعة ْع الصلاة وكراهة ا-قال ق أكله 
بابالصلاة، كتاب ومنلم؛ (، ٦٠٨رقم)التآذين، فضل باب الأذان، كتاب الخاري• أحرجه ر"آ، 

(.٣٨٩رقم)سإعه، س الشيطان وهرب الأذان فضل 





١٤٩الأ؛ناءارثإنيوارتسسائ 

إليها.نمل فلا حذا، يلحمها وعبالون|ا التحر الخاصة الشجرة لكن 

العلياءحال، كل عل لكن هذه، كناركم ليت المجوس نار كانت ؤإن 
قالشيهلمان يلقي وربيا بالمجوس، ثثبه هذا ق لكن فيها، ثص لا هذْ يقولوف• 

يلقىربيا النار، يعبل>ون المجوس أف يعرف كاف إدا خصوصا شيئا، ان الأنملب 
٠مطلومب امر الد عن والبعد حم، ئيه ان4 ه مق 

ولاالصلاة، يعلل ولا بأس، فيه ما فهذا أمامها، مرة صليتم قد كنتم ؤإد 
لاتكرم.للئ،هنا: قلن، الذي التعي؛ن هذ! ولولا ثدا، ل إشكاو 

تحعلموهالا الكهربائية الدمايات ^٥ يقول: حين الناس بعفى ختلمأ نعرف وحذا 
هذاصححا.وليس الشريعة، عل وغلط العلقاء، عل فهذاغلتل الصلن، أمام 

••هصى••

الآذانس4عتياسمما:٦- 
ونحوهالمهلر، أجل من الملأنتن بع، الخصر الم.لولفي جع إذا الئوال: 

الثانيةوقت، بدخول يعلمون الناس بأن العلم ْع يؤدن؛الثانية، فهل الأعذار، من 
ائوأخرىكالإذاعة؟؛وّ

ليؤدن لا مإيه مديم، ثيأ الصلأت؛ن بئ الناجيه ق مئ إذا الخوابؤ: 
بالعلم.الدثة مها الثانيةثزأت لأن الثانية؛ 

الوقت،لدخول يتل.لوا اذ يئكن قالت،— —كإ فإنه البيوت، ل الذ.ى أما 
أيما.وباكحري وبالاذاعق، بالثاعات 



١٥٠

^احدث:»لإثدالناممداممم((؟- ٧

نحرياصر هذا هل باص«راا، الزاف ماد ررلأ ه: ١^ قول القوال: 
الوالدة؟عل 

ُينمشهور لكنه 0قي\لأ$!'0وأئلم' الزمول عن يصح لا الحديث هدا الحواب؛ 
الوالدتحل نل ص: الفقهاء،زبجدا 

عمداولده قتل الذي الرجل هذا نقول• وكيف به، يقتل أنه والصحح: 
آلحرأكتل ؤا أكثاص 'قنبعوقأ ٢٢٠١٠ألإ؛بم ؤ،ؤآ يقول؛ عكيل وافه به، يقتل لا 

الننشآن م؟ ؤأ؟سائي ؤيقول: [، ١٧٨]اكرة:ثأ'لأذئامحi أند إوزألإد 
أشىهلالأممة;هأا.

إلاإإحدىمنلم امرئ دم تحل ررلأ بالض: النفس بأن الثنة صحت وكذلك 
ؤإذافنقتاله، لمحاعة«راا، اقارؤ لديته واكارك والممزلأم، الزاف، الثمي ئلأن،: 

صعق،هول بالولد، يقتل لا الوالد إف القول: فإف العامة؛ الأدلة بمقتفى متله كنا 
الذيالقصاص نمغ أذ يمكن ولا صعيف، لكنه الفقهاء، مشهور؛؛ن والحديث، 

لألأيقا؛ بالتعليل يهولون الضعيف،، الحديث، هذا مثل ق النصوص عليه دلت، 
إعدامه.ق سبتا الولد يكوف أن يتبغي هلا الولد، إمحاد ق سسبج الوالد 

١٤٠)رقم لا، أم منه يقاد ابنه يقتل الرجل ل جاء ما باب الديات، كتاب أحرجه ، ١ ر  ٠،)
(,٢٦٦١)رنم بولده، والد يقتل لا باب الديات، كتاب ماجهت وابن 

ياد-يرءأرادتمك> ألئئيى ألننش ^١)؛ ^١^ اف قول باب الديات، كتاب البخاري• أحرجه )٢( 
عهءئهوصقمار٠ ١٠٥صكئش قثاص يآلمؤخ إليذ محاليس إلاذين والأذرثك نألأتفإلأف 

كتابوسلمت (، ٦٤٨٤)رنم [، ٤ ]الاودة:ه ه آلْإثإشف ٤^ ئأوأمش ثآآذتأق محطم ؤ وش قم 
١(. ٦٧٦)رقم النلم، دم يه يباح ما باب والديات، والقصاص و١الحاربين القسامة 



١٥١ائقاءاثنيراسونسائ 

إعدامق مسا كاف الإى م الولد فليس ميتة، بل عليلة، العلة هذه ونقولت 
والحديث،باطل، فالتعليل يقتله؟ لماذا قتله، الذي هو بب،، الهو فالأبح أبيه، 

بالنفي.النفس وجوب ق عامة والنصوصس صعيف،، 

والأب،الأم بتن يؤمون َلأ ي بالولد، يمل لا الوالد بان لقوو ام 
بولدْ.الأب يقتل ولا بولدها، الأم تقتل لا يقولوذت 

يمكنلا حنا كونه )م صعمؤ، انه ثمري نحن لكذ حنوه، الذين من دعنا 
قواصحا عموما يمد أن يمكن فلا درجة، الصحح يوف الحسن لأل لضعفه؛ 

اكزآنوالث1ة.

بينهإلخصومة ابنه الوالد يائ أل من أمد قهليعة وأي عقل، أي مول• نم 
يناعبأن ١^^٢ مالإ ونجازي مهليعة، أكر ويذيحه؟ ؛السكين وياق فيضجعه، 

االقتل عنه 

الإستاد،ظاهر بمفتفى أومحتها أحاديث،، يصبمح الناس بعص ت فائدة وهنا 
والحزالصحة ثزط من إل مالوا! العلم أهل أف ْع المعنى، إل يلتمنن، لا مم 
هلالمعنى؛ إل أذ محبؤ الإستاد إل ثنفلمز أن فتعد مادا، ولا ئعلأ، يكوف ألا 

لا؟أم الشريعة لقواعال هومحالفن 
شفاآ،مإبا ذص ذناءٌ ظِبا ١^،  jdl '^١١حديث: ق ه ١^^ 

محورولا يكوف، ما أبهلل الحديث، فهذا ٠، داءا<ر لحومها ثإل ولحومها ؤإياكم 
٤(،•  ٥٨رقم ، ٢٨والديلمي)r/الإساد. صحح وقال: ( ٤٨٢٣٢،رنم  ٤٨\م0اأحرجه )١( 

ت1ل(: ٣٤٨)؛/اياوي ئ1ل (. ٨٥٨رنم ، ٧٣٨٨)النوى اللم، ق الأصفاق نمم وأبو 
وهوبالمر، ائه نعن صحى اكطفى أن الصحيح ل فإن نظر صحته وق مضلع، الزركثى: 

بالداء.يممري، لا 





١٥٣اساسراسمنسائ 

•اور،زوانيحمض ٩- 
١٠فوق)تقريا بعيدة قرى عل يرددون المدر'اسين من محموعة  كم(،٠ 

إليصلون أنبمم مع والعصر، الظهر ب؛ن مجمعون الثمر، ويرحمون 
•أنتم مئكم فتوى عندهم ؤمولوزت والنصف، الواحدة الئاعة تقريبا ديارهم 

أذلهم قوو مهل قوو، لا كاف نإدا الثمر؟ بزحص يرحصوا أن لهم قوو مهل 
لا؟أم ممر عثر ثن والعفر الظهر بتن بجمعوا 

محدْمن ئمنهم _، a>-^Jالبيح الثمر ل اختلفوا العلياء الخواب! 
ذرإع~يتصف ~ولو الإساذ جاوزها فإذا )٣٨^٢(، المسافة ويقولت افة بالم

الزحص.له حلتج 

المسافة IcJiلأنك لهؤلاء يآكوف أف ينكى المول هدا عل وبناء 
.اكم(محأكثر.).

المنايههدم هظع ولو الجمع، وله الفعلر، وله القصر، له يقولوف! هؤلاء 
أقو.أن ضث،ناعة، كم(-ق ٨٣

عترل وهم الصلاة صاديتهم إذا يمصزوا أف لهؤلاء يكون الموو هدا فعل 
يجمعوا.أو لهم ويجوز بلدهم، 

إل~وهوأقرب تنمية ابن الإملأم شيخ اختاره الدي الئال القول عل، وأما 
يذمونالذين القوم وهؤلاء ممرا، الناس يميه بنا انمرة فيقول! الصواب— 

الحمعأما يقصروا، ملأ افرين، ميعدون لا المساء قيل اء مويرجعون صباحا 
وهمبلدهم إل يصلون إمم بمعتى! العصر، صلاه انتظار عليهم يس كال مإدا 

فصر.بلا ■م لكنه الخمع، فلهم يقوموا، ألا ناموا إن ونحافون متحبون 



لتاءاواااباو،ا،اهمح ١٥٤

يترحمواأن لهم قوو لا أنه وافقه ومذ تيميةااُ ابن الإسلام شيح رأي وعل 
الثمر.يرخهس 

يدرسنيذهب الذي نقول• بل نفتها، لا إل مندوما التي، الفتوى وهذه 
١٠)بمسافة  يرحصفلا مسافنا، لبمل هدا يومه ق ؤيرجع "اكم( ٠ ٠ أو كم ٠

علكاف إدا محوز الحمع لأف آحر؛ ثيء الخمع ماله لكن مصر~ لا ت -بمعنى 
الثانية.اُتظاوالصلاة منمةِفي الإنسان 

••هصى••

ئتسباكىى!إدا حs٠اىرuاسىن - ١٠

متتحرا؟يكون هل التتدحن، بسب يموت الذي السأؤالت 

لكنمنتحنا، هوليس إذن ليموت، يثريه لا الدخان يثرب الذي الحوابت 
متتحر.هناك العدوؤيمجرها إل ؤيدهب يهلته، ق متفجرات يضع الذي 

يفصد.لا ومذ مسه، قل يفصد من فرق؛؛ن فهناك 
ثلمنأقوىالأدلة فهذا الختل، إل صررالدخانبجدي كان إذَا شل:

وأصراربدنية، أصرار من فيه لعا محرم انه عندي سلئ، لا وهو بالتحريم، القول 
يبيعربإ يجدْ لم إدا الدخان يشرب الذي أف يعلم ألم مالية، وأصرار حلقية، 

عرصه؟

بو.،من إف مولات لا لكذ حرام، انه ئسلئ، لا عندنا الوخان حاو، كل عل 
ه.نفقتل فصد ما لأنه ه؛ نفقاتل 



١٥٥ائ،ق1ءالث1|زؤاصونسائا 

ضاس؛اكإماواسالأ:- ١١

جاءتإدا عذاُت،، من النار ق ما أو ثعيم، من ا-إقتة ق ئ بالشبة اJثrؤالت 
الناسبعض الآثار هازْ النار، أو الحنة، ِفي ئ يقيما وصما ينمل التابعين عن آثار 

تصححإل فيقولت ند، للالاترJن العؤاء بعض تصحح عل اعتإدا -ر-ا؛ يآحذ 
هامحثوا وئا صئئوها، ي ؤإلأ الاثار، لهدم عندهم اعتبات للثند النيء 
صحخ؟^١ فهو دك، عل اءتإدا -بما فياحد 

كأقواللست، العسس، أمور ل التابعين أقوال، لأل صحح؛ عير لا، الحواب،■. 
يكونقد والتابعون ق،هآلأاوهؤئيم \لمثسول مستندهم يكون قد الصحابة الصحابة، 
أعلوعل الإنلامثة، الفتوحات  wb؛،شاعت، التي الإمرائيلية الأحبار مستندهم 

منم2ني.ند الت نمول( تقدير 

الهوعل عليه افه —صل الرمحول، يول، إل هدا ق يستندون إنهم ئلثات لو 
الثنيالعلئاء بغض ونصحح الضعيف، أقسام من والمتقهئ مضير، ند فالوملم— 

إلند الاتصال، عل ( Jjbآحر وجه من شواهد لووحدت قصدهم؛دللث، هؤلاء اذ 
له.ممويا الضي ند الهدا صار وملم- آله وعل علته اممه —صل الرسول، 

سداساءشهلأةائودساس.- ١٢

الثم،ن،عن فرج فيه كال إدا جائزة الصفئ حلفث المنفرد صلاة هل النوال،! 
هدرك،افة رخ اله، المهذ.ه لنا ؛،ن آحر، ثخمى بجواره صل أوإدا اليسار، أوعن 

إليك؟وأحس 



رق1ءاتااياداائفمح ١٥٦

لالعال،أء:أقوال ثلاة فيها المأله ثذْ 

عيأن -اثا الصف ثؤاأكاJ باطلا، وليت لأنمة، صلاثه إة المزو 
الإمامعن ورواية حنيفة، وأبو والشافعي الثلاثة! الأئمة مدم، وهدا تام، 
صلاهلا أي! ا، ر آ، الصف حالم، لنقري صلاة ®لا قوله؛ ؤيوولون حنبل، بن أحمد 

»لأصلأةبمزةماآ/كاْالةمفيمل: 
ثممواء مهللما، ثصح لا الصف حلم، المنفرد صلاة إف الئاف• والقول 

أحمدالإمام أصحاب، عند هوالمشهور وهدا لا، ام مله الذي الصم، 
حلم،يهلا أن فله تامة، الصفوف كانت( إن قول؛ الومط، اكالث،؛ القول 

وعلاعليه اممه ~صل الش بمنل لهذا ؤبمتدلون ذلالئا، له ظيس ؤإلأ منفردا، الصف، 
الصلاه،يعيد أل فأمره الصف،، حنم، وحده يمل رحلا رأى حئن وسأم~ أله 

ؤ»أموأأسالعزيز؛ ابجاب، ق قال تعال اممه إن تاما، الصفؤ كاف إدا عيره؛ ق وقالوا 
صلاةصحح وملم- آله وعل عليه افه -صل الئي ؤإن [، ١٦،يثعنأه 

ليستاما الصف، محي والدي شرعا، الصم، ق محل لها ليلا لأنه الصم،؛ حلم، المرأة 
الشرعل.كالتعدر الحمى والتعدر وواقعا، حثا الصم، ق محل له 

تيميةرابن الإسلام شيح وهواحتيار هوالصواب،، أمحرا قالته الذي وهذا 
سعديبن الرحمن عبد شيخنا واختيار 

وحائم،الصم، حالفه الرحل صلاة باب فيها، والسنة الصلاة إقامة كتاب عاجه؛ ابن أحرجه )١( 
(.٢٢٠٢رنم ، ٥٧٩حان)ْ/ وابن ١(، ٠  ٠١)"رنم 
م؛بمبلنلءل•)أ(ممدم 

(.١٠٩١محموعاكاوى)"اآ/")٠١( 



١٥٧سءاثاضواصمز،ساس 

معه.ليكون الصف من شخصا تحدب الناس؛ بنص وقال 

الصف،لأنقaلاع ومحبب الصف، ق الصل عل جناية هذا لأل حطا؛ وهذا 
اش«رأا.هطعه صما ههغ ر'وس 

كله؛الصم، لحركة وموجس، الجذوب، عل للتشويش موحمإ أيصا وهو 
حنايامت،.ففيه بعض، من ليديويعضهم يتحرك ا موقالصم، لأل 

الإمام.مع فيكون يتقدم بنضهم؛ وقال 
معهنيس متفردا، وحده الإءام تكوف أف ثريد الثريعة لأف حطأ؛ و٠ذا 

إمامج؛ن.الخ،اءة لهولا،، أن الرائي طن لئلا ألحد؛ 
إلدللئ، ادى صفو3، الإمام وبتن بثت كاف إل الإمام، ح تقدم قلنا؛ إدا ثم 

ربإمدم، علنات مكاJا، بجد وللم وجاءآحئ، الإمام، مع مدم ^١ مم الرقاب، تحلي 
آحئوجاء الصف1، ■>ذن1أ وحده يصل هذا بقل لن لكن الإمام، بأ الصف، يكمل 

صما.صاروا 

أنفعليه تاما، المحس كاف إدا انه ثلث،— ~بلأ الراجح المول، حال، كل عل 
منفردا.ا•لإاعة مع وحد0 يصل 

*•ؤصى•*

ه،امميفومحيىد4ادطهمبجمحواسم،و؛- ١٣

الثمر؟يرحص يترحص أن افر للميموز متى الثؤالت 
الإمامة،كتاب، والنائي؛ (، ٦٦٦رنم)الصفوف، تسوية باب الصلاة، كتاب ابرداويت أحرجه )١( 

(.٨١٩رقم)صفا، وصل من باب 



لق1ءاتاكابائذمح ١٥٨

وراءْ.البلد مساكن صارت أي; بلده، مى حرج إذا الجواب• 
••ؤصى••

٤الغوب سل الثء سلؤن فوجدهم سجدا لحل نن - ١٤
يصلونالحإعة فوجد المسجد المغرب صلاة وقت ثخ3س لحل السؤال! 

الصلاة؟من الانتهاء بعد العشاء صلاه بجمع وهل بمع؟ فإذا العشاء، 
فلدخلالعشاء، محلون ذ\}أئ اثرب تحل لإ زم يحل إذا الجناب: 

الإماممحام إدا محإثه الصلاة؛ اول ق معهم يحل كال إل ثم المغرب، بغ معهم 
العشاء،صلاة من مل فيإ الإمام ْع ويدحل ؤيسلم، ويتثهد هو، بجلس للمراثعة 

واضح.فالأمر بعدها، فإ الثانية معهمِق يحل ؤإفكان 
بمدبركعة أتى الثالتة ِفي يحل ؤإل الإمام، نع يسلم الئانية ِفي لحل ؤإف 

الإمام.ملام 

تشهو~أل  Jl»o—يمي! العشاء من شيئا وأدرك اهع، أهل مى كال ؤإف 
شيئا؛ا-اقْع هوا من يستفيد لا لأنه تومحف؛ محل فعندي يدرك لا كان ؤإف فليجمع، 

بيتك،ل وصل العشاء، ونت، يدحل حى انثظر ومول،: ليته، سوف؛نرج إثة إل 
ا.،لإاعة.فضيلة ليدرك فللمجمع؛ الإمام العشاءنع شيئامن يدرك إداكاف لكن 

•♦ؤصى••

ضاساذاشةسضاذاك1ذ،م/اثمبرية؛- ١٥
الإية؟ي كاف لاJصلإذا الشزة انحاذ حتكم نا القنال: 
يتخذها،كال وسلم— اله وعل علميه الله ~صل الئي لأف مسة؛ الجواب: 



١٥٩اىقاءاثنيواص،سائ 

رإليها ؤيمل أمامه، تركز عنزة معه كاثث 
يرثيلكن متنكر" إكخ أف؛^1 ~عل عنيه يكر فلا ئزة، الإمام سخي ثم ؤإدا 

هدا.من الق، إل تب ■محن>و\.أ فعلت، أنت، ونقول(! وجهه ل يصرخ لا بمعنىI الثنة، إل 
ونحنمحمرة تتخذ ئاذا ؤيقول؛ الإمام عل ينكر ا.كلين يعفى هناك كان ؤإن 

أوي ولو ئدا، شتل ك1ل س الئنوَل أف تزف نا لأئ خطأ، وهدا لي، ال 
أنكر.ما هدا شتل كاف ومحلم" آثه وعل عليه اممه ~صل الني 

سكسإ،هة:ujUIإنوهجوأه،أطه الطليقةاثذ1يةالصوشع٠ - ١٦
بدعية،أذكار عتدهم الصوفية، الشاذلية الطريقة إل يتتمون أقارب ل الئوال؛ 

يقولونومحلسون العشاء، صلاة بعد الليل ل —مثلا— أماكن ِفي يجتمعون حنث 
اللهإل يتقربون خماعي، ذكر صورة ل هوه؛ا راهوه قولهم! مثل معرومه، ليشتخ أشياء 
الله-بارك منكم فتريد يتتصحوا، لم ولكنهم لهم، اشبمح بواجس، ءم.ت، وقد حدا، 
الحجة•٦١ أقمت، قد وأكون لدحم، الميول ثلهى لعلها كلمه علمكم— وق فيكم 

العلممع الأرحام صلة صلع من اشبمح عن أعنصوا إو هجزهم تروو وهل عليهم، 
ادل4ُمحتا-؟-جزاك أممأقاربل 

ماذاهد0 هو( )هو لأن متكرة؛ ؛دعة امتا ثالئج لا حال، كل عل الحراب! 
يعنونهوا، ارهو يقولور،! أمم أيقا وأخشى ناح، ولا أول، له ليس صمتر نعتي؟ 
أوالاتحاد،الوحالة، أرادوا قد فيتكونون كله، الكزف 

وتنلم!(، ١٨٧)رنم الماس، ونحوء فضل امحتمال باب، الوضوء، كتاب، الخارىت أحرحه )١( 
(.٥٠٣)رقم الصل، سره باب الصلاة، كتاب 



لقا«اتاوباداالقمح ١٦٠

١^ؤهنيئ4 تعال! قوله من أحدوه فه، ام هدا أل يرون كانوا ؤإن 
فقول:بعضهم، ك،ايزعم الأعفلم، اممه فيها الأته هذه أن ؤيظنون لالخثر:أآ[، إلا 
.الموو حذا ينثرون وربإ متكئ، هذا قولهم حال، كل عل اطه، إلا إله لا 

حدمحا معي لها لس حروف هي بل مش، لها لمت، ذاتها حد ل والصائر 
ذاخاإلأ-س،ارم.

مصلحههجرهم من رايت، ؤإدا الهريمه، هذه تمكر أن  viLJlpحال كل فعل 
مجرهم.فلا مصلحه، نز لم ؤإن فاهجرهم، 

••همي••

سائقاسارةإدا*اتبسبب،،برعت4لإيمذسعواث' ١٧
حاديث،إل دلل—< وأدى ّرعه، بمحميارة ماق إدا السيارة سائق هل اكؤال٠ 

متحزا؟ينش فهل ويول، 

كانما ثكل أحهلا، لكنه منتحرا، ليس هو إذن ليمويت،، أسممع ما إنه الخوابت 
٢٣ممثوأ ولا فال: اش كزي تجنيه، أذ الإنتان هل محن، للهلاك ّلما 

[.٢٩]ف: 

الذيللرد ضنءض إدا الإئنال أن عل الأنة حازه العاص عمزوبن اسدل وقد 
افه-صل الني بعثه العاص عئزوبى قإف الأية، لحلِفي ممد منه يمرض أن تجشى 

بأصحابه،وصل فتيمم، بارئة الليلة وكانت، فأحنّتؤ، سرية ل وملم— آله وعل عليه 
عمروصلنت،*يا الرجوع1 بعد وملم— آله وعل عله افه —صل اللمي له ممال 

إنوقلت، الإعتثال من منعي باليي دأح؛رته عمرو• قال ■جسج،؟ُ وانثر يأصحابم، 



١٦١الأتاءاثضواصرنسالأ 

يمححكلائاء:آأ[، ه وحث م أقَكان ١ذضكحsأاذ ثتلوأ ولا يئوو! ، ٧٥١نمغت 
بوْالآة..ثلاموظن،ضمحيسلألخ 

••هصى••

^^ةص؛إواسطدضالنطم- ١٨

النجاسة؟من الجاد يطهر كيف الئوال! 

العادية،الثيايب، مثل خفيف بعصها تغل، السجاداتا بالعسل، الخوامح،؛ 

يشمطثم الناء، يمحسث، ثم الجاسة، يزال، فأولا: الثقيل، الثيء وأما تحل، ذهذْ 
؟!ذا.ؤيطهر ؤيثمط، ثالثة نم ؤيثمهل، ثانيه يصئ، ثم بالإمفنج، 

*•ؤصى••

حياالأفمة:كي الضوعة الانب1نح - ١٩

الأصحثة،حكم تآخي العقيقة أم العقيقة، حكم تاخد الأصحثة هل الئوال: 
عنأو محنية مي هل شهور، ستة مى الأمل والذييحة بالشروط؟ يتعلق، ما 

محزئه؟

النيقول لعموم الأصعحية؛ حكم حكمها المثروعة الذبائح كل ابواب• 
متحنز أن إلا ، ٤٠٣إلا؛ممبموا لألأ وسلم-: آله وعل عات اشُ -صل 

الصأن«رآ؛.من جدعه فتدبخوا 

تعليقاتوالبخاري (، ٣٣رنم)٤ الردأيتيمم، الخنبه خافج إذا باب، الهلهارة، مماب أبوداود؛ أحرجه ا ر١ 
تيمم.الطش، أوحاف أوالوت، الرض نفسه عل الختب حاف إذا باب التيمم، كتاب 

(.١  ٦٦٣)رنم الأصحية، سن باب الأضاحي، كتاب تنلم؛ أخرجه )٢( 



١٦٢

والذبيحةتماما. كالأصحثة والهدى، والفدية، العقيقة، المشروعةI الذبائح فكل 
منتجزئ أشهر وّق الماعز، من ولا الضان، من لا تجزئ، لا شهور ستة من الأمل 

١^^بن ثبزئ ولا الضان، 

*•هصى••

سمامحأنبجسسماوبمة:- ٢٠

لهدام اشاة فصل اك1بي، الأذان معه يزذن اكر الإمام اعتلأء الئوال: 
ياطالة،صلامن كون هل النساء، وصل الظهر، وقت دحوو مل أدن مإدا الأذان، 

الصادة؟يوئرن أن علميهن أم 
لأليتقدم؛ ولا الشص، زوال، بعد إلا يأل ألا للإمام ينبغي أولأت الجواب،• 

الإمامخطث إذا يقول: تن النوء من لإة النوء، عئد م المممق هوالوقت، ثدا 
امحاللأمحئ•قأ،

بمدإلا تال ألا الأفضل للإمام: فيقال الزوال، بمد علميه الممن فالوقت 
فكلالظهر، وقت، دخل ممد وأدن، مباشرة الزوال بخد كاف ثإدا مباشرة، الزوال 
أوننوها،اعة، بالنزال ء اق لألأزأذ زلكذ الفم، ٍثلأة البيوت، ل الناءُ 

الزوال،مل ياق الإمام بأن ح؛ر البيوت، ل والمرضى اء الئعند ملميكن أتى ؤإذا 
فيتفلرون.

قإلا يصلن لا للنساء: فيقال موجودة، الثاعاته — ممب —والحمد والأن 
هدا•عث، وينبجن الأحرى، الأيام ذهِو تطن كنتن الي-ى الوين، 

'*رعي3(•'



١٦٣ائقاءاثنيواصونب،لأوائ 

٢١-

أوللزنة، الجدار عل القرآنية اؤات تعلق محأ U القوال: 
لاماءالجن؟أو لكدكر، أو 

الكريم١^^ يجعل كيف هزوا، افث اياُي، انحذ فقد للزينة، كال إدا ابواب،• 
الخدر؟ق زينه يجعل كيف وموعغله، المدور ق لنا شفاء نزل الذي العظيم 

ماسعنا الخلف ونحن هدا، بمثل تركون كانوا أقآثم الثلم، عن ^ ولم 
الثالف،.وبح 

يقرءون،ولا يتدكرون، لا اثكال هدا ق ون يجلالذين الناس فان التدكر، أما 
اuهمإلألإيلأإلكان.

هذا.بمثل الخن يتقون كانوا اللف أن يرد فلم الجن، اماء وأما 
هذاأن الواير ا! لنا؟ وفتحت، الهزيمة، هذه السلف، عن غاب، كيف، إذن 

—مثلا—يكتٍ_، لأئه للقرآن؛ امتهان نؤع من فيه ما خ بدعة، إنه فيه: ثقول ما اقل 
[،١٢]الحجرات:سشاه بمضثي نثٍا يفيه• الخيار عل أو لوحة، ق الخيار عل 

استهزاء.وهن.ا بالغيثة، مملوءا المجلس ويجد 

علكان سواء لخيره، عل الآيادت، معلئا يجدونه إسان كل انصحوا لدللث.، 
لهذايقام لا اف، كلام لأخيلث،: قل ذللث،، أسته ما أو ورق، ق أو ينبه، الجدار 

الوض.

القّنآل،يقرأ الهاتف، مع تالأنتفنار عند الهواتف،، ق نسمعه ما دللن، ومثل 
كافر،شبه أو كافئ، تسعه قد نأو غرض؟! به محي القرآن اشُ! إلا إله لا 





١٦٥اسءاممسعوارصوز،سائأ 

ننيافةواممشل اثثءاثسع 

وصحته،آبه وعل محمد، يسنا عل وتلم اش وصل العالمتن، رب ف الحمد 
أمابمد؛الدين، إليوم ُاحان وسئعهم 
)لقاءسمى التي اللثاءات من الئة يمد والتنعون التابع اللماء هو يهدا 

شهرمن عثر السائس هو الخميس وهدا خميس، يوم كل يتم الدي المفتؤح(، الباب 
ه(. ١٤١٩)عام القندة ذي 

سةا}أءج:

كانالثابق القاء لأو ثالمة؛ الحج صفة عن بامحم القاء هدا بدئ 
ا-لإصفة عن فسنحصصه القاء هدا اثا ا-لإ، وجوب ئزوط عذ الكلام 

والعنزة.

والقران،التمتع، أنناك: ثلاثة محوئ فإنه القات؛ إل الإننائ وصل إذا 
والإفراد.

اليومكاف قاذا مها، ؤمزغ الحج، أشهر ِفي باشزة نحرم أف ص الئتع: 
العنزة.عل الكلام وثنى با-لإ، أحزم الثامن 

يقود.'اليقات من نحرم أل حين محمى ■متا، وا-لإ بالعنزة تنرم أف الؤران؛ 
وحجا•ءنزْ لسك، 

حجا.لسلئ، الممات؛ عند فيقول وحده، يالحح قئرم اف والإفراد؛ 



١٦٦ Luالختنلقاءاتاك

انمد،إلا:زم محل المقات،;:لا ِس ي الأخمال: تن\}في واقرد والقارن 
ليسوالمفرد وعمرة، حج ثة عئصل القارن بأن الأحر عن شخص كل نحتلمف لكن 

هري.علمته لبمل والمرد هدي، عليه والقارن حج، إلا له 

نكانهمن باهح الإنسان أخزم الثامن زم كاف إذا الخج: عن الأن تكلم 
قكاو ؤإذ مش، فمن مز ق كاف ؤإذ مكة، فمن ذكه ل كاف إل فته، هو الذي 

3،ثعو كإ الإحرام، ثياب وبمس محنتْليب، ؤيخل مكانه، من يحرم مكان أي 
حجا.لثلث، يمول• لكنه العمرة، 

النومصحي من محها فزل ي،، إل حرج محه، ص محي ص بذ أحرم فإذا 
فإذانير، بلا قصرا والمجر، والعشاء واآعرن، والعصر الظهر نيا وصل الئامن، 
يمالبمكان فينزل ■كنفه، إل ارتحل الخجة ذي من التاسع اليوم ق السمس طلخت، 

إن،مزه ق ياكشث يتيئر، ثم فإن الشس، يزول أف إل ٠^١ له تنثر إف دمإنْ، له• 
بأذانوفصنا حعا والعصز الظهز صل الئص زالت، هإدا مكانه، ل، يزل عرفه، 
نجنزيأ محإو تيئر، إذ دمزْ منجد ق الإمام مع يمل ال ؤينبغي ؤإفامتتن، واحي• 

مافه، والحمد مهل الحاصر— وقتتا —ق الخطة إل والامملع الطة، إل فلميستمع 
منالإمام مخ محإدا المنتر، هونحت، كأنإ الخطة إل ؤيستمع الراديو، يمح أف إلا علميه 

ركعتثن،العمر م زكعتثن، الظهز صل ثم الظهر، لصلاة أدن حيمته وهوق الخطة 
١^^.ؤقراءة والدكر، للدعاء يمغ هذا ود*ا• 

علالمموي هذا بأكله وير فليأكل، أم إل يقاج الإنماف أف المنلوم ومن 
أيضا،الرم إل نحاج ربا عقزنم اط4ِ إل ئربة الأم ثدا مكون واظاعة، الدكر 

عزوبيدعوإل يبقى أذ لايتت،كى هرب،ا صحيفة، والهمة ضعيفة، الأن النفوس لأن 



١٦٧اوارقاءالأتاسعواصونسائ 

للاحق،القوة وتحديد ١لتايق، التعّت، نقصن ينومه وليئو حنج، ولا قليتم، الئمس، 
يالدعاءإلا يثعله لا النهار آخر ق ثم والدعاء، الدكر عل النوم ببمذا فسعن 
والدكر.

عليهتيئر ؤلريقة فلسخذ الدعاء، أو الدكر، من أيما الإنسان يمل رثإ 
تعوذ،وعيد ياية مر ؤإدا سال، رخمة بآية مر فإذا ؤيقرأ، ا،لص1حم، لياحد الأمن، 

أوأحكام،بيح، تأو أووعد، وعيد، إما كله والقرآن نبح، تبيح ياية مر ؤإذا 
أنهأساس عل لا هدا، فليفعل الوقت،، هذا ق والدعاء الذكر عل يعينه مما فهذا 

عليه يتعين أن أساس عل إنإ لا، الوقت،، هذا ق بالقرآن تعال افه إل يتقرب، 
عغ؛؛ْلاممه عل والإلحاح الدعاء ق وكجتهد الشص، ثعزبه حتى والدعاء، الدكر 

متجهايديه رافعا وهف وسلم— آله وعل عليه افه —صل المى هإل اليوم؛ ذا هل 
اكس.غابت، حتى اؤلة إل 

اآعربجوصل فيها، يزل، وصلها فإذا مليا، مزدلثه إل دخ الشمس غابت، فإذا 
ذكر،ولا قرآن، ولا يصلأة، القله هذ0 نجي ولا هناك، ؤيبيس، وقمرا، جعا والعشاء 

يلحق،فيإ وسيتعب، تبق، فيإ يعن، لأنه راحتها؛ نفته يعطل ينام أف الثق يل 
م؛^ثنا.اشم صل المجر طخ قإدا الراحة، ه نففثعهلي 

قيقوم أف ءادته من أف قدرله أو^١ العثاء، مع الوتر يم>ل الليلة هذه ؤ، 
وئم-كانآله وعل عله الهُ -صل الثي لأن الم، م إل أقزة م ام 

;?.بمثئحائر حد.يثإ ق يذكز لز الوتر كاف ثإف سفرا، ولا حمرا، الوتر بمغ لا 
الئتولهدي من قاعره محدنا نامتإ ثنا ١^^٤، عدم عل يدل، لا الدكر عدم زكن 

اللنلة.هذ0 هتدحلِفي سهما ولا حمزا، الوتر ينع لا أنه قهآلألأ0لآئم 



لق1ءاتاال،ابائفتيح ١٦٨

قسمى م المجر، صلاة صل م المجر، ئنة وصل أدف المجر طلع فإذا 
إفواصحا، سائا الإسفار J_؛J( حش جدا، ينفر اف إل ^١^^٥١^، افه يدعو مكانه 
مزدلثةمن ييسر ثم مكانه، وإلأِفي االهلاJوب، هو فهذا المشعر، عند يقوم أل تيسر 

آلهوعل عليه الله ~صل الئي لأف العقبة؛ حمرة عند إلا يقف ولا منى، إل متجها 
ثيءأول، فندا العمة، حمرة رمى حتى رحله محل P ئزدلمة من دئع ١، وسلم- 

العمة•جرة برمكب 

بةبالنالركعت؛ن كصلأة لز يالشبة العقبة حمرة ورمي العلم! أهل قال، 
كلمع مك؛ر حصان، عإ رمى ممى، محه سجوما اذسح^د، لداُحل 
ملكم ثاء ؤإف الرمي، معر كم قاء ؤإف أكم• افه قال،؛ رمى فكنإ حماة، 

واّع،المهمأنه؛ملإكلخماقام،ثمنئى،الأمفيهذا 
مزدلمه؛من أخدها يقصد أف يس ولا كاف، مكان أي مذ الحمى ؤياخذ 

منيأخذها بل ئزذلمة، من باخذها أمز ولا مزدلثة، من ياخذها لم . الّ؛ي، لأل 
ابنلكز وقد الحمرة، عند أومن الحمرة، إل وهوذاهب طريقه من إما شاء، حلمثإ 
عباسابذ أم وملم— آله وعل علة اممه —صل الئى اأف منسكهر ل حزم 

٠.العمثةر حمرة عنلء وهوواقف، الحمى له يلقهل أن 

بنصأف إلا دليل، عليه فليس ئزدلمة، من الحمى أخذ استحثاي، وأما 
الرميبدء عن حابس ه محبالأ أحل من مزدلثة من ياخذ أف ينبغي قاله! الثلف، 

(.١٩١)ص: حزم لأبن الويل، حجة )١( 
كتابماجه؛ وابن ٣(، ٠  ٥٧)رنم الحمى، المماط باب الحج، مناسك، كتاب الناتئ؛ أحرجه )٢( 

(.١٠ ٠٢٩رنم)الرس، حمى آل-ر، باب التاسلئ،، 



١٦٩اسءاممسعوالسونسالأ 

جننثى الحمى عو نجثل أذ بلإسان يتهيأ لا قد ض؛ ثش، إل بجل ين بذ 
ْعؤيكمث حصيات، سع العقية حمره فرمي بق، ليس ولكنه متى، إل تجل اف 

وقطئس،،الثياب ويلبى رامه، عئلق ثم الهدي، مذبح يتصرف، ثم حصاة، كل 
النماء.إلا الإحرام محظورات، من ثيء كل له وتحل 

وؤلوافالحج، مص ؤيعى الإثاصة، محلواف فيتلوف مكه، إل يتزل نم 
مافعل يعد وسعى محناف ؤإدا ايح، ق ركن وهو الحج، محلواف هو الإفاضة 

•الئاء حش ثيء كل له حو فقد نبئ،، 
حتر،يهدا ؤيعى، يتلوف أف يحد ؛ ٤٥ق يصقه أن تيسر إذ الظهر ؤيمل 

وملم-:آله وعل عليه افه -صل الثي لمول مكان؛ أي 3، صل يتيسر لم نإف 
٠•وطهووا"ر مجدا الأوض 3، ررجعلت، 

منالثني زانت، فإذا عثز، الحادي ليلة ب محمحت مز، إل يرجع ثم 
الأوليرمي والعمة، والومعلى الأول الثلاث،؛ الحمرايت، رمى عثر الحادي اليوم 
يصيبهلا حتى فليلا؛ يتقدم نم حصاة، كل ْع تكمّ متعاهثايت، حصتاتؤ بنبع 

دعاءتعال اممه يدعو يديه رافعا القبلة منممل ؤيقمج يالزحام، ؤياذى الحمى، 
سحالعقبة يرمي ثم فيدعو، يعدها ؤيقمج كالأول، الومعلى يرمي ثم محلويلأ، 

رحله،إل فينصرف يعدها، مم، ولا الحمع، ق حصاة كل ْع ؤيكم حصةا>ت،، 
الحمرامن،رمى عر النانإ الوم هن السمي رالت، فإذا عر، الال لة لوئييح، 

ماءؤإذ منى، من وحرج تعجل، ثاء إذ ثم يبله، الذي اليوم 3، رماها ك،أ الثلاث، 
لجعلت ياب باب الساجاد، كتاي، من،لمت (، ٣٣٥رقم)باب، التيمم، كتاب اليخاريت حرجه أا 

٥(.٢ رقم)١ وؤلهورا، مجدا الأرض 



_luL،Jlul_ ١٧٠

اليوما"بمراتِفي ويرمي عشر، الثالث ليله مز و محت الثالث، اليوم إل مل 
الحج.تم وحدا قبلهإ• اليوم؛ن ل رماها ك،ا الزوال، بعد عشز الثالث 

لألللودج؛ ^^^^امحاذأل:زخإلادْفلأدمح:طوذ 
بليعده، يمكث ولا للودلع، فيطوف ا، ر بالست الهلواف الإنسان عهد آحر ي،كول 

بلدْ.إل _تن0بوف 

الح^.حلاصة هدم 

الفج:م؛ سائل 

جائر؟ئذا فهل الخائن، النوم مل يالج لرأحرم م-الةت 
محصالآذل1لأبيبمواياشسم

الإمامباراءجنياءيومامماسع؛

اأث:دوهمالإمامإقامحمش،شةونس؟
الثنة،حالث الأحر، ه نفوحرم الئنة، حالم، لكنه محور، لعم، الخواب،؛ 

الثامناليوم ق لوأحرم لأته الأحز؛ نفثه وحرم الئامن، اليوم ل بئرم أف الئق لأل 
الأحر.^ا مسه عل فموُت، عبادة، عل التابع الين؛ إل بن لكي 

ثالث،،بلا حرماو وهدا التابع، اتوآ ق إلا محرم ولا يتكامل، الناس مى وممر 
فالأفضلأنيفيالرماكا؛ن■

بابالخج، كتاب وثنلم• (، ١٧٥٥)رنم الودلع، طواف باب الحج، كتاب البخاري• حرجه أا 
(.١٣٢٨)رقم ا-قائض، عن وسقوطه الوديع طواف يجوب 



١٧١س«الى^واممذاساس 

اسر:وقت وصوJاسجهوفه 

؛وقور؟العصر، إلاِفي عرفه إل يصل لولم مألة• 
منالمجر طلوع نحوزإل الم، ولولميصلإمحاإلأِفي يجوز، ممم، ١■^^؛ 

انه ic£.ejمصئس بن عنوْ حدث دلك ودليل الوقوف، وقت هذا كل العيد، يوم 
جبلمن ثعيد مذ ش أنه وأجمره مزدلثة، المحِفي صلاة هِفي اممب ونول وال 

السله فقال عنده، وهم، إلا جبلا ثرك وما راحلته، وأكل منة، انمن، وأنه طى، 
ثلأ،دللث، مل وهدوقمربريه يدمع معثاحى وويس رامذثهدصلأساهذه، 

/مثها<ر ومحي حجه، ممدأتم أوم؛ارا، 
طهرلأتنلاموبف٠دء:

اووب؛لودمغ ألأت م
آبهوعل عله اممه -صل النبي لأف عليه؛ حراما ذلك يكون الخوابت 

عنياالث1حذوا وقال! السمس، غروُت، إل عزمه من الدفع أحر وسلم~ 
ماسهإ((ر٢/
آلهوعل عليه افه ~صل ل، ١٠٣^لديع المورس< مل حائزا الدفع ولوكاف 

علفهوأهوو اا3،، النهار إذ إذ الناس؛ عل أيسر لأنه العروبج؛ مل وملم" 
علنهاممه —صل الثسول عهد ق صغ لا وأثيرئ٠، أوصح النهار ق ولأنه الناس، 

القمر.ثور إلا أنوار ولا ءد لا حتئ وملم" آله وعل 
رنمالحج، أدرك فقد بجمع الإمام أدرك فيمن جاء ما باب الح^، كتاب الرمذي- أحرجه ر١ا 

(٨٩١.)

(١١ ٢  ٩٧رنم)راك؛ا، النحر يوم الشة حرة رمي استحباب باب الحج، كتاب ت منيم أحرجه )٢، 



لق1ءاتاوب1و،اإقتوح ١٧٢

الغروب!من م1عتين يعد إلا يدير ولم عزقه، من الدير ق لوناحر مسألة؛ 
أذالغروب حض مذ اك الثق، حلاف وممه جائزا، ذلك كان الخراب: 

قلامتأحزا، إلا ئزدلمة إل مل،  Pjالزحام، حبمة ولن عزقه، من يدقع بمثي! 
أذهي زلخث ئزدلثه إل الأنوو مل اللل يتصف أن خاف إن يذ لحزج، 
قمذاللتل، منتصف إل العشاء وقت لأن الطريق؛ ق ولو والعشاء، الغرب يصل 

بعدما إل العجز أحر كمن وهتها، عتر ق صلاها قعد الليل، منتصف إل أحرها 
الليل.ينصف العشاء وقت حدد الئي. لأف الشنس؛ طلؤع 

دليلقلا للضرورة، المجر طلؤع إل يمتد وقها إف العلم؛ أهل من قاو ومن 
الكريموالقرآن الليل، منتصف، إل العشاء ونت، بأن صرمحة الأحاديث، لأف ءندْ؛ 
هآيؤر عسي إك ألنني، -لوك لرآيأؤأ أقو ؤ تعالى؛ ، ٥١قال قعد عي، يدل، 

اشم.طلوع إل مل؛ ولي لالإ-راء:حتما[، 
أوقاتكلها الليل منتمف، إل الثني زوال، من متقاربة، أوقامت، أربعة فهدم 
مباشرة،العصر وقت، ذحنر وحرج بالزوال الطهر وقتر يحل إدا متقاربة، للصلوات 

الشمقغاب ؤإذا الغرب، ونتت، ويحل العصر، ون؛؛، انتهى الشمس غايت، ؤإذا 

عسز،إل ييي العناء وقت، لحل ؤإذا العشاء، وقئ ولحل الغرب، وقف انتهى 
متتصم،بعد وما منتصفه، عند الليل يكود، ان ظالمة واشد ظالمته، وهو الليل، 
الثض،طلوع نا:ئ أف ء الفروصة، للصلاة وقئا ليس الم طلوع إل الثل 

الفروصة.للصلاة وقتا الث-مسيى وزوال 
أفعاثك، وجن، مزدكة، إل دصّل أي، مل الليل يتتمق، أي، حمت، ١^١ الهم 

ثوحز.أذ ينكذ ولا وتحل، السيارْ، فتوقف، التويق، ولوق نخل، 



١٧٢ارلقإءارتاصواصونسائ 

اممهعأننودضدلاضو:

ذلك؟قوو محل المجر، مل مزدلثة لودمغ؛_ مالأت 
ومريض،كبثر، وشخ صغر، مذ الناس مزاحمه علته يشق لمن بجون الخوايا؛ 

يمكنهأحد كل مونت أف أمكن بالزحام عللنا ؤإذا لهم، مجوز هؤلاء كل اء، ون
مهلكايكون يكاد الذي الزحام لأن ا-قاصر؛ الوقت ق اللتل آخر ق يينع أف 

للشباب.حتى موجود 

شديدا.الزحام دام ما زآحراللتل، مزدلثة مذ الدغ رحصق هدا وعل 
Lضاماأناجشش:٠

الاق؛يفعل منى إل وصل إذا الأ؛ م
الذبح.ثانتا! الرمي• أولا• 
اظوافاراتا:الحلق. هلثا:

عي.الحامنات 

محوي؟محل بعض، ^ بنصها مدم أيه لو مالأت 
مدم،مي؛ عذ ثتل ما س محمل المفت؛ن إمام بذلك أفتى قور، مم، الخواب: 

ممد،ن'لأ الخل نلي:ئل; ذلا.تنج<ا"، ■ائتز :  juإلا اوم، ك لزذ أم ذلا 
•دثنلم )٣٨(، رقم وضرها، الدابة عل واقف وهو الفتا باب العالم، كتاب البخاري; أحرجه )١( 

(.٠١٣ رقم)٦ الرمي، قبل النحرأونحر نل حلق من باب الخج، مماب 



لق1ءاتاأباو،ا1صوح ١٧٤

٠.دمدا،ر ولا جنض\.أ اف اروادك قال! الركعة، ليدرك أبووت5ز0 أسرع ولما 
قال:بل تعد، زلا انمل الني.: لخاو ؛تا:شلئص وا-الترتب كاف فم 

صارضوحا، الأم كاو إدا الناص لأو عغ؛جل اض رحمة من وقدا حرج®، ولأ ررامعل 
أوبمصويرْمحا، يرجع ثم ويسما، لتهلموف ٌكه إل مردكة ثن يمض الناس بمص 
بملمح،ثم يرس، الناس أويمص واص، الذبح مل مكه إل ينزل لم يرمي،، الناس 
ناك•وهولابث، ؤينحر الأول، التحلل ليحؤ، 

افعلم لأنه اممب، علم سعة ؤمن فه، واهئد افه، رحمة من هدا أف الهم 
افرحمة ان للأتولكن الترتيب، فالأكمل الناس، قل مشمة فيه الترب، إمحاب 

و«ا.أةاثاء.
١^١٥٠٠يل حةماو،مي 

الياذ،؟مل بالي يبدأ ثل مألة: 

قال:رحلا أف . الّك، عن صجح بإسناد ورد هذا لأف نعم؛ اُبمواُب،■ 
»لأ-مغ«.قال: أطوي،؟ أذ مز مس، 

ومحيمكه، إل يدحل أل مثل: الطواف،، مل عي الإل يئثاج قد ان والأت
المطاف.تخمؤ لعلمه أمعى ويقول: شديدا، مزدحما المطاف 

أحرهإدا أنافز، اذ أرديت، إدا الهلواف أوحر أن لأجل أمص يقول: وربا 
أجزأهالثمر، عند الإفاصة طوافت، وطاف الثمر، عند مححلمه اف أحل من الهلواف 

الودغ.طواف عن 

(.٧٨٣رقم)الصفح، دون ركع إذا باب الأذان، كتاب الخارتم،: أحرجه )١( 



١٧٥ا1ااتاءالتاصرامممقسائ 

رنةاساتسائماوب:
لا؟أمحرئأم الخروب، بعد الخمرات لورمى مسألةت 

أفدبك ودلل اكانجر، اليوم من المجر طلؤع إل له محرئ، ثتم، الخواب؛ 
مدلآحرْ، يومت ولم الرمي، أول ومت وملم" آله وعل عليه اممه ~صل الئمح، 
لأفبعزمه؛ الوموف عل قاتا الفجر؛ بمللؤع وحددناه واسع، الأمر أف عل هدا 

الحر.عيد يوم الصادق الفجر بهللؤع يتتهي بعزمه الوقوف 

حىار«إاسماتدلاشاو:
—ولوبدأ أو الزوال، مبل الثلاث الحمرات اكشريق ايام ق رمى لو مسألة! 

يجزئ؟فهل الروال، مبل واحدة- بحصاة 
محديئز،ولأقاليوماكابيةنز،ولأِفي

منابكئلم«،عر ااثأخدوا وقال: الزوال، الني.رْىلخد لأن غشز؛ الثالث اتزم 
يصلأل مل يرمي يرول، أف حي ؤمى الشمس، زوال، ؤيرتقب _•_، كان ولأنه 

حائزاالروال مبل الرمي ولوكاف بجائر، حتى للزوال محريه ثدة عل يدل، مما الفلهر، 
لرحص كإ للضعفاء، فيه ولزحص — وملم آله وعل ءال1ه الله -صل الثي لنعله 

أبمر،كان الفرج ق النزال  jjميمه لز لأنه العيد؛ الئنس:زم طلوع ثو الرمي 
أمزينبين حي ررما الثي.أنه عادة من زكاف الحر، ندة ؤ، الزوال بعد من بدلا 

لأخازْحائزا الززال مل الرمي كان ولو ق«ره، يئن م ى اخاز إلا 
رحيم.رووفج س؛الومنين الئمول، لأن للأمة؛ 

الفضائل،كتاب ومنلم! (، ٦٣٥ ٠ ) رقم ه، الئي صفة ياب اانام-ا، كتاب اوخارى1 أخرجه ( ١ ) 
(.٢٣٢٧)رقم س1لآىم، ماعدته باب 



لق1ءاتاسالفمح ١٧٦

ثدا jlمحق م اش الثوم ق الززاو مز ارس بمي بمن تغث محلا 
هوالذي ورسوله افه مى أرقى لسث I الجواب ق نقول لأننا يالناس؛ أرفق 

لأجاره.جائزا هذا كال ور [، ١٢٨]\ضو*.' يءوذ ؤآلمومن\اث^\ 

ارحاماضُعوعوآل4ولج-م4ركسا إلتي-صل هائل: فإذاقال 
العشم.وهذا ا-لءجاج، بعض من العنف وهذا الشديد، 

اضُي ^١ ١^١١؛، مز ار٠ذ  515ه"ذِلك، اه:م محأ ذص 
السارقين،مى أحد بفتوى معر يعر ملأ للضرورة، اأيتة أباح كا للضرورة، عغتجل 

والهدىأحد، كز قول عل ثمدم الهدى الهوى، عل مثدم فالهدى أواللاحفن، 
تاخاةبهالكثابثالثنه.

ثم١^ اJوم ي ارس أخزا شدداإذا ارحام ةل؟كول يائز: قال فاذا 
إل>نداتروال؟

مباشرةساروال بند ~اعني! اروال عند شديدا ارحام سيكون يعم، هنثات 
بعدفارم العروب إل ارحام بقل أية مدر إدا ئم محئ، النهار آحر ِفي لكذ 

ئلاءائمخنم؛ن ق مجل يقول• عكقل واش متعجل، لأنلث، وامش؛ العروب 
فيكوناليومن، ق أرمي أف اسمملعت وما عجزت، لكن مآ•؟[، لالقرْت ه عثه 

قاهبأنت حتج، لا ت فنقول للضرورة، قضاء فهو أداء ؟كن لم إذ ارمي تأحثر 
الناسزحام من حابس أو السيارات، زحام من حابس حبسك ؤإذا واذهبا، 

مش•من حروحك ل وامشئ العروبا، وربعد فارم، اجنرة؛ عند 
فممل اراقع، باعتبار لا الناس، فعل من إلا هل نا الماله أل بمنا حذا 

واسهروايأثوا، أيم لو ولكن ؤؤروا، الإوال عند يزدحمون أنبمم وهو الثاس؛ 



١٧٧اسءاات1صواصونسائ 

وابع.فب~ —والحمد فالأمئ هذا، لحصل ما الفرصة 
اثموداع:بمدط]\ج لرم اخ 

ورص،رجع ثم يوم، آحر يزص أف مو للودلع طاف، الإساف لوأف مالأت 
N؟أم ١^١٤ُلنحزقدت 

الودلعؤلواف، ق الواجب لأن الهلواف، يعيد أذ ومحب محزئه، لا الحواب! 
فلاالرمي، هو ثيء فاخر ورمى، رِح ثم طاف إدا وهدا ثيء، آخر ؟كول أل 

للودإعم)اأفيرمح(•يطوف أف محور 
:١^٥١٤بمد^١٥ مكة البقاء،ني 

ْة1ه؟يمك>ث،ِفي أف محوز هل الودلع طواف، بعد ت مسألة 
الثهى،إل فذهب بمرصر، اصبب كمن حابمى، ه حثإلاإدا لا، الجواُب" 

أوهداياللثنر، أغراصا يشتري الدكان صاحب إل أووقف، رممته، ينتظر أوجلس 
للودلع،يهلوف اف مثل بأس، محلا انتذلار٥ حنال( لو حتى باس، هلا للأهل؛ 
وبقواين؛فلرونه، وا وجلواحد، عنهم صاع الرفقة أو شيئا، ينتظر المتنل< إل ؤيذهب 

الأوو؛١^١^٠ ؤيكفى الطواف، إعادة إل لحاجة فلا أوأكم، أوّماعآين، ناعه، 
لعير.متكه ق بش إيإ لأته 

أنواعالوتفااتا،نياأأءج؛

ا-لحمرةوبعد مزدلثة، وق ؛، i_jالوقوف ومما١ت،ت مستا ابج ف ُّألأ• 
المروة،وعل الصفا، وعل الوسهلى، اجمرة وبعد التشريق، ايام ق الأوق 

ومماُت،.

ست



ثق،ءاتاكابالسوح ١٧٨

اممه-صل الني لموو \فوؤق هو وأهمها الوقفات هده عفلم أم 
مهه((رُررالج وسلم-: وعلآله علنه 

لأاسجسيجاسودةأ

المدينة؟الإنسان يزور أن ا"لإ كال مذ هل مسألةت 
علاقةولا الحج، تونات م مى ولا الحج، واجبات من لنش لا، الخوان: 

عليصعب كان زمامم لألِفي الخج؛ بعد يذكرونه العناء لكن الخج، وبير1، بينه، 
نمبمارواالمديك، إل الثمز يتأنق ينا ا-لإ، ق مكه إل بلده مذ يسافر أف الإسان 
•بالحج له علاقة هلا ؤإلأ واحدا، الثمر يتكوف أف أجل بن يذكرونه 

••ؤصء(••

كتابوالترمذي• ، C١٩٤٩رقم)عرفة، يلءرك لم من باب التامك، كتاب أبوداويت خرجه أا 
مناسككتاب والنسائي• ( ٨٩٨رقم)بليل، جع من الضعف تقديم ق حاء ما باب ا-لج، 
كتابت ماجه وابن ٣(، ' ٤٤رقم)بالزدلفة، الإمام مع المح صلاة يدرك لم فيمن باب الحج، 

٣(. ٠١٥رقم)م، ليلة الفجر قبل عرفة أتى من باب الناسك، 



١٧٩اسءالأن1صواصمبيسالأ 

الأسإلآ

^^وشالإسنايجنيامحجضاص؛١- 
الحجقن؛ هناك وهل نجوز؟ هل الحي عن الحج ل الاستتابة \ذيؤ\ذ1.' 

ذلك؟ق نفلا والحج فرصا، 

تأسلا زواله يرجى لا عجرا عنه العاجز عن الفرض ل الاستتابة الخواب! 
القتة،ثه جاءت فريضته، يود إلإ الإي اتت، عن وكدللثج القنة، به جاءيلم، لأنه به؛ 
لأفللقادر؛ ولا للعاحز، لا الأستتابه لاثصح أمت1 أرى فالذي الكل، ي الحي عن أما 

فيها،صرورة لا والسافلة للعاجز، بة بالئللضرورة بالفريضة جاءيت، إنإ الستة 
لألمله؛ ِفي يصنف ولا الفشر، حج ل الركام من بمرفج أل العلقاء تغص أجاز 
النقل.بخلافح صرور0، أجله من والصرف، فريضة، الحج 

بنفسهالأنان يفعلها أف إما عبادة الحج نةولت لأئا النقل؛ ق الاستتابة أرى محلا 
ؤإداحاجه، ملأ ؤإلأ دللئح، حصل قاف فه، متعثد أنه ويشعر ملثه، -يا يتأثر حتى 
فرض.ق أعاق لأنه أفضل؛ فهو فريقه، نجج لم لمذ فليصرفه ماو لديه كاف 

••هصى••

محصىضمحالإشايىبمساسة؛٢- 

الزمن؟من فره شاغل للثح حديث، إدا يمال الصلاة بعد بيح التهل الثأؤالت 
محاعه،أو ساعة نصفح صمإ مع جلستا أو حاجة، إل ذهبتح الصلاة بعد ت يعني 

فهلأقوله؟
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الذكر.عن الالسان يشغل ثيء هناك وليس باليل، لا باللسان الذكر الخواب! 

لهتمرب وأنت نسح تمشي، وأنت سح أن بأس فلا صيف، هناك كاف ؤإدا 
وؤوصودا يتا أقن هآدؤظثوا ألمبملوء محنثئ ؤ؛دا تناذ•' افب لمول الضيافة، 

حنج.ولا تممي، وأنت سح ممب، فالخمد ١[، ٣• ]التاء: ه جؤد١ءكلم 
••هصى•*

سساماضهسوصذياس4:٢- 
عئزصام أنه اوسول عن ست هل إليك، تحن اش الثاؤالت 

الحجة؟ذي 

أحبيهى الصائ العمل ؤام من ررما مال؛ الئي. أف ابلثلئج الحراب؛ 
ثيءمحرجه ولم الصالح، العمل من والصيام ٠، العشزة<،ر الأيام هذه من افث إل 
تصوموا.فلا الصيام إلا عقوأصءأئم؛ الثثول هال فإ العموم، هدا من 

رأيت*ما رْ.بمها؛ عاتثة حدث العموم؟! من أحزجه الذ<ي ما إذن 
مواضِ.ضاةاوصمط«رى.

مالت؛الس. لبمسأزواج حدثآحر ففي غثرهارآْ، لكن ارأت، مص 
كلمن ايام ويلاق عاشوراء، ويوم الحجة، ذي تسع يصوم افث.ؤ رمول *كاد، 
وامحسءرآ؛•الئهر  oiامحن أول ثز، 

(.٩٦رقم)٩ التشريق، أيام ق العمل فضل باب المدين، كتاب الخاري• أحرجه )١( 
(.١١٧٦رقم)الحجة، ذي عثر صوم باب الاعتكا؛،، كتاب ثنبم؛ أحرجه )٢( 
٢(. ٤١٠٧رقم)العشر صوم ق باب الصوم، كتاب أبودارين أحرجه )٣( 



١٨١اىإىءاوتإصوارسونسائ 

الأافي((راا.عل ئثدم رروامحت أحمد: ؛ ٩١داَل 
فتدخلصانه، ءقوألآألآْؤقاذ؟أ اوسول أل شتر ما وجد ما أنه فرض لو ثم 

صامها،ما . أف يدرنا ؤإذا الصائء، العمل أيام من ررما لعموم: اق 
هوأهر.بإ مامها ما الثّمول. يؤون ممد عم، قضية فهده 

عامة،اللففلية الموصى جاءت إدا وهي: -يا، نعمل أل تحب قاعدة وهنا 
العلموتحد؛ حا، تحملوا أمم الأصل لأف لا؟ أم الشاق حا تحؤل تحل تال: فلا 

نبا,عملوا أمم فالأصل تحملهم، بعدم علتأ ليس بعملهم 

عملعن يأل لا فنحن ما، يعملوا لم أثم محال- -وهوفرض لوقرض ثم 
نقمؤ عؤ،ءْلت قال كنا القيامة، يوم الرنول. قول عى دّال بل الصحابة، 

نجدأن إسان لأي يمكن فهل ْا"تا، لالقمصت أحتترألمنم.اينه مادا ئمؤل، تادتئم 
هلعامة، ءثوس0أقلأم الثثول أموال من هول تحن القيامة ين؛ ئئو إدا حجة 

لا؟أم ما تحملوا هل أذري• لا أو الصحائ، 7أا يعمل لم رب، يا يقول• أف يمكن 
حجة.هدم إ؛ؤ0ِ أف يمكن لا 

المضغ،هذ.0 ق النلمن ثاكخوا الدين الثامن لحفى ناسف نحن لدللث، 
بتنة.ليس صيامها إف وقالوا: 

يقولكيف القيامة، يوم عغهْل اش يعاقبهم أف أحثي أنا ؛!أ ٧٥١سبحان 
هذأهمن اف إل أحث، فنهن الصائ العمل من؛ام ارما ءثهأمحلأْؤئم: ل، ١٠٣^

له،اننآك؛ عئل ررثل اضُ-ثال: ماو الإي الئالخ النثل وندع الضة«، ام 
(.٠٤٧ لآمةآئن)آُ/ لالمؤف المستمع، زاد عل المع الشرح انظر )١، 



١٨٢

بمحم،ءإقفي،وهميلأ<<رن•
حاسة.فتنقلب أعقانيا، عل الدعوه هذه ثري أن نجب لدللث، أ الفث؛ سحا0 

وثللا؟ أم الذالج النم من الصوم هل الأنئلة: ةذْ اويل لهدا 
هاناُقولت ثتم. هاوت نإو لا. سقوو! لا؟ أم عنه نبي أنه ه الني عن وزد 

الثسولعن ^ لتر وسيقوو! الص..نم، ق ^١^ ١١النمل من إنيا ميقووت الدليل. 
•ب يعمل أف نجب إذن • فقول • عنها ^، ١. 

إيم،فيه ليس عمل عل عملوا قد الئاس يكوف أن مصيبة الحميمة ل وهذه 
هيالي الغادة نحالفح بإ فيأز؛ا ليدكر، نحالف الناس بعفن هي، ين. ثم أحر، فيه بل 

مشكلة.وهذه قال، مما للحى أقرب 
••ؤصؤ(•*

شإفىاسدطص،إصاسولأ:٤- 
ممعتإق ثم تصرنحا؟ يأحن. الحج، إل دهن، من حج حكم ما الئوال! 

ذلك،حكم نا قديه، اذبم ثم إحرام، بدون الحل انه الأشخاصي بعض من 
؛؟^١٥

فهذافدية، واذبح النادي، بلثاسلثج ادخل ثقول! ان وهو الثاي اما الخراب! 
القميص،ثكل ألا أحرمث، إذا علياثخ ايثه قزصن هزوا، اض آياُتخ انحاذ من 
مقئبأنالئ، وثدعي المعصية، تهذْ اممه تيارز وأئقؤ عترها، ولا الثزاؤيل، ولا 

ااممه؟ بمعصية افة إل أتصب اممه! سحاذ ثقلا، الحج بمياإداكال لا إليه، 
الصيام،كتاب وتنلم؛ (، ١٧٩٥رنم)الصوم، قفل باب الصوم، كتاب الخاري• أحرجه )١( 

(.١١٥١رنم)الصيام، فمل باب 
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اهعل وحيلة عظيم، حطأ هدا لكنها عبادة، ق معميه هده كائن، ؤإذ 
أإ السة؟ معل أف تريد وأنت، ؟؛ذا ، ٧٥١عل سحثل كيم، عيججل 

مايج _وط' ض رأين يلادك ذ ناتق الئة، -ضل محت إذا أخي، يا 
الأجر.للئ، ومحمل حجه، 

نحالفلا ام الأنفلمة أن أرى فاك الأنفلمة، عل الممل وهي الثانية، أما 
علإ لا فرضا: مإ لب ئ قالت، امحومة لوأن ظ: ما، انمل محب، الثرع 

وهن،االثور، عل عل أوحيه فاممه معصية، هذه لأل لها؛ طاعه لا فهنا الشروؤل، تمام 
مول:لأمحغ.

واحّت،،رك يتضمن فيإ الأمر وئ و'لاءه واحية، فلست، النافلة، أما 
محثمواجأ.أنفش 

عرق الأمور ولاة طاعي أن تعتقدون هل الإخوة—: —أيبما لكم أقول إل ثم 
يقول:تعال اطه عغتجزلأن فه طاعة هل بل لا، لتثر؟ بثر طاعة هي ض معمية، 
القولفوجه [، ٥٩لالثنا»: ه يظ' لمح،أ'لآز، أؤحث دآإت*وأ أق أطتمأ قأ»امنوأ ؤهأه 

الأم،وأول الرئول،، ويطيعوا افه، يطيعوا أن إمحانكم مقتفى بن يعني• بالإمحان 
وتقربناعِإتْل افه إل الطاعق حده نتقرب معمية عير الأمرلب وئ أطعنا إذا فنحن 

ليسالنقل حج وترك واجبة، طاعة هو الحج، عدم ق الأمور ولاة بهلاءة اطه إل 
معصية.

لأ4ِمحالفه محالفته ق الدي الأم ول ومحالفون يتكلفون، الناز أف أرى فلا 
طه.والحمن. نعة، فيه له أمر ع،جلِل 

••هسؤ(••
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-٥

بزوحامم،الخايج إل الثمر اف~ ~هالاهم الشباب بعض به ابتل مما القؤالث 
هذ0عل بالإحاة التكؤم فضيلتكم من فتريد الإجازات، ق أو الزواج، بعد مواء 

الأيامثن والئلأم الخير ولنفسه لأهله، أراد من غا يضع اف الله لإُل الأنئلة، 
والخن:

ابنتها،أو ابنها، عل لولخلفا أما تطان الأم أو الأب، كاذ إذا أولا: 
ضحمحموما لا؟ أم عليه أن؛ئلما لها قور مهل الخارج، إل نائر أوزذدي 

الزواج،بعد الخارج إل مسافرون بناتهم أو أ؛تاءهم، اف يعآمول الدين للاباء 
المسوولهوهو زوجها، ملك البنت، وأل عليه، الولد إثم أل بحجة يمتعونهم ولا 

الزواج؟يعد عنها 
الكفر~دول، بالخارج —وأنمي الخارج إل الثمز أف ا1ملوم من الخواب: 

ثلاثة:بشروط إلا قوز ملأ التحريم، فه الأصل 
هناك؛تورد الن الشبهات به ^٠٢يدغ الإسان عند يكوف أن الأولء: الشرط 

يتعلق؛الثسول،وفيا عِيتجل بافب يتعلؤ، فيا الشبهات يوودون كفارا هناك لأل 
عنديكول أل بد فلا بالقرآن، يتعلق وفيا وسلم— آله وعل عليه الله ~صل محمد 

الشبهات.هده يه يدير علم الإسان 
عندهيكون يعني: الشهوات، من تمنحه عباده لديه ثكوف أذ الئانر: الشرط 

ولواط،وزر، خمر، ُلحوح: با?،ا هناك الشهوات لأف الشهوات؛ من يمتعه دين 
الخزثةالتاثة،الخاصر،أثا باعتبارالفهوم »لخثه وأقوو: تحثفيه، الإنسان كلثيء 

يهول،هدا وق والشيهلان، للهوى ثتبد ممه يتعبد لم من لأف عغةْل ممه التعبد فهي 
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القىؤا)ئنطانوئوابرى ةزثوامنالئيىشىنيمواو1 
النفسبرى وبلوا له، والمودية عئؤْل للب الري هو له حلقنا الذي لإذ 
بالفحشاء.يأمركم والشيهلان [، ٥٣زيوش: ه الثؤء لآمار» ألثس ؤإ0 والشيهلانت 

 ^١ jممساما اللإئةإ
تدعوإلته.والحاجة بلاده، ق محالْ لا 

لأنثاكحريم؛ فته الأنل ملنا: ه التحريم، يه فالأنل ذلك، بزى وما 
ىّه^م.

ممر.ماو إنفاق أولا: 

العقيدة.عل اخلورة الدين؛ عل اخلورة ثانتا: 

الأخلاق.عل الخطورة ءالثا: 

ويأقالعادات(، هذه يتلمم( الناس بعض مإف العادات، عل الخهلورة رابعا: 
العاداتق والشا-أة والتقدم، الرقي هو هذا اف منه نعتا ببمم يتشبه بلدْ إل بتا 

آلهوعل عليه الله ~صل الئي مال، ثلهدا والعبادات، العقاتد ق المشا-ية إل تودي 
؛•منهم*ءرمهو بقوم محإ ررس وملم~: 
معيسافر أل يريد جديدا ثزوج الذي الابن هدا وكان كدللث،، كالئ( إدا 

والأبالخطورايتؤ، هل.ْ من عليه وتنشى العسلاأ( )شهر له: يمال، نيا زوجته 

ايناكم)ص:م'م(.)ا(رن؛ة 
رثم)ا'ُآ*؛(.الشهرة، لبس ل باب اللباس، كتاب أبوداود• أحرجه )٢( 
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لأنههدا؛ ق الحي وله ويمنعه، عاJه ءاومسلم عاليه؛ بالإقسام يمنعه أف ينتطح 
ومدها^لناشو\تآ ولجك رأ  ١٣٠١٠ألأير ؤو؛\لإ( تعال: اف4 قال عنه، المسوول، 

يقول.فيعا يطيعه انه دام ما أهله يعثتثمذ وهدا ؤوأهفؤه ٦[، تاكمي-م؛ محآلجاتأه 
يافزأذ فاك لك،، قلثها التي الثلاثة الثروط وقت، الحالحه، دنت، إذا أما 

علؤيأمن مزجه، نجئن أنه جهة مذ أول  ١٢ونمئ،، عليها، أس وهو بزوجته 
الزواج.أول ق منا لا أهله، ؤيريح أهله، 

*•ؤصى••

مسيءديقئفهوسظجافاث:٦- 
الدعوْ،محا__، مكن مثئ أو مشاؤع، إنشاء ق الساهمة تعد هل ^١^ ٤١١

الحاوية؟الصدقة من تعد هل القرآن، تحفيفل حمعياُت، أو الحرية، البت حمحياُت، أو 

لأنهالأب،-؛ إل محنى دلاثنرءأف يايأ' ندقئ ءهُ تيءيض كل ابواب: 
اساراتيم: نص، 'اق ي ٤^ن محن!؛١ 1^، يض!ل شء  iJUيز 

ّالحائية الصدقة من هدا ذللثط، أفتة وما والساكن، 
••©مى•*

ئسهاسيسذيايأ:٧- 
عليههل العاشر، لنله بمي• القل، ل بنومه ومحق إدا محيقا الحكم ما الئؤالت 

ثيء؟

ءابتاإدا بمني؛ والليل، النهار ق يقف أف الثنة لكن باس، لا اإنواُب،• 
المجر.طلؤع إل محله احر، إدا محذ ديع، الشمس 



١٨٧ارائءار؛ناسعوائنموونبمائ

هحرصذيايابملإسواسي:هيام حكم ٨- 
اجامالخلاه يصوم أف ن؛ هل هدى، تجد لا الذي الممع اياغ ادئ>ال،: 

اماقبم،مِسِضرلآبجاِسالإ؟
يبتدئواُلج [، ١٩٦]١^٠; ه لج ؤا م ثتثؤ ^٥۵^١٢ تعال! يقول الخواب! 

والتابع؛الثامن النوم يصوم مولت لا لمحأ الثامن، النوم الحج الإحرامِفي جثن ثى 
الخادييصوم إذن ^^٩، ق يصم لم وسلم~ آله وعل عليه اممه ~صل الرسول لأن 

تمحهبمهأ•وعائشة محؤيبمنمحا عمن ابن محال ولهدا عثز، والثالث عثر واكابي عثر 
متيأنمح،بملأذلإضاهلأر

محي.لن أنه عرف إدا بالعمرة إحرامه حنن من يصومها أن وله التلم• أهل قال 
لاكتن0 وملم—ث آله وعل عليه النه ~صل اللمي بقول لذللث، واستدلوا 
الخلج«م.

هديا؛محي لن أنه عارف وهو المعدة، ذي ق الإنسان قدم فإذا هدا! وعل 
فانأهله. إل رجع إدا والباقي ايام، ثلالإ بالعمرة! بيرم أل جئن بن يصوم أف فله 
الأنةِفي وقوله ]اوقرة:يها[، ثنوكذه أشهر ولظ تعال! قوله قائل! قال 

نهايته؟إل ا-اج إن يعني! [، ١  ٩٦]\ؤقوأ.' ه لج ي جقتؤ؛٤>^ الأحرى• 
ؤ!،لإهأسهرمغلوئه، ٠^١١٠٠٤ وبئن ءؤ!،لإ4، بأر(ت محرق هناك نقول! 

الثالثاليوم إل الثامن اليوم بجدأإلاِفي لا انه معروف والخج الحج؛ ص ل ث يعني 
عم•

(.١  ٩٩٧)رقم التثرس، أيام صيام باب الصوم، كتاب البخاري• أحرجه ، ١ ر 
(.١٢١٨رنم)اني،بابباش.، كتاب ثلم: 
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خلافية:فالمسألة عثزمثلا، \}ة}ث ١^^ثعد محلواف مثل الأمأل، تآخثر أما 
التشريق.ايام بعد ما إل الإماصة محلواف تأخير غوز لا يمول: ااعلإأء فبعص 

شصعلثه غابت من محإف المحد، محرإلأِفيينم لا وج•' ثدي، وبعضهم 
القولينوكلأ محزنا. يعود أف عليه وجب الإفاصة، محلواف يهلم، وJلم العيي.، يوم 

صعيما.

للأفاصة،يطوف أن مل الثمس غابت، إذا وأنه واسع، الأمر أف والصواب 
حثه.عو ويمي الأول، التحلJ حو ممد 

•الحجة ذي من يوم آحر إل يوحرْ أل هله التشريق، ايام بعد الطواف وأما 
••ؤصى••

شسةلانماسبميىس،:٩- 
المبتىهدا ق الوافد كل وكاست:، مدننا، إحدى المياقتي باحو مررت، النوال: 

يمحممهل،ا تماما مشاتية وهي طوابى، عثرة من مآكون وهو صلبان، شكل عل 
منازلهم؟و الغربيون 

علجاء ما كل وليس العإرة، اهلءة مث.إل تحتاج هده أحي، يا وافه ابواب• 
كافالذ.ي الغرب وقلنا: حرام، زائد علامة لملنا: ؤإلأ صليبا، يكون الصلبب، شكل 
معرصتين.حشبتثن عن وهوعبارة معروف، لأنه حرام؛ حروثهم به ينتمون الناس 

مشاهدةإل محتاج صلي.,.،، انه عل محيل قرائن وله __، شكل له الصلست، 
المارةهذه إل ثصل حتى نزهة ل بإحوانك لجر أل أردمت، ؤإدا العمران، 

بأس.فلا ها، هد ونشا 



١٨٩سءاه1صواسمذ،سائ 

سلبهااص1لاسض؛- ١٠

زوجته؟محاسمر أذ فقط الإفاصة طواف طاف إذا ولإس«ان محوز هل السؤالت 
الأول؟اكحلل محصل وبجاذا 

١^١^؛،والتحلل أوالقصر، والخالق، بالرمي محصل الأول التحلل ابواب• 
الأربعة؛هذ0 معل إدا أربعة، والسعي، والهلواف الممصثر، أو والحالق، بالرمي محصل 

كله.الخل حل لأنه زوجته؛ محامعر أف قووله هإثه 
••ؤصى••

شرماتجنواو(س،امحام:- ١١

الأفاقةوطواف الخمرات، رمي المرأةِفي عن التوكيل محور هل القوال؛ 
الزحام؟سب ب

أحيانالكن الزحام، زال الإنسان انتظر بمكزإذا الواقع ل الزحام ايواب: 
عثز.اكاذ؛ا اليوم ق مباشرة الزوال ويرْيبمد يتاحر، أن يمكنه ما الإسناف 
ولوحى كاس، مهنا المرأة لأل المرأة؛ من إنايه يأحذ أنه أرى اليوم ذا هق 

سمملح.لا فاتها الزحام، هذا مثل ق شابه كاثت، 
وقيحيا؟ أو أيمو'ت،، يدرى لا وهو يرمي الإئساف إف نقول؛ كيف ثم 
والرميمشوش، الهذّ؛ا لأف ؛ الطعام(( بحصزة صلاة ررلأ الصحيح! الحديث، 
عادة.

رممالطعام، بحضرة الصلاة كراهة باب الصلاة، ومواضع اجد المكتاب *سلم( أحرحه 
•(٥٦.)



حمىياحد أف ام يتأخرإل ( Ujتعجل، لن عم ش ام 3، أنة فأرى 
عظع،تعبا تتعب والرأة جدا، فظيثا ا أمت شاهدنا لأنا ؤيرمي، معه اللاق النساء كل 

فتيم.تأخذها أن تحاول ماءبل تسقط وربإ الرجل، قوة من ادُى وقوتيا 
فانحنىا-اثمرة، عند متاعه الئ•جال من سحص من نمهل الماصى لعام ال 

رحلا.عثر اثنا مات حتى عليه، وراءْ من ونفل الناس، ه فدهليأحد0 

إيإن،عندهم ليس اليوم، الثامحى عشم وتعرفون هينة، لسنت، المن<ألة 
الزحام،من إنسان ءليائ، يضيق هربا محتلنة، واللغات أيقا، لغة ولا صمثر، ولا 

كانواإدا صحح هدا ع1إك،، فيزيد سه أنلث، فيفلن ر١أنقدنىاا، عنيءا، ارايعد ت فتصح 
اللغة.

•همي•  ٠٠

(دءيبمي؛ء4رةا1افة:- ١٢

العقية؟حمرة رمى مدة هى ما السؤالت 

وطغفاتت، فان عثز؛ الحادي اليوم مجر إل العمة حمرة رمي ا'بممح.اب• 
الزوال.بعد ما إل أحرها يقول! مى العناء يمي رميث،، ما وأنت، المجر، 
ك؛ُ . َُْْ ْ َ بآداء.وليس قضاء، هل.ا لأن الصحي؛ ي ولو ايمها يقول؛ من ومنهم 

وأتوب،أستغفرك أنثؤ، إلا إله لا أف افهاله وبحمدك، اللهم سحانلت، 
إليلئ،.



١٩١ال،ق1ءاصاستي 

.ائق1ءاضمج ه
S _ _ئوصج

ؤإمامالبثى، حائم محمد ثبثا عل وتلم افه وصل العالن، وب فب الحمد 
مد:أما الدين، يوم إل بإحسان يمهم وس وأصحابه، آله وعل اقتن، 

اكوح(،اتاب د)لقاء المروفة القاءات لالمث؛نين الئم القاء ئؤ ئهدا 
القعدةذي شهر ين والعشرون هواكالث، الخميس وهذا خميس، يوم كل يتم الذي 

لعام)\،ا؛اه(.

١^١۶٠٠«،أئفوارات 

الإلحزام.محئوزات فيه فلندكر اج، مز ؟كوف لقاء آخر هو الهاء هذا 
وجعل-تا، إلا ثصح لا ئروطا للعبادات جعل بحكمته تعال افه اف وذلك 

محظورات;فيها الصلاة فمثلا; -بما، عرم مواغ لها وجعل بتا، إلا بم لا أوصائا، لها 
اثنهذلك. ١Uj^، الحركة الأكل، الكلام، 

القطرات.يى وعترمحا والشرب، الأكل، محظورات; فيه والصيام 
حإىالواس:

الثبلموو الرأس، حلى الإ-مام; محظورات ؤين محظورات، فيه الحج 
محرمالرأس فحلق آ'بما!ا، ؛ ٠٠٨١١]ه نجلا' أفدى ثئإ حمإ لاوع محلمإ تا3لئربماق• 

محللامحل وأف الحج، و الأول التخلل محل أف إل محرم أف حنن مذ الخاج عل 
الحالق،أو التئصار، عليه بقل ومحعى طاف إدا العمرة; ق فمثلا العمرة، ق كايلا 



لق1ءاتاكابالذضح ١٩٢

أوقفز.وظق، ونحر، العيد، يوم العمة جرم رمى إدا بج ال 
ووجبتآي، صار عدر نمر دللئ، معل قإف رأثة، عتلى اذ يبمترم تبور ملأ 

هآوئثك صدم آز مار نن ^_jJ* قا3قوك\ق: اش يكر كإ وهي الفدية، عليه 
مثاكن،ستة أوأطعم أيام، قصم؛لاق ٠٠فقال! امح،. ذّرْ والصيام لالترةتا'ا١[، 

الإئان.فيها كيث شاة، ذبح والنسك ؛، صاع(ارنضف منكم لفل 
فديهولا عليه، إثم قلا أونا>س1، حاهلأ، يكوف يمي• عامد، غتر كان ؤإذا 

الصحيح.القول عل 

ؤيقولرأسه، ق و-ءع يصيبه اف مثل• لخئ"ر، لكن متعمدا، ذاكرا عالمأ كان ؤإن 
علمتم،بإ ويفدي حوارا، عئلق ويها>ى، ءئلق فهنا الرأس، حلق ثن بل لا الأطاءت 

افامح،. ذاٌرْ رأسه، ل أدى أصابه انه خ.بمئ عجره بن كعب حلءيث ودليله 
مكينلكل مساكن، محته بيا يطعم آصولع ثلاثة بصدمة بمصيى أو شاة، يلءبح 

ا.ؤ؟١ ثلاق أويصوم صخأط نصف 
اأو«طعوأمدخ:

اثعنهى رص يجنى تعال؛ اش لمول ومثدناته، الخماع اد>ظوراات،: ؤمن 
ومقدماته،ا"بمءإع الرنث،؛ [ ١٩٧تالقرةت ه آنغ ق حسداد ولا ذمور^> ولا رمق ثاد 

بجببل بثهؤة، يمها أو لثهوة، زوجته ياسر أو بجاثع، أف للمحرم محور ملأ 
امرأة•محليا أل يجوز ملأ ايطثؤ، حتى يجتلبإ بل كثه، ديل~ج 

وئنلم:(، ١٨١٦رغم)نمق، الفدية ق الإطعام باب ايحمر، كتاب الخاري؛ أحرجه )١( 
١(.٢ ٠ رقم)١ أذى، به كان إذا للمحرم الرأس حلت، جواز باب الخج، كتاب 

(y،(Y الخدبمث،الشابق.تمام



١٩٢اتإق1ءاص(سمزا 

إليهتدعو مما اباع لأن الحإع؛ ص يد هدا كل محل، لا اذكاح ممد حش 
كلمحرم محامع، ثم يعقد، فلعله ولو■حطن، محامع، فلعله هلوممد الشر، 

ادوفالإثم، علته ترب الأول، التحلل قبل جانغ ؤإذا ا"بمءاع، إل وسيله كان ما 
قيديجها وبدثة القادم، العام من قضائه ووجوب، فيه، القي ووجوبا النسكؤ، 

النكاح،يقلم وهدا أشياء، خمسة دللت، عل فرنس، الفهناء، عل ؤيوزعها مآكه، 
الخءإع•أىت

فدللئ،يامزها، أو ، _I،lمعه امراته لوكانت، حرام، كدللثج والباشرة 
امام،قإذأنزلكالأثث.

الرأةالرجل تجيب أف يعك،• ا"قاء~ "بمر الخطة الإحرام^ محظورايت، محمن 
مر،أيها،أووضا•

محلأف مل الزكاح المخرم عمد مإدا الدكاح، صد الإحرام: محفلوزامتج يمن 
ممدالعمد يمني يل يمني، لا النساك، ولكن الحقد، وفاد الإثم، دلل—، عل ترئب، 

ظّدا.كان الكاح لأف د، ولا الكاح، أعاد ص من خل محإذا الدكاح، 
٠^٥٠ ٥٧واسLئ٠رواوالبوانس وادااماويل اصيص سس 

سئذوتامهنياثثلظالأزى;محاك؛
ادرس،ولا الثزاؤيل، ولا اسمإمه، ولا القميص، ييش ®لأ فقال: اكياي،؟ من 
ذؤس١^٠، ملهم ١^٠ تجد م هإِن أوالزغهمان، ١^، ثئه ثنتا ولا 

محدود،فالممنؤغ فيلبه، دللئ، عدا وما يعني• خمسة، ؛، ال،كعب؛ناررمحت، يكوئا حى 
الأمناء.يكزهذه لا لكن شئت،، ما البس غيرمعدود، والمباح 

(.١٣٤رقم)م مما بأكثر الثائل أجاب من باب العالم، محاب الخاري: أخرجه )١( 



لق1ءاتاكابالسوح ١٩٤

aامحممه مي يهذأه علمنا الى المابا الومهبجلأ 

كإالمغرب، أهل يلسها -؛ا، مممل للرأس غقناء لها واسعة ثياب اوانس! 
ا-اثزم.ق ساهدونه 

معروفة•ايراديل؛ 

الرأس•عل يف لباس وهم، معروفة، المايم: 
الرجل•سم أومْ جلل•، من الرجل عل يمحس ما هي الخفافج: 

محلبسإرارا نجل• لم راش وّأم~ت آله وعل عليه اممه -صل اللمئ قال ثم 
مدل،نتئتمبجنصمحمح''/

عليهاعئرم لا والمرأة فمهل، الرجل عل حرام هي الالإاس من المحرمالت، وهدم 
خمار.ولا نراؤيل، ولا قميص، 

الشب:

بالبخورلا إحرامه، بند الإئان يتهلتب فلا الهليب، الإحرام! محفلورات من 
امحاقه،زلا اضص، ينش ررلأ ه: الني قول ذلك: ودلل بالدهون، ولا 

^^^ز،أواؤمحائ،لإئدامممح
ميمم،
العليب.ق الزعفران يثبه نباُت، والورس؛ 

(،١٨٤١رقم)محو لم إذا للمحرم الخفن لس باب البد، جزاء كتاب الخارتم،■ أحرجه ( ١ر 
(.١١رنم)٨^١ يباح لا وما عمرة أو بحج للمحرم ياح ما باب الحج' ثناب ومنلم؛ 

(.رنم)٤"١١اله، مما بآممر الثائل أجاب من باب العلم، محاب المخاري: أخرجه )٢( 



١٩٥ا0ةاءاص(ستي 

وذلكفإن راحش وقصته الدي وّأم-ِفي آثه وعل علنه اممه -صل وقوله 
به؟فعالون ماذا وملم— آله وعل عليه الله —صل الئي يستفتون فجازوا عرقه، يوم 

ؤلأتحئوة(ارا؛.ولانحئروازأثة وئنوهل؛دويه، رااعسلوْبإءويدر، مماوت 
ي((.٠^^٢;  jliئأ س،  ١١٠أطابثيب والخوط: 

ولأثJنكإذاتمم:لأظلكأذتءب،لأيبم، قفول ئدا زم 
الإحرام.عمدت 

عنه،بعيد وهو ثمه ؤإو حرام، مهو ته وثيب أحده فال البخور قاما 
الممنؤعلأل عليه؛ إثم لا قإثه الطم؛،، وثم عطار، دكان لويحل أنه كإ بأس، ملأ 

■، دتهلي*أن لوالثم هوالثهليت، 
أشبههإ،وما والنعناع، التفاح كرائحة طيبا، تعد لا الش القة الرواح وأما 

طس_ا.نيس هدا لأف نيا؛ بأس محلا 
اأراسوسمضاسلأ:صي،'

الإسّانقلووصع العامة، شر ولو الرأس، ينطيه الإحرام' محفلوراجر ؤمن 
وملم—وؤآل' علنه الله —صل قوله دليله عليه، حراما ذللث، لكان منديلا أسه رم 

تعطوه.لا أي! ررلأنحئروارأنهء، قال! راحلته وقمته لدي ال 
غانا،للشتر ثراد لا ِمح تغطية؛ هدا قين الرأس، عل اكع محل فأما 

رأسه.م متاعه عيمل أل المرء عل جرج ئلأ 
ايإ،كتاب وننبم• (، ١٢٦٥)رنم ثوب؛ن، ل الكفن باب الخنائز، تحاب الخارتم،• حرجه أا 

(.١٢٠٦)رنم هات، إذا بالمحرم يفعل ما باب 



اقأءاتاوأو،ا;صوح ١٩٦

أوالحئالطر، عن الثنسئة مثل؛ يه، باس ملأ الستر، دون الأّسذللألا وأما 
أمروته ما الدليل~ عدم الدليل ممل• ثث ~وإن دلك ودليل للمحرم، فتجوز 

بهيقود أحدهما وئلأل، زيد بن أسامة معه كان الثم، أن ^^؛؟١ الخص؛ن 
ا.العمة حرة رمى حتى الثمس من يظلله لوثه راؤع واكاق راحلته، 

المارةيركب أن الحرم للأسان محوز عليه! وبناء واضح، دليل وهدا 
الحنابلةمذم، من للمشهور خلايا تغهلية، وليمت، تظاليل هدا لأل المسقوفة؛ 

وهذاالمسقوفة، السيارة يركم_ا أف للمحرم محوز لا إثه يقولول! فهم 
ضعيف.الذهيإ 

أسياء!أربعة عل يآكون الرأس يعطيه اف واعلم 
حرام.وهدا الستر، به يقصد بإ الرأس يعطية ~ ١ 

حلان.وهذا التاع، كلحمل ١^، به لامحي الئأسبجا ثغطئ ٢- 
حلافح،فيه وهذا والثثارة، كالثمسثة للملحرم بتابع الأستذألأل، ٣" 

حائز.انه والصحح 
فوفهاعئعل والشجرة كالخيمة المحرم، عن منثمبمل هو بإ الأ>ستذللأل، — ٤ 

حلال؛الإحماع.وهذا يترْ، ثوبا 

يحني!متوحس، حلال حيوان كل واكسالت الصيد، الإحرام! محفلوراتر ؤمن 
لمولالحرم؛ عل فيحرم المؤيد، هو هالا الادمي؛ن، من والنمور التوحش طييعته 

[.٩٥]_■: و ألثني لامئزأ قآ ؤكأجا تنال! ١^ 

(.١٢ ٩٨)رقم راكبا، النحر يوم العقية جرة رمي امتحياب باب ايح، كتاب ت مسلم أخرجه ( ١ ) 



١٩٧اماءاص(ستي 

احواوف1هلسفوراتاس:
تأقام ثلاثة إل ينمسم الحظورات فاعل أن واعلم 

للحاجةمتعمدا فيفعله الحفلور، فعل إل محاجا أي! معذورا، ؟كول أل ~ ١ 
لة:قيل اثا إنفلوأن الرأس، حلى ومثالهت الفدية، عليه لكن جائز، مهدا والضرورة؛ 

الفدية.عليه لكن إم، عثه فلبمل فحلمه، الرأس، حلق إل ؤئتاج -^، ٠٨۶إف 
إملا علئه، شمأت لا مهدا أوإكرام، نيان، أو بجهل، معدورا بمعله أف ٢~ 

فديه،ولا عليه، ثيء محلا حرام، انه يدرى لا وهو صيدا يقتل أف ومثاله؛ فديه، ولا 
ولأإثم•

لاإم،ثيء، عليه فليس حراما، ليس الهليمح أل مئه محلسا يتطً، أف آحر• مثال، 
فديه.ولا 

وجانغمزدلثة، إل ص فانصرف زوجته معه حاج رحل ثالث،؛ مثال، 
ثيء،عليه ليس مهدا عرفة، وانتهى عرفة، الخج أف منه خلنا الليلة تللث، أهلهل، 

لأإنم،زلأفد:ث،زبى،هجاهل.
فعلقطييا، فيه أف يعلم ولم الحجر، فقبل وهومحرم بملوف ان إنراع؛ مثال، 

أفسللم حين من عك لكن يدري، ب لأيه ميء؛ عليه فليس شفتيه، ِفي الئب 
بلالإحرام، بثياب يعلق لا حش الإحرام، بثياب يزيله ولا يزيله، أل به علق الئب 

يزيلهأف وأمكن منديل، معه ؟كن لم ؛ف يصب، لا اؤنديل، ويرمى ، ck^•يزيله 
إمقلا عجز، فإن ،، ٠٣٠٥^حش الكعبة كوة ؤيمح بيدْ، يمحها الكعبة، كسوة 
ألخأالذي ص لأمه الأسود، الحجر عل الق، وصع الذي هدا عل والإثم عك، 

الءق>لأ1،.هذا بمئوا النلمينإلأل 



لق1ءادااسبالفتوح ١٩٨

صثا،امممة كوة وعل الخجر، عل الهلب يصبون اكئن المهؤلاء ولذلك 
الإثمإل الأسود— للحجر بالنسبة — بذلك وهم العلب، أنولع أغل من ؟كون وربا 

ثسونلأمم ١^؛ م ألا أم َم ميز ١^، أئا ١^^، إل منه أقرب 
المسلمكاف ؤإذ يأثموا، أذ إل ١^^٠-؛^ يلحئون لأمم بذلك؛ فياثموف به، المسلمن 
إنأ.عي فيس يدرى، ولا جاهلا، 

جائز،مهدا الفعل، له يبيح لعذر لكن متعمدا، يمعلة أذ إما المحفلور فاعل 
دلك:نمى الفدية، عليه ولكي 

فيذبحهاصائم، وهو أرتا إلا محي ولا الأكل، إو الإنماف ئضعلر أذ أولا: 
الحناء.عليه م ؤيأكلها، محزم وهو عليها مدر إل 

ثيءلا يهدا أوإكرام، نسيان، أو بجهل، معذورا ايحفلور بمذل أف الئاف' 
لثثأظهمينآأؤ لا ت\3قؤناك: ، ٧٥١محول عيإمحللأما،والدليل: 

هع1ت«را*.مد >ردمال [ ٢٨٦]المرة: 

ماتثرتمثآلحطات،ريدءوله، عك=ظم،؛أ ؤاهن تعال: الله وقال 
يتعمد.ئأ وهن.ا ٥[، ]الأحزاب: 

ههالاواختياره، وذكره علمه ْع طر، بلا المحنلور يفعل أف اكالثة: الخال 
هديته.وعليه آئأ، 

وسنثامغفورا، ذنتا ودسا مبرورا، حجا حميعا حجنا ينعل أف الله نال 
هوالوهاب(إثه رحمة، منه لنا ، ٢٣وأن مكورا، سعيا 

[،٢٨٤]الترة:ُؤوإنندواذإآآمسأءكمه تعال: نوله بيان باب الإي،ان، كتاب مسلم• أحرجه ل١آ 
(^١٢٦.)



١٩٩الأق1«اصاسي( 

الأسإرة،

ساقةاسكيه:ءة«اشراءالذهب ١- 

رصيد،فيه ليس يكون ومد الشيكات، يدمر الدم، شراء حكم ما ااثؤال■. 
المنل٠يرن؟كثيراثئ مممئية وهذه البنكية، بالبطاقة أوشرائه 

عنعوض فالدراهم بالدراهم، اثرى إدا الدهس، أل العلوم مى الخوابر; 
ولوكافوالشيلئ،، العقد، محلس ق التقابفى فيه يشرمحل بالفضة الدمن، وبع الفضة، 
أنهبقبض ليس انه عل والدليل مض، ليس معلوم" رصيده إل —يعني! مصدقا 

يعم،بقبثس، فليس إذن إياه، أءهلاه الذي عل يه لر-ح السيلث، هذا أتلف، لو 
منانمل له: وقال المكؤ، عل اتصل البائع دكان وهوي الثري أف زص لن 

اتائعحاب، إل البالغ حول( لأنه مبص؛ الثنن هدا مإف فلأن، حاب، إل حابى 
الجلس.فس نل 

دراهم؟معه ثآكن لم إدا يعمل كيف لكن 
وأناثبعه، ولا عندك، الذهسؤ أبق للباغ! يقول، مهل، الأمن ف الخئد نقول; 

معهنجايع بالعوض حضوره بعد ثم بالعوض، وآق الدكان، أوإل اليتا إل أذهسإ 
الأول،.العقد غير حديد بعمد 

لكنالذم،، حتى البطاقة حذه ثيء كل تشري فانلث، البنكية، البطاقة أما 
محور.لا وهذا البائع، حاب، إل أيام بعد إلا يتحول( لا البلغ هدا 

••ؤصء(••



لقاءاتااكاو،ا1سوح

هإداالنداء، وئمع مجد، وبجوارنا امآراحة، ق تخرج نحن الثؤال(ث 
الامزاحة؟ق نحز المؤذن أذن 

فليستسمعوه، فلن الصوت، مكم يدون أدن إذا أنه فرض لو الخواب؛ 
مكانكم.صثواِق ئيء، علميكم 

••0مى••

ث>ويسيوايازة:٣- 

أولياءمحمر أوإلأذ الغد، الختازهإل تامحر الأمحرة الأونة ق انتثر الئؤالت 
دللئ،؟ق فضيلتكم رأي ما للتعزية، الدفن مد الاصهلفاف، وكدللئ، الميتر، 

مال:افي. لأف ثدا؛ ل شك لا الثنة، خلاف فهو الأول: أما الخواب: 
مثؤدللئ،، سوى يك ثإو تمدموثبما، مححتر صالحه يلث، هإو بالحناؤة، ررأنرهوا 
رماوئلم<اراا.عن تصعونه 

لألاليتر؛ إل إماءء أحرى جهة من ص لم البي. أمر خلاف وتأحثرها 
لائهالإمرلع؛ يتمنى ؛، ددمول®ررريدموق ث يهول( بيته، مذ حرج إدا الصالح الميت 
وخلافجهة، مذ للميت إّاءْ فهي منهم~ اجعلنا "اللهم الخة ّكر(ِفي عل مقبل 

أخرى•جهة مذ وسلم- وعل(آل اشُءليه -صل( اليً( أمر 
الجاتز،كاب وممم: (، ١٣١٥)رقم بالحازة، الرعة باب الجائز، كتاب الخارتم،: أخرحه )١( 

(.٩٤٤رقم)بالجازة، الإمرلع باب 
(.١٣١٤رقم)الجازة، عل المست، كلام باب الجائز، كتاب • الخارتم( أحرجه )٢( 



ءاص(سناز(

يصلواأو حاووا إذا يمكنهم بحاصرين لموا الذين أوأصدقاوْ وأولماوه، 
ممكايش التي المرأة- -أو الرحل قتر عل الئي صل كإ ي، عل 

المجدرا؛.

الناسوكان أمهل، إنه انحدْ فهدا للمعزاء، الاصطفاف وأما 
يالمونحعلموا واحدا، عزوا فإذا الميت، اهل مذ حهة ل، إنسان كل لأول ال 

يمملورلز لإدا أسهل، ذلك ليكون حميعا نجتمع فقالوا! فلأن؟ أين فلأن، أين الأحر! 
لهأرى لا الذي لكن اممص— ثاء —إن باتا فيه أرى لا مهدا محذور، إل الثيء هدا 

الإسانكال إلا^١ له، لاأصل وهدا ١•^!!،، أهل أويعانقول يملمون، هوأنم وجها 
تفرم.س مدومه عل بناء عامه أو فمله، تفر من قادما 

••©صء(••

اوغيوها:هةصس« ٥٥٠١٣حةه(إج1ةامممة- ٤ 

واجبة؟أم ئنة هي هل الوليمة، إل الدعوق إجابة اائؤال! 
بشروط!واجبة، إليها فالإجابة العرس، دعوه أما الخراب! 

احضر.فلأن، يا بقوله! يعينه ال الأول! 
ظه.ضنت الإجابة ل أًلأتكوو اش! 

تغيبمره،عل قدر قإل منكر، فيه كال ءإل منكر، ١^^١ن ِق يكوف ألا ١^١^؛،! 
نجبا.ملأ يقدر، لا كان ؤإل ^٠، ٥١عن وميا للمدعوق، إجابه الحضور عآيه وجب 

رقموالعيدان، والقذى الخرق والتقاط المجد كنس باب الصلاة، كتاب البخاري• حرجه أا 
رفم)أهو(.الضلأةعلاكر، باب )اره؛(،وئنيم:ىابالحام، 



٢٠٢

بواجة،ولت ئنة، الاجابة أة م الياء فأكثر الترس، نلمة ضر أ،ا 
سئ،ا.الئنلم عل المنلم ارحى الني لمول وا"مة؛ إنيا الياع• بنص وقال 
jj : ئن نا i; ؟ ٥١زئوَل،Jli : ؤإذاي، دعاك ؤإذا م، يم لشك ))^١

ماتؤإدا دثدْ مرص ؤإدا ممق، ^ ٥١محمد ععنز نإدا له، يايصخ انتتصحك 
داوئث«ص.

لعير.إلا الدعوة إجابة عن ت>اوف أف للأنمان ين؛عي ملأ 
••هصى•*

إدرااىه،لأةاثج4ااهاة،:- ٥ 

وهناكالركعات، بعض فاتته ومد مجي.، إل حاء ان إنبالشبة الاث،ؤالت 
الأحرى؟ينتظر أم القائمة، يلحق؛الخامة أن الأفضل هل ستقام، أحرى حماعه 

ظننإذ للثانية، يتظر فلا الأول، الخاثة نع ركعة مثيرك كاف إذا الخراب 
الخاعةأما الأول، هي درحة وعشرون سبع عليها الييرئ_، الخاعة لأن محئها؛ من 

الحاعةقفل عليها يترتب لا لكذ بمْ، واحد كل يصل أل ين أقل فهي الثانية، 
^ممالآولبم،ُذتظراكا:سة.مإذا الأول، 

يتتهلر،أن مله معه، يصل أحد سياق أنه وتأكد ركعة، يدرك لم كال ؤإدا 
الإمام.مع يحل يتأكد ؤإيالم 

••هسؤ(•*

٢(.١  ٦٢رنم)اللام، رد للمنلم المنلم حق عن باب اللام، كتاب ت منيم أ-محرجه 



٢٠٣ال،قاءاص(ستي 

ضادقاءضنىواشوج«نها!٦- 
المجرصلاة بند متى من يذهبون من أف سابقة فتوى ق ذكرت الثوال.' 

أفالحاج فتها يستطع التي الفترة هي فإ ناقص، اجرهم مكه ق سكنهم إل 
ص؟

ذلكوقيل الأفضل، هو هدا مكة، ينزل وحلق، وثحر رمى إدا الخواب؛ 

الفترة.محلوال متى ل يكول أل الأمحثل التشريق ايام ول 
له،النهار كل يقول،؛ الفقهاء فبعص فيها، يتزل أف يستطع اش الفترة أما 

،.صعيفهول، هدا تكن ويرجع. الماهرة أووراء الماهرة، إل لوذم، حتى 
يتقيدالّك، حجة نج أف يريد الإي الإنسان أل نرى ولحن 

يزمإلا مكه إل نزل وما مز، 3، ص وسلم~ آله وعل عليه افُ ~صل، والئي، حا، 
الإفاضة.لهلواف العيد؛ 

*•ؤصى••

ضاظJافرابضاني١ضءامممح:٧- 
اجر؟من له وهل القبر، عن، حثوالتراب يشرؤث هل السؤال،ت 
يكونحثايت، ثلاُث، عئئو الذي اض— ثاء ~إن لكن بشرط، ليس ابواب• 

الدفن.ل مشاركا 



وقاءاتال؛اسالصوح

وساوسمن يعان ولكنه اكات~ له افه ~وأم1ل التزامه بداية ق لخ ل السؤالت 
جعلتهنمية حالة ق الأن وهو دينه، أموو ي الوساوس تلك وحمح شي3لانية، 

ؤإنوساوس، إما فمال! عليه يقرأ مخ إل ذهب بأنه عالثا التشفيات، عل يتردد 
يضيلهيا يأثم وهل نصيحمحم؟ فإ جدوى، دون ولكن وتزول، مثدهب اممه ثاء 

■^١.افه وجزاكم ما؟ ينْلق لا كاف زم عش الوساوس، ناس، قل الشيخ 
لأنا-قالص؛ الإيإن هو ه نفق محدْ الدي هدا يأل أحاك يشر الخواب،ت 

لأنبثيء، يشعر ولا دينه، من وائلته عليه، لم، ئد الأول ق كاف الشيaلان 
حينئدالالتزام إل انحه قل، الوساوس، هده س عليه يحل تإ مميح الشيطان 

صريحهدا أن مشره التزامه، عن ويقرئه دينه، عليه لمسد عليه؛ الش؛ءلان سئل 
^ي؛اووُاشلاننالأأظعأن

بج1ضالأصانظايه.
يقول!افه لأل عنه؛ يزول وحينئد وكته، الرجيم، الشيهلهان س باممه فليستعد 

ملتزما،اه ^١ أدم ا؛ن ؟كيد فالشي0لان [، Un:^l]ه صمئا كان ؤإنكدألقملي 
وتنته،باطه، فليتعد باممه— —والعياذ الشك إل يوصاله التي اوس بالوستكيده 

بعلاجالناس هوأعلم الدواء هدا لنا وصف الذي لأف ثيء؛ يصتيه لذ الله وبإذن 
كدا،حلى مذ هيقول،! أحدكم الئتطارا رريأق فقال! الئي. وهو الأموو، هذْ 
اوكتتهءر ياطه ئألبمتمد بئمه ئإدا ربك،؟ حيى مذ مول! حص ^١، حيل مذ 

كتابومنلم; (، ٣١٠٢)رمم وجنوده، إبليس صفة باب الخلق، بدء كتاب اJخ١ريت حرجه أا 
(.١١٠٤رثم)وجدها، من يقوله ول الإي،ان و الوسوسة باب الإبجان، 



٢٠٥الأتاءاص(س؛تي 

يلتفتلا له• وقل البشرى، بيده فبشره كيده، وتيهلل الشيهلان، ينحس وبالتال 

لولكفحى الواوس، كل منه ولول، ؤبمل، ؤثتوصا يقوم ا،لودن إذن إذا 
إداثل، لة ما اض ثاء ؤإف لايصوْ، هدا مإف لأحد؛ يصل لا وهو يصل، لا أنه يشعر 
بالثناء.فلتشر والداء؛ بالدواء العالم الطيب هدا من الدواء >أانا أخ 

.•)عمى••

سلا:هالوناث دم فيه ثوب في اسلأة حكم ٩- 

دمتمجِسالأش؟^^^ل،:نامحاصإذاكالفيالثوب 
لأنصحيحة؛ الرعاف من دم فيه الل،ي الثوب ق الصلاة الحواب! 

يمس—،أن بد ولا الناس، ق كثير والرعاف الحهاد، ق بدمائهم ثياتيم ق يصالول 
صحيحة.حائزة اوعاف ذم أصابه ثونم، ق فالصلاه ميء، منه الشاب 

••هصى•*

١٠- AJالنواحي:بمهيع الهجبإزارنسل

مفتوح،غير الواحي حع من يإزاومصل حججئ الماصة الخجة ل الثوال: 
حكمه؟فإ محور، لا الثيء هدا إف ؤيقولون• ينكرون الناس ولكن 

يآكولأف يصزك ولا إزارا، كونه عن تفرج لم معلما جعلته لنا الخوابت 
قيد.بغير الإزار ه الرسول، أباح ثن تثر؛ أوفيه نحيطا، 

إزارا،ذام ما ي، كل لا:يزموف فامم ذللئ،، يكرون الدس الثاس ألك 



اقاءاتاك1بالسوح

الإزارفأباح ٠. الثزاولءار ملثس إرارا نجد P راس يقول'' والني 
ءكوم•

ضئطالق لفظ عندنا دام ئا نحن ضوخا؟ كاف ياحiلأإذا لا إنه ثال: تن 
ممه.فا-قني ممد، 

عليلئ،ينكر الناس فتغض شقوق، فيه الدي رالحورب( الشراب، هذا ونظير 
والثممعجوربا، دْى دامت، ما الدليل؟ هو ما نقوو(ت ونحن عليه، تمح أنلث، 

قيودهناك كائت، ولو ثيء، كل يعلم تعال واش ممب، فا•ثني يمد، ولم أطلى، 
الئنة.أؤِفي الهمان، اشُظإثاِفي لتتها عباداته ق انلم محاجإليها 
ندانل الئة، زتاك ني أحي، ا تعال له: قل هؤاف،، يكر شخص وأي ؛ة

والثنةخزام، المغالق الإزار أف خل دليلك U قل: إزار. ميقول: لا؟ أم إناث 
الثنةق حاءين، ما كلمة والمحيهل ايخيهل، سيقولون: معللها؟ الإزار بإباحة جاءت، 

لوالقميص قال: المحرم؟ ه يبنا ثئل و اوئول. ماله نا شن، زيد أبدا، 
حلال،فانه منير، كله أنه لو والرداء والإزار حرام، حبمل أي بدون متوج كله 

خيامحل.وكله 

كر،أي لسان ق ولا ه الرئول ان نل لا وردتط ما هالْ فكلمة)المخيهل( 
مىوهو النحعي، إJزاهيلم -يتا يطق من واول، الصحابة، ولا عثإف، ولا عمن، ولا 

محوز،—المرير— المخيعل الإزار أن بل-ليل يصح، لا كلمة وهي اكا؛عين فقهاء 
حياحل.به ما أل سمر فحرام، حياط بدون المنسوج القميص وأما 

؛١٨٤١)رقم العلن، محي لم إذا للمحرم الخفن ليس باب الصيد، جزاء كتاب البخاري• حرجه أا 
(.١١)٨^١ رقم يباح لا وٌا عمرة أو للمحرم يباح ما باب اظح، ياب ومسلم؛ 



٢٠٧الإق1ءاصمسذا 

فالأنالأف؛ انس م الإشكال أوجبت كيف الكلنة ثدْ إل وانظر 
ألعل بناء المحرو اشل ألبس أف محور هل ويقولت بمشي اثس بمص يأق 
هلعة: ؤسألون يأتون الخياط فيه الذي هذا )الكمر(- -يعني خياطا؟ مها 

منلثلتتا النصوص، به حاءمت، ما عل مينا أننا فلو محيط، لأنه لبه؟ محور 
الإشكالات،.

••©صق(••

ح؛همالإسطل،وهعوضسل؟- ١١

ينبل؟من هجث محور رهل الكبائر، مى الإمال هل الئهمال،ت 
وملم-آله وعل ءال1ه اممه -صل الني لأف الكبائي؛ من الإممال ا■بموابت 

ثلأي3:كيهي،ولأ:ظثإدهلم، الهُينمالما؛ة، رانلأةلأ؛صا رشظهقال: 
ثلاثوسلم- آله وعل عليه افه -صل اممه رسول ممزأثا مال،؛ ألتم*• عياب ولهم 

ؤالمنانى،^^، ٠٠٠١١٠٠محال: اممه؟ يانمول هم من حابواوحيروا، آبودر' يال، ثزارا، 
الكتاتر.فهومن ٠. الكاذ'--،*ر بالحلم، ؤالئنميىسلعته 

تند،لز ؤإذ فاّتعماله، اد أفإذ دواء: الهجر أف اعلم بي فيا هجره، أما 
بثةالهلن أوزاد 

الناسعند أكون كيف، وقال: وحجل، استقام هجننا٥ إذا النبل الرجل فهذا 
فاهجره.ثوبه رئع ثم اس، ملا يقول: الشامري مثل 

السلةوتتفيق بانملية والن الإزار إصال، تحريم غلظ بان باب الإبجان، كتاب ثنلم- حرجه أ٠ 
_C-<1ولهم يزكيهم ولا إليهم يطر ولا القيامة يوم افه يكلمهم لا الذين الثلاثة وبيان بالخلف 

(.١٠٦رمم)أليم، 



دت1ءاتاكابالئ>ح ٢٠٨

ازس،عليك وألب وأنثصك، وكرهك، معميه، زاد إدا كاذ ؤإف 
يالايثرْ.

تفعله.فلا يفد، لم ؤإف فاسله، أفاد إذ دواء، الهجر القاعدْت هده هانحد 
••)محيق(•*

٠قهاه|نرتلقائية ائتي قواءالنلأت حكم - ١٢

ممئمنفيها يوحد ام الإنلاث المجلات بض الأَنؤافي ق توجد الثؤال،; 
المجلات،هده شراء حكم محإ باليد، المرسومة الصور أو فوتوغرافية، صور الصورت 
باليد؟المرسومة أم الفوتوغرافية، الصور احم، وابمإ فائدة؟ فيها اش خاصة 

صورةإلا فيها ليست، محلات فهناك نحتلم،، المجلات أف رى الدي الجواب• 
فلأن،باسم مكتوبا شيئا لورأيت، لأق هو؛ انه لإثبات —الكاتب،— المتكلم كصورة 

محلريقبأن العرف، اطرد إدا خصوصا هدا، ق أشلث، قد له، صورة هناك وليس 
إثباتبابج مذ الصورة مححلون يهم صورة، توجد أن لفلان كلاما كونه الإثبات 

محيء.فيها ما فهده الثحص، لهدا الشبة 
تلونأما بدليل المجلات بعض ِفي يوجد ما مثل للتصوير، انحد ثيء أما 
موجودْالمائدة فهده فائدة، فيها أف فدر ؤإدا حرام، هدم فاقتناء ويلمعها، الصورة، 

لآعهرا؛ئ4.العامء كتسإ وموجودة^ سواها، أخرى لا'--٠ حمل 
^أو؛١١هوباليد، هل تأل(! ولا منها، وحال>روا وئاطعوها، اهجروها، فهده 

الفوتوغرافية.

••ؤصء(••



٢٠٩االق1ءالت4مستي 

ظ؛ااثةإشنياسابم- ١٣
فصلبلده، حارج الفريضة صلاة صل زجل عملكم، اش أحس السؤال؛ 

أمكللكن ودلوه، الصحيح الانحاه عن مأل قد انه العلم مع القلة جهة عز إل 
فيها؟مال الش الغرفة عين عندما عليه 

قصزا،فيمدها —وهوالظاهر— مسافرا كال فإن صلاته، يعيد أن عليه الخواب! 
إمماتا.نإذكالي،ضيدئ 

••ؤضى••

سافرة:امح4،ةسوا'ةإداكاه الفإو1تى ض حكم - ١٤
فإمنافنا، كاف إدا للرجل الظهر مع العمر صلاة جع §ئرم لا الئؤالت 

ظهزا؟ا-اقمعة صلاة تصل اآزأة كانت إذا للمرأْ، بالنية حكمها 

ولدكالظهر، لاإل جعة، العصرإل يضم والمحدورأن به، بأس لا اُبمواب• 
حمتا.وعصزا ظهزا يصل أن فله اهمته— صل ما ~يحنى؛ افرا مالإنسان لوكاف 

*•ؤصى••

ك(اصودربكا4؛إواالفيديو:- ١٥

الفيديو؟التصويربكامثرا حكم U الث>ال: 
بمضفه: وئا، الشاثد الوصوع كاف إذا إلا ي فيها ليس ايزابؤ: 

لكنهور، لا وهدا الفيديو، ق النساء يصورون العرس حفلات ق الإف الثاس 
ماغ.فلا رجال، مجموعه كانوا إل 



لق1«اتاسالسوح ٢١٠

اسوت:ساع 1جو من ١^^٥ تربية كم - ١٦
دلك؟ق ا-لثدث لورود صوته، مملع شمي الديلث، تربية تموز هل السؤال،ت 

فئتكم.اممه بارك 

افالديك صياح ثبع إدا للإنسان الثرؤع لأن هدا؛ لاأعلم واممه ايواب• 
مناممه فيسأل ^٥، حش ديكا يقش أف محور هل فيقول: فضاJهر١ا، من النه أو ي

أحرس.ديكا يكوذ أن أحنى لكن قفله؟ 

محمثنواء فقاله، من الفت أل تأنتا فه والحمد الثالم،، عن يرد لم هدا 
داثتا.فضّله من افه فاسأل لا، أو ديك صوت، 

*•هصى••

ننيركيبمإاتجنادبياثيزم١^^نفر:'١٧
لايإوكلها رمي ترك من مثل واجمات، ثلاثه ترك ض حكم ما الثوال: 

م؟اءاش 
واحد.وا-صا التشريق ايام ل خمرة آحر إل العقبة من كلها الحمراتر الحواب،: 

عنفدى إدا إلا واحدة، صء يفدى فانه كلها، التشريق ايام ل يرمها لم ثإدا 
بمد.عإ يفدى فإنه يوم؛ اول 

••0صو(••

رقم)*؟•م(،الحال، اثن4انمصبفف باب الخلق، س محاب ١أحرجهاJخ١ري: 
(.٢٧٢رنم)٩ الليالث،، صياح ■sX الدعاء استحباب باب والتوبة، والدعاي الوكر كتاب ومنامت 



٢١١ال1ق1ءاصاستي 

(حم(بن\ب\ط\ساثهراط سبسوطقحرقرادلاء(؛ذهلا) - ١٨
وأهول!الخهرية القراءة ق المانحة أقرأ عندما الرياض ق جائع إمام أنا القوالت 

قالسب أدرى ما الهناء، أمك أن أنظح لا ٦[ ]المانحة: آلستتبمه آلنرط ثدنآ أؤ 
ذلك،فهلةومأملأ؟

صحيحة؛غر فصلأتلث، يالهناء، تنهلق لا كنث، إدا صابطا! سأعهليلث، الخواب،ت 
صلأيه.يصح ثم المانحة، مى أومده حرها، يزك من يقولوو(ت الع^ثاء لأف 

عليكولوص ظهئْ، فيوجعه بمشمة؛ والركؤع القيام عل بمدر ان فالإئ
اممه.أعانك 

*•ؤصى••

اسلته:سلاعالئ أدالسنج النام ي هدرأى جواب كم ' ١٩
ويكونفضيلتكم، درس ق كاق المنام ق أرى الليال من كثثر ي السؤالت 

الخواب؟!حكم هو فا فيها فأماللئ، المسائل، بعص عندي 
تعتمدلا نالني، أنلث، حلصث، إذا أشعر ولا هدا، أمتحضر لا أنا الخواب،ت 

النوم.ق ودرس ملأ نحن أما بأس، فلا الشربمل، مى سمعث، إف هدا، عل 
٠—الوقعين(ر ق)إعلام القيم ابن عنه حكاه ^٧١٥ الإسلام شخ إف يقولون؛ 

هوموصهل الحنائز، عليه أصل من حال، أحيانا عل يشكل كان شيخنات ااوقال٠ قال،ت 
المسألة،هد0 منها عديدة، مسائل عن قالته المنام ق اطهه رسول، فرأيت، أومنافق؟ 

فمال،ثياأحمداتيطالئزط<(.

-م>(.إءلأما،لوقين)م-



لقا«اتاسو،الفمح ٢١٢

أحمد,يا ت يقول الوسوي وكون ثمة، الإنلأم وشخ مة، القيم وابن 
حكمهذا بالشرط، *عليك وقوله! الأمإء بعض يعلم أنه معناْت 

محمو الور تووة حائر،ِفي بالدعاء الامتثتاء فإف الشرط، يتاي لا 
وهي٧[، ]الود: ثن إن'؛ف هتع أش نسق آن ؤو\د1< الروج• يقول 

الأرسخار0تدعاء وق ٩[ ]النور: ه ألثنيتٍن من إنَ؛اد( ءثنا أش ءثب ^١)، تقول؛ 
الأميفي..«را؛.مح؛مأنظا

صدى،إذا هدا يمثل مقبولة، فتكون اليمظة، ق الأحكام تناق لا الرؤيا فهدم 
الشصوره هي كإ ايام ق وملم— أو4 وعل عله اف ~صل الئك، ترى أن وصاية، 

الشريعة.عل الفتوى هد0 أنثعرص ننفلربحد وأفتاك، هوعليها، 
يمكنعلينا، وثعرصها بالسائل، تأق ولو بالمنام، شيثا مني تاحد فلا آنا أما 

■يكون 

••ؤصء(••

1زسل«.- ٢٠

ا،أونضل((ر حافر، أوق حم،، إلأل، ارلأتجل ت حديث، صحة مامدى ١^١^ 
أوالحإم؟للدحاج، سباما يقيم فيمن رازكم وما 

حافر،أوق حف،، إلال، تبق، ®لا مال،ت الرئول. أحمح،، يا انظر الجواب* 
أحلفمن والقتال، ا-قربا ل، بتا يستعان لأما الأئساء هده حص وند أوثصل،ا. 

'٦(.١ رنم)٩ الامتخارة، محي الدعاء باب الدعوات، كتاب البخاري: أحرجه )١( 
بابايهاد، كتاب والترمذي: (، ٢٥٧٤)رنم السق، ل باب اينهاد كتاب أبوداود: أحرجه )٢( 

١٧٠)رقم بق، والالرعان ق جاء ما  السبق،باب: الخيل، كتاب ائى: والنحن. وقال،: ( ٠
(,٢٨٧٨رقم)والرهان، السبق، باب الخهاد، كتاب، ماجه؛ وابن (، ٣٥٨٩رقم)



٢١٣اوه1«ام|اص 

القتال،ق -أنا يستعان دجاجتك كاست، هإل فيها، العوض الثارع أباح الثانية هدْ 
ئلأ.ؤإلأ بأس، ئلأ ومن، ويكر عليها، يركب 

بعوض،كانت( مواء حنام، ومي تحوو، لا الدجاج أو للحإم، الساقالتا فهدم 
ملهاة،فلأنه عوض؛ يدون وأما ميسر، لأنه فذلاهر؛ بعوض أما عوض، بدون أو 

وقلتا،جتأ إما حا، مشغولا كله وتهارْ ليله صار الخإم ل بمابقة فتن إدا ان والإئ
وإمائلتا،ددغها.

*•هيى••

حتمس^ىالإص:- ٢١

ماثقوملم- آله وعل علته اف، -صل الني لأل عوض؛ بلا يجوز الخوابت 
ان.للأنمنلحه فيه لأن شماه فيه ما هدا ءائثةر١؛، 

.•هصى••

4وضعالتأضهماسلأة:- ٢٢

ِقالألياق، الدين ناصر محمد للإمام الأترؤلة أحد ق سممت، السؤالث 
الإمامأمن إذا انه يجب ودال،ت دللن،، ق ومدد هأمنوا، الإمام أمن إدا مأ>ألةت 

حطأ؟فهدا تقولونه، الذي أما آص، بعده! يقول، أن آميمن، ت وقال 
أوفلأنأويلان، أوالألباق، أنا، ئالن، هدا، سممت، قد كنت، إن الخواض 

حملةمن وهدا حنكه، س أكثر صوابه الألباني والشخ آ، الخهلمن معصوم؛ن 

٢(, ٥٧٨)رقم الرجل، عل البق ل باب ابهاد، كتاب داولت أبو أحرجه ( ١ ) 



٢١٤

تالحديث ق اكاق اللفغل يثئرْ ؛ دأ٠نوااارأمي رروإدا هولئ: لأو فيه؛ أحطأ ما 
ببمو:>لأآئبمه.ررإذا 

ااتام؛ن،موصع بح إذا يعني• أسُ ررثإدا ت معنى مكون الإمام، إذن؛غ 
ااتأم؛ز،•ل ث/غ أوإدا 

ارتكابيتضمن إحاله ولا حطثه، من أكؤ وصوانه أكؤ، حسنائه والألباق 
والخطأواحد، أحر يله أحطا ؤإن أحزان، مله أصاب، إذ كعتره، محتهد لكنه الخ2لأ، 

مغفور.

■محلي•آحر وهو السائس، الجلد ق الصحيحة( )السلسالة ق أنه بالغنا وقد 

ثنيها،يؤمن أنه لي س لقد وقال: موله، عن الألباف الشيخ رجع نزو، هد 
افه.ثاء إذ الحق ص هدا فه، والخند 

••©ضن(••

الركعةل نها وقد الثانتة، الركعة ق الإمام ُع ان الإئيحل إدا الثوال؛ 
الثهو؟نجود المأموم يسجد هل الأول، 

الإمام؛خ يجد أذ تجب الثلأم، مل الإمام سجود كاذ إذ الخراب: 
فلئم- الإمام اعني: - الئلأم بمد مجوده كاذ نوذ صلاته، نكه لإ الإنام لأن 

كتابوثنأم.' (، ٦٨٨رنم)به، ليوتم الإمام جعل إن،ا باب الأذان، كتاب الخاري؛ أحرجه  ٢١)
٤(.١ رنم)٢ بالإمام، الآموم امام باب النلأة، 

كتابوئثل.' (، ٧٨٢رنم)_، ljlالآموم؛جهر باب الأذان، كتاب الخاري؛ أحرجه  ٢٢)
(٤٠ ١ )٥ رقم وغيره، يالتكيثر الإمام مبادرة عن الهي باب الصلاة، 



٢١٥سءاصاستي 

ملالإمام سجود كاف إدا أي! للسهو، يجد ولا الصلاة، من الإمام تلمم إدا 
الإمامصلأ0 لأل يتابع؛ أف المأموم عل فيجب يسئم، أف مل نجد يعتي• الثلأم، 

ءلكاف لن ض الثلأم، مل تجد ١^١ الإمام ثتابع أي: ١^، خز تمأ لإ 
هم.لا الثلأم، بعد الجود 

وجعلالإمام، تلمم ثإدا معه، قلميسجد يتلمم أف مل الإمام نجد فإذا 
لأنللسهو؛ يمجد ولا فاثه، ما ؤيقفي يقوم بل يتايعه، ملأ الثلأم، بعد الجود 

معه.دخوله مبل كال الإمام ين الهو 

وأتوبأستغفرك أنت،، إلا إله لا أف أفهد وبحمدك، ربنا اللهم مبحانك 
إلك•

••©صء(••



ه1ءاتاكاباممترح ٢١٦

.بمذاؤنض اقاءالزاج سإ 
،= —،=

ام*ان:قممي سونؤ أنام الإسان واجب 
وأصحايهآل وعل محمد، نبينا عل وسلم اممه وصل العالن، رب فث الخند 

أماتغد:الدين، بإحانألينم ينعهم ومذ 
الخباجيادْ عل افب بمة التدكم عل القاء هدا ل لإننامحل 

بعصمعهم الناس وكاف حدا، مناسبه الأجواء حيشركائن، الثك، هدم والمأرق 
ممر.ح؛ر ش~ "والحمد فحصل والخمزايت،، والثعي الطواف( ق التنفليم 

هوآحراuماء ٥^١ أف أيصآ وندكئكلم الح٠ح، مى يتمل ١^٠ تعال ، ٧٥١نأل، 
وتنتهيمريعا ؛مي الئاعات( أمنغ وما الأيام! أنلغ وما العام، هدا ِؤ، لقاء 

جيعا.

أنعيما نقولت كنا فبيتها قريبح، آيت، كل أن يتدكز أي( للعبد يوجب وهدا 
الأفيرو_إ الإنسان أيصا، العمئ وهكدا بنزعة، ينمفي به ؤإدا العام، انتهاء 
تازقؤناكأافه فات، قريبا، يكون فلملث يدوى لا ولكذ يعيد، انه ويظرن المويت، 

هئرءما هؤي( ألناعع تل يددأ4ا ؤما أس عند عانها إقا م ألناعات عن الناش 
]الأحزاب;"اا■[.

العامق اوئغ مادا ت منه نحامن، اف الإنسان عل نجب إثه الإحوْ، أبما 
عل،يكوف حز بعدم؛ يأق امح، الأعوام ينتمبل وب،ادا يومان؟ إلا فثه يبث، لم الإى 



٢١٧اا1ق1ءالواءدباداممتي 

احرحهوالعموما المغفرة ؤلطف المانحي، العام فائهل، ما لاستدراك تام استعداد 
له؛ؤيقال منثورا، يلقاه العبد عل القيامة يوم الكتاب وّميعرض السمتان، مى 
ألقبل نفتك حامسم، لالإمراء:أا[، حسداه عثك أتثم ثمسلو يمئكئء ما آؤ 

نواهيه.واجتنايم، ُهلاعته، القيام تا3قرمائاعل باض واستعن تحاسب،، 

••)محيل(••



وق1ءاتاكاباممتوح ٢١٨

الأ،،ثإةا

قجع ه الني ®ال قال! انه عباس بن اممب عبد إل ارفؤغ الحديث الثؤالت 
أرادما قالوات معلر، ولا خوف غم من والعناء وايرُت، والعصر الفلهر بس الدينة 

حدااشقود الحتج بمرق الضابط ص نا كرُ محرج آلا أراد قاَل: ذلك؟ من 
الزحصة؟حدْ يرحص ا1نلم يبعل الدي الحديث 

النئ)رأف لأ.بممحا: عباس ابن عن منلم أحرجة الحدين، هدا الحواب،ت 
تقالوا مطر، ولا حون، غم من المدينة ل بع وملم~ اله وعل علميه افه ~صل 

 Uلحنج.ئأثث((أي:1لأشمها رادإلذِلك؟ أ
قمواء الحمع، محور لإثه المشقه— بالحنج —والمراد الحرج كال مكلمإ 

حىذللتؤ، أفته ما او مديدة، بارئة أوييح مطر أو ؤوضي السفر أول، الحمر، 
 Jضإذَاحش محح، أن فبجا زقبجا شئعاوها؛نضكل ^١ الحام

ذلك،؛أفته وما علتها، يبول، ولدها لكون وقتها ؤ، صلاة كل تملأ أف علتها ثى 
او،محرق أو< فخاي، بجز الخثاز كاي، لز حئ البمائ: قال، ثل محنع، يإعا 

باس.ئلأ تأخٍ؛ جع بعدها ما إل مجمعها الصلاه يؤخر أل إل واصعلن 
Uأن الأم، j أز الماو، ل أز البدن ق سواtكال المشقه، ئن الضابط إذن؛ 

عبلذيضيق أف وخفث، تهللته، وذهتث، قيء، علتكخ صاغ لو حش ذلكر، انته 
رنمالحضر، ق الصلانن الجمع باب وقصرها، ايافرين صلاة كتاب م1لمت أحرجه ( ١ ّ 

(٧٠٥.)



٢١٩سءاماءدبماوامإا 

الثانة■؛^ ١٥بعيدا تساير أف ءئسى كئش أوإدا اكاية، إل الأول ا"ني ما*نير؛ الوقت 
فه.والحمد واسع، بابه فالحمع الأول، إل 

••هيى••

-٢

وكاواكم، ولم الأسود الحجز وتعديت الودلخ، طواف أطوف كنث، الثوال،ت 
قبالة،واحدا مألت، لأل كلامه؛ أنتع فلم واحب، التكبثر يقول،؛ صاحب معي 

اماحكمه؟ بواجسؤ. وليس ستة إيه ءقاو(ت 

ومحلههوستة، مل ليس؛واجعت،؛ الأسود الحجر محاداة عند التكيثر الحوايه! 
محكبمر.هلا سوط كافآحر قإدا هدا وعل انتهائه، ق وليس السوط، بتداء ال 

لويزكهدواحّ_إ، وليس هوئنة، يكمن،  ٠٨٥الشوط، أث1اء ودكندهِفي إل وحى 
الإئالطامح'إنمش.

••تمحصي••

الأولإدضاماممنحشالإسم:٢- 
الذيالرحل الصخرة، عالإه.م انهلبمث، الدين الثلاثة لحديث، بالنسبة \ذتؤ\ل{.' 

يشنعهل قدمه. عند جوعا يتفاعول والصبية يوما، الشجر طلب ي نأى قال،• 
أبمٌوعقدة الثىءَ، ط،أي:أئتلأممنألئزلأسا 

الأفولكن بعد، فينا عليه عضلا أف يمكن أما ْغ الوالدين بميم مهل ووالداه، 
أذان للأتيئنع مهل دعوثه، امتجان، عغبجل افة أل عل فبناء للصسى، الحاجة 

النهاية)صغا(.اننلوت ويبكون. يمسحون أي؛ )١( 



اق1ءاتالابالسدح ٢٢٠

الأيام؟هذ0 ق هكدا معل 
الرخ-يها-:زشلإا،هدافزىزواك؛لآامو:سا امحاب:لأ، 

يممرطحى المرعى؛ إل يمحل الأف أرجع؛ الأف انجعإ الأف يقول• داء، الإئساف 
علالمحافظة من لإل والأمهات والأباء الأولاد عل المحاه ظِل ثإلأ الوقت، 

فاتومد إلا فلاثكنة الثيء ل مائي داما فالإساف معروف، ثيء هدا لكن المال، 
انفرطمد به ؤإدا قلبه، بالكتاة وثثتغل أحياثا يكتب ادز الإنإف حم الوقت، 
الوث

اشءهدا هل ينل أذ ممن أنة نع الأمر هدا ل الوالدان بميم أن أثا 
الوالدانوكاف هذا مثل ومع ؤإدا منه، اجتهاد هدا مول؛ الأولاد، فيرك بعد، فينا 

الصبيه.فقدم الخؤع، مى والصبيةيتصاعول نائمتن، 
اجتهادفهذا ا-ةد.ينا، ق جاء الذي الرجل هذا لدعاء اممب استجابة عن أما 

اجتهاده.مدر عل الإئسال سس، سثحاثه واف منه، 

••ؤصى••

بجاسيبخوالأسؤسالأض:٤- 
يصحن؟أف اجح ازِل الإيأهدى إدا التق مى هل السوال! 
لأن٠؛ للحاجر أصحيه لأ إثث 5؛ءهآلرئأ تيميه ابى الإر<لأم شخ بمول ابواب• 

لكفإدا لكن ٠،  ٣١من يأس سعمئة عن مر مئة وأهدى يمح، لم الني. 
طيب.^١ وعنهم، عنه يضحوا ١^٠ وأوصاهلم معه، مححوا ولم عائله لة ان الإئ

(.٣٨٥)ه/ الفتاوىالكرى: )١(انفلر: 
(.١٢١٨رثم)ه، اش، حجة باب الحج' ثتاب أحرجه؛~~بم•  ٢٢١



٢٢١ائقإءارواءوساص 

أصحهص عبمل أف الثق ئمن معه محجوا ولز عايله للحاج كاثت فإذا 
هديا.ثيدوو ؤإثنا يصحوآ، محلا ا-ائجاج وأي وعلمه، علمهم 

ثلمة،فهدا ثبموا؛ يم، مالأ أناة قلينط أنلؤ، يوف ابج له افه كتب فتى 
ثفنلي4وضٌ.

*•ؤصى••

■ءىرحأقسنواس؛٥- 

الخد؟عل الوجود الشعر حلق حكم ما الئواوت 
ممفجعثوا والخدين، الوجه معر هل اللحيه أف اللغة أهل يكز الخوابرت 

ومريع ١٧^؛قبعلة ياي الشعر ومحارمه حلمه، قول هلا هدا وعل اللحيه، من الخدين 
ويزول.يفحم، ربإ المعتادة المواصع عتر كالِزر ربإإدا وثزكه النمو، 

••©صى•'

-٦

والإقامة؟الأذان ب؛ن ركعتين من أكثر يصل أف للامان يس هل الثؤالت 
أوئايت،ق إلا استهلعث،، ما ملمها أكثر موضع، حير الصلاه الخواب: 

تمامحى مليصل المجد، محية ركض وصل مب^كرا مثلا الإسان جاء هإدا النهي، 
الصلاة.



لةاءا|تااكاباممتيح ٢٢٢

تساساسدرةضاسم:٧- 

والأجراس،الهاتف، وأجهزة والبيجر، الأئ، النداء مثل: آلات هناك القوال: 
إلموسمي، غين أو موسيقى أمتا لنعرف الضايط ض هإ ا،لوميهى، تثسه نغإت لها 

سئينآلأتثلكثولأوآلأتام؟
ِفيأقول: ا،لوسمى. تشه رنات فيها أحهز0 الأف ظهنت إثه يقول: الخوابؤ: 

أذللأنان يثغي ملأ القعود، -تا عئصل الوميمى، سبة لا رئات الأجهزة هذه 
فيه.إشكال لا واصح تيء وجود مع شبهة فيه لثيء نفسه صر يم 

أحي،عل ثئتلث أما أزى ولا محرم• فهو أسبهها ما معروفه، والموس؛هى 
محرومة،الموميمى بموسيمى، أوليس موميقى هذا أل منها: سك ق يي أحدا أل أو 

لخزلاوكة، به اكة والثتية موسيمى، فلها اض والإذاطت الأخاز انئع 
آ•لايريبمث،ا؛ر ما إل يريبك ما رردغ ام.؛ 

••©صى••

 -A:حةا؛االطهارةضاصاد
ئزط؟الهلواف ق الهلهارة هل الثوال: 

عباسابن يدين، الهلواف؛ ق ثزط الهلهارة أف عل العل،اء جهور ابواب• 
شخواختار • ااكلأم'ار فيه اباخ اممه أف إلا صلاة، Jالثت )رالطواف 

يطوف،أذ أصعز حدئا للمخدث غور وانه بثزط، لينق أمآ سميه ابن الإسلام 
(.٢٥١٨رثم)٦، ٠ باب والرناتق، القيامة صفة كتاب الرمدىت أحرجه )١( 
(.٨٥رم/ الكبرى: المن j والمهقي (، ٦٣)ا/• والخاكم: (، ٦٦الدارس:)؟/ أحرجه )٢( 



٢٢٣اىاقاءاماىل،ساص، 

الحي،انه ينأ!ه راجعها من بادلؤ لذلك وانتدو ؛، رصحيح وطزاته 
آلهوعل عليه اطه ~صل الثني ض يصح لا صلأ0اا، بالبيت الطواف ١٠وحديث! 
حكمله انه أعلم" ~وارتح ماس ابن وأراد هماس، ابن عل هومرموق إدإ وسلم-، 

اطهأف ررإلأ قوله! لأل ذلك؛ أسه وما افه، وتدكر فيه ءدثع ان الإئكون ق الصلاة 
والثزب،الأكل فيه وؤبور الكلام، فيه لحور فالخلواف ينطبق، لا الكلأم« فيه أباح 

انتمبللو بل القثلة، استقبال فيه يثرط ولا السرعة، وعدم السرعة فيه ومحوز 
فكلامملام، ولا إحرام، ةبيث0 ولا فاتحة، فراءه فيه ولينث طوامه، صح تإ الكعته 

للصواُت،.أقرب هذا ل الإسلام شيخ 
سواء،وصوء بغم أو بوضوء طواهه إل ان! للأنثقول لا ذللث، مع ولكي 

افالإئأة الزحام شدة مع محدث أحيائا إيأ سك، بلا أيصل بالوصوء بل 
أذال الإديستطيع لا فهنا دلكر، أمته أوما ^j(، بايطلاق أن ثارات محدث،!ما 

الشديد،الزحام هدا ل الهلواف واعد وتوصأ، اذهب له! فيقول اقو4، عباد يلزم 
يؤمنهل ورجع ثوصأ إدا ثم مملوءه، كلها والمصان به، يتتوصا ماء تحد مش 
اسئ>وو}ف محا:;Lj ءإِذا ، vUمرة محدث، أن ممن ثزثن. لا محدث؟ آلا 

مثْمحدث أف يومي لم وعاد ثوصا ^١ فيه، يتوصأ مكاثا ووجد ودهت،، وثوصأ، 
^١.وطأ ثالثه، 

حيسإ لا ثظئ؛ فيه واجب، انه والستة الكتامحس، ق وتإز؛أ لم ثى؛ فامحاب 
منه.التحرز مثمة 

اظر:محموعاكاوى:)؛آ/مأآ(.ا



رت1ءاتااكاباالفتوح ٢٢٤

حكم- ٩ 

اوسجن؟ا-إئمعةِفي صلاة يب هل الثوالت 
الدولة،تل من منوولول اناس لها هذه فيلث،~ اض "بارك ايفلن الخواب! 

يظمومثأ.أولا السجون ا-اثمعهِفي ينظموف الذين هم 
••)محصى••

١٠-

(،jc*^jالإمام ويدصل منجد، مقيمل، إمام نع يحل مسامحو، رجل الثؤالت 
ذك؟محوزلئ فهز الفلاة، محصز قد ك سمحم ذتلإ نتة، ركني محائل 

ب؛؛«را،،اس يعر ررق : jis. ١^٠ لأن ض محول لا ^١^،: 
ومساشفييلكذلأشمحوش 
الشهدالإم1مإلأ مع ئدرك حنىيَللم القلهرأزثثا، ضلأة أذثمحد الأف ء نجن، 

أربتا.محصل ام؛ حموأمت، مم وض الأحير 
••هصى*•

اصيةدلاض>ء؛- ١١
١^؟ jjالس م نا ^١^ 

دننيم•(، ٦٥٦رنم)به، لوتم الإمام جل إما ثاب والإمامة، الخ،اءي مماب اليخاري• أحرجه )١( 
(.٤٠٤ريم)الصلاة، ل التشهد باب، النلأة، كتاب 

كتابوثنلم: ٦(، • رقم)٩ الصلاة، ياتتا ارحل قول باب الأذان، كتاب الخارىت أحرجه )٢، 
معيا،إتياما عن والنهي وسكينة بوقار الصلاة إتيان استحياب باب الصلاة، ومواضع احي الم

(.٦٠٣رقم)



٢٢٥الاه1ءاماءدساصزا 

اذالإنتش إذ نة، هن إي بواجبة، ليتت اوض ثو التمه 1^: 
أحد:الإئ؛ مه ئاَل حدا ءذ الخديث لأف و؛ ي ئأد ثإذ فثنن، 

امإنهلأجغوسا
يدكروللا وسلم~ آله وعل عات اممه ائل-صل لوصوء الواصفحم، إل ثم 
بواجبة.وليتن منة الوضوء الت؛نالهفي أذ فالصواب التنماو4. 

*•ؤصى•*

حكماا،ابمرةوننوداردلأوةووأجوداثقكو:- ١٣

^؟٠٥١١واستمال الهلهارْ، والشكر التلاوة تجود سّرطِفي ثل الئواو: 
الملةاستقبال من بد لا يقولوذ: أء1لم— —فيإ العلم أهل أكم ابواب• 

أذويت3لح منتقر، ان والإئه لأي فقثاهئ؛ التلاؤم نجود أماِل والطهارة• 
النعملأف الءلهار0؛ فيه سّرط ئلأ الشكر سجود وأم1 ينجد، م لقنا يتوصأ 

يهبفإذ طهارة، عم عل وهو غرة عل اذ الإئإق أجلها مذ يسجد اش 
نحنرلا ١^٠^ مجود أذ ١^٥٠£،، أدرك تجد وإذ ١^^٠، فاده يتوصأ 

ااعلهار0.ثة 

وعئعلينجد أذ فه ينجد منلم بائسان يليق فهل القبلة؛ استقبال واما 
جاعلأالإ؛Lئ بميد فأذ خدخ، ١^٠^١ إلا ^١ أزى وط وراأة؟ا ١^ 
أبدا.هدا معل أحدا أظن لا وراءْ القبله 

©سؤ(•• ٠٠

١(.العملاق;)»_;A حجر لابن الأحكام، أدلة عن انلرام بلهمغ اننلرت 



دق1ءاتاا؛اب،ائفمح ٢٢٦

١٢-

البلد،أنحاء حمح ل ومعروف الخم، أهل مى الشباك، أحد يوئإ الئؤال،ت 
حطن،أذ إلا الخمعة حطبه ق الإخوان أحد من كاف ما كثثرا، حئا البلد انل ومحبه 
وكالصفاته، باسمه النول أحاثا يكر القانة الخطبة ؤق الموُتج، عن حطبه 

ممنؤغ؟مشرؤغأم هوأمر فهل الثحص، وياء من ايام خمثة هداتند 
يمدحالنامي سموم لأنه ثز؛ ثاب وهويفثح يمئزؤع، ليس هدا ابواب• 

ولمالنامي، بعفن عند المدح يمشحى إنسان ماث! إدا ثإ مدحه، يريدوف إنسان كل 
محبالدي وأف ئه، غم ِل اجتهاد هدا أل فأوى كلام، هدا ل صار يمدح 

فيهفأصح المنابر، عل ينلن أل بدون موته، بند بالمغفرة له افه يدعو الشخص 
ظوزان،ثلمحاذِيئ:

الرحلظُث، إذا أحدا أف نمنثا ما السف، غم من لمز هدا أف اش: 
مح،ضمحامحمظ،انيمح،شإ

شخئا،محث، الخطإء من إنسان كل أف ص الشن: باب، ثل، ثاب، بمثح اش: 
المنابر•عل، عليه يش بمتجىأف هدا ؤيقول•' به، وتجلب بموم 

صارالنم؛ صاججؤ عثه وكلم ولم للثناء، أهل شحمن مايتؤ إذا انه ١^١^،؛ 
هدا؟ق ثئءل_إ ولا فلأن، ق الني عل ثهطن، امن لمادا تيال،: ورد، احد هناك 

مفسده٠هدا ق فإكون 

أفأما ثة، ثدعوف عليه، واكاء حثه عل البلد أهز أجع الدي الشاب، ^١ 
ثداوواضلوا شلئح، بلا بجوثم  J-Uمه؛ مالم، اللأ1، دام ما اياير عل ئذلن 

قور•ملأ المنابر، عل، 



٢٢٧ااقاءا;واحدساىتتي 

اسق__Lu اسممدام حكم - ١٤

بابمن هذا كاذ إدا للمرأة بالنسبة الض عدمات وصع حكم ما \ذ؛ذ\ل.' 
الزطلزد-بما؟

بثزطمر!يوصعها، باس لا النتن عدسات الخوان! 

والزجعوساإلمس،إذاالأئلألأ:محلِفيذلاكمث، 
قاو:لأمن،ملأ:أز.

ثقلكإ الحيوان، لتين مئامه ١^^؛، ثجتل عدمه ئوصع ألا ١^١^ الشرؤل 
عينتثبه أو الثزال، عين تثبه عدمه لها ثجعل اما اء الئبعفى عى لي 

تلسمها،النجب الياُب حسب العدسه نجعل ويعصهن المهل، عيل تشبه أو الأرس_ا، 
زرقاء،يتيمة جاءت أررى لبستح أو بماء، بتدمة جاءت أبيص لبسن إذ 

ف4نالأةوز•

اذوتريد المتمة، مى ثيء سوادها ق يكوذ أذ مثل• التم يقال لكف إدا أما 
صزز.لا انه الأطباء ينز إدا باس، قلا نحملها؛ عله عينته علها محتل 

••0صق(••

حمفا١االإ^رامخطة:- ١٥
بائهعتيا اوالعمرة؟ الحج بعرض للقائم جده مذ الإحرام حكم ما الثوال! 

١^•أومذ الغرب، أومذ الردان، مذ حارج، مذ مادم 
١!^^؛مثل؛ ا،لواقيث،، محاذي أف دل جدة يصل يلي• من ءادما لكف ^١ الحوات٠ت 

محاذي)راخ(أذ قبل جدة إل يمل لأنه حدة؛ س عئرم فهدا رأتا القويان مذ مدم 



لق1ءاتاوب1و،ا1فتوح ٢٢٨

إذاي قإة اؤرب؛ ين أز الثإل ين ق الزى وأنا محاذي)ظم(، أن ونل 
الشرق.مى يفا الإي وكذبك المقات، حائي 

الطائف.ق ايازو يزذ خاذى إذا ي الرياض من 1ق الذي نمثلأ: 
اهة.ذي من فبمرم المدينه عند من يمثئئوJ ٠۵القمن والذي 

اوببى يألوف الذيذ إلا جدْ مذ ومحرم بالهلارْ ياق أحد بز إدن، 
قلجدة مالوذ ثولاع قالوا: الئودان، الثأو،اةلهلمُامنؤاكنمن وض نأتا، 

ازاقيت.محاذرا أن 

••©صى•*

خضسرنىجنوةاسؤ:- ١٦
اينهةمن ثحص رماها إدا الكبرى، العقبة جرة لرمى بالنسة القوال: 

وزفهامص،هولأبمأونمد؟
حوضفتها العمة— جره —وهز الئنى ابمزْ فيك. اطه بارك الحراب: 

مولوالذي حاي_،ؤ م مذ لا، لا مول: واحده. جهه توحدإلا لا محل: فإذ 
ئدا

م:اركاشُمؤلم-ينكل
جوانبهالمساحة، صم، ق المساحة كل يلمتوعب لا الوجود العمود لأن جاوء_،؛ 

محنعذ وزب العمود حلف مذ أب ملو مبجا، يرمى والثإل المحن مذ 
الحوص.أصنت، أوعىسار0، العمود 



٢٢٩ائقاءاماحاوساسيى 

حشلكثث، حهة أي من الخوض ق الحصاة مع أف الواجب حاو؛ ؤل عل 
دأس.ملأ ساهد؛ وأث الحوض مى وحزجش وثدحزجغ الحوض لوومعناِفي 

••هصى•*

١٧ -

الثلممحاق فته هزيندوج الشرعي الثلم ك-،الت" بن للويي بالسب السؤالت 
فكامضئ؛؟ محرإل رثقا الدسؤي العلم سعض البيخ لأف الثلم ٌع ابما، الئُيؤي 

الدنتوي،الثلم دبك ل بمدوج فهل الئرعي، الثلم كتم لمن وعيدا هثاك أف يعلم 
مصرة؟قرإل وبقا الدنيوي الثلم ببممن اليوخ (^ ٠٢١يع 

نحجلز ي م/ أذ الإjان م %١ لا ١^ العلم ئإف الحزاب: 
مذانه رى لكنط يكتمه؛ أذ ملة الهندمة، أومذ الخثارسا، مذ أوثقا الكميوتز، 

الأشياع•هذْ يعلميم ين ينغ اف الئاس أيحل 
وفياضر؛إذنحاكلي؛حو

آلهوعل عليه ١!^ -صل الثل ألنس صرو• مذ ؤض كاف إدا الشرعي، الثلم 
ممالوأحره، اف؟،ا عل العباد حى وما العباد، عل افي حن ُما لمعاذ• مال لنا وّّّلم~ 

ئووالأه،ميبخلءنثضت
^طيأنكلنذشلصءلم،عأ-وئن

كتمهإدا إلا العاقيه— ^ Ijbl—تسأل نار من بلجام القيامة يوم ينجم لإله ثزهم~ علم 
دلأبأس.لهنيثه؛ 

كنابوئنلمت (، ٢٧ ٠١رنم)والخمار، الفرس اّم باب والسير، ابهاد كتاب المخاري• حرجه أ١ 
٣(•رنم)٠ النار، عل وحرم الخة لحل فثه شاك وهوعثر بالإمحان اش لقي ْن باب الإمحان، 



لتاءاتااوب1بالفتوح ٢٢٠

١٨-

ثدييا؟زحاما هناك أف حجة الودلع طواف رك حكم ما السؤالت 
ياثني ولهدا محمولا، ولو لالود١ع، يطوف أف نجب بحور، لا الجواب• 

الناسوناء من ®طين قال؛ مريقه، إننا الودلع طواف 3، ه للرنول نلنه ام 
بالخج،علاقه لة لينغ لكنه وا->ب، الودلع فهلواف ينذرها، ولم ٠، واكتهءر وانت، 

أهل~عند وعليه يعمي، إدا آثم انه إلا ثام، فحجة يركه اف الإئأف لو بثعز* 
المثزاء.عل ويونغ متكه، ل يذبح فديه الأل،~ 

ُءدَُد  قاص^ ١٣^- ١٩

الإمامونها الركعاتا، بعض فاسه وقد الصلاة، ق ماموم لويحل السؤال<.' 
ماثزةالآموم هدا ولكن الثلأم، هوبعد اللتجود الإمام نجد يم لاته، صق 

الفوائت؟لمصاء قام الثلأم يعد 

الإماموعل الإمام، المسبوق؛ع يحل إدا حال كل عل حسثا، الجواب• 
الثلأميعد تجد ؤإف ميتايع. ئهوو\نحوولأ الئلأم مل الإمام تجد إل سهو، 

أذركقد كاف قإف صلاته؛ من اسهى فإدا فائه، ما لتممي ؤيئوم يثابعه، لا فإيه 
تهائي. الإمام كاف ؤإف السلام، بند هو للينجد أف عليه وجتؤ تهو 3، الإمام 

عاليه.تجود قلا ثوى، المهدا منه يدحل اف مل 

و،سلمت(، ٤٦٤رقم)للعلة، المجد ق المر إدخال باب الصلاة، كتاب المخاري• حرجه أ٠ 
(.١  ٢٧٦)رقم وغير0ِ، سر عل اللوافط جواز باب الخج، كتاب 



٢٣١الاتاءاا>اء،|ساصذا 

الصلاةق زاد فمد سهوا، مريم الأول الركعة ل الإمام ركع ذلك،ت مثال 
الإمامسئم مل، الثانية، الركعة ق معه يحل ~البويى~ المأموم وهدا ركوعا، 

ميتالأف المسبوق الثلأم، يعد سجودها والزيادة زاد، لأنه السلام؛ بعد سجد 
يدركئأ لأئه للسهؤ؛ سجد ولا يالركعة وائت قم لالمسبوقت مول ركعة، علميه 

بعد.مى معه يحل حنث نهوالإمام، 
وركعالإمام، منها الثانية، الركعة ق الإمام مع مأموم لحل آحر• مثال 

الصلاة،مى الإمام نلم إدا يقوم هنا بوى المالثلأم، يعد تجد ثم ركوعم، 
تهوالإمام.أدرك لأنه السلام؛ للهوبحد وينجد ؤينلم، بالركحة، ؤش 

••هجمى••

٢٠-

الصلوات؟من سواها وما المجر صلاة القنوتِفي ق هوالضابط ما الئوال! 
النوازلصلوات من سواها وما الفجر صلاة ق يمتول الأل الأئمة يعفى 

ضا,ط؟لدلك فهل الأذ، بالأثة تحل ونا 
بلادناوِل الدولة—. تئيس ~يعني• للأمام موكوله المسأله هده الخواب! 

بمصأف م ص،. لا لإ:اثن هثثا،َزإل بالئنوُت، أنن ^١ األلث،، إل رجع 
ممط؛—المللئ،— للأمام إلا يكون لا النوازل ق القنومث، إف يمول! لآءهاأ؛ئه العنا؛ 

ضواشؤول ص، المساجد محن لإ لالوازل الئئ.واثث لأف 
لإخواثندئو لكثا ص، ثي بموت ءاذاَلي:ائز ؛^،، ٤١ئئوئا الإنلأمج ١^ 

سئدأذ أما الليل، آخر وق والإقامة، الأذان ويير؛أ الشهد، وبخد لثّجود، اق 
الأمر.وق إل يوكر ٥^١ لأف علمط؛ فهدا ومث، رأينا 



1تاءاتالب1بالسوح ٢٢٢

بادنلوير؛رينزل اذ إلا المزائض ق يمنت ولا يمولوف! الفقهاء عباوْ ولهدا 
يوللكن الخنس، الصلوات كز ِفي الفرائض، الإمام ففنغ نازله، 

\ذونيجمائي الأظم(،:ض: )الإمام 
كزق ينتجاب الاJعاء أف ممه والحمد بأنرْ، إلا أحد يمث ألا نرى قاليي 

ولحية.المنون الإجاثهِفي تحر ولم ونت،، 
••©صي•*

اهبمؤ:نع الفرعي الممانل ممة - ٢١
كبثرةأعداد وهناك الحامعات إحدى ل محللأب نحن السيخ، مإحه السؤالت 

تلجأ؟للتعامل الشرص الضابط مإ الحامعة، هدم ق الرافضة مى 

دعةصاحس كل الخز، إل وادعهم يه، يعاملوثك تإ عاملهم الحراب.' 
ينلموللا البيع أنل ائثة أقاع مذ فكثثر الحق، إل وادعه به، يعامللث، بجا عامله 

قدوة،نانشثهم ملو يدووف، ولا بثنوعيهم، الظن ونجثسوف بدعؤ، عل أقم 
القلبوبتن البدعؤ إل الدامح، ئ يثرث، أف فيجب، رجعوا، الم، لهم وينت، 

الناةتالبىلأ؛عرف•

وكئالحز، إل نمءوئلم لكنتا به، يعاملونا ما عل نعاملهم لإننا م؛ يعل 
ت1يتم'١^^ ولعز البلع، بن علتؤ همم البى الضلال، لهم 



٢٣٢الاق1هااواءاوساسزا 

اسهظةضاسمصنجالإن1ء:-  ٢٢

العسسبعليه يصموف الطعام يتشروف عندما الثاس بعض \ذثؤ\ل.' 
ا-لةئلم؟ي ثيء، يأته لا حص ؤيقولوف• ممرا، عنده وبمعوو ا، والئعم١ر 

—وهوالوؤغ إف يقولول• صعار، ونحن مدبجا علمناها هدم ا وافه الحراب! 
لكفإدا الم، به بمرب يبجدا اكس، لين الخوص ص :!رب منة" تجاف الدي 

بمدوعانهالا كره هذه يقولون! ثيء، يأتيه ولا حوادث، له محصل مثلا الشخص 
هوهل أدرى لا ء مي هدا لكن كالدثاي-،، الحلاوة يثتح الإي وهو اللحومن، 

فليلك، ولو^٥١٢٢ير الإناء عل يوصع أف امر  1.1الثي لكن لا؟ أم صحيح 
أن:فخمما؛زكل، ي أن و، أز طنام الإئء ِفي مقل إذا ه يبغي 

الئنة.حاءت ^١ ولوعوذه، ثسا عليه 

••هصى••

٣٣-

^١هل به، ينا٠LلوJاك بجا دعاملهلم منتج! أنش ؛ ٠۵٥١٣والنسسة الثrؤالت 
ؤجوههلم؟سسلمِفي وهل ^^، iJLعليهم؛ثري علئم، الثلأم مالوا؛ 

الثلأم،عليك فمل: زيهك، ل وابمب علك، الثلأم قاو: إذا ١^^: 
يتتآأؤثبم>ظأهتيى ثإداثيم ؤ يقولت القرآن افتِفي لأل وجهؤ؛ واسمِفي 

محناان إنأي ه، ؤ-صيم اوفلأن، فلأن حياكم إدا بمل• ولم ]الناء؛ا'خ[، ه ردوها 
معف(.)عب، الوسط. العجم النخل. جريد ت عق والالعيب )١( 
(،٥٦٢٣رنم)الإناء، تغطية بأب الأشربة، كتاب الحائي• أحرجه الإناء بتغهلة ه أمره حديث )٢( 

٢(. ٠١٢رنم)الماء...، ؤإيكاء الإناء تنطية الأمر باب الأشربة، كتاب وننبم• 



٢٢٤

المحرافأو اليهودي عليك ملم لو مثلأت ولدJك أحنن، أو يمثلهأ يحثه شحق 
 Jاiم ءك فئل: ثلاذ، ا ظك \م : و\ I ،_ أقلسا مماتا، قال يثه

•جوو بلا سقحؤ، ما إنسان كل يعطي العدو، دين وع1مول كإ والإسلام واحس،، 
تدريفلا اللام، وأم  L^lاكيمف البجودي مش م إذا أثا 

الئام؛وعليك مزت ولا ممط، وعلك، لئ: ممل الثلأم، أو عليك، ١^١٢ أقال: 
الئام،قال: يكوف أف لاحتإو الثلأم؛ ت مل ولا الئلأم، قاوت ت5ول أو لاحتإو 
فعلهالثام، قال: كاذ ؤإذ الثلأ؛، فه  ٣١ٌ كان ؛ن ل: ئم 

الئام.
••هصق(•*

أقزاواضاءبيالجاز:- ٢٤
محرا•اممه وجراكم المجاز؟ مى والحاعؤ الثق أهل موئقن هو ما الثوال،ت 

اهمة.وهوص البلاغة، أهل محي م اثدي بالجان وأعني 
أوقوتمتة، بؤ اض وصفن ما إئكار ينتزم الجار هدا كاذ إذا الحراب،: 

ةازقرق\ق:١^ قول إل كاJدين؛١^١: ثلأ،،  ٠٨باطل؛ذهدا معناها؛ عن النصوءس 
يكزؤإف الع؛را، ُثبش أف بدون مني مرأى عل ت أي لطبم:هم[ ه عيي عق ؤتلمع 

علانتزى قاثوا: أو ازاره، ثنكن ولا باطل، فهدا الروية؛ عن محار الثم 
إقرارْ•لابنكن فهدا عليه، الإمتيلأء عن كنايه عليه، انتول أي: العزش، 

أفعل بأس، قلا موانحعؤ، عى الكلم حرقوا ما ولكثهم محار، ئالوات إدا أما 
صاكإطلأقا\لأوهنلأواكرمح.



٢٣٥اسادواءدساممنتي 

أيزاوثئلالإ ز ثدا و اخلفوا والءة 
ابنالإسلام ثم اخائ ^١ \ي. الك ِفي محاز لا أنة ه■ اكنُل 

القيماين وتلميذه تيميه 
أميول وهدا العربية، اللغة وق القرآن ق ث|بت الجاز إل المول 

والتكاام^را.البلاغيتن 

خماعةائر٥ محول وهدا القزآن، يوف العربية اللغة ق الجار ااثاوث،ت المول 
البيان()أصواء صاحس، الأم؛ن محمد الثنقيهلئ ت منهم 

نمهيدخل  ١٧١زأيئ دلث،ت ٠^^١ لاملئ، محازأصلأ؛ لا انه والص«ححث 
لا،١^؟! الحتزاف الأتي قة إنسان لأي شائن أن تنكن ص .لتراُت،، اق 

حقيمهالحقيقة هدم ويكون معناها، ق حقيقة الحملة هده صاريتح المريك لهده ادن 
القرسههده محرينة، مذ فته بد ولا علاقة، من فيه بد لا الجار فليلك نتاها. مق 

وحيسدالعنىالثاس، ^١ ثئتمل لا نايق، لمعز موصوءا كال الدى هدآ محتل 
ثامله.لمذ ظكئ وجه وهدا سياقه، ق حقيقه يكون 

إليلثج.واتوبأا أنتعفزك أست،، إلا لاإله أف أفهد وبحمإ>ك، اللضأ وث1حاوالث، 
••©صق(••

تليمدهثتل وكذلك )الإيهان(، كتابه ي الجاز مسألة ق سمية ابن الإسلام شخ أءلنس، ( ر١ 
غلثراجعهها-الأم ل الاستزادة أراد نمن المرسلة(، )الصواعق محابه و الشم ابن 

والإعجاز(،للتمد الزل ق الجاز جواز )مغ بعنوان؛ رسالة الثنقيش الأس محمد سخ )٢( 
)صتآ'(تنمه ما فقال والمجيزين. المانع لرأى عرض أن بعد المسألة، ق رأيه عن فيها أبان 

مطلقاالقرآن ل الجاز إطلاق، محوز لا أنه محقم(ت منمق، كل نوله ويلزم به، اممه ندين ®والدي 
القرآنق الجاز فعدم الحق- -وهو أصلا اللغة ل محاز لا بأنه القول عل أما القولن. كلأ عل 

القرآن،.ق به القول يجوز فلا الحربية اللغة ق المجاز بوقؤع القول عل وأما واضح، 



لق1ءاهادطبالسوح ٢٣٦

اثنيسبمض 1
—د

وأصحابه،وعلآك محثد سن، عل وسلم افه وصل العالمتن، وب فه لثمل ا-
بمإاحانإلثنماش،محابم

الفتوح(،الباب، د)لقاء المعروف اللمهاء من اهمن بعد اكافي اللماء ض يهدا 
عامالحرم شهر من الثادس هو الخميس وهذا خمس، يوم كل ل يم الدي 

مفيدةشامها وما اللماءاُت،، هدْ بمل أذ تازق',قاك افَ أنة، ه(، ١ ٤ ٢ )٠ 
للجمج.

^^لآو1تضسمنةاماقوة؛
الحكيم.الكتاب، بعمىآياُتج عل الكلام مى اعتدناه بإ اللهاء هدا نبدأ 

دمسيثملهسال:

الديا،الحراتِفي إل الثاشن ثواب، ذكر ل افه  Syإل انتهنا قد 
اشُئاو المعيم، حاتخ ل ي اض أعد  Ujاؤاتة، ;ن؛ اش ثواب، إل الثاشن 

محض،أي حور• ]الواقاة:آآ-مأ[ آللوؤآلثلإ)؛اه أوأ؛١٠^، ع؛ة ء،جل• 
الواسعةالعين ذا>تإ وهي عثاء، جع ه عمن ؤ لأل الأعى؛ حان أي! ه مت عؤ 

الخميلة.

مجدهلا حش الغش يمي: ه ، ٧٥١^[، ٢٣]الواس: ه ^٠ ٢^٢٥^٠^، 
١^^.أحسّن من صافتا بكون ولاالعبار، ولاالهواء، الشمس، 



٢٢٧الأقاءاثديسائم 

بمعلونَكمأ ث ؤ-مةم تعال؛ ينله مس؛و 

الخزل،الثوف حذا نحزون أمآ[أي: ه تظنن ؤتأ;مثَغؤإ تناو: ثاو 
أذيمح هتا ف)ما( يعملونه، كانوا أو؛الذي بعملهم، اي! ه يظنن َغمأ ^١ ؤ.مةأ 
اللثةق والباء سية، للهنا والثاء موصولا، ام، كون أن ؤيمحح همدؤية، ثكوف 

قلت،؛إدا فمثلا! السياق، حسس، ممزة معان لها معروف، جر حرف هى العزسه 

الثمنفيكون هذا، عوض هذا أي! للعونحى، هنا فالتاء يديتار، ثويا عاليالثه بعت 
للئثثن،ثلأميىصا.ئكافثا 

بزلإِبي' مبما ٌآآلما» ُع ؤأزز؛ثا تعال! قوله كإ يبية للالثاء وتاق 
بسببه.أي! ؤآ.م>نايدءه فقوله! لالأءراف:ماه[، ١^١^،^ 

للسببية،[ ٢٤]الواقُة: ه بمثلون َلكمأ يما ^•٠^٠٢ تعالى! قوله ق هنا! واتاء 
وسئم"!آله وعل عليه الله ~ءل الّكا ل بمن للعوض؛ ثكوف أذ تملح ولا 
آنا،®ولا ممال،! افه؟ رنول، يا انت، ولا له! مميل • بمنثله" الحتة أحدؤم يدحل *لن 

وهصل«را؛.منه بزخمة  ٠٧٥١سممدق إلاأن 

عملهم،بسسب، أتم،! ٢[ ٤ ه مثلؤن َةامإ وث1 جناح ؤ ثوبؤ' ؤ، الباء إذن 
محي0لواحدة نعمة لكانت، يعوصنا أن أواد لو اف، لأن عوض؛ أنه بمعنى وليس 
لكن[، ١٨قتحؤياه لا أش سه مدإ وإن ؤ تعال! قال( أمالنا، بجمح 

لهذا.فانتبه لأحميناها، أمان عددنا لو 

ومنلم*(، ٦٠٩٨)رنم العمل، عل وااداو٠ة القصد باب الرقاق، كتاب البخاري؛ أحرجه ،١( 
(.١٢٨ )٦ رقم بعمله، الخة أحد يدخل لن باب وأحكامهم، الناشز صفات كتاب 
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همملون َلكمأ ث ؤ->زلآ عإؤيل! اممه يقول كيف العلناءت بعض استشكل وليلك 

دلكعن أجابوا بعمله®؟ الحئة أحدثم يدحل ررلذ يقول؛ واش. ٤آ؛ا 
بيئة.الباء الإثبات و وافء العنض، باء القي ل اتاء اف 

َةئأبماهتلئإ متززه ي ؤ تنال: ينله فر 
]الواقة:هآ-سقا4 سقا يلأ .إلا رث"تايتا لو ,سميربما لا ؤ تعال؛ قال 

^ولأمه، فائدة لا يدم أي: بدوه ابؤ أهل أي: ةتئ0ه لا ؤ [، ٢٦
فيهنحز لا الذي والكلام يوجد، لا القبيح فالكلام الإنثان، به يأثم كلام أي: 

لأيوجد•

الحويونيسميه هدا ملأ4 ^إلأ قزله: [ ٢٦]الواصة: نقاه تثا نلأ وإلا 
جضعتر من المستئتى فيه يكون الذي هو الضير: والاستثناء متقطعا، استثناء 

إذنالتأثيم، من ولا اللغو، مذ ليس نقاه تقا نلأ وإلا فقوله: منه، المنتش 
فيستقيمبدل)إلا()لكن(، يل أف اطلشير الأستتناء وعالمه مضير، هنا الاسسثناء 
قيلا،لكن تأنما ولا لغوا، فيها يسمعون لا القرآزت عم ق قيل لو مهنا الكلام، 
جنسمذ بز المش لأن المضير؛ للأسشاء هنا )إلا( إذن الكلام، لاستقام 

المنهزم

ثمنهلءثؤ-م لمت مديتقث.؟ أتت ءؤ»دلإ : ئ١نق■وقاق قوله دلك، ؤمئل 
فقوثه:آ-؛آ[، ]الغاشة:؛ أديت أئئ مثدثث . قثت مدك من لا إ. 

ولأنقبلها؛ ما جس مذ بز )إلا( بعد ما لأف مضي، الاستثناء هنا ه لا إؤ 
ينشهتا إلا4 ؤ فكون ، ٤^٥۶ولا الكافرين، عل لا بميهلر، ليس الرئول. 

ه.معدته ءؤ الماء جاءت ولهذا )لكن(، 



٢٣٩ااه1ءاثئىساممز، 

فالوقفلااغاش-ث:آآ[ ه يمتطي ءثهم وقال! وقف أحدا أن لو وعليه 
قبلها.بنأ متصلة ليت، مضلعة هنا )إلا( لأن صحيح؛ 

الئرور،ؤإدحال الئلأم، فيه قولا إلا أي: [ ٢٦]الواقة: ه ثلثا ^١ تلا ^إلأ 
منهم.ؤإياكم الله جعلتا ا-اثةب أهل ين والفرح 

>َوأمحغامحيئضِله-تال: 

الثانية،الهلبمة هد0 [ ٢٧]الواثعث: آءثث،أدينه تآ أشم، ؤوامحو؛ث عغتجل: ال قم 
الهلبقةدون وهم اليمن، أصحاب، هم الثانية والهلبقة الثامرل، هم الأول فالخلمه 
الأول•

٠^^،هؤلاء؟ قزم أي ؛؛_: وتفخيم، تحجب، استفهام \كه أع، ؤ؛آ 
وعهمحَؤمز. وتاء كيوم. نفز متمور. وخ محثود. يدي 
[.Vi-Uv]الوانعت: ؤهمم  ٠٥١ولاممؤهف مظؤعذ لا ؤ؟ 

كديمحوره•ه تعازت مله مجتر 
ظلهبارد ، معروفمجر الئدر؛ [ ٢٨تعالى: قال 

ضل.

واحد،الأمأ ١^;؛، و الدي الحنةكالئذر ق الدي ١^ لأ؛ظنأن لكذ 
بمامؤجلأم همق نن دم أثئ ج مس تلم قلا ؤ تعال؛ اممه ثال، كإ محتلفث، والحنى 

لكننعلم، و\5نا الدئيا ق كالذي الحنة ق ما ولوكاذ ]السجدة:با[، ه بمملؤي؛ َثامأ 
•محلف الميء وحقيقة متقق الأمم 

شوك•محؤ لتس إلا ي،؛ مب ق
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يريؤمال؛
معناهوالمنضود؛ ١^^، ئجر إنه قيل• ت الطلح [، ٢٩زالواس؛ تحوره ؤو>ري 

ماكيوسكالويلالأقا.
ءؤدؤز,مممحهتثسترملهسالت 

ائت،ثسِفي توحد لا لأنه له؛ نهاية لا يعني؛ [ ٣٠]الواقة: ^ووه ؤإ،الإ 

الشمس،طلؤع قرب يكون الذي كالور بأنه ذلك الئلف بعفن وصف وقد 
لممدود أي؛ مملءود، ظل فهو شمنا، تشاهد لا ولكن نورا، مملوءة الأرقى نحد 

دادإ.الزمن، ل ممدود المساحة، 

،ؤتتآوت؛ؤىه:نسيرٌمال؛ 

ئاوي داء، مستمر ماآ أنه فانمى؛ ]الواقة:؛،؛[، ه تتهم، ؤوتآء_ محوله؛ أما 
أن،اوأحرى،فيها أيما الماء وغير داء، ٥[ ٠ لالر-ص: عي١نيه ءتاي ويح عَقجل؛ ال؛ه 
مائك،بن أس ص الخديحا ِفي ورد وقل■ أربعه، محالأنولع وم، ولبن عتل من 
^j :، أخدود ص أن تقون م . ، ٥١زثرو ،ذ j ،^ؤاشِ،لا ١
محلت؛الأذم«. ابمك ذجي ١^، محا؛ خاكاها الأنض ؤي4 عل أنائخه إٍا 

أخدود،لها الثاقية آلأن ةتت«ان. لأخلط عاَل:١^؟ زئا اشِ، زئول :ا 
يدم،أل الماء ممغ التلمة، القصيم— أهل — لغتنا ل نسميها ونحن ممتئ، ثيء وهو 
تكنلم إدا الدثا، ي أيصا كيلك أخدود، فيها يوجد لا فالختة وشإلأ، يمينا 

موئونا.( رقم)٩٦ابة، صفة ق الدنيا أيٍر وابن (، ٢٠٤رأ/ الخلية ق أبونعيم أحرجه )١( 
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هذا،لا فيها يوحد لا الحنة وق الحفر، هدا مع يمثي للعاء حفر من بد فلا أحدود 
القيمابى ئاو الطيم! اف، منحاو أحدود، بدون تمثى أنيار هي إنإ هدا، ولا 

انينيةر١ا:لآمحئآممئِفي 

صهاوثزأخئودس
حنادق.ولاحفر أحدود، لاإقامه دع-ا، إق لامحاج ا بحاته أكرا اممه 

داَلدائو:ضثداممكن؟فإذا 

وغرممكن، فيها لتس الغيب أمحاد صدق، بل السؤال،، هذا تأل( لا دقوو،ت 
—وملم آله وعل عليه الله ~صل الئمح، أجمرنا ئد سحدُثج، ولا صدق، ممكن، 
الاخثالتل ئك يض جئ الديا الياء إل وله ثل ثازقؤق\ق زقأ »:نزو فقالا: 
لهاارآُ،مأعفن من مآعطق، ينالي من ثه يأنشمتج يدعون، من ؛ يئوو 
عالما١^١؟!، ؤينزل؟ عاتا يكون فكيف المهللق، الئو له تبم\ئةنثاق وهو 

العنت،فامور ءةوانا، توى م فوق ميء هدا ؤلم؟ كيفن يقول،؛ ولا التصديق، 
قست، أنآا ءلالما عنها، لانأل، أموراشت، قولهم، ومن الثياب، الإحوة لايعقلها 
باضآمتت، فمل: حا، الإحاؤله يْكدث، لا لأنه محها؛ تسالا ئلأ الثق، أو ١^^، 

وامشث.ورسوله 

يمكن،أولم امكن، ممكن؟ هدا هل أحدود، ُغار تمثى الحنة أنبمار نقول،ت هتا 
(.٦٤/٢)١(مبايناكم)

و،س>لمت١(، • رقم)٤٩ الليل، منآحر والصلاة الدعاء باب، التهجد، كتاب البخاري؛ أحرجه )٢( 
نه،والاجاية الليل أحر ل والذكر الدعاء ق الرغمث، باب وثصرما، السافرين صلاة كتاب 
(.٧٥٨رنم)
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ومحبورسوله، به افه أحبت مما شث تتيعدوا ألا إخوان يا حدا أمحمد أنا 
^١؟يكون كيف غثركم عن؛ ولا أصغم، عل دوردوا ولا دمدةوا، أذ علcكلم 

•افب وين عل واستقم بافه آمنت هر،ت ورموله، اف عن صادق حبمر هذا 

ؤوومحَمحه•محبجملؤ'ثفي 
يتثآكةأومرانم، طعام، م، الماكهة! [ ٣٢]الواثعة: ؤووهزَكهمزه تعالت يال، 

لكنهمحيه، ثممآكة لا معتادا صروؤثا يكون أحيايا وشرابك طعاملث، ت يعنى الأسان، به 
والرمال،التفاح، مثل الإسان، -؛نا يممآكه محاكهة واك١بي للتاء، ضروري ثيء 

وأشياءي.والزن، 

الفاكهة،هذْ تحد الأومحات من وت أي ق محلة، فيها ليت يض: 
وبت*ممكؤعؤ ^لأ محال: ولهدا تقطع، ثم معينه، أوقات، لها الفواكه الدقا ق بينإ 

دائمة.مهي، الأوقات، كل ق أبدا، تقطع لا يمي: [ ٣٣]الياقة: ترثيه 
جديتعال؛ اف مال، مد ؛ jjمنها، يمنعلث، أحد /؛* يعني،ت معزه ؤوِ؛* 

اشتهىإدا الإنثاف إف حش دان، الثمرة من الإئناف مطمه ما أى،: ]ا.قأئت:آآ[ ه تي4 
الدنيافاكهه يمس،، بدون أكرا اطه يديه، بئ يآكوف حص العصن ثدل مومه نمرة 

البستان،ثدحل اذ يمكن محلا أيما، وممتوعق آحز، يوف وقت ق تاق متهلوعق، 
محلا.الأخزة أماِفي السنان، صاحس، يمنعلث، شئت،، كإ وتاكل 

ؤومثي،مؤعمحهتمال؛ ص لسير 

جعوهي، الإسان، عليه ينام ما المرش؛ [ ٣٤]الواسة: ؤوهمنييدعمحه تعال؛ مال 
كدمحمثهؤ ثنئوم. هلئ ًتيئنثوو. ق الأن انظر عالية، ُؤثرمحءمحه ؤراش، 
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ممحبمدهورم انجأ تمعف ولا معثلؤعؤ لا زههتَىنز. . ثتهم، نثآو ٠
انمن.اهور الفراش عل معك الذي ]الواقة:ا/أ'-أ"ا[ 

أظه■'ؤإآادث\نهن تعال: مسثرينله 

ينتقليعني؛ العزش، ذكر بعدما [ ٣٥]الواقة: لنثآ^ه ؤإنا ثاو: ؤلهدا 
الؤراش•هذا ق يصاحبتي ض إل• 

هذامثر دنا، عج1ا ^;١ ١^ _ uUjfأي: قال: 
أتاهانه، أبكات، الزوجات هزلأء أهاثإه ؤدلث4؛ بقوله: الإنشاء 
لتأكنيمد أن تثا ك إدآ مثأأ وئنآ افب! ن1حال ^^١، عادت زوجها 

بكارما،تعود هلا االرأْ، ؟كاره الروج افثص إذا الدنيا اء ن[ ٨٢]_؛ ه ؤكءيئ- 
بكرا•تعود منها ينتهي ما حنن مذ الآ■؛ءرة لكذِفي 

هذااض! نبماف ا،لتحثاتإلأزواجهن، العنب: [ ٣٧لالواس:أرإءه 
منها،ق ويغريه إليه، وتتهمب لزوجها، سحي، الزوجة د\كول أذ النة، كإل 

متيذلة،نافرة تكون ربإ يريدها، الروج أتاها إذا الدنيا فيساء الدنيا، اء نبخلاف 
كليفعلن للزوج، ئممايت، هإ لكن منها، ثرادْ ينال أف مل ونمته 

لهن•محته يوجب ما 

لهاعجوز واحدة الدنيا فنناء أساثس، محتلم، لا واحدة، ين عل ه ظ]، 
أربعا،إلا يمللئ، ما الدثا والروجل؛، تنه، عئز0 حمس لها شابة والثانية ننة، حمون 
فالأعإرعشرون، واواسة ثلاثون، والثاكة أربعون، والثانة محق، حمسون واحدة 
أتلجث<ِفيالغالب، وق الروج، رغبه احتلمته الأعار احتلمتج إذا وبالعلبع محتالفة، 
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نحلفلا ه، الآ؛ءر5ش، لكنل، متذبذبا، فيبقى الكبيرة، ل ،، ١pjj^١^٥أكوتما 
واحدة.بن عل فهن نانس أّ

اشيممن المذكور ذلك اي! [ ٣٨]الواسة: ١^٠٨،ه لإصحف ؤ عغئجل• مال، ثم 
المن.لأصحايب هو إنإ والبدل النفؤ^ 

قدير•ثيء كل عل إنلث، العالمن، وب، يا الأولن الثامن من اجعلما اللهم 
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الإسئلؤ

■ضاد،'ح؛إواثةضاتي:١- 
^Jjالغرب، مل أو المغرب، بعد —مثلا— الإنسان يموت، حينإ السؤال،! 

ثمعليه، الصلاة تأمحر ذلك من محدث فانه العشاء، ق عثه الصلاة من يتمكنوا 
متوفرة،والمواصلات الثلاجات، من موجودة الحفغل وماثل مالوا! عائم؛ هدا جعلوا 

بمعسايقول! ويعضهم الغد، عصر إل يؤخرها وبعضهم يشعوف، الناس وننتظر 
العشاء؟ولوبعد مثلا، الصلاه تؤدى اف ترى فهل المجر، أصل أف 

منآيمغنونه متهم عل جز أحدا لوأل السهلاء! هزلاع أمال إنني ابواب• 
لونولتتجه لأم الي،؛ قل جائ الميت فأخيث بمكونه، لا بالتأكيد ثدا؟ 

أفإلا نحهيزه، ق يميع مالوا! والعناء بالحنازة® ٠أمرعوا هال! حيث ءثهأدثلأْوألثثيم 
ذلكفأخر محهيزه، ل فيسرع ؤإلأ سمن، حش فينتظر منته، 3، ؤيثلثا فجاة يموت 
الست،،عل جناية أحرى! جهة ؤمن جهة• مذ هدا للثمّول معصيه 
الثعيمالموت عند شاهد لأنه ؛ ارهدموق مسه! تقول صا-اثا كاف إدا فالميت، 
مائدةهناك لوكايت، ارأيت، الحنانة؟ ثوحر فكيف، بالحنة، وبئر إليه سيؤول الإي 

أقاربلثح،مذ لها مشتاق، شخص ؤيوجد مر، خممئة وبينها يينلث، الموائد أحن من 
ومنعتهشلث،، بلا عاليه صغهلت، هد تكون فانلث، انتظر، له! وهلت، عنها، وحجزله 

ءفيمألصلأْؤئملاائسول ومعصية المنتج، عل جناية هن>ا ؤ، فتكون له، أمر هو ما 
الفالح.ومحالفةلهد.يالشح 

(.١١٣ رهم)٤ الحانة، عل الم، كلام باب، الحائز، كاب الخارتم،: أخرجه )١( 
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جوكيإل -نا الثير ق حتى بالخنازه، يسرعون كانوا المالح فاوساإما 
المتمحوحر فنإدا الإمراع، من ثقطع نعالهم تكاد حتى عظقا إسراعا يرعون 
ل،اذاعصثال، غر ورب ورنحان، بروح روجه قيض عند بئر محي وض المكتن، 

نمينه؟

نةولتكدا!!من كدا من \خوه من كندا، من أحوْ يأئ أو أجل مذ مالوا؛ 
بالعيميتنعم ايت ودعوا مفتوح، خاتاب ٥^٥، عل يصل جاء إذا ف، الحمد 
ظ\.

وعالطاتت،، عل وحنايه ^٣ ٠٠^للثئوJ معصية هدا إف فأقول،: 
وسمه.عفليم، 

يتيغيررلأ صعيما~؛ —لكنه حديث، وق أخلهرهم، بين يقيم أل من المائدة وما 
•مأذمحلأمحوس« 

أوابنءئصزأ-حوه، أل اجل من محبوس وهدا ١^، معناها ارلأيتيغي® وكلمة؛ 
أكرمن فهذا ا الغانس،؟ قدوم ينتظر حتى عرس حفل هدا هل ا أوابنه أوآبوْ، عمه، 

متأحرا.إلا علمناه وما الغلتل، 

بالغاسلؤيوتى واحدة، اعة بالصلاة مل ان الإئيمويت، قديإ الناس كان 
بمأحر،ولا المنجد، إل به ؤيوش ربعا، إلا اوساعة ساعة، نصم، ق ومحهز وازكثن، 
الثلاثاءيقي الأربعاء، ليله وذقن الإيم،، يوم مايت، دفنه، ناحر اللمي. إل يقولوف• 

الأنمن.يوم وبقة كاملا، 

٣(• ١٥٩رنم)حبها، وكراهة بالخنازة التعجيل بابح الخناتز، كتاب، أبوداود؛ أحرجه ( ١ر 



لق1ءاتاالابالسوح ٢٤٨

قيوحد لا لسب دمحنه، أحروا الصحابة لكن صحيح، هذا يعم، مول؛ 
أذقنكمو ١^ وؤ -وهو الإuم لاممزأذتدس ^^١: م وهو عيْ، 

حشإفاؤ0 لكي وشقاي، نزلغ هناك لكان حاليفة قئالما أذ مل دفن ولو حليقة، 
متعي.بعده الخليفة يقوم 

اجتمعالؤمول موت، ق هتة، لست، المنالة أن نعلم ونحن 
—ف —والحمد الأمر انممر حتى حصل ما وحصل السقيفة، ق والأمار المهاجرون 

لهاجةل ١٠٣^يقن قتأحثر الخليفة، هو بكر آبا أف عل ؛الإجإع 
غثرْ•عليه يقاس ولا صرويئة، 

كإالخمع، كثرة أجل من قلائل؛ لساعايت، يسثر التاحر أف لوفرص نعم، 
صلاةوق وفليفته، ق راحد كل لأو لاتكوون؛ الظهر صلاة ق الناس أف لومحرض 

فهداثلاثه، أو يومين أو يوما، يبقى أذ أما فيها، سامم ربإ هده يكثرون، العصر 
ئ.

*•هصى••

-٢

الصلاةمحثز لكي مديك، إل ميمه من —مثلا— الحنانة مل حكم ما السوالت 
عا؟

أمافيصح، صحيح لعزض إلا مكروْ، الفعل وهذا بدعة، هذه اُبمواب• 
عثهيصل أذ لأجل وكذللث، هآت*، ذللثا، أسه أو٠^١ أفصل، الثقحة و،كوذ أذ لمجرد 
فلا.الثانية الدية أنل 



٢٤٩اىداءاثذيساص 

آلافعليه لوصل عمل، عنده لبمل الذي عمله، إلا يضه لا الإساو وأقول،ت 
•لج؟ عل الصلاة ق يتهعول إلايمقدارما لاينفعونه الناس 

*•هصى••

-٣

قالثنه أصل موف ءالت العشاء صلاة يند شخصا لوأف الئ^والت 
ذلك؟حكم فا أوماعنتن، ناعه، تأحر ثم اليتر• 

بمدوالي ويرئ، أذ يكن لا الئلأة مل اش اواتة الثنة الخزابه: 
ينتهي— حميتا ينلم —ك،ا العشاء ووقت، الوقت،، آحر إل دؤ-؛مها ا0 للث، الصلاة 

والأفضلالليل، مسصمؤ مل ما إل العشاء راته يوحر أف ئلكر الليل، متتصف، 
الست،؛ق محوف أف الأئصل النوافل كل بل اليتر، ةكوفِفي أف الروان-ث، يع محل 

••©صى••

^^رامJاقبإقالأرئءدلامى.٤- 

أنمل الأبناء يئن ١^١^، ثززغ أف ثريد الدى خكم ما ١^١^ 
يموت؟

حنبعل ورثته عل ركنه يوؤع أف للمريض بأس لا المء؛ بمول، ا-بموابت 
بصمح.وليس غلط هدا لكذ الثرايثا، 

السارينئلأة محاب وأنلم: (، ٧٣١)اللل،رقم بابضلأة الأذان، كاب المعادي: أخرجه )١( 
(.١٧٨ ) رنم محته، ق النانلة صلاة استحباب باب وقصرها، 



لق1ءاتاكاباهتوح ٢٥٠

ؤودًظمايراث! ق موو عكيجل وافه ؟^؛٠، لم فيئا تعجل لأنه أولأت 
ثسا.يرك فلم حثا دام ما والإسان لاشاء:آ١[، ه نرك ما يمم 

أجله،مرب قد مريئا هذا يكون قد ينله، ورثمه بعثس يموت، ربإ إنه ثانيا؛ 
الواريثحفينقل_، وصحاها، عشية بئ احاد١ث، يصابون الورثة هؤلاء نم ورثة، وله 

موروثا!

ؤيزدادبه، لإجر أحده، فيإ أحدهم يوثق فربإ ينهم مثمه إدا إنه ثالئا؛ 
قلوتئمق هدا فيولح الآحرين، الورثة يد مما أكثر يدْ ما الموتر عند محنكون ؤينمو، 

يوقع.أن بد لأ لكن يوفر، أف يبغي ولا أثر، له ليس هذا كاف ؤإف ش؛قا، 
١^١^،.بعد إلا ا،لراُث، يمثم فلا ءغ؛ل اطه أبقاه كإ الأمر بقي أل نرى فلدللث، 

••ؤصى••

ضاشأاسل:٥- 

فيهاأتيت، أنلث، سا الأرومة، نمش اش الأْلفال لكة بالمة الئؤال: 
بالجواز؟

عائشة!حديث، لأن أولا؛ فيها، أشدد لا آنا الأطفال لعب يعم، الجواب* 
ومنلم.البخاري ق ثايت، صحيح ه،ا اممه رنول عئد بالبثات يلمب، كايتخ ررأما 

هداإل فيه المناعه يدصم'لانجل ١^ محي الأمرِفي كان ؤإن 
الأن.المعروف الخد 

(،وئنيم:محاب،الفضائل،٦١٣٠_،رقم)U1إل )١(أحرحهالخارى:كابالأدب،،باب،الاباط 
(.٢٤٤٠)رقم ، — منها تعال اش "رمحي  Lp_.4قفل ق باب 



٢٥١الألماءاثانيساءنا 

حى، j'^lموجودا اللعب للبنات أبيح أجله من الذي المعنى دام ما فنقولت 
اعتناء•يا تعتتى الصور هذه من بنت لها كان إذا الصبة تحد ولذلك الصور، ذه هق 

ؤياحلال، يا لهات وتقول المكيف،، أمام وتضعها ويعتلها، الثياب، ها يلبكاملا، 
أبنائها.تربيه عل الينت، تعتاد أن فالحكمة ذللئ،، اسه وما حبيبتي، 

الصورة،ثيذْ تاق أن المكن من ونقول! الشء، هذا نحبذ لا ذللث، غ لكذ 
العدوان.حب فيها فيغرس ذللث،، أشبه أوما وثتحزها، وجهها؛الك؛ن ومي 

••©صى••

القرآن؟فضل^٦٥٥- 

محامحتورمل رراقرأواوم،، القرآن؛ لقارئ يقال أنه الحديث ل جاء السؤالت 
القرآل،نحففل من يشمل هذا فهل ٠. مزوها<ار عندآحرآيه الحق متزلتار2،ِفي هإل ريل، 
باستمرار؟يةرؤْ ولكنه نحفظه، لم ومن 

ظهرعن القراءة يثمل ريلء لخن، مجا ورثل ءاقرأؤانس، حديثر؛ الحواب: 
دالسإ.ظهر ض يقرأه هوللذي به المجزوم الثواب، لكن الصحمح، أوي يلب،، 

*•محسمى••

^ةو،ءلوواساماسود:٧- 

الحديد؟التام بظول التهثة تحور ض الئؤال: 
السلفعمل من أصل لها ليس الحديد العام حلول التهنئة الحراب; 

I (،١٤٦٤)رقم القراءة، ل الزتيل استحباب باب القرآن، صجود كتاب داويت أبو حرجه أ
صحح.حن ودالت (، ٢٩١٤رقم)القرآن، فضائل كتاب والرمدىت 



لةاءاuاكاuالصوح ٢٥٢

أوماطق معتادا أصبح هدا لأو عش؛ ٧ أحد هنأك إذ ولكن أث، تتدئها محلا 
علم،الناس عند الخميس —وش حصل نإ الأن؛ مل بدأ هدا كاف ؤإذ الناص، 

وكانواِسًيسادلونالأل.
تمحىما عنك يتجاوز أن الله نسأل وهي! الناس، يتبادلها التي الصيغة عن أما 

به.باس لا فهذا نحوها، أوكلمة تنتمل، ما عل يعينك وأذ الاصى، العام ِفي 
الفعلر،ولا الأضحى، عيد ق لا تقال، فلا بخبمر، وأنتم عام كل عبارة• لكن 

هدا.ل ولا 

••)محيل(•*

سجتينيمح؟ضممأبيقمنيء؟٨- 
المرمةحج والدم أدى هل ينلم1 ولا وهوصغر، والدم ئوق زجل الئواوت 

الوالديعني؛ أبناء، أو ابن، له ^ا وابنه عنه، ثثج أذ أبناته أحي• مذ فطلمت، لا، أم 
١^^٠وهدا لا، أم المريضه حج هل يعلم ولا والده، عن غيأ أذ أبنائه أحي• من طب 
^٠٦١مهل المريضه، حج مد وكان بدلك، العاملين التالغين أولاده أحد كلف 

حجا؟يتؤت؛ا أم فريقه، 
عذحج إدا الإساذ أف اعلم ولكن والل.ه، لوصية تنميل•ا ينونها ابواب• 

يتوها؛إدا٢ حش مريقة، صارت مرض، لز والأول نافلة~ —نواها نافلة ثحمى 
حشفهوالفريضة، حجه مإ المريضة يود ثم الإساذإدا أف اهج حصائص من لأل 

كانؤإذا أنت. فريفتك صارت بالفريضة، تأت، لم وأنث، عيرك، عن لوحججت، 
الأولاد،من أي عنه بمج أن اش~ ثاء "إذ بأس فلا معينا، ولدا محدد لم ا،لوصى 



٢٥٣الاق1ءاثنيساسق 

والدهأف يع1للم لكل إدا أما ممهل، عنه محج أذ والد٥ مصي أف يعيم الإس-ان دام ما 
أحدا.-ها يوص فلا ؤيفهم؛ علم طالب لأنه هوبنمه؛ يقصده 

'•©صى•*

سو،اثضدةبيلجواض:٩- 
اتثب؟مسل ق هوالشهيد من السوالت 

عنالدذاغ — —مثلا مهل اف، ّسيل ق معنى! نعرف أن محب أولأت الجواب• 
شهادة،أنه ثالث، لا العرض عن لا، الخواب! اف؟ مسل ل شهادة العرض 

يفعل—مثلا— أهلك، أراد إساثا أف لو ومعتى1 اممه، سبيل ق شهادة ليس ولكثه 
ليست،لكنها شهيد، ءأنتا هتالت، فإذا ثمويت،، حتى ثدائ أل مللئ، الماحشة، تهم 

لتكوذوهومقاتل الإنسان يمثل أف ض الثب نجيل فالسهادِْفي افب، محبيل ل شهادة 
١^١.ض اف كلمه 

يجوزلا لكن شهيد، مهن الثيا، ض اه كلمه لتكوف ض إذا هوالمزاف، ُازا 
حتىمقتول، ذكل الناس، بكلام ثعر فلا نهيي، أنه بعينه الرجل لهدا أشهد أن 

لتشوهدا شهيد. مالوات ذلك، أمته وما والعروبة، مئة المن أجل بن ئل لو 
يقوللا باب مال؛ صحيحه ق — تعال الله —رحمه البخاري كلام اسمع لصحيح، 

ٌمَ 

فلأنئءتر'<.

—صلالؤمول قول مثل شهداء، أنهم ثبت، من عل إلا اللفظ هذا يهللق فلا 
أحد،ءاست، فقال! ايل، واهتز أحي•، جبل صعد لنا وملم— آله وعل عليه افه 

والمر.الخهاد كتاب لبخاري• ا ا



وق1ءاتالاو،الصوأ ٢٥٤

وشهتداناارُوصدص، ض، علتك لإء 
وعثإنعمر والثهيدازت بكر، ابو والصديقI ةميأو2لأئوأكؤلإ محمد ء1لبزات 

محاهدا،قتل من لكذ شهيد، وعاليا مهيد، وعمر سهيد، عنان اذ هد يإذن 
ثهيد.إنه مول! فلا 

لكنالناس، مى ممر عل يحمى قد بحديث، ^٥١^ البخاري امتدل ثم 
يأقثم برحمة، يأق إيه حش للأحاديث، عجيبة اس٠تشاءلات عنده البخاري 
يهمهدية لك لاتضح الفلر، أمعنت لو لكي الرحمة، مى بعيد أنه فثفلى بحديث 
مكلوممذ ارما بحديث: أتى وجل عز افه نبتل ِفي محرح مذ باب ففي ^؛؛^٢^، 

جاءالقيامة يوم 'كاو إداإلا تميله" ق بمكلم يمذ أعلم "وافه اطه نبيل ل يقلم 
زاوحرجاس،«ام.^٢، الر)؛إئذ وجز-محهبم،دثا، 

اطه.عند علمه هذا لأل نهيي؛ فلأن دمولا• أن بجون لا انه عل للدلالة 

وقال!حف، انه رمح.بمه عمر عذ أثرا ا الباري(ر )فتح صاحب وذكر 
فلأناومات ثهيدا، فلأن قتل مات، أو معازيكلم، ق قتل لمذ يقولونها! واحرى 
يطلبوريا، أن يهبا، راحآته أودف دائه، عجر أؤم ئد يقوف أف ولعله نهيدا، 

اطب،نبيل ق ثمل >،قن و.: البن ثاو يا قولوا ولكن ذم، قولوا ملأ ائجان؛، 
(.٣٦٧٥)رنم حليلأرا، تمحئ,ا •الو!قنئ ه.' الش قول، باب المنامجه، كتاب الخاري• أحرجه )١( 
(،٢٦٤٩)رقم ءغ؛جل، افه مسل ل بجرح من باب والمر، الخهاد كتاب الخاري! أحرجه )٢( 

(.١  ٨٧٦)رنم اض، سيل ق والخروج ابهاد قفل باب الإمارة، كتاب ومسلم• 
•٩(.حجر)آ/ لأبن )م(نحابرى، 



٢٥٥اىقإءاثذيساص 

.٠١١٠او؛ق،قهوق أومات 
صفوفق قتل قد كاف لو حش شهيد، إنه ماتيرنا1 لثخص نقول لا إذن 
ثاشُأم.الكفار، وهوبماتل انمن 
ونورهترهأ-مئم اهر وؤمأ عث ءَققلت الله مال فقد جزاؤه، أما 

هتثهج بن آمنة أف شتي ؤ، ثموأ ألن محسن ولا ؤ عغجل: وقال لالخدد:أ<١[، 
وقال،[، ١٧•ءمرانتها"ا— ]آل محيدءه ين ه ءائنهم يما يحين يتذمن يؤهم 

هثعتوى ولتيحرلا آه ثق آمومأ أش سيل ف، بمثل لمن يزلوأ ع،جلت 
لاوقرة:؛هاا.

••©صى••

ريتامضواّو؛امن- ١٠
سأل،بنوال مؤ ؤإدا نبح، ئنتيح فيها باية مر ®إدا ه الثي كان السؤالت 

اممهيكر الدرس، أول 3، تقدمت انج، الآيات هذه فمثل ، وعود،ار ثنوذ مر نإدا 
الأئتتين،ق الموال القنة من فهل الممئن(، أصحاب، ويكر الناشز، سحاكؤiناك 
زمرها.الئلأة j أمحي الLيا؟ الهَارت؛ة أممح؛1ل 

هكذافمهل، الليل صلاة ق وهو إلا ذللث، محه أثر ما الئسول. الحواب،! 
ثثود،وعيد باية مر إدا الإساي، أف الليل صلاة ق يس نقول! ولهدا محه، أثر 

ئعله،إذ ولكن يس، مول! لا غيرها وق تبح، تسبيح وباية سأل، رحمة وياية 
(٢٨٥رقم)وأحمد: (، ٣٣٤٩رقم)الأصدقة، ل القط باب، الكاح، ئاب، ص: أحرجه )١( 

الرمحالة(.)طبعة 
(.٧٧٢رقم)الليل، صلاة ق القراءة مملويل استحباب، باب المسافرين، صلاة كتاب ئنلم: أحرحه )٢( 



لق1ءاتا1ب1بالسيح ٢٥٦

افه—صل الئي لصلاة الواصفن لأل افعل؛ مولت لا مثلا المريقة ق بأس، قلا 
الإنانفالذلك هذا، ينعل كان أنه ذكزوا ما الفريضة وسلم— آله وعل عليه 

لكناممه، ثاء إذ بأس فيه مموذ لا أذ ويرجو بيذا، يقول أذ المريقة ِفي يتوقف 
ذك.لأممبأذ:مول 

مانع.يوحد ولا بأس، لا لكذ ثيء، فيها يرد فلم الصلاة، غر ق أما 
نا،بأنفالغلن سيء لكن السابقين، من نكون اذ لنا الأحث، لأن الأعل ؤيسأل 

العل.انا.من سلم أن وعسى اليمان، أصحاص، من أذثكوذ عنى فتمول(ت 
*•هيى•*

*>ضءمحةالإمم،وبج(ص؛- ١١

أناةتكون هل الئلأة، ل الأركان بتن الأثقال صرة بالية القوال: 
أمبمْ؟وله، أم الانتقال، 

ينتقل،أذ لإل بدأ إذ ويقول: يشدد، العلمإء وبعضن أثناءه، تكون الخواص،: 
ثصح،لا وصل أذ بعد كملها ؤإذ يصح، لم الأسمال، من يتحرك أذ لإل بمي• 

؛للأثدأذتةوئسنهإّ
بملقالأقلألا إتإ ال،ننلبه، لأيكن زأنة تثددا، هذا ل نرىأل لكننا 

وأنهأنياها، قد كون وصل حنن من وصل، إذا ينهيها وأذ يتحرك، حتى حا، 
وكثلهاالحركة، أثناء ق أوبدأها إنن، قلا الحركة، أثناء وكثلهاِفي مل، -يا بدأ لو 

أذلإل أو؛و ينفع، فأد ثٍنل، ^١ إلا ثم م ^١ أثا از، ئأد ١^، بمد 
فلاينفع.يتحرك، 



٢٥٧ااااقاءاثنيسامإا 

ؤيجدللهو؛تجدفلاكر، حتى أكرا، ®اف أذيمول،! ولهدالونمي 

••ؤسى••

حى(صحادوات:- ١٢

الخشرامحتإ،يتثريح تقوم الأحياء، كلية خاصة العلمية، الكاليا>ّتإ بعضن النأوال،ت 
ووصعهاامحزة، بأخي تكون اكرح ءلريةة لكن الامتكشافج، لعلم حدنج وذللث، 

 ،j ،ثمتمويت،، حتى حثة وهي عالية، برودة درجة نحت وتكون أوزجاجة، قارورة
الفعل؟هدا حكم ما التشرح، ؤ، تبدأ 

واشحدا، إلا العلومة إل الوصول يمكن لا لأنه به؛ بأس لا انحواب• 
ألكمتإئ آنثدئ قم كثبمعا ا'لآبجا ؤا ما علمحح'لتقم آلذك، يقول• عَةقل 

ردتلوث ولهدا ه، أيريوأ ؤا ما م بتق أ،  ٢٩ه!١^٠؛ سميُتي تتع مولهي 
فإخاوماتت،، تمطن( حتى فأصابوها رميا، رموها ثم القوم، ولحمها مثلا، الناقة 
العروق،.هوالحر ليس هدا أف ئع ثمل، 

*•ؤصى••

سإو،اونيءنياسمانات:- ١٢

دبم، الناص إليه ويأق الإل، من مخل لديه وجل هناك الئوال! 
فاهدا، عل الأجرْ ؤيأخد عندهم، التي النوق، 

محلأمحن؛لآنش.>شضضص<"''.اى:

(.٢٢٨٤)رقم الفحل، _، عباب، الإجارة، كتاب، الخاركات أحرجه ( ١ ر 



٢٥٨

خزام.بجن اكتب فإ لشر، ون 
الحمل؛يفع بل حمله، يصؤ لا مسا إخوانه عيني كيف الرجل هدا مى وعجبا 

هابمل فلبمط أيقا، هوتالدذ بزا، ان الإنطدذ كا الحمل ِلأل 
فإنهأرادها، إذا الناقة عن الحمل تحد أذ يآقون ما أختلر من فإن ولاولالث< 

عليلثإ.ينفى ■حض وبعد للئح، سيهلوي 

ألإثا لامحون، ظ الثور، أو اووف،، أو الم، أو الحئل، ب أو الهم 
القفل.كاف:ضز ^١ س أذ ئثا محانا، قخه 

••0مى••

^^ائلإصاض«وأبماهسصاششض؛- ١٤
——مثلا ألما خم؛ن ؤينلش ااأنالئ،، إل آق اإلJاماةت هالْ حكم ما الثوال،ت 

أقومأشهر أزمة ومد اتفاق، وسهم سي ويكون 7أا، سامحون عدهم وتبقى 
أنامح، من أصغ أف لب ؤإف ذللئج، م ئ،، محت، محإف اللغ؛ بإرجاع 

بإرجاعهاأقوم أمهر أربعة وبعد ألما، خمستن يسلفوثني الأف هم يعني اهارة، 
أنا؟جيبي من أدغ حارة، فيها كانت، ؤإل فل، مكسب فيها كاف فإذ 

بالبيعيممامل صائما البنك كاذ -إن ثث إذا لكن سا، لحون لا الحراب 
بينكإالربح ويكون 7اا، وئجر أوأمل، اواكثر، ألما، خمس؛ن أنت، أعطه والشراء— 

يعصادي الملث، أف ثبما إذا هذا أنث،، علك وامحازة شرْكا، ا نم 
حقيقة.ؤيشتري 



٢٥٩اممتاءاثاذيساممتي 

١٥-

عنالعز لكحتلأف الصفات، من كثم و القر عن الخاموس خلف الئوال: 
الخاموسب؛ن ضل نلم والمعز، الحان ينز الأنعام ئوؤؤ ل اف محل ومحي الضأن، 
تحور؟لا أم به الأصحة فتجور الثانية، الأزواج صمن يدحل فهل والمر، 

عندالمعروف يكر اف هإل منها، يكذ لم ؤإف محمنها، منها كاف إذ الخواب) 
الحرمحتا.عند بمعروف ليس والجاموس العرب، 

••هصى••

نمر«أنضضداهاث1الأوو؛- ١٦
قدالأول، الصم، فوحد المسجد، فيحل يصل، أف أراد رجل الئؤال،ت 

لا؟أم صلأيه ثصح فهل وحده، الئاق الصفئ ق وصل اكتمل، 
فيصلمكتملا، الصف فوحد الجاعة، خ ليصل لحل رجل هدا ابوابت 

ماؤ»أموأأس تا3قؤتاك• افب لقول، للأمام؛ تابعا وحده يصل الصم،، حلم، وحدْ 
مل١١٦نعمهسين:

♦•هجمى••

اوسوائجه:خالإحتفاظضراض« ؛١١- 
كثزيه،الميثخ، حوائح مذ سيء أو ١^!،، بصور الأحتفاظ حكم ما الئوال،ت 

ساعته؟أو 

الأن؛فلننرقه منه ثيء عنده ومن تحوز، لا الين، ُمورة الاحتفاخل الجواب! 
ومح-رايستعمل، أف إما ثيابه، من محقي ما وكدللئ، الأحزان، محدد اليت، ندكن لأذ 



أق1ءاتاكابالسوح ٢٦٠

الخزن،محدد مما أيصا فهذا للميت، ذكرى بمي أن أما به، يتصدق او يبل، حتى 
بالفعل،له ثص وهذا بالفعل، ؤإما بالقول، إما يكون ادت< ثص يعئ، وهوثص 

لذكراه.ثنائه إبقاء ايصا محوز ولا الت، صورة إبقاء بجون قلا 

••)قصي•*

إكهااصملإئلأصاسمماماس!-  ١٨

رأىثم المنجد، حماعة من ثحص وميم المجد، إمام ناحر إدا الثrوالت 
ؤيرجع،ينصرى أف لة فهل الإلخزام،  jSأن بعد قائما الراب، الإمام 
لا؟أم الراتب الإمام ؤيمدم 

الراسس،،الإمام مبل يتقدم اف [؟لخد محوز لا فيك— اطه —بارك أولا الخواب! 
-ك،اساعة نصف أن ناقة، ^ أز ناقة، ثلث مضى إدا و\ذإةإ: مد كاو إلاإذا 

الإمامثأحر إذا يتهاون، بافه— —والعياذ الناس وبعض الصلاة، فأقيموا — يفإم 
قكاللطان مجده ق الإمام لأل قوز؛ لا وهذا أقم، له! مالوا أوثلاثا دةيمتين، 

^صلإيلقض،ولأبمفي:ض
ءلتكوكإلأبإش<(را<.

فأقيمواّماعة، ثلث محقي إدا وقال: ^، 4Jأذن مد كاو إدا لكن فليتنلر، 
الإمام؛حفر مم أحدهم، وتقدم الصلاة، فأقاموا ساعة، يلث، ومفى الصلاة، 
قالئالهلة صا-ص، هو الإمام لأف الصقن؛ ق يتأحر وذاك يتقدم، أل فللامام 

مسجده.

(.٦٧٣)رنم يالإما،ة، أحق من باب الملأة، الماجدومواضع كتاب ململم! أحرجه ( ' 



٢٦١الات1ءاثذيساص 

يدحلأف الأفضل أف أم أقام، الذي ؤيتأحر يتقدم، أف الأمل هل ولكن 
والبغضاء.العداوة من وأبمد أحسن، ١^١^؛، اف ااغال-ب، لحاعة؟ ال 

أفمحاول، ولا ميمه، عل يس أن اكلين أحد مدم وين. حاء، إدا انه قاري 
أوالأح^رة.الأول، نواءو بالأاس، ويكمل يرتئه، 

*•همي•*

حققةااسمساسلآاض:- ١٩

ضفهل ٠• الأول"؛ الصدمة عند القتر راإث،ا .ت اممب رسول يال، الثrوالت 
ةامللكاس؟

الأفان،يأق الذي ص لأئ الأول، الصدمة محي حمقه الصج ايزاب: 
اصب،حينإ لوأنه مثلان يعني فائدة، هناك فلست، يصّل، لم هإدا منارا، ؤيكون 
يغر،ذلك، يعد ثإ حده، ويئطلم جيبه، ويس وجهه، يثمق قام مباشرة بممّيثة 

ولألالأول؛ الخدمة عند الصر لأل الخابرين؛ أحث قانت فإنه أنا وفال؛ 
محي،إليلئ، هاوت،ت واصوي،، افآ رُامي ت هال، متر، محي ثبكي بامتأة نر الني 
١^٠ثاب، يأثئ، الثئر إثئ لهات مميل ثنرمه، ولز بمصتي، يصل، لز هإيلث، 

جحت^٠!^ ١١ارإتما مماJ(! أعرئك،، لم ممالتإ! بوارير؛ا، محدْ محي نئأ 
الأول((.ااصن.ةة 

••هسؤ(•*

بابالخنائز، كتاب وسلم؛ (، ١٢ ٢٣)رقم القيور، زيارة باب الخنائر، كتاب البخارىت حرجه أا 
(,٩٢٦)رنم الصدمة، أول عند اكيية عل لصثر اق 



رقاءاتالإبا؛فتن ٢٦٢

اثكثرة:ض سمهايلو اثعدد أو سة مدم - ٢٠

رنمإن يقولوو،! القنآن، ق العالمي الإعجاز منهج أصحاب يعص السؤال! 
أهللغة ق رجل يقول فمثلا! الكثرة، عل يدل بل سبعة، غر دلالا ل سبعة 

إداسبحة رقم يقولوJا! بمي أحرك، افه أكثر ت بمعنى أجرك®، اف ُسع العرب• 
ؤآم ممثت ؤش؛ام ا"لإ! جاءِفي مظإ وحدات سع انه عل دلالا هناك فن لم 

هذاأف عل يدل، قرينة فهده [، ١٩٦ل\ؤقرق.' ه 'كايلا عثمة بمك )جنتز إدا وسن لج 
الإعجازمن إتبا يهولون! فإنيم أوغره، سموايتج، سع أما وحداُت،، مع هنا الرقم 

الثول؟هدا صحه فإ الحالي، 

والسبحة،والخمسة اكلاثة لها ذكروا الأعداد يصحح، ليس هدا الخراب! 
يظنلئلا عشتم قؤة قال؛ افه لأف علطهم؛ من فهذا ميء، محها ولتس 

قايام ثلالأ يصوم لأئه بالأحر؛ يممل لا واحد كل صار تفرفت، لعأ أنيا ؛ ١١١٥١١
نثتنإدالج ؤ آم يجيب' ؛ يقوو فهنا متفرقة، -مثلا- ربع 3، أيام وثلألأ رجب،، 

ذقال!شهزين، أو شهر، بغد إلا بلده إل يرجع لا ربجا ٧ه عثتة ^٠ نحتم 
بغض.إل بعصها يقم لا مثد!ن، ءتدما أما الظال يقلن قلا محلإه عثتأ هت 

وكوبستعفئك أنت،، إلا إلا لا أو ثثهد وبحمدك، ربنا اللهم سثحانلئ، 
إليك.
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—G^s —

زصحيهأيه وعل محمد، سا عل وتلم اش وصل العالمي، رب، فه ا-ةماو 
ثني؛أما أحمع؛ن، 

الثابلقاء د) تعرف، التي اللماءامت، من الممن بعد الثالث، اللماء هو مهدا 
عاممحرم شهر من العشرون هو الخميس وهدا خميس، كل يم الدي المفتوح(، 

الكريمة.الآيااّتإ يعفى عل بالكلام — —كالعادة اللهاء هدا نبتدئ 

ه؛ألآء؛0 يك رممه . ئلأ ؤ ظ•' ينله متلأ 

ؤدلنأج؟ فرنتث-آلآمح ه ؤ ؟١^•^^،؛ افه مول إل الئاإق اللماء ل وصلنا 
الثانية،المرتبة ل هم الدين اليمئن أصحاب، هم هؤلاء ٤[ • لااواق>ة:هم- ه ألأنين ين 

©>ئق'ِسآلآمح قيهم: الأ4ُأنال ئاو ^؛_ الثامون، هم الأول والرت؛ة 
منوقليل الأمة، هدة من الأولئن من ثلة ت بمني [ ١ -٤  ١٣لالواس: نن وشة 

اممه—صل الئي هرن هو الدى الأول، المنن الأمة هد0 قرون نحر مإل الأخرين، 
•تتناقصن يم الثالث، يم اكاؤلأ، ثم وسلم~ اله وعل عليه 

بنوئلئُ أ© ئلم ؤ فيهم؛ ^١^، اطه ممال اليمين1 أصحاب، أما 
هولأم•بن وحماعة هزلأء، من حماعه أي: 4، ألاغن 
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ص:>صيليةصآتياِله:

]الواس:>٤[،مح،ألثئفيه ة أص فقال: الثالث القسم افُ ذو ثأ 
هلا بممم. بن ظؤ وحمم. عوب ل ؤ وايافقون الكفار وهم 

باش--والعياذ ثديية حرارة أي: فيه، هم الذي هذا لالواس:أإ-؛أ[ 
كث1اُصدأم ؤّوف تعال• افه ممال كيفيتها، كثينة آياين، ثا3قؤداكِفي افه يهئ وقد 

ه-،ممثا عغ-زا جمأ أكد إُى ألعداب ث-ومأ غ؛رها جئود١ بدلنهم جلودهم محن 
بًأوغم4 تا ي■" بمهر آبميم. مي ثن ^بمب أنه وأحتر ٦ءآ لاكاءت 
محيدمحأعة يذ يما همحمأ ق يكدا ثديي. من مكيغ نلم . نثثؤد 

ممزة.الني هدا والآواتِل [ لا-ءج:؟١-٢٢لثؤزه عياب ؤذؤبجأ فبما 
باش—-والعياذ قهم ١^^١^، ا-قارثديي الماء هو الخميم: ؤؤنخمِمه وقوله؛ 

جانب.كل ؤمن وجه، كل من بالحرارة محاطون 

الشديدالفوء ين يكون ما هو اليحموم: ا ٤ ٤ — ٤ ٣ ت الواقعة ل ه عتبمؤم من غّل وؤ 
؛.الدحازرو؛ين للهب، اق 

يتتعمونكرمحا ولا الحر، يمهم بارئا ليس بمي؛ لالواس:أ٤[ ه ^لأ 
ولكم.لآ العافيه اطه سأل فيه. ؤيزمحون فيه، 

ه؛عيمت د;لأث ئن ؤإم؛امامأ تعال؛ يؤله مجتر 
لالواق>ة:هأاه مرنجى دئلك من كام؟ وم' مماو: مل، من حالهم بير1ا ثم 

إلفيه وصل ما البدن نعيم من لهم وما أثداّيم، الثه أترف قد الدمحيا، ق وذللث 
الثار•ثى ينجهم ولم داف~ "والعياذ ينفعهم لم هدا لكن الرف، حد 
الحفي.الدحان أته وين التال، اللثاء ق هذا توله عن ر"ثع القح )١( 
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ه!آلظبمر آثنث ^( ٤٤٧ُؤؤامأ تعال؛ ينله مسثر 
عليه،يتمرون أي؛ [، ٤٦]الواقعة؛ ه آلعظع آلنث هز يصرأي< ؛^^۶١ 

هوالشرك،والعظيم الإثم، الحنث، ق الأصل لأف هوالشرك؛ ه آنظم وؤؤآلنث 
]ُ\0م\آ.i بجث ممئ آلثزلئ وى اهُ-ثال: قال 

ءه:هتا نث، ؛ Jjنيلوث يثٌ-تال:ؤجزإ 

^^١تووؤبملتتا وقنآ متنا أئذا يملؤث و؛>وأ ؤ البمث،ت يتكزوف أيصا وكانوا 
عفلقا،إنكاوا هدا ينكرون يعني• تالواقعةثماأ-ارئ[ ه آ'لأورث أوءابآؤئا و؟ لبئوؤ0 
آباؤنايعث، هل وأيصا نبعث،؟ هل رفاثا، وصارُت، ءفلا٠نا، يلتث، أئدا يةولوJ٠ت 

وهذهلابانة;هآ[ صأدتييأه َئتأت يثادأيثآإن ؛٠٢ ؤيقولوزتمحتجون ولهذا الأولون؟ 
فكيم،المائة، يوم سعثون ؤإنإ اليوم، محتبعثون إنكم لهم؛ يقال لا لأنه ياحللة؛ حجة 

حتىاليوم الحاصر هو ليس الأحر فاليوم ا آباءنا؟ هاتوا وتقولون؛ يتحدوننا، 
القيامة.يوم يكون هدا إل نقول؛ هاتواآباءنا، ؤيقولوا بمثدوا، 

يشتاه!ؤأثيثؤبموث،إك ءؤةوإركآ'لأئاوآلإخي؛ن مسإ؛رملهسال! 

هُمحء بجم مقت إك لمحثمحعوث . وام/؛ مد ؤ عكجل؛ اض قاو 
واحد،صعيد ي سيبعثون كلهم والأحرون الخلوثنن، يى الأولون ٥[ ]الواقة:؟؛-• 

ولأمحوثة،ثلممالأنضجذهماممل،لألحال،ولأأتجار، 
البعيدفان كرؤنة، الأرض كانت، لعا الأن أدناهم، يرى كإ أقصاهم يرى مسفة، 

وصارتالأرض، ثطحت، المائة يوم كاف إدا لكن منخفض، لأيه ترام؛ لا 
الصعيد.هدا عل كلهم الخلائق فثعح، الممدود، كالحلد أي! كالأديم، 
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ءيمثأؤيك ءؤ اممب لموو عغتثل اش عند ه نعزم توم مقت ؤإك ؤلا•' و
[.١٨٧ه ري( يث علتها إقما ثق »ّنسنها ون (لناعت 

أئرنمزنه:ؤتمإقلإأ؛ا يئٌمال: 
لالواين:اه[،ألثآزثأأثلإؤنه ؤأ؛ا البعث، ثني أي: وتمأةلإه -نال: د1و 
يصدقونلا يهم للخز يعملون، لا مهن العمل، ل ؤأشث\ؤةه 

الشجرهذا ثجر، من آكلون ]الواقرة:آها ؤلأتر0منثجرتي;ؤه واش~، —والعياذ 
طتن،مذ جدار حشتا، مؤ، باب حديد، مذ حاتم تقول؛ كإ رمرم، من نوعه 

ونميللشجر، بيال رفيه ^؛^٠ باكو، ثتنلمة نجر من( ثجأونج(رفيه وثن فقولهت 
سلحهلا ثلعه، لشدة درم،ا يترممه أكله إذا بافه— —والعياذ الإساذ لأف نمحوما؛ 

٠سمهوله 

الشجرهدا من اشلون يملوون إنم أي: لالواقرة:ٌآها الظؤزه  ١٣٠
يأكلونه،جوعهم لشدة لكن المنظر، كريه الرائحة، حبيتؤ من الشجر هذا اف 0ع 
قاوء تةثْ، عل اكلونه يم ماة، أكل وكا الخذزة، \ي\خ أكل كإ 
وبأيهمتعه' ييًقاد ولأ تجزمن . ثق من ^^^٠ ■مهقل؛ اشُ 

هدامذ ياكلون هم ل1يرامم:آا-لإاا، و وما مكاي ًكفي من آتزئ 
يملوواحض الأكل، عل حدا عظيم نثق ؤياتيهم منه، البطون ؤيملوون الشجر، 
العافثه.اش أل نالعذاب، ق اشد وهذا يكرهون، مما يطونهم 

فيشربونالشرب، إل حاجتهم اشتدُت، هدا، من يطومم ملووا إذا ذللثه نع 
يشربونالخار، الماء لالواس:؛ه[ هيو ؤمثثرٍث تعال؛ اممه مال ك،ا 
ءؤيع١مأبقوله: ا1اء هذا افه وصف ومحي طويله، مدم تغيثوا يأذ ثعد حار ماء من 



٢٦٧اىقاءاثلهساسزا 

ءئ،جل•ومال [ ٢٩لالك٠فته مئثما وساءت آلشناب نر^ا آلؤجوأ بسؤى دءآوَةلثهفي 
[.١٥]■محمد: ه \»ت،تاءءن خميعاسطع •آء ؤواثؤ\ 

أمعاءهم،مطع بملومم دحاك ؤإدا يسؤيرا، الوجوم من مربوْ إن هذا، فتاملوا، 
الهائمةالإبل قرب ت يعني ]الواو<ة:هها آنيوه ؤر؛• يقول• سدة، يشربونه ذللث، وْع 

شجرمن باهله~ "والعياذ بملومم فٍملوون القليل، الئيء يرؤتtا لا التي، ائات؛ إل 
الإبل•فرب أي• ائتوه ض، الحميم من ويقربون الرلوم، 

^؛٦١،فتملأ العطس، ئسديده اما يعي؛• هيثاءء جع أو هاتمة، ج ؤأإ؛يه 
للئ،ررما وملم-: آله وعل علنه اممه -صل الني عن المحح الحل>يثا يِفي وبملوما 

اشموثأثل الماء ثرد ااوحداؤها، ماء يمتلئ الذي وهوالبهلن بماوهارا، معها ولها، 
-ترتكاهانتجا«را؛.

الئاو•مى يإياؤم نجرف أف افن أسال 
المومشني؛بخلاف صافتهم، هذْ يحي،؛ [ ٥٦تالواست ه أتين بجم رقم ^^١ 

حننتلهم َكانت آلصلإأءنت ؤبجلؤأ ءامتؤأ أكن إن ؤ الفردوءست حنامت، صيافتهم فإن 
١[.• —٨ ١ تالكهف؛َ\٠ جوؤه عما لايغؤث فما أق^اارلأ 

•ه _y؛، ثأولأ حقبم' هس ؤ ت تعان، ينله ئفجر 
أحدلا أص وهذا ]الواس:م\ه[ .ثلقاصإ عؤ،تجل؛يال، ثم 

منسلوا إدا افه نع يشركون الذين المشركون حتى اممه، ض حالثنا وهوأف ينكره، 
مرة•ؤءتثط؛ققمهأول يعي: اممه، قالوا: 

وسلم؛(، ٢٢ ٤٣)رقم الأمار، من والدواب الناس شرب باب السائاة، كتاب الخارى؛ حرجه ا ا
فيأولكاباسة،رنم)آآيا(.



لتا«اتاك1باهمح ٢٦٨

)هلا(يمعزت هنا و)لولأ( ص؛، ثائ إ•ءادتكم ق أي! ثتذم0ه 
اذهواض~ مث؛ أول حالخهم بأن يصدقون ~وهم عاتهم الواجب لكن تصدقون، 

مئالأم اض م قادت الأول اش م القادر لأن الأم، ؛الخلق تصدقوا 
عثههأنوث نئن ثمين نز آذئ3 تدرأ الذي عغئجل؛ مال كإ أول، باك، 

[.٤٧]م: ^^نهماقأ٠٦لأمئه 
أساتصدقون ئه_لأ أي: مث؛، أول ؤءس إذن؛ 

قالحلق عل ثائر مث؛، أول الحلق عل القادر لأن ص؛؛ ثان نخالقكم ئعيدكم، 
\ن-\س

تاقززه:يرملؤتنال: 
ومافيهبقاؤنا، فيه وما وجودنا، لعافيه أمثالا— —بل مثلا تنال افه صرب ثم 

لالواس:اا0-ه التلين ثغن أم ءنلمودت7 ?وءأنتث ئتؤل م١ ؤأاز»يبم ممال: امت4تاءنا، 
افه؟ام نحلقونه أنتم هل ينقب، -نرج الإي ائ ٠^١ ص أجروف أي* ؛ ٥٩

الذ.يهو والراتس،، الصال ين من فيخؤج كنلقه، الدي هو عغتْل اممه الخواب: 
الرحم،ق ولائهلوره الني، هدا يوجد لا منحن حلق،، ثىبمد حلما الرحم ل بجلمه 

عجل.افب إل دللث، بل 
الخواب:ثلأنث،اتيا.آم >:أتثئتونثأ 

الموتداتقة نمس مكل بتكم، قصيناه أؤ،. ٦[ ٠ تالواقعةت دك^،آلموته ثدمثا 
الأُيياءحش بد، ولا الموت دائمه مس كل — والعدل الحي عل اجعلها "اللهم 

هآ-لثإدوك غثإ نق أيائ وماجثلن١ ؤ تنال: الله مال والؤتل، 
٢٣ءد أن ء 0 سمحن ءن ننا محنا م لالأنيا،:أ"ا[، 



٢٦٩اساءاثثساص|ا 

علقادرون تحن ثل أمثالكم، نبدل أن فيمتعتا يسبقنا أحد لا أي• لالواسة؛'ا"-اا"[ 
المائة،ثوم وذلائ، آحر، حلما ينشئتا اي! أمثالنا، تعال اممه يبدل وموف دللئ،، 

المائة.يوم وذلك، ٦[ ١ زالواقة: ه هيوف ي ا مق 
آلأؤكه!ؤمحلثدعنتآدألئثأآ فنال1 ملأ مسثر 

هالأول ألدثأةَ ]الواس:آا•[، ،^ ٥٦ؤوث1.يجئثاقأن تناذ: ئال 
الميم.من عغتْل اف وأحرجكم امهاذكلم، بطون ل نشاتم وأنكم 

عقلدليل وهذا وسعظون، تتذكرون ئهلأ ت أي [ ٦٢زالواقة: ه ئدمحن ؤءلأ 
أوليدأناكم ؤإدا مرة، اول بدأناكم إننا يقول! عثاد0، عل يعرصه عِيجل افب من 
مرة.ياق نعيكم ان عل دمسبوقيرن فلسنا مرة 

الممسبمر.عليهِفي سكلم أف أردنا ما إل نأق هنا ؤإل 



وق1ءاءاساباهمح ٢٧٠

الأسالآ

'ءاوالفضسوشالهس:١- 

4الطهم؟أم الناس، يعتزل هل الفتن، ومع عند المومن عل ماذانجب الثؤالت 
نحاوووأذ ينثر، اف الإسان فل قالواحب الفتن، حصلت، إدا ا"بموابح• 

أفعل محادوا دام ما الناس يعتزل أف لة قوز ولا امتهلخ، ما الفتن هذْ كسم، 
ألينتطع لا الرجل اة فرصنا لو نعم تخفيفها، أو الفتن، هذْ إزالة ذ يسهم 
الناس.يعتزل، أن الأول، فهنا ينسه، عل وتخشى القس، هدم يدائ 

)محصى•* ٠٠

-٢

آياتمذ ي محلاؤة والاحتفالأت الهاءات، افتتاح ل رأبجم ما الثوال: 
الحكيم؟اف كثاص،

ممهامثروعه، هل بل حا، باس لا الاحتفالأت هذ0 أف أرك، الخوام-حت 
فوائدتفيها نجري الاحتفالأيت، فهدم لغيرها، مثروعة 

-يدا.فثنزون حفظوا، الذين التلاميذ عل الئرور إدخال، أولا؛ 

مذأجللة الناس مع حث، الكريم، المرآي، تعظيم مظاهر من مظهر إنه ثانيا؛ 
رهّمحتفل أن 

،.والتعارفجهة، كل من الإخوة ينز إذهنجنث،بهالخفي ثالثا؛ 



٢٧١اااقاءاثوهساصتي 

وحمظه،القرآن، لثقل وبيان وتوجيهات، إرشادات من نحلو لا إيه رابعا؛ 
ثمإذ يأسا، -ها ثرى قلا محر، وفيها الواقع، ق لغثرها مقصودة فهي هدا، وعر 

ذكرناها.الي الفوائد هده من فيها تإ مهللوبة إنيا ثقل 
يمحأنه أصلا، له أم لا فهدا افِ، كثاص بتلاوة القاء افتاح لخمخأ أئا 

بالحمد،يمح وأف معل، ألا والأحسن يه، العائم جريت، لكن القرآن، مى بثيء 
مقال.من تيثز وما عئقجل اممه عل والثناء 

••محصى••

يانت،ودسمودكةسبه1أ

فيهاواحدة رأيتر الوات، أصحاب لعض ثآكون التحر الميدالية القوال! 
فقال؛اطه- -أعزكم المياه دوؤة إق -يا يدخل أنه صاحبها ويكرل اوحمن، عد اسم 

)باسمهكتب، الأحر والقيء المياه، دوية إل يدحل بثحصه كله الرحمن عبد إل 
قثيء محاك فهل الناس، ؤتطزها الشاؤع ق تسمهل ئي. الى الأوراق ق تعال( 

تعال(؟)باسمه 

انث،هل لكن صحيح، هدا الرحمن• هوعيد أحد كل إذ قوله؛ أولا؛ الحواب،؛ 
أوأف^٢، ٨٤١١هدا له قل اوحمن؟ عد ممابة صفة عل انث، هل اوحمن؟ عد اسملث، 

ولأبامحللة، حجة فهده إءراد-،؛ أو يحركان، منكلا ولت..تا ورجلين، رأتا لك 
حا،أًلأ:يقل ١^ أن شك لا ه خجة، أ٣ا يخفي لا نفثه ي إثcكال، 

واحدة._ مز، لا فالمخفيات محثة، تكون الداليان أف الغالب ولكن 
حرام؛تعال( ئا؛ة)باسمه أصلا لحور، فلا تعال( ىا؛ة)باسمه أط اش: 

يقول؛ربا وأبما الرحيم( الرحمن الثب )بنم القرآن المزآن، ِفي عا عدول لأما 



وقاءاتاكابا1سيح ٢٧٢

اثديىالأئمة مى أوإماما افب، أؤلماء من وليا يريد مشركا كاف من تعال® ارباممه 
فالفمثرإمام، أنه يرى الذي الإمام امم ؤيريد )باسمه( ؤيكتب أئمة أمم يعتقد 

يكتس،أحدا رأينا وما اممه(، )بنم يكتس، أف يالواحس، ب؛ن، مرحع له ليس هنا 
الدينُإ أئمتهم أو أولياءهم، أن يرون ربإ لأمم البيع؛ اهل إلا تعال( )باسمه 
يمرمعيصرحون ولا تعال،؛، راباسمه ؤيقولون! يأسإئهم هثت^تكون الكون، يدبرون 

أمئ٥.يتب؛ن لئلا الصْار؛ 

••هصى•*

امديو:^fيو^لآلآامءمايوىصJا ٤- 

الفيديو؟وكامثرا الفوتوغرافية بالألة الخصوير حكم ما الئؤال،ت 
كانث،الفيديوئتا،محلأ:شبجإذا كامرا وتصوير ^١^ الخراب 

العزضينظر فهدم الأوراق، عل ثكون اش بالكامثرا التصوير وأما مصلحه، هناك 
يهذاونت،، مضى كلمإ المصور، إل بالقز التمغ العرمحى كاف إدا التصوير، من 

لاه■
الملائكةدحوو يمع لأقة كور؛ لا ^١ الدكرى، اأئصود كال إدا وكيلك، 

أشبهه،ا،زظ وابعثه، كالرخصة للحاجة أثاوذاكاف للسن،، 
••©صق(♦•

صره؛فرعؤنأو 

فلأن،عن عغتثلحكايه اممه يال، ويقولت الأياتر من باية يستشهد من الثؤال،: 
حكمها؟ما كلمة)حكاية( كدا، أوعن مونى، أوعن فرعوف، أو 



٢٧٣ا1إاق1ءاثمساسز( 

كلامعن حكايه القرآن إف نقووت لا لأنتا مانع؛ فيها وليس بأس، لا ابواب* 
لآديرا؛ثةالعلياء وال وما يه، بأس محلا عنيه عى تمحكي أنه أما هوالمنؤع، هدا افب، 

وكدا.كذا تمحكي تعال الله محال الممسيرت كتب يقولو"ءاِذ، 
••©صى••

قتقرأ إنك ويال• المآمومين، أحد عليه اعترض مجد إمام هذا السؤال• 
مالإنه وقال؛ الماتحة، بعد محورة والعصز الظهر صلاة من الأحثرتئن الركعثم 

صحح؟هذا مهل للسنة• محالف إنه ونالوا! الثاح، يعص 
الركعىل بمزأ هل العناء فيها احتلف أله الملإْ الخراب! 

يمنا،لا انه أحمد الإمام مذهب، ق والمشهور لا؟ أم والعصر الظهر ق الأخرتئن 
قتادةأي حديث، مى الصحيحبمن ق بث، ما عل بناء فقتل، المانحة عل ويقتصر 

ولونووتتن، الكثاُب، بأم الأوك ل الفم Mلكف اليئ ذهئن»أة 
يطول،لأ م، ١^^١الأول ويهثول،إل الأيه، ؤينمعتا الكتانم، يأم الأحريمر الركعتين 

ا.الئحءا النفرزثكداي، ذنقذ/في الثانة، اوكتة ي، 
هال!)?.AK الخيري محعيد أب حديث، لأن يقرأ، أف بأس لا هال،! وبعضهم 

الثكعتنيق قيامه يحزريا والعصر، الفم 3، افه. رنول قيام يحرر راكنا 
ميزالأمَيي ي، تانة زلخززنا الثنية، تتريل الم ^١٤٠ ميز الم من الأولى 
ققيامه هدو عل العصر من الأولم، الرتجتن ةيامهٍفي وحزوثا دلك، من اشف 

ومنلمت(، ٧٧٦)رنم الكتاب، يفانحة الأحريثن ل يقرأ باب الأذان، كتاب ١لخارىت أحرجه )١( 
(.٤٥١)رنم والعصر، الظهر ل القراءة باب الصلاة، كتاب 



لق1ءاتاكابائتمح ٢٧٤

•دلكءرا؛ ثى اشف العفرعل مءمى ول القهر، من الأحرممن 
قدممن قمتهم الصحيحين، ِق والأول م1ّللم، به انفرد ا-ثديث هذا لكن 

يقرأأولاأنه ق صرح قتادة \لي حديث، إن أيصا! وقال شاد. هدا ت وقال، الأول 
التقديروليس واشحم؛ن، التقدير لمعنىI والحزر )حزرثا(، يقولت وهدا 

والتخمين

فلا.عليه يداوم أل أما أحيايا، يه دآس لا انه يفلهر والدي 
••هحمى•*

قيس:ؤسته ظل، بض ايأي الفان في الصلاة حمقم ٧- 
شمس؟ويعصه ظل، يعمه الذي اثكان ق الصلاة حكم ما الث^والت 
عراو الصلاة، سواءِق عته، منهي والظل الثمن ب؛ن الحلوس الخوام٠هت 

الغللأل،ق ورجلبم، الشمس ق —مثلا— رأساك وجعلت، لونمت،، حتى الصلاة، 
حتىيمتد، والظل تمحل، قائم أنلئ، قرصن لو لكن حمته، لمى فقد يالعكس، أو 

تتعمدلم لأنلث، قيه، ثيء لا انه اممه— ثاء —إل قالذلاهر والثمن، الفثل بين كنتن، 
والثمن.الظل يئن الحلومن 

••همي•*

حىااصفيقضاكارس:٨- 

المدارس؟ق التصفيق قضية ق الصحح المول ما السوالت 

(.٤٥٢رقم)والعصر، الظهر ق القراءة باب الصلاة، كتاب منيم• أحرجه 



٢٧٥الأق1ءاثيىثاساصق 

هناكليس لأنه يه؛ باس لا للطلاب تشجيعا الدارس ل الصفيق الحوابت 
اسن jhبالكفار، ظه محاك وبز الكراهة، عل ولا الحريم، م دلل 

الأن.هذا يفعلون 

لهوبموم يمب ررمن ت قال، أنه ثبت رروقد •' الباري فح حجرِوا ابن قال وقد 
أبوداود.وصله عمرو، بن حدينا من الحهاد كتاب ل معلقا تقدم ك،ا بمهم®، 

بعثرناا؛.سه من مثا ررليص ت أنس حدي، من الارمن.ي وعند 

يتبعهالدجال نمة ل ينعان بن الئواس حديث، من منلم عند ثبتا وقد 
ة.العليالوعليهم اليهود، 

خيثر.تيود كأنهم ت فقال ة العليالعليهم قوما رأى أنه أنمى حدي وق 
الطثنان،اممه. لرسول وصم، ت مرسل يسند محي ابن أحرجه يإ وعورمحى 

راهداثنب،لأثؤذَىئثة«.فقال: 
منالعليالة تكون الذي الومت، ق اليهود بقصة الاستدلال يملح ؤانمل 
المباح.عموم ق داخلا نمار الأنمنة، هذه ق ذلك ارثح وقد شعارهم، 
هزممحائر من يصثر وهل. المباحة، البدعة أمثلة ق السلام عبد ابن يكره وقد 

لثوم،يكون قد الثيء اف المقهاء، عليه سه كإ بالمروءة، الإحلال من تركه ممثر 
بالعكس*.ودنكه 

منفهذا الأناشيد، عند يصفقون كالذين اللهو، مميل عل معلمه مذ أما 
الممنؤع.اللهو 

.٢( ٧ ٤ / ١ حجر)٠ اش شحاممل ازري، فتح )١( 



لق1ءاتاسابالفمح ٢٧٦

بدعةهدا وأئد، أشد فهدا ونحوهم، كالهوفئة 5عأدا، يفعلونه ما وأما 
ؤوماَكانت عته اش مال الدي الخرام، البيت عند المثرين صلأْ ؤيثثه منكرة، 

افمعنى ليس لكذ لالأمال؛ْ'ا[ ه وصدئه مهقاء إلأ أليي، عند صثلامم 
 Iتأمرهم،ما لا، يمعلموه، أن نأمرهم أننا الهللأب،، لتشجع حائز؛ التصفيق إل مولنا

محَلأًاهم.
••هجمى•'

نح(صاصطس؛- ٩ 
وأنت،للثه، سيارة يوجئ كالدي _،؟ u;Jlالمنتهي؛التأجير حكم ما الئوالت 

سنوايت،ثلاُثؤ بعد ثم ؤيال، ثإنمئة تعطيه شهر وكل سنواُتج، ثلامث، لمدة تشتغل 
مملمكها.

متلثؤأستأجر يقول؛ معقولا! ليس هدا ثيء؟ا دون من تملكها الخوابرت 
معقولا؛ليس هدا المستأجر، يملكها أين <اثلامثج وبحد مهر، كل ؤيال بمئة ميارة 

أفيمكن لا وهى محائا، النهاية ق السيارة يعهليلثؤ الشركه أف ذللث، معنى لأل 
سلث1ا.

سنانثلايث، ويعد سنين، ثلايثج إل ريال بيئة سهر كل السيارة للثؤ أجنُتا 
مقابلالريال المئة لأن محاثا؛ جاءيت، المارة المهاية ق فصارينؤ إياها، أعطتلثج 
يقول:أذ يمكن لا لكن ينمل، أف يمي؛ لا وهدا فتكون نيا، انتفاعلث، 
مصاعمه،الأجرة كايت، إدا إلا للث،، تكون مضن ثلاث وبعد ييال، بمئة ثوجرك 
هوهدا الشهر، ق ؤيال بخمين لكانت، عيرهدا، من استأجرما لؤ انلث، بمعنى 
المزكي.



٢٧٧الااق1ءاثوقساممزا 

أنيضمن ولا قطعا، العادة مى أكثر أجره تدفع والآل كدللث،، كاف ؤإدا 
عم؛٧£،،أو صدام، أو باحتراق، يتلف هد ثل صنواتر، ثلامحث، إل تبقى السيارة 

وماالنصف نيادة شهر كل وحسرت غارما، المتاجر صار هدا حديثا ؤإدا 
امتقدت،.

مأمعحاأمحنى عل محانا، جاءمحتط البارة لأيا عائم؛ فان٠تا المارة، محقستنا ؤإن 
شيئا،سلوه ولم باره، الأحدوا قسعل، آحر نديي عن عجز إذا ثةولول! أمم 

?dJ؛.وهذا 

الناسأموال محصطادوا أذ والأموال الشركايت، أرمحاب، من حيلة هذْ فان لدللثا 
العكر•ذام 

لتاتحايلوا الدين هم فإمم اليهود؛ من جاءت والشراء البيع ل الحيل وأصل 
ره.ثمنها وأكلوا محاعوها ثم أدامحوها، الشحوم، علميهم حرمت 

يحثونالعاتإء، تمار هيئة أنطار تحت، الأن الماله فهده العملثة، الحهة من أما 
لمالأن حش لأمم الهائمة؛ الحلمسة ل فتوى اش~ ثاء ~إن فيها وسيصدرون فيها، 

منالفتوى تأق حتى المعاملة؛ هده ق ندحل هلا العاملة، هدْ تتم كيف يتصوروا 
الئيء.تمار هيئة 

(،٢٢٢٣)رمم ودكه، ياع ولا ائته شحم ذاب، لا محاب الميوع، كاب الخاوي: أخرجه :١( 
١(. ٥٨٢رقم)والأصنام، والخنزير والمنة الخمر بح تحريم محاب الماناة، كتاب ومنيم: 



لق1ءاتاكابالسوح ٢٧٨

ضوعسميثضرإس:- ١٠

لوجعل له، وم؛عاءت، بجمع الإحوة بعض ام وقمائتا، شخص الثوال! 
إليهبجل وهل جائر؟ العمل هدا فهل جارية، صدقة أنه عل حثري مئرؤع 

الثواب؟

أفالخدين، ق جاء كإ سك،، لا إليه ثصل اليت،، عن التصدق أما الخوابت 
أشإف افه وسول يا ممال! عنها، عائب وهو أمه توهيت لآ.بمنن عتاده بى سعد 

هإلهال،؛ ررثعم*؛. هال،! عنها؟ به ، lijU^Jj^ ئيء آيثعها عئها، عايب، وآنا لومتا 
عليهارصدهه ادماء1، حائطل أف أسهدك 

الصدقةمن أمقل الدعاء أل عل والدJل ٥^١، من أفصل الدعاع ولكن 
جاريه،صدمة إلامذثلاث! عمله امخ الإساذ مامت، ررإدا س: اللمل هزل لاليتا، 

أؤعلمبجخ،أؤونممبمعوق«رأ/
انهدكزُت، اش الهلريقة هده حيث، من أما اتت،، عن الصدقة حيث، من هدا 

لأ.بممحالصحاه لأل هدا؛ أرى فلا صدقه؛ ؤيكون عمار، وءئعاإهِفي لليتؤ تحئع 
حمحواونا وغثرهم، امحاء من الأمة عل حؤ لهم والدين العفناء من ش مات 

إذاالزملاء هزلاع مثل لأل الناس؛ عل ثؤ باب يفتح هدا ثم عنهم، ليتصدقوا 
أفمن أحي عيال أنا لاأنج، آنا لا، هاو،ت دأرع؛ا، ررهايت،، منهم؛ لواحد وقيل د؛وءوا، 
كدا.وفيلث، كدا، وفيك، كدا، فيلث، وقالوا• عليه، ثمعوا لفلان، أتمدى 

حائر،فهو أمي عن فه صدقة بتال أو أرضى قال،ت إذا باب الوصايا، كتاب اJخاريت أحرجه ( ١ ) 
(.٢٦ ٠٥رقم)ذلك، يضش لم وإ0 

(.١  ١٦١٠ ) رقم وفاته، بعد الثواب من الإنسان يلحق ما باب البايت،، كتاب منلم؛ أحرجه ( ٢) 



٢٧٩اىاق1ءاثدهساصزا 

حصلواالفلأنية الدرمة الله، ثاء ما ويمال! المإراة إل يودي ربا إنه ثالثا! 
مذاكأز دفعنا نحن لا، فيقال،! فعلتم؟ ماذا وأنتم زميلهم، ونفعوا ريال، ألم، مئة 
وأفول!عنها، غنى ق هم منة الناس يراِق أن وأخشى هدا، ارى فلا ألم،ا مثه 

وْععنه، ينهى لا اممه، وبع، بينه فيا مرا عنه مصيئ، الذي ■حعا~ النه "جزاكم أنتم 
له.تدعوافه أن عنه ثثصدى أن من افصل ونقول! نرمده، ذلك 

*•ؤصى•*

»نف؛الآنداو؟- ١١

الأيدال،اممه ثيء يوحد بأنه وأحعبي الصوفية، إل يميل هرم، ل النوال! 
فذكرممر ابن مسير كتاب، وقرأيت، وكذا؛ وكذا اممه، إذن بعد العالم 3، سهلزة لهم 

منزكاف الدارئ! ت-قاو نن زم؛ محل ررأبو فقال: الإسناد ذكرْ أثناء 3، 
الأبدال؟3، هوقولك، فا التن، أكنل ثم الادالءرا؛، 

افهأبدله واحد منهم ماُت، الذيذإدا هم فيل—خ~ اممه ~؛ارك الأبدال الخراب: 
الأبدال.من هذا ^^١، وموجها معئا الناص 3، يقوم تعال؛نيْ، 

الكونق ؤ يممرفاحدا أف يدعي 'كمن، الكون،3، بجنرفج أحدا اف أما 
نيممألتجتث> آذمأ ش ؤ تعال(! اطه مال أير، شركا ءغ؛؛ْل باممه مهومحشرك افب، مع 
غيهثاثم وما ؤ،ُامحرصرا ح؛* ألتتوت في• درو ٠ثماد ينمطمث• V دؤزأش نن 
له'هآذكث■ لس إلا ؛يمندءآ أقمعه تثع ولا طبمو. تن نثم لت يما شنك ين 

.[Yr-YY^]

(.٥٢٤)a/ كمر ابن تممير 



وق1ءاتال؛ابائذمح ٢٨٠

 Uأو الكرف، لإر أقطجإ محاك أف ذعرن الذين النوفية وس أ_(\
يتوبوا،أف وعلهم أم، شرك فهذا إإ الكون يدبرون أئمة محاك اف يدعون الذين 

ألنكثن س ثل ؤ تعال؛ افه ئال، •ءِإئجل اض هو الدبر ال يعلموا وأن 
أدييى أكث يبجح أكن ين وش وألاممكت ألثمع إتؤلئ أش وآمحي، 

ه.أممه مشركون وهم [ ٣١]يونس: ه أممه متموزن ألأم دتث ومن 
تبماةئرةع\قاممه من أوحاجة أحد، إل اثنلم احتاج إدا انه يزعم وبعضهم 

وهذاا ا فيعينه؟ قاتمة، بسرعة بعيد مكان من يأئ أف الأيداثا من بدلا يوفق فاض 
كدث

سمثلقد والشيهلان فهوشيطان، فلأن. أنا وقال! ثيء له تراءى أحد كاف ؤإف 
يعيدهثم عزمه، عشية محمله من رلومنهم ؛ الإسلام شيح قال ومد بالإنان، 

ا،ليقات،حاذى إذا عئرم ولا بثيابه، يذهبا بل شرعيا، حجا نح فلا ليلته، من 
والمروة،الصفا يعي؛؛ن ولا يهلوف؛الستا، ولا يمزذلمة، يقف، ولا يم، ولا 
مثرؤعبحج لتس وهدا للته، من يرجع ثم شابه، بعرفة يقف بل ابار، يرمي ولا 

القبلة®.غم ؤإل وضوء، بغثر ؤيصل ا•إثمحة، يأق هوكمن بل السلم؛ن، باتفاق 

سميةابن الإسلام كشح الأبدال فيها الأمه إف قالوا؛ الذين العلمإء ومراد 
قصدهمالئق، ضء من ثء؛ثمحا ممر، ان زكدلك ١^١^٢٢، لعقيدة اق 

حلمهوالعلم، والإرشاد بالتوحيه اممه لعباد يقوم ممن أحد مايث، إدا الذين بالأيدال 
محه.صارثدلأ أي؛ ٤^٥، 

(.١٧١تيمية)ص: ابن الإسلام لشخ الشيطان، وأولياء الرخمان أولياء بض القرنان )١( 
(.١٣٢الوامطية)ص:العقدة )٢( 



٢٨١القاءاثلهساسق 

سوسضمنائضص|ضإزاص؛- ١٢
ادكر؟اإزالة سموع\0يوظبكوئ1ب 

النكرلوكاف حص المني، عن ينهاهم أل أجو ثى بجلس، نعم ا"بمواب'ن 
أووهووهوعنده، النكر 1ويإا كم، تثتدا، إلا المنكر الإنسان يزيل كم، إذ موجودا، 

إنكارْ،عل ساكتا المني، عل لهم ^١ جلس إدا لكن بمدإ من عنه ؤينهى له، عالم 
ثهومثلهم•

انقمواافه، اموا حاعة، يا ؤيهونات معهم، مجلي —مثلا— غناء النكر فلوكان 
ؤيركهم.فلمم يوقموْ، لم نإدا هوالهللوبط، فهذا أوقفوْ، فإذا الغناء، هذا 

ةحلهناك وكان مرة، حاء وهوأنه الجل،، طله لبعض ا موقفحديث، وقد 
لأنهالدعوة، من وهده استفدنا؟ ماذا ذلاث،ت بعد لهم يال أكملوا، اذ ويعد أعان، 

ايجلس.هذا ق حتز لا أنه لهم ية؛، أل يريد 
*•ؤصى••

ض(وراض(نجضرةامس:- ١٣
آلآج؛تن4ؤُا وين ألأرمحث. ين يلد ؤ ت عجل افه يول بتن المرى ما الثؤالت 
١^^® ^١'^ ج اهزى: الأنة ول ]هماسما-؛ا[ 

]الواقة:بم'آ-•؛[؟

أواألأوين ين يئن ؤ فالثابقونت الث1بقين، ق الأول أف المنى الخوامب،ت 
اليم^ن،أصحاب، والثانية الدين، صعفط الونت، تمادى كلنا لأته ألآ->ؤراه؛ نن ويل 
وهزلأم.هؤلاء من خماعة فيهم صاريت، السابمان، من مرتبه أقل وهم 



لق1ءاتااابابالسوح ٢٨٢

يعنى;]الواقة:ٌآا[ ه الأوين ممدين ؤ لكن• أوكتثرْ، قليلة، الطائفة، هي والثلة 
قوله:بدليل ممزة، 

••)محصى••

الإسراءوامحواجينؤحايوسوو.وجيء:" ١٤
ذلكلكف وهل المنام؟ ق أم الثظة لب والمعراج الأمراء كان هل الثؤال: 

يجسده؟أم دئوحه 
ؤسبمسثاو: النه لأف مناما؛ لا يقظه، ببدنه كان والمعراج الأمراء اُبمواب،• 

أحبمرهملعا قريئا إف ثم عبده، بروح يقل: ولم ؛١[ ^٠١١١١٠]ه قلا يمجدهء أمئ آلإكا 
افمآكه لب وأنش يمكن كيف وقالوا: ذلك، أنكروا الإسراء ليلة صباح . النم؟ 
مامناما كال ولو لا هذا الليلة؟ نمس ؤب وترجمر اقدس، محت إل تحل 

تتقثسوليت اليمظة، ؤ؟ محصل لا أفلماء يرى النائم أن يعرفون لأنبمم أنكروْ؛ 
الجم:مونه ؤب تعال اممه هال، ممد المعراج، ؤ، يقال وكدللث، نيا، يعرف بل النامامت،، 

إلاهد اذ ه أئيئ ءن بلا محبما ه مكا وما صاجم٠ءؤ ثل ما ه هنئ إدا 
ممألآؤآلآء0يمَُظ

يعكب:١[ • ~ تادجمت١ أثميه دآ ثدوء شكةلق أه أزأدق مسه؛ا ؛اب ، ١١٥اوأئدق 
محهامح١لأإدالكلبالروحوابمد•٤^^٣، اوئوو 

*•ؤصى••

١٥-

معناها؟ما طثلهاه ٥،^ ^٥١,^ ان: الإئئون؛ ؤب عكقل افه هولب ل الئؤال: 



٢٨٢اثق1ءاثىهساممزا 

ظلدثا كثإ لأنه بعيدة، ليت، عليهم، دانية الشجر ظلال، بأن الخوايح؛ 
وأ؛ند.ائزف الظل صار الشجر 

ست،زلا شنز، فيها بز )رزاقة الفتاوى: ل الإنلأم شيح قال، وقد 
ؤاuهالمش، مل من يظهن سور زالغشة البخزْ تعزف لكن نيار، ولا ليل، ولا 

أم«م.
القش.نحو فانك قمر، ولا شمس، هناك يكن لم لن فحتى 

••ؤصى•*

نياص1زات،وئث؛وئنيإصس:- ١٦
رأواقإدا المذكر، إنكار ل التذلاهراتا جواز يرى بمن بلادنا ل ابتلينا الئؤال،: 

بمتللهم يسمح الأمر ولآ أف وبمثجوف بتظاهرة، وقاموا نحمعوا، معينا منكرا 
لأمور؟١ هده 

لأثرب فخ هز تل _، بلا تفيد لا التظاهرات، إف أولا: الخراب،: 
شرق،ترق، اش الأم وعل الدكاكئن، عل و ربا الأفواج فهدم والموصى، 

أحيائا،اء نفيها تكون زربا وال،كهل، المردان الشباب، اخنلاط؛٠٢٧ فيها ؟كوف زربا 
ولامحرفيها.فهيئنكر، 

علالحصول يمكن لا الغرية النصرانية البلاد بنص أو ل ذكروا ولكن 
الخصومةيفحموا اذ أرادوا إدا والغربيون والنصارى إلا؛التذلاهرا'ته، الخن 

يصلزلا بأتا، -٦١ يرون زلا كفار، بلاد وهده متعملأ، كاف هإدا تذلاهروا، 

صرعاكاوى)إ/آام•



لق1ءاتااسبالسوح ٢٨٤

كِفي1ز، ب فأرجوألأ؟5ول خدا، إلا طهم إل اسون أو طه، إل البأ 
تحوز.زلا أبجا:ننام، فأرى الإنلامئث، البلاد 

فيهاما نع حا ياذن أنه حما~ فلتا كإ كان ~إن ا-اءكام بعض من وأتعجس، 
يعلهإدا أمنا يريد الحكام بعض يكون ربإ نعم منها، ئائده لا إذ الموصى، من 

يتظاهر،أن فيأذن العرب، ونحاي العرب، وهويداهن — —مثلا العزب انتقدْ 
أوكذا، ؤيريدون تظاهروا، الشاو_،، إل انفلروا لالعر؛يينت يقول، حتى 

أكثز،مصالحها هل فيها، فينظر يؤوa\.< وميله تكون ربإ فهد0 كذا، يريدون ولا 
نمامدها؟أم 

فليستظاهرة، __، أنيالت، قد حصالت،، التي المكرايت، بحض هناك كان ؤإن 
الثانية.الرة صزمحتإ المرة، هذه معمت، إذ أكثر، ففبمزرها دائإ، تنع أما هذا محنى 

••هسمى♦•

السائق؛رجل قطع ٠ شهايداسألي ئيطع ^ ٧١القبمة -  ١٧
فأكثر،■؟نآ ثمن ؤ، مجي ت الفقهاء مال الثارق،، يد مطع مرومحل من السؤالت 

يدفيها تقطع التي القيمه ما الحاصر الوقت ول فأكثر، دينار رع 3، مالات وبعضهم 
الثارق؟

يض،تجدا، قلين( وهو الدهب، مذ مثقال رع يعني؛ دينار، ريع الحو>ابت 
منالمثقال رع اوتح( يكز الدهك،؛ أهل فيسأل الإسلام— —دينار مثقال الدينار 

■^؛_ؤيالاهمذ يعز،ت اللمح؟ 
لأففقهل؛ الميم نلهر يعني،• العرقوب، نص من فتقطع الثارق(، رجل أما 



٢٨٥اره1ءاثلثساممنتي 

صارت^، ٥٥لو لأنه المثى، ق الثارق لتصزر قئ فلو سقى، أل بد لا العتب 
العم،.نفس من ؤيقطع العم،، فسقى نميرة، اكلوعة الرجل 

••هصى••

اتبيغعلى وخنلإىاأ|دنو ٠ اشاب بمدبلؤغ اثقاد،ة الأ«واو زكاة حكم - ١٨

نبيلعل ،، JIUآلاف عثرْ تقريبا نصابه وباغ مال، عندْ رجل ت السؤال، 
—مثلأحرى آلاف عثرة تهريبا المال من مبلغ أتام رمضان وق محرم، أول ف؛، المثال 

الحمحنمار ا-ثول(، وحال أحرى، آلأنا عنزة الحجة ذي ق وأيصا وريثا—، 
عزالأول؟^محن،أم عن ^J؛>/، 

^^زةالأولسمحافى>م،إذالحاءَي
جاءتإدا الحجة ذي والتي،ِفي رمضاف، ل يزكيها رمضاف 3، ملكها والتي يزكيها، 

تعجيلاؤيكون ذللثؤ، فله ال٠مم، ْع حميعا يرلإها أل أحب ثإل يزكيها، الحجة ذو 
باس.قلا واحدا، طرينا ماله زكاة ث،5ول أف لأجل 

*•ؤصى••

كابماتاشاديات«واهارممٌاأ- ١٩
وقبملالتجاينة، الحلان بعص تعلنها اش المسامات حكم ما الئوال• 

فيها؟الثاركة حكم وما وغيرها؟ السيارات مثل ابقامت، مفيها 

بثرًلتن•7بما بأُم، لا ابواب■ 
التجر.هدا ق الش ؛ ٠٣١عل الأسعار ترفع أًلأ الأزل: الشرط 



لق1ءاتال1بائفمح ٢٨٦

كلعل محميشرب يعي• ُالساعة، عرض له المسأري يكوف أف ت الساق الشرط 
حاب•

يشتريوبا لأله محوو؛ لا يهدا الخائنة، أجل مى إلا يشرى لا كاف إدا أما 
أممية،ثلأبجليالخامْ/

بمثتيتشتري ربا لأنك كبوز؛ فلا ابقة، المأجل َن اثميش إدا ذأدّ-ا 
الأن،البنزين مثل حما، متثري كنث، إدا أما ثتجح، ولا ، ;^lJأوثلاثمئة ريال، 

لألالحهله؛ هذْ واحترj£، واحل، سهره والبنزين الخائزة وصع ١^٥^ فصاحبإ 
غانتا،دكول أف إما الأن لأنلث، يه؛ بأس لا وهدا حامزا، لمت، فانت، حائزة، فيها 
ساأا،بزهناكقار.ؤإق 

حائزة،فيها الألبان علب بعص أف سممت، مثل،ا الثراء، تريد لا لوكئث، لكن 
الأوض؛ق ريمها ثم أكؤ، أو كرتونة، مئة يشترون الناس بنص أف وسمعث 

فهدالأكولالحائزة، فيها اق ٤ضلماللاقة لخل 
أكثز،بثمن ميثتري ٥^١ لأف غور؛ لا هإثه السعر، التاحر لوذغ وكيلك 

غارتا.غاوا،وإما فيكوزإثا 

شرمحلن.■هناك أن المهم 

الئوق.الممِفي كسائر الساإعة قيمة ثآكوف أف الأول،ت 
الحائزة.لألحل لا لحالحة، الإنائ أل:محي اش: 



٢٨٧القاءاثثسالأتي 

ضإداكاوممسصاضراصإا!- ٢٠
الخورمن عدد للرجل يكون منها~ يإياكم اممه "جعلني اؤة الئوالتِفي 

تزوجتقد الروجه تكون وربا زوجته؟ إل محي فمتى إليهن، مضي العتن، 
نجلس؟من ئبع الأحر، تلو الواحد فات رحل، مى أكثز 

مفيز إذن امرأة، أهاب إذا يغتسل لا الخة ي الرجل لكن إذا الخراب: 
والخورشاء، متى زوجته إل فيمفي الزوجامحت،، بين يقسم أن عليه تحب فلا منم، 
غرة.فلسست،هناك ولنثعارزوجته، متىثاء، العين 

ألخنثهاونحتائ سها، هؤ قاما الخة، أنل مذ ولكنا اقين، تزوجت إذا أثا 
حلما.

يكونوهو زوجها، مع تجلس فإنما الرجل، ومات رجلا، تزوجتا ؤإذا 
أحئ.زوجات وله زوجها، 

••ؤصق(•*

ضالآهماوساسمةواسبماءوسها:- ٢١

يمومت،،لا الديان ا-ادمعة خهلس، ق والأئمة الوعاظ. كشرمذ النوال،؛ 
:الشاعرر هول يدكر وحتى تدان، ثدين كا ثلمث،، ما وافعل 

دره»االبربع يريى أهله ز يرمم بألمي لوم ِفي برن نس 
مئه-أمحإزرة زر الشرعية! القاعدة مع الأهوال هنأه مغ فهل 

[؟١٦٤]آلأنمام: 

ب.بلا ٤( ٤ ٠ لاوفار؛ني)آ/ الأداب، مطومة ثرح ق الأزب غذاء ق المت :١( 



وق1«اوااسوااممنؤح ٢٨٨

أووا-ثظب،من نثاتغم ود0 فتيم يرثوا ارلأ حديث.' وزد لكن لا، الحواب! 
ثوممن هدا ٠؛٤ون ؛• ساؤهم®رمريئ رثوا هلأن ثني إ0 نثاوثم، ثمم وعموا 

اوجلعلمح٠
الثماء.هدا ينتهي هنا ؤإل 

••وصق(ا

Iرقم )الغيلانٍات(، الفوائد ق الزان، •مدؤي*" بن أبوبكر أحرجه '( 



٢٨٩اثلق1ءادوابءساسزا 

اساداسساس

-تء-
و1صحابه،آبه وعق محمد، ثبثا عل وسلم افه وصل العالتن، وب طه الخمد 
أماثني:الدين، ُإحانإلثنم ومدينهم 
الفتؤح(،الباب، ب—)لقاء المعروقة اللمهاءات من الثتبن بعد الرابع هواللماء يهدا 

عامالمحزم شهر من ثالعثزوJ الثايع ص الخميس وهدا خميس، يوم سوم الذي 

^نأياuضنحرةامات٠ؤ؟
عئؤثل.اطه كتامح، مسر مى النائم به جزت بإ النماء هذا نبدأ 

ننظؤ ؤ تعال: اطه هول عند وقفنا الماصى لدرس اق 
الدخانأنه ذللث، بعد لنا وتبين الدخان، من اللهبط فوق يكون ما إنه وقلنا: 

هعر دومحلا ^لأ بأنه؛ اممه وصفه ويد الدخان، هو المحص، 
المتفلر؛لخنن أي: ه الظلال، ق الشأن هو ي ناريه ولا لالواقة:أأ[، 

.العافه— ، ٧٥١أل —نغتتث0 حار منظزْ، كريه دحان لأئة 

ئاسثنيتئال: 

ءتثألررعو0هآم ت١سرزثمهمT ءمبجث. ما تنال؛ يوله انتهيناإل 
بالحريثإ،ررعونه الذي عن بالبعث المكذبون أير-ا أمحبروق أي• [ ٦٤تالواتعة؛ُا1— 

أنتبل الجواب؛ آلق;عوثه؟ ءس وأم الخب بعد زرعا محرجونه الذين أنتم هل 



اق1ءاتااباواالفتوح

أئنوة :هذؤهؤ•' هال كإ زرعا، يكول حى تنبته— ت —أي ثزرعه الذي أنت رثنا، يا 
يكوفحش ا-لءبة هذه يملق أف ينقلع أحذ هلا [ ٩٥]الأنعام; ه وآومحل آثب هاِفي 

عغتْل.افه إلا ثحلة، ثكوف حش النواة هذه ولا ورعه، 

ؤوذثهممنةمما<:تنيشك-تال: 
نشاءررلو عِق؛ثلت يمل ولم ]الواءعة;هآ'[ غلنماه لجثلكه نثآء تعال؛ هال 

وتتعلقزرعا، ؤيكون §مج، أل بعل ت يعنى حْلماه قال! بل تخرجه(( لز 
لأنوالأسف؛ للحزن صثا ؟كون ما أشد وهذا حهلام1، تعال اممه محعله المموس، به 

عليهالله سلط ثم زرعا، وصار حؤج، لإدا النفوس، يه تتعلق لا عقرج أل ميل الميء 
حنزة.ههوأقد منه، قائده لا محلونا— —أي! فكان آهه، 

يدهبواأن وتريدون بالكلام، ثفكرون ت يعني [ ٦٥]الواق>ة;
الذيالنبع بهذا العرم لحمنا أي؛ [ ٦٦]الواس: ؤإيا فتقولوا! عنكم، الخزن 
هذاحرمنا أي؛ ]ااوائعة؛م؛آ[ وكمحن؛مؤيؤياه فتمولون؛ تستأنمون، ثم حءلاما، صار 

هثمدناه.حهلاما، وصار الزؤغ، 
فقال؛الناء، وهى الحياة، مادة هي أحرى، مادة عَهقلإل الله انتقل ثم 

منحلمه؟ الذي من عنه، أح؛روق يحني،؛ [ ٦٨لالواقُة؛دئ/يونيم آئى ؤأرءيت>آلماء 
بلالحواب؛ [؟ ٦٩]الواقأة: ثيآلمنيؤآم أننلثمأ ؤؤءأنم أوحيه؟ الن>ي 

السحابمن أي؛ المزن، من يشربونه الني الماء أنزلتم أنتم هل يمي■ ربما، يا أئ—، 
عدراثافيبقى السحاب، مى ينزل لأنه عئؤثل اممه هو الحواب؛ ه؟ آلمزأوث محن وم 

فيستنخزجالأزض، ق ينابيع تعال اممه ينلكه الأرض رعف وما الأرض، ِؤ، 
"من١^ مى ثئربه الذ-ي الماء فأصل العيون، من ويجري الأبار، من بالألأت 



٢٩١اسهالوابءسائاتتي 

الناسواحتاج وغار، الماء يل الخهات، بعض ل المطر محل إذا ولذللث، السحاب— 
إوام•

دثاثيلئتثمحا،اه:مال! مسبمرضله 

الطعم،كريه ماؤا جعلناه أي! ]الواسة:>م\[ لبماثاه جعقث ؤلودثآُ تعال؛ مال 
ساءررلو يمل! ولب دتا.ثاه، جعتتذ ئثآء م يقول! وهتا يئرب، أف يمكن لا 

ولكسالعين، رأي امء إل يئظرون كومم لأن إنزاله١١؛ ءرمثعنا أو! لعورناهاا 
سحداهمأف عغ؛ْلريي واض موجودا، ؟كن لولم ها حنرْ اشد قربه، يمكنهم لا 
ضؤإِثهظولأ ؛تاثا -أجثلثث يثا؛ م ثقوبهم■' حنرة ل ثي؛ أعفلم هو با 

ائعامكونه وعل المزن، مى إنزاله عل عغئجل افه سكرون مهلا أي^ لالوائعةت"ي[ 
الهصم.نرح الطعم، لديد عدبا 

ٌمحآثارالإ،محنهتمموصسالت 
النار——وهو والشراب الطعام به بملح ثالث، أمر إل تعال افه انتقل مم 

أرث؛رةآ ؤنؤئني1ألإ يومدون! ]الواقة:اي[أي! مئوزه اؤأرءبمرآتارأفي فهال،! 
رثتا.يا أئش بل الخواب! لالواقة:آي[ ه لثغثمتت آض 

يميعمم معروماِفي ؟كول وويإ الحجاز، ق منروف هوشجر النارت شجر 
المإثة،ْع يقدح أوبثيء بالمرو، صيب إذا خاصية له الشجر هدا والغفار(، رالمرخ 
نائ،شجر كل ِفي المثل! ق يمال ولهدا تن/ف وهو منه، يومئ نارا، اشتعل 

صارأعظمها.يعني! ٠. والعمارر المرخ واستنجد 
مرخ.ماد٥ت العرب، لمان ( ١ ) 



لق1ءاتاسالةمح ٢٩٢

ماتونتفع مياهنا، ونثخن طعامنا، عليها ويطبخ نوقدها، الي الثار هده 
زبما.يا أنث، ثل الخوابخ: [ ٧٢]الواقُ؛ن: ه ألتنثثوث أرقن ثم؛؛آ 

دونثئاِمينه:كص ثن ؤ تعال: تنيرينله 
مع— الأحرة ~نار بالثار ثدكر لالواست'أي[ ه دن جعلثها تخن ؤ تعال؛ محال 

كثها؛الدنيا نار عل ا، حزءااار وسين( سنعة الدثنا ثار عل ررفصلتؤ الأجنة نار أف 
الحرارة.الشديدة الحارة النيران مى فيها ثإ 

ُالتدفتة،يالثار، يتمتعون افرين، للمأي• آ ٧٣لالوان*ة؛ّشموينه ؤؤوبمت؛عا 
يستدلونالناس كان ةريسا~ ويت، ~وإل الوئت، دللئ، ل لأنه اثكان؛ عل والدلالة 

الدلالةل ١!^ ؤمحوب، الئاو، مدى ئزتقع نكان عل بنارثفئوما الأمكة عل 
ذماءوفيأحاها ^يهامح،واقاكالخن

اثنكف*ظؤفيزبى وإنضخنالأمساةده 
به.الناس ت١تدي جبل أي؛ 

ه•آلعظبميِ رأى آسر مئ ؤ تعال؛ ينله ثلهر 
حذاعغئجل اش مثح أي: ٧[ ٤ ]الواق>ةت ه آلعظييِ رتك لأسر ميخ ؤ تعال: قال 

مصكل عن يتزْ تعال الله أف معناه والتسبيح العظيم، ريي سبحان فقل؛ الأمم، 
وعيسه،مءس كل من رب يا انزهلثه إي فالمعنى: ^! ٥١سبحال قلث،: ءإدا وعيسه، 
ذوالظةاتالغة.أي: ه ولقب وقوله: 

ومنلم؛(، ٣٠٩٢)رقم وأما النار، صفة '—، Ijالخلق، بدء كتاب، الخاركه• أحرجه [ ١١
(.٢٨٤٣)رنم جهنم، نار حر شدة ق ؛اب، وأهلها، نعيمها وصفة الخة كتاب 

٦(.لالمرد)م والأدب، اللغة j الكامل )٢( 



٢٩٣الاةاءااراوعساسزا 

ه.'افب وتول ثال [، ٧٤]الواقُة; آثتظيوه رك أرّءِ ت يزلت، لنا 
رراجعلوهاهال: [، ١ ]الأمل: ه  ٠٣١ته أنن بلمي يزلث، قلتا ،، ١٣٤^^

ِفينيويم،<م.
تنتحضرأف العظيم، ربأ ثحاو وهال! يصل لكف إدا للإنسان يبغي ؤلهدا 

هآهتظيم ره أسمِ 3نوهت ِفي اش أم ه ، ٧٥١وتول وأم افٌ، أص 
بتنبجمع حتى رآكوعأؤمُ، ل ®اجعلوها ^^٠^ 3، ه الرسول وأم لالواس:أ؟[، 
•هن'قو.وظ الاله لرشول والنابعة ه، الإحلاص 

الكريمة.الآياُت، هدم مسثر ا1وجزق الكلام هدا يتتهي هثا ثإل 
*•)3^0••

وسجودْ،ركومه ل الرجل بمول، ما باب الفلاة، كتاب وأبوداود: (، ١  ٠٥-)٤/ أحم، خرجه أ١ 
والجود،الركؤع ق التسح باب فيها، والسنة الفلاة إتاعة كتاب ماجه• وابن (، ٨٦٩)رنم 

(.٨٨٧رقم)



لق1ءاواااباباالذمح ٢٩٤

امحسإة

س1ذأنالأنصلإهمسالآس1ء؟١- 
الأفضلاماك وهل والشهداء؟ الأمحاء أجماد -أكل الأزض ثل ايئزال: 

اتْينأمابر؟
أمهلمذ ®إن ه الني عن دلك صح الأساة، لحوم لأكز لا لا، الحواب،ت 

مأمحزواالصنم4، وفيه الممحه، وفيه محيص، وفيه ادم، حلى يه الخمعة، أي1مفلمثوم 
وكمحافب، وموو يا قالوات ماوث عل*. مموصه ضلاظب لإو فه، الصلاة من ثل 
حرموجل عر الاه ارإث صاو؛ دليثا~؟ —مولول! ارمثر وهد عثك صلائنا ض يم 

لأنضأجمادانياءا(راا.
شيئا،متهم لأكل لا الأرض لأن يجزم الذين فهم بالأيياء، خاصة وهذه 
تماما.ماتوا ك،ا تمزق ثنني:إمم 

بعضهم؛الأرض لأكل لا قد فهؤلاء والصالحون، والصديقون الشهداء أما 
أسفل-وهو: ١^٢، قيئ، آلا نقى زلا لأكلهي، أنما ظلأصل وإلأ ي، 

الأرض،لأكلها لا اض~ بإدن — هده أوأهل، ، ١^١٠تشبه ~حررْ~ لحبه فيه الدسب،" 
افهولأن الحديث،؛ بدللث، جاء كإ التعث،، ق إحيائها عند للأجساد بدرة وتبقى 

واكسائيت(، ١٠٤٧رقم)الخمعة، وليلة الخمعة يوم نضل باب، الصلاة، كتاب أبوداولت أحر-بم )١( 
إقامةكتاب ت ماجه وابن ١(،  ٣٧رنم)٤ الحمعة، يوم اهم،. عل، الصلاة إكثار باب الخععة، كتاب 

(.١٦٢٠٧رقم)نيا،؛ابونضلابمة،رنم)هح-أ(،بم)أ/خ(، الفلاة 
زمرا،[؛ ١٨لالنات\ما.جاه ئثأمن ألنور ن ~ني *نم ؤ ياب القرآن، بر تقكتاب البخاري• أخرجه )٢( 

٢(. ٩٥٥رقم)الفخض، بض ما باب الثامة، وأشراط الفتن كاب وئنلم: ٤(،  ٩٣٥رقم)



٢٩٥الاقاءارراوءساسزا 

يئ؛يءلم نإف الإسال، ظى أف عل قادو مهو ؤإلأ ستا، ثيء لغل جعل تعال 
منالمحالحين أو أوالشهداء، المحي بعض يوجد ئد لكذ الأول، جسيم من 

لأ-اكاوهمالآشمئلم.
عنتزة~~يعتي البلدة هدأ هل محعلوا أف أوادوا لنا أمم الئاس بعض حدثتي 

يابسا،القبر صاحب فوجدوا قبر، عل فوقعوا الخيار، أماس لأجل حمروا سورا، 
ممحموعهمحاه كانت، لخسته حتى ثيء، منه يممد ولم وهويائس، الأرض، أكلتته كمنه 

يوجدلا محليبه، راتحه عليهم وداحت< اقمحل، تتلز عثه، كانت، ما عل ذكانت، بالحناء، 
الؤحنعد ين اممب عد التلد ق الوين، دللئ، ق القاصى وكان ١^^١، ق ممر لها 

القضيةوقالوات الشح، إل فاتوا الريع(، )الروض عل حاثيه له الذي ^٥٢٥ باطن، 
سقله؟أم حاله، عق آنردْ نمحمغ، فعاذا المبر، هدا عل ووهنتا حمزنا، ؤإننا وكدا، كذا 

أدرى-لا أمامه من او حلفه، من الثوز ينطموا وأف حاله، عل ولوه اذ فأمنهم 
يرأنالأزضفنَ^ألكأحاد:ضاهم.

ا"إ؛مأملميبد،•تواءمي لمرْ، الإساثهما والمهمكلائهم،أل؟5وو 
مبورهم•المشنِفي من ؤإياكم بحعلض أف افه أنأل 

السواكلئ، يمهل يعني؛ ار؟ باليأم الواك هل الثابير؛ الئوال، أما 
لأفالأذى؛ جاس، معلبا ار بالييمسلئج إنه قال؛ مذ العلناء مذ ار؟ باليأم 

مرصاهللثم مطهره ءالئواك هال،؛ انه ه الني عن جاء كنا الم؛إ، يطهر السواك 
ي}

الطهارةكتاب ماجه! وابن )٥(، رقم السواك، ق الترغيب باب الطهارة، كتاب المابي: خرجه أا 
(*٢٨٩رنم)السواك، باب وسننها، 



_tlu_uULA) ٢٩٦

الاستنجاءأف كإ بالثسرى، مكون للأذى، إزالة السواك أف هدا ومعنى مالوا؛ 
ياليسري.والاصسثثار والأمتماربالسرى، ياليسري، 

لهابميم أف يتثعي والسنة سنة، السواك لأف بل مال؛ مذ ؤمنهم 
هومحن.قال! من ؤمنهم ياليمن٠ مكون اليمن، 

محر.باليسار، باليمين، ت أقوال ثلاثه ذكرنا 

الثمشلهير سوك ؤإن ماليم؛ن، للسنه سوك إن فقال؛ يصل؛ من ؤمنهم 
فإنهمثلا، الكون لطول الق، رائحة لطهور افإك كاف إذا يعني: فبالبمار، 

وأرادالمتّحد، إل أش ثم واستاك، توصأ، كزجل للثنة؛ كاف ؤإدا باليسار، ؟كون 
باب،بن ولتس السنة باب، بذ للصلاة السواك فهنا قريّ_،، رمن ِفى يصلا أف 

واسع.هدا ق والأمر د؟كون التطهير، 
صتغهوإدا هل الصلأةت إل بموم متى خذهإنئث العاتإء اختلاف هدا ؤيشبه 

إذاأم الئلأة؟ قانت مذ قال: إذا أم الئلأة؟ م ص قال: إذا أم الإقامة؟ ل المزذف 
أمإذاكؤالإما؛؟الإقامة؟ من انتهى 

ذح-»زمحأزىذلالث،زا;يثا،إذاقاتالثلأة«را؛.ماو 
الصلاة،عل حلا قوله: أوعند الإقامة، ا،لوذنلب متع حض مام إدا بمعتى: 

الإحرام؛محبيرة عند أو الإقامة، انتهاء عند أو الصلاة، يامت، مد قوله: عند أو 
يتأخر.ملأ الإحرام، ثكسيزة موثه الأ المهم وامع، هذا ل فالأمر 

••ؤصء(••

(.٤١٥رقم ، ١  ٦٢/ مصعب)١ ش رواية وطأمالك، *ا 



٢٩٧الهاءادوابءساىتتي 

السفو:لي اثْتلأة الأذكارس •ضوهية ٢- 
الثفر؟امحضثِفي الأذلكربمد الثوال: 

أحلكمأة الأٍنل ِلأو الثثر؛ j ثنئط لا ١^٠ يمد الأذلكر 
آلهوعل عليه الله ~صل الثى أف عل ليل ولا بديل، إلا الإقامة كأحكام الثمر 

عبتعالئلأة كانت ٦^١ باتة، فهي نام، إذا الئلأة اضَبمد يكر لا كاف وسلإ- 
ذيللأِفياو،زلأوالإئامة.

••©صى•*

املإو؛يبلهاايقيص.وقإويواسلأةواءهأومض٣- 

صلمإالشمس فيها ثغيب لا التي البلدان ق القاعدة مي ما الثؤال،ت 
فإيمصر، أو النهار، عليه يهلول، وقد الهلائرة، ق نفر يكونِق أو الئنه، من حلويلة 

ا.اثالأت؟هيج ق أوللئصل للهبمائم، القاءد٥ هي 
نحز،أو طال، زالبجاث، فإنه4لإالثل محاكوjو٤آائ، كان  ١٣الخراب:؛

ليلا،الليل اع^ ساعة، عشرون والنهاو ساعايتج، أرع الليل أف فرض لو حتى 
■_>؛،بمدئ فانه الئطثة، كاياطق ومات، ليل هناك ؟كذ لإ إذا زأثا مازا، واكهاز 

مىألآ.تص ألتل دؤ يبس ؤ->ئ الصيام: ق تعال فوله عموم له فيدل، ١^١^، أما 
الله~صل الثي و٠ولا [، ١٨٧]القرةتآقزه إل ١^٢١٢ ئرآسنأ ألثم ص امحز 
وعرببهنا، ها النهارثى وأدبر هتا، ها بى الليل أقل "إدا وسلم-؛ آله وعل عيه 

ا.ممدأئطزالصاوم«ر ١^٠^، 
المسام،كتاب وئن1مت رقم)؛ْبم\(، الصائم، فتلر محل ض باب الصوم، كاب البخاري: أحرجه )١( 

١(.١ ٠ رقم)• النهار، وخروج الصوم انقضاء ونت، بيان باب 





٢٩٩الق1ءا1رابعساسزا 

فإصحته، ست فإن سعيد، أي حديث، من ٢ ااصحيحة(ر )السلسالة ق الألباق 
فقط؟الخإ أم زاشزة، ابخ يثمل ثدا ثل آم؟ 

لكفإف هذا، ست، أف يمكن ولا اهديث،، ئدا اعرف، لا واض الخواُسحت 
وملم"آله وعل عليه افه ~صل الثني لأل آبدا؛ ييغ محلا والغ٠ز٥، اُلإ ١^١^ 
١^؟وسول، يا عام كل ( jjحاس! بن الأقرغ لة يات، ا-اج، يكز لنا ١^ عنة صح 
/زاديهؤدطئغ«ر قيأ مْ، الج لوجنته، الوقلث،: محال: 

الوجوبه،سيل عل هدا وليس يطوعا، فيه راد ما لكان الخدين، هذا صح ولو 
يصح.لا الحديث، هذا أل فاظن 

••©صى••

اثقديد٠الوحام  djcالسجودهيفية ٥- 

مكانيوحد لم إدا يكون كيم، الزحمة، حالة ق الثجود حالة النوالات 
للجود؟

لمفإذا منه، يضم يديه، بهي ويمئج يمتد، لكن أف ثني منه يضم اُبمواب• 
ظهرعل يمجد أن فله الجود، يمكن لا فاحياثا الخرم، بثل إمكان هناك يئن 
أمامه.كان من 

ماُتا.وبالركؤع حالتا، بالثجود يومئ إنه ت وقيل 

١(. ٦٦٢)رنم ، ^١٥آلأس للتخ اكس،  •_ر١( 
(،١٧٢١)رنم الخج، فرض باب الناٌلث،، كتاب داود! وأبو (، ٢٥٠)ا/أحد أحرجه )٢( 

الناسك،كتاب ت عاجه وابن (، ٢٦٢ر' رقم الحج، وجوب باب الخج، عناL؛، كتاب اني; والن
باب،مضالخج،رقم)آ،ر،رآ(.



لقاءاUاكLباهمح

ؤيابع•يسجد ثم الثجود، مى الءس موم حش ينتظر ت ونل 
علنحتل ئدا ولكن رنح.بممح الصحابة عن آثار فيه وردت ممد الظهر، أما 

ظهورهم.عل أحد يجد أف ينكرون ولا الشرض، اءكم ا-يعرفون قوم 
عليهلسومت إنان ظهر عل لومجدت انك فأعتقد الخاصر، وقتنا ق أما 

ظهرعل يسجد ثالث صف هناك وصار حذا، قلنا لو بقوة، مصف، أو ممرا، 
القولأف نرى لكن ممكنة، غثر الصورة كانت نإل وهد0 الناس، يرادف نم صاحبه، 

اؤمئلقول! أذ فإما تشويش، فيه الحاصر وقتنا ل إسان ظهر عل بالثجود 
منزيتا ولوكاذ يزكع، أو ثنكن لأنه بمنير؛ لا يبدو فيإ الركؤع أو مع بالركؤع، 
كونلث،من أحشن يهدا حالتا، بالسجود وأومئ فاجلس الجود، ق وأما صاحبه، 

تلاض ١^ ل \لإم فوق زج التابعة، فتفوتك الأاس، ئوم عش تنتظر 
نحلففيحصل المائ، تم أف مل يرممر ؤيا المانحة قرأ قإدا القزاءة، مرع ركعتك 

ممر

واومأ،جلل الجود إق وصل إدا الإلتال اة —ءندي~ الأقوال فاقرب 
عللملنات الني. عن قول فيها لوكاف المعصوم، عن قول فيها ليل والسألة 

مال.ما ونفعل والرأس، النتن 

■ء؛هأ(«نمات،وثميؤداسمة:٦- 

يوحذمهل الحمرة، يود ذنإ مفردا، ايأ أدى مد وكان شخصتول، السوالت 
العمرة؟لأداء ماله مذ 



٣٠١الأق1ءاوو|بعساسزا 

أفالراجح المول لأن ماله؛ من احد للعمرة، سع ماله كال إدا ابواب• 
بعدمماته.ثركته توحدمن قدرته ْع حياته يودهاِق لم إدا وأنه واجبة، العمزة 

••©صى••

اثرسورجنازة؛خ ٧- 

لهخمزبمافز أف لأحد هور ثهل ائنلمين، من عالم ثوؤ إدا الث«ؤالت 
عليه؟أوالصلاة دئنة، 

شخص؛عل يصل أف أجل من أحد بمافز أف أكره هدا؛ أكره أنا الخواب; 
وتحلحانته، إل حانتك من فثذهب البلد، ل يموت من بين هزئا هناك لأف 

قالقبور وزيارة حراما، المبور لزيارة السمر كاف ؤلهدا تسافز، أف وتقن عليه، 
ضاززناuكة ل ئنا الناس لكان ١^١^،، ٥^١ كخنا أنا لز زأبما ئنة، البمد 

عندنافه— —وامحد عندنا الأمن لأف اليت؛ عل الصلاة إل بالدهاب ويتإزوف 
ألح ؤيتإرون، تهدا، الثامى فيتبارى مهلة، وحطوحل وحلادر١ت متارامتح ميسر، 

بالصلاة.البت بمئ أف القصود 
بمافزالإسال أف لوثرض لكن مكان، أي بالدءاءِفي يتمع أذ يمكن والميتر 

إللماذا كلام: هناك وصار شد، بجز لز لز أنه يمض والقال، والقيل الكلام تدزأ 

أيأن يعرف لأنه الميت؛ عل يصل أف أحل من بمافز لم إنه يقول: ئد فهنا 
لاخظفإذا الناص، أعراض ل المافقون تكلم ألا أخل ص لكن الميت، مثفع دعاء 

اطه.ماء اف به بأس فلا هدا، الإنسان 



٣٠٢

بح،نية <،ضنيىب.؛»لإضرولإتما^ر ٨- 
الصزربين المرق وما معناها؟ ما صرارأ؛ ولا صرر ررلأ قوله الثوال! 

والمزار؟

لأفيمد؛ عذ كاف ما والصرارت همد، عم عذ كاف ما الضررت الخواب! 
فإومجاهده، جهادا، مجاهد كجاهد ومصاره، صرارا، يمار صار مصدر! صرار 

صرارا.فلس همي.، عم عن كاف وما فهوصرار، قصد، عن كاو 

بيترإل ١^^^ فانتنرُت، ينقيها، يته ِفي شجرة عنده ان إنذلك،! مثال 
ينقيهاوصار قجرة، غزس آحر ان ؤإنصزر، فيه! مول هدا همد، بدون جارْ 

وكلاهماصرار، مهدا ، ١٦٢فينادى جاره، ثنت إل والرءلوبة الماء ينتثر أف أجل بن 
القمحي.إم وعليه يزال، واأصسارة يقصد، J؛؛ ؤإف يزال، فالضرر شرعا، منش 

••محصى••

ضاطاسارةضاسيى:٩- 

ئته،بلداءبمِفيكلي،فإذا
يدأام أجله، من حلمإ الذي بالفعل يبدأ هل كفارة، استلزم ثيء عل حلف 

بالكفارة؟

بخرفانه عل نحرى ثدا كان إذا مول! دأذ لا ممرالخلف، أولا! الخزابذ! 
بواجدكمؤ؛؟ تعال! افه قال وهد اليم؛ن، لعؤ من هن.ا لأف كمارة؛ عليه فلست، قصد، 

[.٨٩]اناتدة: ألأيتزه ءسيم يثا وقتى أثيتلإ ؤآ أس 

بمرما حقه ق بني من باب، الأحكام، كتاب، ماجه! وابن (، ٢٨٦٧رنم ٣، ١ ٣ / ١ ) أحمد أحرجه ( ١ ) 



٣٠٢اللقاءااراوعسالأتتي 

هؤكلإ' ءؤج.نمثلتأ هال: اطه لأن هدا؛ ص مهام فإسا ممبمد، ص كال ^١ زأثا 
تالاىلة:ه\،[.

ا-لثلنت.محقثروا لا معناها: إن اكئرين: تعص هال وهد 
نهتزهثلاف ^^٠^۴٠ }*: 'ؤ_ِفي كراهة إل تتال افه أثار وهد 

 •:،Lمساعليه المحلوف كاف محإف يكمن، أذ علميه ولكن الثلمف، ممر أي! ا؛ا ]!]؛
متعددا،عليه المحلوف كاف ؤإل واحدة، كماره فعلنه مثكئرة، والأيإن واحدا، 

كفاره.فحل لكل فعليه متعددة، والأيإن 

معل،أف لإل ممن محإل معل، أو لإل ,ثئث أف وثه يكمن، أف لإل مذل أف وثة 
كفارة.فهي ممز، ثم يعز، ؤإف محته، الكفار٥ هذه ئشث، 

••©صى••

نوأية أ0 يسمف ألص دثهم أقن يتيم ؤبجبجؤ تنالي٠ ثنبب سم بيان " ١٠
ألق

ألصيتهم أقن ثيم ؤبجة5ذ النور• مورْ ل تا3قرماق اممه هول، الثؤال: 
^؟١١هذه شر ما لالورت٢ْ[ ه أثنثق ئوآلص أس أن وسمة 

نمدؤؤ:ا -تال: هال فالها، بالتي علاقة لها لأن ولها، ١?^ ١^١ ا1ياب: 
دثهمألصمحبمنتنلية.بجمذيمحمؤمآس مأتءث4ا ويؤ عيمأنينهم 

؛آآ-ه'اآ[.ه ئزآل»يىيق أثن أن 
ثإلأءأف لهمر:هأاآ أيزه ثنآد>، أس آذ >زثاوثون ضال: وتش 

إذاالماتة، ^٠٢ ق ولا حقيقه الحق؛A؛j، هو افه أف يعلمول لا الضالن الكذبين 



لتاءااثا1باسا1فمح

١^١،،أما البير1،، افءهوالحي أو عرفوا الحي، جزاؤهم اي؛ الس، دنهم اطه وئاهم 
امثيروا.ولكنهم أوعرفوا، يعرفوا، فلم 

••)محسمى••

ممافوضافوسلإمثدل:' ١١
آحزلشخص تنازل يم العقارى، البنلثج ق اسمه حرج رجل ندا الثواوت 

جائز؟هدا فهل ؤيال، ألم، متقن مقايل 
انتماع،حى العقاري البنك ق الإنسان حى لأل يجار؛ ليس هذا الخواب،ت 

حاجةق يغذ يإف فليفعل، القرض، تيذا للأنتماع حاجة ق يزال، لا كال لإل 
سفلرون٤^٠٠٢ أداس وهناك عوصا، هدا عى يأحد محووأف ولا يدعه، أف معليه 

أساوهم؟متمح،ءهمج 
الذيبيته ش قد ؟كوف أف مثل حاجة، ق محت، إذ به تنتفع أل إما فيمال• 

المرض،فيآحذ حاجة، ق هو فهنا لبنائه، الناس من استدان ولكنه لثاثه، قدم 
•؛ا.للث، حاجة فلا انتهيت،، إنلئ، يمال،ت ال ؤإما 

أبما.وظنم ربا، يعتبر أحدها ١^؛، والأموال، 
••)محصى••

سصباسياتالأستقهادية١^؛الزان:١٠' ١٢

-)العماليات،يثموثه؛اوما الضن، قتل جواز عل الثاس بعص استدل الثوال؛ 
أصحابغلام حدسنا وهو ، صحيحه ق لم ملكزه بحدينا الأستشهادية( 

والغلام،والرا،و_ا والثاحر الأحدود أصحاب نمة باب والرقاق(، الزهد محاب ننيم• أحرجه ، ١١
رفم)ه"مآ(.



٣٠٥اولق1ءاارابعساص 

صحح؟هذا استدلالهم فهل الأخدود، 
بهمحصل نصه الإسان هذا قتل أل وجد إدا موصعه، ل صحح هذا الخوابت 

 •(y زباض لأنم سلك: داَل و الغلام ئدا لأن از، فلا الأاس، من أنة
كلهم،الناس آمن ا،لأائ،، ولعل قتلتي، دبك يعك إذا ؛يلث، _، 5Jيم؛العلام، 

فإذاهذا، محي ثل ثيء، هدا مذ ععصل لا اليوم الأنتحاريثن لكذ به، باس لا هدا 
يمل•لا ويد أواثنئن، واحدا، يمل قد ثم ه، نفيمل من فأول انتحر، أنه قدز 

يمل؟كز ١^؟ ٣ يكون ١ذا مص 
هوالردهذا القتل، عن كمر ولا إي،اف، محصل ولا اواكثز، الصعق، يمل 

عليهم•

علينايقصها }لإ ه الك، لإف الحالة؛ هذْ مثل حاله وجدت، إدا نقول: 
الحال،هدا مثل وجد إدا لنسر، علينا قصها ثل الأؤلئذ، أناطن كأتيا لننمعها 

قلأثأس.

حيفهحاصزوا حيث، اؤامة، عزؤة مالائ،ِفي بن الراء بقصة يستدل ويعضهم 
يعليهم ارموف المسإمين، محشر يا الراء: سال، وعجزوا، معلى، والثانم، مننلمه، 
الحديقة.

علأشرف، حتى فاحتمل أفعل وافه فقال: ثناء• يا تفعل لا الناس: فقال 
المنلمون،عليهم ولحل ^^٠^، اطه فتحها حتى فقاتلهم، فاقتحم الخيار، 

وفتحفألموه مسيلمة، وقتل 

(.٤٣٨حبان)Y/لأبن الخلفاء، وأخار ب ب- ١ 



لق1ءاتاكابالغتوح

الباب،لهم ونح تجى، ولهدا مؤكد، غثر موله لأن دلل، فه لتس وهدا 
لولاولهذا ينجو، لا قطعا والقنابل، و\لئصاص منه يرئهل الذي المنتحر لكن 

أمنهم.به قتلوا بإ يعدبون النار إئبممِفي كلنا• محهم حن 

ءَْ ُ  ٠٠

مجسسهاساول:- ١٣

بأنافه— —حفظها الدولة تل من الوطني الخرس ل ظام هناك السؤالت 
مكاثهبيعل أف النظام له أجاز أويموت يمماعد، أف فبعد للرجل، تكون الوظيفة 

منملمع عليه يعرص فقد أحد الرجل لهذا يغذ لم إدا لكن أوأقاربه، أبنائه، أحد 
الشء؟هدا ق فضيس رأي فإ الوظيفة، هذ0 عن ليتتازل المال( 

أكلإدا انه يعلم وأف ريه، ان الإئيقي أف لهذا ونصيحتي بحوز، لا ايواب• 
الرجلاردكر ه الثي ولأن دللئ،؛ وغثر ودعائه، عاداته ل عليه سيوئر فإنه الحرام، 

حزام،ومطعئه ريه، يا رب، يا الثهاء، إل يديه يمد أع،و، أئنث، الثمر يطيل 
دأتىستجابودىك؟هرُبالحزام، وعدي حرام، وملبنه حرام، ومفريه 

\إ3ث\ل.1العمل ِؤب وامتحان ممر الدنيا جنة، ولبمت، قرار، دار ليست، والدنيا 
العمل،هو حقيقة المال رأس المال، رأس هو المال يجعل ألا الإنسان عل فيحمب، 

بد.ولا صاحبه، أوزائل زائل، فإنه المال، أما 

—مثلا — تقاعده عن يتنازل أف للإسان يجير التذلام كان إذا حال، كل عل 
يجوز•فلا ؤإلأ بأس، فلا محص، لأي 

(.١٠١٥)رقم وترسها، اليب، الكب من الخدنة مول باب الزكاة، كتاب "ثحبم•' أحرجه ، ١١



٣٠٧اللقاءالراوعساسق 

امفضضاثموجال،مداسد:- ١٤
مثليرمل اممه أو الآحر0 ق الخلائق بعث عند يدم الوعاظ يعص الثؤالت 

النبات،مثل ان الإئمى ثش ما قيست المى، فممطر؛مل سحابه— —أو المحابة 
هدا؟ويد فهل 

عمتمن ماء ينزل ارثم الصور! ق الفخ قبل حديث فيه ورد هدا ابواب• 
أنالأبمائ وئام أنسن:زتما، م أن الءءَ يام لإ ١^^، نحئ النزم 

بصحته.أعلم فالله الملا<رآآ. أن'كنبات الهمائثر١'، كنبات ينبث 
*•هصى••

(<اورادثوارةالإضث(ثخاسمدامصاراتر-  ١٥
)الثورةمثل• عبارات مقالامم مضمون ق الكتاب بعئض يكتب النؤال! 

صحيح؟تعبثر هدا فهل الإسلامية(، الثورة الحمدية، 

ئدألناس يتأتثا ؤ وحما هدايه نثاها قافه يصحح، ليس لا، اّبمواب• 
الأصنام،عل ه الثسول مار محي محال! ما [، ١٧٠]الثناء: ه يألمؤ لإبو}أ حناءكم 

ثورةؤيقول؛ شخص فياق ثورة، إل والحق والنور الهلءاية يحول، أف يمكن ولا 
هداحماعة، يا قولوا! هدا، بلادكم ق الناس يلغوا الثورات، من وعترها نابليون، 

شماء.هدا هدى، هدا نور، هدا حى، 

إسلامه.هداية هى بل الإسلامية، بالثورة يمي ما يوجد فلا 

رث.النهاية؛ كالمطر. الأنءس وجه عل ومثتيثسءل رئوث، جع )١( 
(.٥٣٦)ا/ الإمحان ثب ي المهقي أحرجه )٢( 



وقاءاءانماو،السمح ٢٠٨

سجودثان؟هلدإوأه فجد*ع!نابه٠ ك إذا السبوة ' ١٦
هداثبرته فهل إمامه، ْع مجد إمامه، ْع البوق مها إدا النوال! 

ملم؟إدا أحرى مرة يجد أن يلرمه أم عنه، الجود 
ومجدالإمام، بوى؛ح وهومالمأموم، مها إذا يسجد، أف بد لا الخواب! 

مجودهلأن صلاته؛ انتهاء عند لتمسه يجد أن فيجب الثهي، مجود لإمام اغ 
السجود.يعيد بدأف فلا شل، الإمام لتابعة ض إنا الأول، 

إلهلا أذ نشهد وبمدك، زينا اللميأ نبمانلخ، القاء، هن.ا يمهي ئنا ؤإل 
إلLاث^.وتنوب، ستعفئك أنتر، إلا 



٣٠٩اواتاءاماسساصا 

سصساممفين
——

وأصحابه،آبه وعل محمد، سنا عل وتلمم افه وصل العايتن، وب طه الحمل 
تند:أما الدين، يزم إل بإحسان بعهم ومذ 

كلتم التي اكوح(، الباب، من)لقاءامتج الثتتن بند الخامس هو اللماء يهدا 
ه(.١ ٤ ٢ عام)٠ صمر شهر من هوالخامس الخميز وهدا خميس، يوم 

شأن)ي1تجخةاماس؟
عيجحل•اطه كنانم، مذ ايامتج ضر العادة~ هي ~ك،ا اللماء هذا نبتيئ 

يمزجآلأممه؛آهساز تنال: مله ثمسبمر 
آلمحدأمسهمدثنح تنال؛ افي دوو< إل الماصى اللماء ِفي انتهينا وقد 

بمتمأنه تانق-رقاك افه محر ]الواس:هي-آ"لأ[ عظيئِه سنثؤث ؤ حث إيهء ؤ. 
والتوكيد،للتنبيه لالواسة:هلأ[ أذسريم ؤئلأ هوله: ق و)لأ( النجوم، بموافي 

أممولا ظ•' كموله وهدا ميه، وليس السم، إبان اأزاذ لأف للنفي؛ ولست، 
تنال:وقوله لاشاُة:ا[، ة كثر ولا تنال: وقوله تاوالاو:ا[، اوئٍه 

القي،بصورة د)لأ( يؤتى ذإلثا، وأمثال ]اشاء:ها•[ ي ور؛ث لا هو 
والتشيه.التوكيد يدللث، الراد وزكن 

والثاء،الواو، وهي؛ محصوصة، يأدوات معظم بدكر الشء تأكيد والمتم: 
والتاء.





٣١١الاق1ءالمحا«،سساس 

الخميلة.الحشة الئاة : ١٣والرادجع:ميمة، ووائمأماوهلم«را؛، 
يعثرةوالحنة حنة، فالحرف ثوابه، ق كريم القرآن واونيأ ه وهوؤم 

أمثالها.

القلوي،،يلي القرآن قزاءة فإو وصلاحها، المالويح عل آثاره ق ه وهوؤتم 
عئهتجل•فب الخشؤع ويوجب 

يعتعال؛ يال، كإ اممه، شريعة إل الئاس بدعوْ آثاره ل ه وؤرت"م 
[.٥٢]الفرئان: ه د=كثرل •؛يهادا  ٩٨التتفننخَىوبمؤالبهّم 

^لهمأنالخنآنشزمشاص.
]الواتعة:ه إلأآلمأ1هثؤن دعثه7 لا أج؟ ثكخ_رؤ ؤ تعال؛ قال 

^؛5،تعالت لقوله اشحموظ؛ اللوح إنه فقيل• ا،لكنون، الكتاب ق العاقإء احتلم، 
[.١YY-Y يوبره لأج ؤ( محي. ٠^^٠١^ 

ؤفيتآثبجث.0ا1لأذكة،يقال-تال: النى1؛دى ا1زائبهالئب وفز: 
القول^١ [ ١٦ل-مس:آ١-و؟مىمرتأو؟أإمروثه ذمحقُةومز.

المحق،١^١^^ أو القرآن(رأ؛ أقسام ي )التيان ^ ١^٢ y زبمة 
الخموظ.اللوح به^ المراد أف عل المفسرين وأكثر األأذكة، بأيدي التي 

الملائكة،وئم المعلهرون، \ص\لأ ، ١^١۶>لأِممهأى:لأ.سسا 

رقمكانوا، حسن، الفقراء ق وترد الأغناء من الصدقة احد باب الزكاة، كتاب اJخارى! أحرجه ( ١ ) 
١(.رقم)٩ الإسلام، وشرائع الثهادتين إل الدياء باب الإيإن، محاب وثنلم: (، ١٤٢٥)

رص:هآ"آ(.القيم لأبن القرآن، ام أقف اكيان )٢( 



وق1ءااتاكابالسوح ٢١٢

همبل معصية، مى تقع لا ؤلهدا والعاصي، الشرك من تعال اممه طهرهم 
افه.أراد ما عل به قائمون افه، لأمر ممتثلون 

إلأيسه لا ؤؤ بقوله• المراد وقالوات غرس_،، مول يعص وذم، 
صعيف^j، هدا ولكن طام، إلا ١^٢"^ يمس لا أي؛ ه آلنثهثون 

المتطهرين،بمي المطهرون، إلا لقال،: ذلك، المراد كان لز لأنه الأته؛ ثته ظ لا 
عققجل.اممب قبل من أتم،: جلتثهثرنه، قال: ولكه 

الناسبأيدي التي التفاسير بعض ق يوجد انه ولولا صحيفج، المول مهدا 
الملائكة.بدلك المناد أن والصواب، له، قيمة لأ لأنه له؛ تعزصتا ما 

قوله:ل فواضح 1يدتام. ام الشئف الكون بالكاب المزاد إف مما: فإن 
فكدللئطالخفوط، اللمزخ يه المزاد قيل: ؤإذا تالواس:ا،ي[، >لأىإلأآ'سونه 

يمنوثه.لا وين. عغتْل افه بأمر يمسوثه ك ؤالنء1هرينه 

ه:آممن زن تن ؤتني؛ت تعال: مله تمج 

تنءؤدرب؛ت المزآن هدا يعني• لالواقة؛*خا المفينه رن تن تعال: مال، 
١ئوق، عيز منزل تعال، اممه وكلام كلامه، لأثه عقق؛ثل اممه عند من ئزل ب؛، اممن رن 

اممه،مى ثزل، لأنه ب٠خاإوو،؛ ليس القزآف أف الكريمة الأنة هده من ؤيستفاد 
محلوية.عير وصماته تعال، صفاته من وكلامه كلامه، فهو 

به؛نعمل أل علمينا بجب انه إل إثالْ ه المحن رب بن ينيل، ؤ قوله: وؤ، 
أتن،فيا نطيعه أف محي الد.ى الرازي، الخالق المطاع الرب، هو أنزله الذ.ى لأف 

وزجر•حم، عنه عثأ وننتهي 



٢١٢اواقاءارغاسسس 

عالمئذ؛وسموا افب، موى مذ كل ه وؤأكفي؛ن رن تن 
ءغءْلمذفب ما عل دثه الإنسان امله إذا اهلق هدا لإو حالقهم، عل علم لأنبمم 
صفات.من ذلك وغر ورحمة، وئلهلان عظمة 

•ه ثددوف أنم لدث -أؤآتيدا ت تعال ملأ ُنتّتر 
البيانهذا أنني يعنيت [ ٨١لالواقُة: مد.هنوزاه أنم لليث تعال؛ محال 

بيانه،عن وسكتون الكمار، به تدهنون أي؛ به؟ تدهتون الكريم الهمان لعظمة 
ءاؤئني؛تبأنه مزآمذ عل الواجب لأن للإنكار؛ الاستفهام وهذا ا خ؟ النمل وعن 

أفالواجب ه، إلا بمئه7 لا ؤ وأنه كريم، قرآن وأنه ه، المفيي رن تن 
ودهنؤو>إإ\' أحرى؛ اية ل تنال اف ثاو ومد يداهن، ولا ويصرح، يصارح 

•بحاصل ليس هن،ا ولكذ ٩[، ه ندبمؤك• 
عللاقا جلاهمأ وظهمْ، به، ويمتخن بدينه، %ذ أل المؤمن عل نالواجن، 

يصل،يستحيأل يصل ثام  ١٩٣٣الرجل تحد الأسم،- مع - اليوم الناس من ممن 
علهلوهذا يصلون، لا الإيذ لهولاع موافقه ومتها؛ عذ الصلاة ؤيوحر يالاهن، وربإ 

عِهجل•اطه دين ق يداهن فلا رثئا، ص الإسان الت5ول الواحب بل عغليم، 
أميدم ؤوءسلول تنال؛ هننه مسير 

افعطاء نحعلون اي1 [ ٨١٢]الوانعة: عي/ولآه أم يدم ؤ^٤٠٠؛^، تنال؛ مال 
]اكحل:مآخ[ه نزآقه ننث، بممفؤد ؤ •ءَوجل،؛ قال كيا له، تكديبا إياكم 
سيء\ةثرةت\قالمثل متنامتا السبب عغ؛؛ْلإل افب نعمه الإنسان يتمست، أف دلك؛ ؤمن 

مهداءةت?ل الخالق إل لا النوء إل المطر ينسب يعني؛ كداُ، ينوء ٠رمطنJا كةولهث 
ثنعِسمامحك•



لق1ءاتاسالفمح ٣١٤

ثصل : JUغهبمق ا-إثهنى حالي بن ويد حديث ل صرنحا ذلك اء جي 
ائصزفيلنا الليل، مى كائش الثناء إئر بااثديبيةِفي الصح صلاه ه اممب رسول 

أم.اشُ مالوا: زها؟« ماَل ٧^١ ررم مماJ: الناس م أمل 
ورمحهافه مصل مطريا مال؛ من ماتا وُكاؤر، مؤمن،؛٠٠ عبادي من، أصح ررمال،: قال: 

ذةو\1و}3يجٌمميثأثاتيماَل:ممزب>ضءكد! 
بيثؤِمثاةنيم.

كتابحلم؛ (، ٨٤٦رهم)ملم، إذا الناس الإمام ستقبل باب الأذان، كتاب الخاري• حرجه أا 
٧(.رقم)١ معلونابالنوء، هال،؛ كفرمن بيان باب الإي،ان، 



٣١٥سءاهاسسواسن 

ءة«ااسومخةضاتجارة؛١- 

■^ئ^١Jءصخ١jص:ضيجو

اثن،من المرية لمراته إئا لفقد؛ عفز لنَللم الإشاف لكو إذا أثا الخراب: 
فهناعداوة؛ قريه وب؛ن ينه الجواب• ؤيكون فلأن، يأت لم لماذا فيقال؛ دلك، اوعير 

ةذ0ق يقتد كبيرا كاف لو وكيلك وخوفهم، الناس لكلام درءا الحضور؛ يتيثا 
العاديالرجل أما النافق؛ن، وتشكيكات الناس، لألمنة دفعا محقر؛ فانه الحنانة، 
ماتفقد نجمحقبمئم الصالح السلف من معهودا ؟كن لم دللئج لأف بمعل؛ ألا فالأول 
عليهم.للصلاة أحد نافر ولب وغيرهما، ومكة المدينة ق العفلعاع 

أشرفنافرإلشقسمماشسبج 
لالناس ساهي أل إل و.>دي لها، دا>، لا نفقات إل يودى هدا ولأن الخلق؛ 

ؤيقولفلأن، جنازة إل يدم، لم فلأن فلوقال: ويتإروا، فيه، ونجاووا السيء، هذا 
يحفهمؤيبمم الناس، تين لشثر سينا فيكون بثيء، عنده ليس لأنه ثعم؛ آحر: 

بعصا.

أول،فركه مفاسد، به ومحصل الثالم،، عن معهودا ليس الأمن دام وما 
ثين.دليل إل عقاج التحريم لأن حرام؛ إنه أهول،: ال أمدر لا التحريم لكن 

هذالثزف معين مكان به يمصد ممر لأنه حرام؛ فهالا القبور، إل الثمر أما 
محيره.زيارة إل الثمن لحور لا ه الني حش اثكان، 



لقاءاتاس1بائفتيح ٣١٦

اتقراءة:إذااخمطأي الإمام هلي الفتح ٢- 

وصلواحاعة، جاءت ثم اجد، المأحد الثاوهِفي الئنة يصل رجل السؤال(ت 
موقففإ الثور، إحدى ق الإمام أحطأ م ا-إقهرية، الصلاة ق ودلك فرصا بجواره 

لا؟أم علميه هل٧ الرانية، الئنة صِفي الذي الشحص هذا 
لامحونلاك علميه؛ :رث أذ ئالواجن انمتى، مإ الخطأ لكف إدا الخراب: 

هلاطزمة.اقش يعيث لا كاذ ؤإذ عغيل اش كتان ل حطأ عل أحد إقرار 
••)قصي••

عضوي:غ؛إو أنابذنرض لمن ال٠،بمرةواسلأة هيفيه ٣- 
حلماالنساء خثية مذ كايت، امرأه هناك اممه، ق محبتكم عل افه ئثهد القؤال،ث 

أصاحاتنة خمسإن بلعت ال وبمد عَقتجل الله كتاب اجل من وعل«مت، حنث ودينا؛ 
محاقوأصبحت الواقع، ق تحس لا أفناء، تتخيل إتيا حيث الشديد؛ الخوف، مرض 

ثوحروأحيانا ذللث،؟ لها يصح فهل بالراب، قعمئ إنإ تتوصأ، ولا الوضوء، من 
المرأة؟هده حاو فضيلتكمِفي رأي ف،ا وقتها، عذ الصلاه 

افه.أحباب من وإياكلم وجعلتا فيه، أحببتنا الذ«ى اممه احثلئ، أولا: ابواب؛ 
هدرتياْع نتيمم أف لها تحل ولا مزض، أصا-٠ا الذ«ى ال فك لا ١^١٥ هده 

تصلحتى نمسها عل ونصعط ونصابن، تصم أن والواحمب، الماء، امتعال عل 
حتىالثيaلان؛ من يتكون رنإ بالماء الوضوء عند يصيثها الذي هذا لأف بالماء؛ 

ضابذبجامحاجب•

مواءحالها، حتستح عل نصل أن الواحمت، الصلاة، ثركها ل يقال وكذللث، 







٣١٩سسبادائتتي 

ثلأئ1ضيداص؛الطلاق حكم - ٦
وملسنوات، أربع يقارب ما منذ القانثة" ~وهي امرأ؛ تزوحمح ت القوال 

وقتراها، بأن يسمحون لا والتقاليد— القبيلة ق عندنا العادات ِق الرواج 
ؤييعثة،غث ابنتها أف المن، أم لاحظث، الدحلة— ليلة —بعد التال اليوم صباح 

وكدا،عملها، ق محليعية لست، اون£، فقالت،أمها:إف شيئا، عاداما من أعرفح لا وأنا 
المستسقيات،إل غنا وذهست، أعالحها، عندي سنة تقرينا الخالة هدْ عل واستمرت 

نقرسانؤ وثني أهلها، إل فبعثتها حالتها، تتحسن ١^ ولكن عليها، أقرأ المشايخ ؤإل 
لأنيازوجتي؛ أطلق أف ^٠ ٧١أنا مملت؛ القاصى إق ذهستا الطلاق، ورقه أرسلت، 
طلقات،ولأر>ثا له! فقلت، واحدة؟ طلمه القاصي: فقال منها. أنقيي لا مريضة 
أي:طبيعية، أصبحت، الأن البنمت، أل أهلها عند من أحبار حاءتنى طلمتها وعندما 

لا؟أم المرأة هذه مراجعه لخور فهل ميءا فيها عاد ما 
واحدة؟أم ثلاُث،، هي ثل القاصي: سؤال فيك،- اض -بارك أولا الخؤايح: 

أفالواحّت، ثلأدا؟أ أم واحدة بمال: فنإذا منه، ميتة ؤقلة وحهلا، عفليم، علط 
الثلأيث،،يطلقون الذين بنص لأف وسختن،؛ فلاثة، زوجته طلق الهللاق: كتب، 

ئلأيا،طلق وقال: ألخانا، القاخئ لأن ثلائا؛ طلقنا نحن يقولون: بالسكوت، ؤياتون 
ثلائا؟أم واحل؟ طلمتإ له: ؤيقول عصمت،، شدة ي يأق وربإ يدروف، لا والحوام 
اف:الإئيسألوا وألا عغتثل اممه يتقوا أف للمفبماة أوجهها نصيحة فهذه ثلائا، فيقول: 

^^ىأمواحد؟؟ضلإ؛ثونهئالمخئم
ويكتفي،ملأنة، زوجتة فلأن طلق يقول: العللأى، يكت، أف مالواجب، 

ويكنتط.



لقاءاتاو،او،الس ٣٢٠

حتىوولتها، والروجه هو عئصز أذ بد فلا ا-قاص، لJجوام_V يالثنته أما 
المسألة.هد0 ل نرى بإ متتهم 

*•همي••

ضني،(.يِ.ا»ضضةم1كاه ٧- 
صلاةز كال المتحد، يحل 'رثإدا الرئول قول الئؤالت 

 Uامئ عك ونمل محنه، اك ك U اعفزاللهأ فه: يمز اثدي عف و دام
التحدى،وحه عل ه نفاإلكان اكوي هل . فهاار١٠نحدث لم ما ارحمه، اللهم ق، 
والمصل؟المسجد يثمل بحسث، أوصع دلك ل الأمر أن أم 

اوِقالعير؛ا، المكان مس ق كاف تواء ؛عني؛ أومحع، أيه الذلاهر الخراب: 
فهوأحن.آتى، ما أول، فيه صل الدي مكاثه يتجاوز ألا أمتكن نإدا كله، المصل 

*قاسثم؛اسية:- ٨ 
عندْيعني؛ الحكومة، ل ؤيشتغل تصوير، ومحل مئهى، لديه عم ل ،؛ ١^١١

أؤيدك،لا فقال: أتيته، بأش علمتأ لا، أم آتيه هل أذري ولا الحكومة، من رانج، 
سلمولا تأتني، لا ونال؛ عل، ؤيسلم يٌابأني،، أف فرفضن عل، سلم أف أؤيد ولا 

لا؟أم ؤلعامه من وآكل أزورْ أف محور فهل عل، 
الهلاءم،أو للمموير، المحلات فتح بعادم العم ننصح أولا؛ الجواب؛ 

كتابوئنلم: (، ٤٦٥)رغم السوق، مجد ق الصلاة باب الصلاة، كتاب الخارتم،• أحرجه )١( 
(.٦٤٩رنم)محها، التخلفح ل وسان الخ،اعة صلاة فصل باب الصلاة، ومواضع اجد الم



٣٢١ائق1ءارغا«،سساص 

أيالوظف اشتغال من قع ا-لممومة لأن موظثا؛ دام ما الأحرى التجارة أو 
ؤإماالوظيفة، بمغ أف فإما حرام، هدا عمله بأن عر وأمده التجاراتر، مى ثيء 

)الشغل(.ييغ أو 
والرحمة،التابعية كتويق الماح، التصوير عل يمتصز كاف إدا التصوير Jاسات 

الناسبنمي لأو لاعور؛ مهدا وذب، ثب يصورما واماأف بأس، ملأ وماأشبهها، 
حرام؛للدكرى" ~ولو الصور واقتناء ذكرى، ت يمول كا يجعلها تمحاؤير يصور 

ص.فيه بيئا وذ-وو لا الملائكة لأن 
اممه—صل الثى لإل بأس، ملأ مالؤ، ثن وأكإل-ج إياْ، لريارتل—، بالئسه أما 

الريابأكل محروقون واليهود اليهودرا؛، ؤلحام بن ياكل كاف وملم" آله عل عليه 
إثم.منه عليلثا ليس وأنت وس.ّه، عل ؤإثمه والتمص!،، 
يمنحلث،،لا كاف إدا أما معذور، مأJت، عاليه، والثلأم زيارته، س منحلث، ؤإذا 

يقولربا القلويت،،  vLJLaتعال؛واممه عليه، ملمم يصر، فلا يأتا، أف يآكرْ ولكن 
علميه.الثلأم من ؤيمكنلث، عليه، اممه ؤيفح عل، تسلم لا الأزت للث، 

••هصت(•*

نخاو4محسوشمر،٩- 

الثمّولفقال زوجته، طلق ح؛ن نيؤهتنئ عمر ابن -يدين، ية بالنالنوال! 
محصنم نطهن، حر لبمكها نم ا>ل؛َاجنها، حائض؛ ومي طلمثها حنن عمر ل. 

،٢١'احلي)V/ أحرجه ثمرؤإئاثة خؤ يل الار.سة ق لعام الذي حدبن،'اليهودي ل ك،ا ( )١ 
رفمإآأ"اا(.



٢٢٢

؟كولهل الشي، الطلاق ؟كوف ىكم1، دلثطلمها،ارا/ ثطكها أو له بدا قإل فطهر، 
الخديث؟هدا هل بناء أوحمش حمة، بند 

عاليه،يشدد فإنه الخيفى؛ ق طثمها إدا انه عل يدل الحديث هدا الخواب؛ 
د1نيه،مء تحيض حتى فيها؛ طلمث، الذي الحضة يل الذي الطهر ل يطلق لا ؤقاوت 

رامْالحديث،: ألفاظ بعض ق لأُف الوجوب؛ نبيل عل لنص هدا لكن يطهر، ثم 
اكي،رأى إدا لكن امحرار، يفيد ولا ؛، أوحاملأا<رطاهئا، لئطلئها م مالمَاجعها، 
الثانية،الحمة من يطهر لحض وعمنه، ؤيمننه، الطلق هذا عل يشدد أف أوالقاصى 

فالهللاقالئللاق، فيها وقع الش الحيضة من الطهر بند طلق فلو ؤإلأ محر، مهو 
ماض.

••ؤصى••

ه،ورةصتياممبلاضوم:- ١٠
يبيعهاثم العرض، لصاحس، سيارة تاق لليارات،: التميهل بح السؤال: 

صاحبيعني: شخص، عل يمئطها والشخص شخص، عل المعرض هاص، 
لعودوقد حديد، من العرض صاحب، إل يعود نم يبيعها، اشتراها اش السيارة 

الوضع؟هدا ل رايلث، ف،ا ومرتقن، مرة مى اكثر المعرض صاحب إل 

ؤيمول:للتاجر، شخص يأل أو< تحور؛ لا المعاماله هذه أف أولا: أرى ابواب• 
مىيشاء ما وقنتار العرض، إل بالدهاب التاجر يأمره ثم بالتقيهل، منلث، سيارة أيند 

(،٧١٦٠رقم)غضبان، رص شي أو القاضي يقفي هل باب الأحكام، كتاب الخارتم،ت أحرجه ا ١ ل 
(,١٤٧١)رنم ، .٠ رمحاها٠ بغير ا-يائفس طلاق تحريم باب الطلاق، كتاب ومنيم• 

(.١٤٧١)رقم رصاها...، بغثر ا-يائص طلاق تحريم باب الطلاق، كتاب ت منيم أحرجه ( ٢ ) 



٢٢٣الأق1ءام1صساس 

منالتاجر فيشترحا الملأنيه، السيارة أختار ؤيقووت التاجر، إق يرجمر ثم السيارات، 
التاجزفإف حيلة؛ اما ثل1، ولا حرام، هذْ الحتاج، هدا عل يتيئها ثم المعرض، 

نك،إل بأكثر عليلثإ هل ومول،ت نقدا، السيارة قيمة الرحل هدا ينطل أف من بدلا 
عليلث،.أييعها نم ل، السيارة واسر اذم—، يةولت أن وب؛ن هدا، بين لري( ملأ 

اليتم،بمحيللأل الصرمحة؛ المعاملات من إمإ أشد بالحيلة المعاملات أل واعلم 
السرءإل اليهود؛ وشابة الإملأم، حيع قد ؤيكون محرما، يعل قد يكون محرم عل 

محارمافِقنىاّرأ/قشأوا ارلأوكتواuانع،اهود، .ثال:
ريال،،أثما خمسون قيمتها محرض من سيارة احتاج زجل هدا واصح، والثل 

ريال،،ألم، خمسون قيمتها سيارة إل احتجت، إن وقال،ت التاجر، إل م، دم 
مؤجله،مدا ألما خمسين صه قام ألمي، أدير سهر كل مثثطه ألما خمسين فأفرصتي 

أثبماسلث، فيها ما هده ومشى، السيارة الرحل واشترى ريال، ألفي، يدير نهر وكل 
هرن،واتم، الزيادة، الفضل! يعتي! والتأخير، المصل معر Jلراهلم الدراهم لأن حرام؛ 

 ،Sألمابخمسين اجللث، من السيارة أشتري التاجر! يمول، أن وبين الصورة، هدْ ؛؛
امثلا؟ ستوامت، ثلاث إل ممثطه ألما بثنعئ لك أبيعها ثم المعرض، وأعطها مدا، 

لأقرىع،جل اممب عل يشج تحعلونا لا الواقعر، ق لا الصورة؟ ق سهإ قزق أي 
الربافاعل صريح، ربا والأول، الئثا، عل حيلة هده لأف احثث،؛ هده ؛ل، تماما، 

الذيوهدا يتوب، ان ومحاول، ءغ؛جل الله من ونحجل معصية، أش بأنه يشعر الصريح 
علؤيتمر عئوثل اممه من بالخجل يشئر فلا ينل، مما حل أنهِفي يرى اممه عل لإل 

الضيرل ممر ابن إسناده وجود (. ٢٤)صرت الخيل ؤإطال، الخلع ل، جزء ل، بعلة ابن أحرجه )١( 
)\ايى.



هاءاتاوب1ب،امميح ٢٢٤

التعاملفكثره التعامل، كثره ^^٢ ولا \لأودجوا.1 بئ ولا عليه، هو ما 
هالمنبما\ث تجنر مادا ئمؤل، نالتهم ؤبجم ؤ يقولت الله لأل بحجة؛ ليمنه هده 

أندفق آقؤ هلثمتر إذ أنوم يسبمتكم وثن ؤ عَةتجلت ؤيقول تالةمص؛ْآ[، 
[.٣٩]١^: ه تنصن 

فهوحثها، الناس بمص أفتى ؤإف حتى حرام، أما حدا، واضحة المسألة 
علتهمزنن الذين اليهود حيلة أم ابيلة، ءذْ أعفلمم• ابمإ يعرف والعائل حطا، 

أشدلكم ذكرث، التي الحيلة نمها؟ وأكلوا باعوئ، ثم أولا، فأذابوها الئغوم 
نمأذابوه، ؤإنإ الشحم، باعوا ولا الشحم، أكلوا ما التهود لأف الحيلة؛ هذه مذ 

وأكلواثمنه.باعوْ، 

حمافالإنسان لوأكل حتى محور، ولا حرام، الوجه هدا عل البح إذن، 
المعاملة.تهده يتعامل فلا الإبل، 

*•هصى•*

نحاصاسفساوه:-  ١١

للمحد.طج؟الم.حمإ مز حكم ما الئوالت 
المصحثنمش أذ للئخدش، لحون لا ؤأن4ُ زج أنة ص الحزاب 

وهوحدبث،ه الني كيه الذي حزم عنروبن حدينؤ لأفِفي حائل؛ ورا؛ من إلا 
والخاهرطاهت«اا'، ه؛لا لأ:شش ررأن آلأتة؛اشول: ثقة ١^، مشهوثث؛ن 

jأبما وأحرجه (،  ١٣٢ ١٧رنم ، ٣١٣؛/ الكم)٢ و والطراز (، ٤٦٩رنم)مالك، حرجه أ١ 
،.jIJSوصححه؛!•وممون. رحاله (: ٢٧٦قالالهنس)ا/ ١( ١  ٦٢رنم  ٢٧٧الممر)٢; 



٣٢٥ااثاءارغا*،سساس 

يربد^ما ت والتيمم الوصوء اية ذكر حين تعال اممب لقول الحدث؛ من ثطهر هوالذي 
مذوأماقول ٦[، يرث ولغن تنج تى عثهطم لجمل أذث 

محيإذا الشاؤع ألفاظ لأن بعيد، فهدا مؤمن، إلا ®إلا'٧^٠١ يوله: مذ اأزاد إن ثال: 
طاهئ«.ررإلأ يقول: ما مؤمن، إلا فال: اجلومن، حا 

•♦ؤصى••

بمومم:»زشاخاضصتني«،او»خ1ثصستوى«:-١٢
أوررحالصتحياق®، خالص ®ولكم يقول: مايتها ل الخطايامت، بعض الثوال: 

الكلتة؟هذه •حكلم مإ شكري«، 

التحيالت،يعني: التحيامتج، بخالص ا1زاد لأل ميء؛ فيها ليس الخوام-،: 
ثبمزمحيم ؤثإدا مال: عغئجل وافه ئمحة، ولا وياء، يشويا لا التي الخالصة 

يئةءلأنفسكم ؤمل٠وأ عغئجل: ؤيقول لاشاءتا"م[، آوردوهاه منتا ثموأيلحسن 
٦[.١ ]الور: ه ثته مثيكة أثو عشي نير 

التيالتحيات يريد أنه تحياق، خالص لآكم قال: إدا الإننان يشاك ولا 
هداوالقات«ُاُ، ؤالصأزات طه، )١١^٠^١ت قوله:ق عئوْلكءا طه إلا ثملح لا 

مذأبا بالهم م ظزأ زلإ الثا,ز، اءتادها ١^، واصت ١^١، م^ لا;ْرأ 
الحظور،الشء عل يؤولها أل يثعي لا محظورة؛ ليننإ بنمها وهي الحفلور، 

اصطلاحهم.ل عرفوه وما الناس، ئيغ بل 

الفلاة،كاب وتنيم: (، ٨٣١رقم)الأجرة، j الشهد باب الأذان، ئأب الخاري: أحرجه :١( 
(*٤٠٢)رقم الصلاة، ق التشهد باب 



لق1ءاتاااب1بائسوح ٢٢٦

اووصعأرتامهكهالعرهها:حكمالممابؤه1ىاضر« - ١٢
علأرمحاما يقع القابر فبعص العبور؟ عل أرقام وصع حكم ما الثؤالت 

وهلهدا، حكم ما فلأن، مر من الفلأل اشر يعرف حتى لشور؛ المحاذية الخدر 
هدا؟من اشد ئيء إل يفغي هدا 

يريدوفأقاربه الرقم كثب الدي لعل ثيء، إل يمخي أنه أظن لا ابواب• 
الثحلهدا دكول أن مثل ممتدة، ق اغأَ أن حثي إدا لكذ علميه، يسلموا ان 

يمع.فهنا عبادة، محاحنا أو علم، صاحب أو به، العامة يعظمه مال صاحب 

بأنا.هدا ق أزى فلا أقارثه، إلا يعرفه ولا عادي، وحل أماإيه 
••ؤصق(••

الئإةعذالمم1بؤضاهمر؛- ١٤
اكور؟قل الكثا:ة ض الم لخكم U الثوال: 

كبور،أولأ:سامىا؛ة،إيامأرقام.

اشروب؛ن بينه، يمكن ابدار بلِؤ، حانب، هول إنيا المز عل، هذا ليس ثانيات 
مسافة.

الم،،لهدا واكعظيم اليبمل مها او المايه الكابة عن بالمهي لراد اف 
وافاشر، نحصهس أذ رامي اممه رمول أن بدليل الخاهلمه، ِفي يفعلونه كانوا ك،ا 

١،^بالكتابة فالمراد والإهانة، التعظيم J؛J( مجمع علمتها<راآ، تش وأذ علمته، معد 

(.٩٧رثم)• علب، والبناء المر نحمسص عن النهي باب، الجتانز، كتاب منيم• أحرجه )١( 



٢٢٧الأق1ءاأغا||،سساص 

الإعلان-يا مصي كتابه أما اليت، لهذا والتبجيل التعظيم -jI مصي التي الكتابة عنها 
ممط،دلأبأس.

••هصى••

^^١^؛٠٥١حكماصءيوث1موااتفيديو،أوبائثأموا-  ١٥

لساممه رسول ال ١١الحديث ق حاء للثصوير، يالنسبه السؤالت 

الحديث؟هذا الفيديوق كامثرا ندحل فهل • المصووينُ 

\مح/َلأن الفوتومافي؛ التصوير ولا الحديث، هذا ق لا;دخل لا، الحزاب: 
الأص،ولا العيرأ(، ولا الولحة، حطط ما فهو الواقع؛ ق يصور نإ الفوتوغراق 

الشء،هذا صوره ثلممط معينة أصواء نلهل أنه هناJاك ما عاية الثمتم(، ولا 
التفصيل،فيه اثذى هز الصزر اتحاد م عيججل اممه بحلق عليها كاف الى الصوره 

ام:ء4ا؛لأنةأق
الخزر،ي >ام لهذا بجا، يكون الذي التحل التصوير \لأوو• السم 

عغ؛قل.افب حلى ببما يضاهي صورة صور هذا لأف المشآري؛ وعل 
أوثكلآدمئا، شكلا يصور انه بمعنى نحهليط، باليد، الصورة اكاف• الشتم 

ؤإلالراجح، المول هو وهدا حرام، أيئا هذه ذللث،، ائب ما أو سبع، أو ذست،، 
لحزام.أبا الراجح المزل ولكن فيها، حالف الثهم، بمص كاف 

اكطلأن أصلا؛ الحديث، ل ندخل لا ضذْ الملممطة، الثورة اكالثح: السم 
علالصوره هذه ١^٠٠١٤ فالممط سئآ، زر عل صعط أنه هنالالثا ما عاية صور، ما 

(.٥٣٤٧الغيوالكاحالمامّاد،رقم))١(أحرجهالخاري•كناب،الطلاق،بابجمهر 



لقاءاتاساإسمح ٣٢٨

ُالعموم،اللفظ يئمله إنه مول! حى الئي عهد ق معرومحا ليس وهدا الورقة، 
الإساذفإف اش. علا ل يوجن لم وم التصوير، ل دخوله ل سك كنا ؤإذا 

صعب.ملعونون، الثوم هؤلاء أوإف ملعون، الرجل هدا يقول• أف سثطع لا 
أفنجب والإنسان ينثغي، لا علم أوبدون محرينة بدون التحذير ءالدخولِفي 

علاقجرئ إف بل الخرام، تحليل عن بمويغ أل نجب ي الحلال، تحريم عن يتوئغ 
معكإ الشك، ْع وهذا الحرام، تحليل عل التجرئ من إما افد الحلال تحريم 

مانم لأن ظنه؛ عل علب، ما يتح أف نجب انه واصح ثيء هدا الفلز، أو اليقتن، 
والتحريمالتحليل لأن علظ؛ عئؤْل اممه حى جانب ل وهو حكم، ومع، حكم 

ظ.افب إل والحكم 

يعلبولم حرام، انه يعلم وهولم لهم، افه أحل مما الناس مع أي؛ مغ؛ 
حزام.انه ظنه عل 

••©صى••

أالنوم اثمميط صوربيع ص - ١٦
إداحله إل نوحيه مذ هل محرم، انه الثاص بتن المنتثر الأن التقيهل القوال! 

شرعثا؟التميهل مع التعامل كان 
هن.هل ع ؤيقول! السالعة، عندْ من إل يائ أن الحلال! التميهل الحراب! 

هذامثلا، نين أو منة، إل موحلة وحمستن بمثة يئة الأن اوي نالتي، الئلمعه 
والئشر١ا١١^١^ ق سلمون ;مبممحكادوا الص.حابه لأن ثيء؛ فه ليس 

افالأة،محاب وممم: (، ٢٢٣٩رقم)سلوم، كل ذ انم باب الملم، كاب المغاري: أخرجه )١( 
(.١٦٠بابالئثم،رفم)؛ 



٢٢٩الأقاءاما«،،ىساص 

بممل•أنه أما لهم، دبك وملم" آله وعل عليه اممه ~صل الئي وأتاح 
بجونفلا فيها، الإى الربا يريد و1د،ا أبدا، يريدها لا وهو الملة، التاجر يشري 
اف.محارم عل اشحتل 

المعرصى،صاحمس، إل ثنمسك أست، اذهب الحت1جت للأخ هثقول هذا، وعل 
وخدسنه، إل يستر ل يعها ؛حمسذن، الأن تبيعها التي يارة، الهل بع له" وقل 

ما.أتلاعب أف ثئثى كنث، إدا المارة وارهن الامتإرة، 
••ؤصق(••

ضامماسمضوهناامموامامم:- ١٧

وقت،ل أعنالهم دائرة إل يأيوف الدين المو٠لفين بعض ل رأ؛ئم ما القوال؛ 
امحور؟دئر ق العمل من بكر وقت، ق حضورهم وقت، ؤيتكتون متأحر، 

لنانمى وهو كاملا، يأحذْ الذي والراتب وخيانة، كذب، هدا الحواب! 
حرام.ويعفه حلال، يعضه عمله، أداء 

باتاطل.اثال وأكل والخيانة، الكذب، حنايامحت،! ثلاث فعلمه مسمن هذا إذن، 

لأنهيعزل؛ أذ فيجب جيعا، معهم دبك، عل، مممما العمل مدير كان، ؤإذا 
ينتسب،شخص لكل وءلالم للدولة، وظالم ،، للموظفوظايم شمه، وظالم خائن، 

هذاؤيحهلي للجميع، هو الإي ا1ال ييتج من يأخذ موف لأنه ا-ءومة؛ هذه إل 
أفمتحقثا هذا كاف إدا منلئ، وأرجو مكانه، عن يعرل أو< فيجب، حق، بلا الرجل 

اللازمالإجراء المأشر،حنىيحد اويل هذا تلإه\مولإحذامإلضفويى 
3اثإله•
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يتأدبحتى يؤدب، ئه فوقه، لمن الرجل هذا أمر ارير هذا، ق ثثهاوف لا 
هوويتأدبُهعبرو

اس.ؤإوئأا:ضطا



٣٣١ا1،ةاءاسدسساسيى

H بمدالسنايثءالسائس
همي—— ء

وأصحايه؛ JTوعل محمد، يثنأ عل وتلمم افه وصل العالمتن، رب للب الحمد 
بعد:أما أخممى، 

التايت،)لقاء سمى الى اللماءاُت، من اإةيرأ( يعد السائس اللماء هو فهدا 
عامصفر شهر س عثز الثال هو الحميز وهدا خميس، يوم كل سم الذي الفتوح(، 

(٠١٤٢٠.)

اللماءق انتهثا عةوْل. ايثب كتاي، من صسمآيادت، كالعادة- - اللماء هدا سدئ 
يأمنألوأ لثلمم ؛؛*ت ؤةؤلآإدا ١^١^! محورة ق عِفةل ايئب قول إل الماصى 
مدثثعت ةولآ.إنَقم . ممحئن لا وه ثهؤأ بجق تمحق. جئد 

لالواقءة؛مم—٧٨[.ه صندهما إزكم مجسنا أأج^ا 
مسمزملامال:

يتئوالدي اووح، أي: لالواقة:مخ[، ثومه -آ؛؛؛_ قوله: 
ؤي(دؤ عن آ-لإر ثب لمبت وفَ تا3قوبماثاث اللب قول 3، كا السياق، هو هنا المرحع 

لكنذكر لها سبق ولم الئس، أي: ؤؤ)>وثه ]ص;أم[، ه لألحجاب م؛مثئ حئ 
معلومايكون وناره مدكورا، يكون ناره الصمثر فمزحع ذلك، عل يدل، السياى 

بثيءآخن.ؤإما بمبالئثأق 



٢٢٢

جوىجريازت الأمفل الرثؤ جايبا ول النفس، يرى هوت وءؤلهمبم4 
وجرىالريء' يسمى؛ والئراب الطعام محرى والئرامحت،، الطعام ومحرى النمس، 
فإنها،لئيء أما مفحة، لمة دايرية حززات عن عبارة وهوت ا-صوم، النفس! 

يكونأن بد لا النفس ءدرى أن ذلك وجه لأن الأمعاء؛ مى كواحد فانه بالعكس، 
افهبرحمة ولكن قديدا، التنمس لكان معلما محراْ كان لو النفس لأن مقتوحا؛ 

ريرالمرء عل تئول حتى تدينه محززات لئ، لكنه الأنيومت،، مثل هدا اض جعل 
قوىوالشراب والطعام العادية، الأمعاء فهومثل المريء أما رأيه، وسزيل رأبه 

إليه.الئزول عند يقتحه 
يموتو؛انقهلاعه القس، يرى الحلقوم لأن الزيء؛ يوف اثلقوم افه ويكر 

هذاإل البدن أسفل من صاعدة وهي الحقوم الروح بلنتا إذا إنه بمي؛ الإنسان، 
الأحرةعل أنل أنه الإنسان ؤيعرف الدنيا، من العلائق ظفح وحيتي الموضع، 

الدنيا.من وانتهى 

ه؛جيزيمحك يخت ؤ دنسترملؤمالث 
يعاينهوما الي، إل ننظروو أي: ثومحهي:أم[ ؤنأقِ -تال: قال 

فريم—،أقرب كنتم ولو عنه ذلك تردوا أن ستهليعورا ولا والسكران، الشاق من 
الخلموم.بلعتا إذا الروح منع عل يئدرأحد لا فإنه إليه، حثي—، وأحثا إليه، 

Aينثأ وتره تعال؛ قؤله مجير 
أقربهتعاق اف، فإن أهله، أي؛ [ ٨٥]الواسته ؤتلإ تعال؛ مال، 

ال>نمح قال؛ ولهذا بثلامحا، أقرب المراد؛ ولكن إليه، أخله من الحلموم إل 
لأنملائكته؛ به هامتؤ إذا مسه إل الثيء ه يضيقتعال وافه لالواق>ة:هه[ ه نجميث 



٣٣٣ا1إق1ءاسدسساص 

ولكنهمواضعه، عن الكلم محرف باب ٌن هذا وليس رمله، عثهءآئمُ الملائكه 
•السياق متضه يإ ء التي تمر يائس، من 

أنه ءت؛ؤإ ؤمحبج الآث-ةت فثاهز إن ت قائل ية-وو، ربإ لأنه وذلك 
■تحئرو4؟ءالإذا عغ؛ءل هوافه الأقرب 

(!اممه؛LJلأن ءلاهئها؛ يقسضيه بإ اسسزناها بل ،،، ٢i^j نحن ت نقول 
3،يكن لم افه أن ومعلوم لالواقُةتهما، ه نمموف لا ولبج( ءتآؤأ ُبأنج 

لائمبمزهم.لكننا اللائكه هم إدن سصؤْ، لا أننا روثه من المائع يكول حى الأرض 
الملائكه؟والمراد مسه إل الثيء اممه ، يفيقكيف، ئلتم: فإذا 
الملائكة؛سل وهومن ف إل اش؛ نحيث اممه فان ذلك،؛ ق لا مما: 

لعجلدء^٠ ١٩م،.^لأعمك ثا3قؤناق: اممه قول رإل ألم فنله، ففعلهم رتلة، لأتبمم 
ؤ؛دا]الةياعة;ا"ا-خ؛[، فيانث,ه أئع مأثه أؤأ؛^١ ومءائئ> :سثُ ءيا إة و؟ 

الذيوهو أمره، لأنه إليه؛ قنل"؛مثل أصاف لكثه الثه، وليس جمّيل قرأْ المراد: 

الخااقومالمحتضر روح بلعت، أي: ]الواسة:"اه[ بلعت ^٤^^٠١٥١ إدن: 
البدن.أسفل من صاعدة 

والاهاووح، لقبض حصنوا لأمم منكم؛ إليه أقرب ملائكتنا يعني• تالواقُةتهم[ 
كهمفلوثهملأق5ة هناك حياته ق مماته؛ وبعد حياته ق الإئساف حفظ قد ئازقؤث\ك 

إمحللاقا،فيها يفزطوس لا ونحمظوثرا، روحه مبضول ملاذكه مماته وبعد الله، أمر من 
محهم؛لأنالأصعالمصلأمحون•



٣٢٤

يم؛؟هتعثرميتة. ؤةولآإنَقم تنال: مله متخ 
أي!لالواقرة:1خ-7ح[ زجم؛آه .٢ مي.ه، عر ؤظولآإنَقم تعال؛ يال 

أمالكم.عل ومحازين غثرمبموي؛ذ أي؛ عثرجريتذ، كنتم مهلاإن 
أنمحب وحينئذ يمكن، لا الحواب،؛ صندقثه ُؤرجم؛ناإزكم 

فأيقنوانحازى، لا حتى الروح رد عل يمدروف لا لأنكم والخراء؛ بالعث نحدهوا 
بالبمث.

ورءثا0ه:رمح ّىآلتيذؤ. ؤةآا0؛اف مجثرملهتعال؛ 
ألميثيسيى إنَكاد( فقال! أنسام، ثلاثة إل الحتفريى تعال اض فثم ثم 

عنإنَكاوا لأما ؤ منهم، اجعلنا اللهم تالواقُةتمخ-هخ[ نجوه د؛ءثت، منمحان مج أوا 
وثتزهواوالمستحثادتإ وأتوا المحثمارت،، وركوا والواح.اُت، أثوا الذين وهم أذيصاه 

الذينالئابقون، الثادةول هم والمثJورا دينهم—، أكملوا —أي! المكروهامت، عن 
الخياُت،.إل الئاثقوف السورة، أول ق يكروا 

فقيل!ه رمح ؤ قوله! ل المسروق ا-حتلم، تجًه ثنت ننب،0 مح رؤ 
بردحالئنع عند بشر لأنه به؛ ينشح لكنه المويث، يقره كاف ؤإن ١^٠٢؛ لأن فراحة؛ 
محببل حتنثد، الموت بجْ ولا ؤيبتهج، ير غضاف، غثر راض ورب وزبمان 

وهمومها،وئصسها، الدئيا، زكي من له راحة أنه شالث، لا وهذا عغ؛ل اممه لقاء 
للمنه!قال ح؛ن يعقون، عن تعال اض قان، كعا الرحمة، بمعنى الروح وقيل؛ وعمومها، 

أي![ ٨٧ليوشتآلتوه ئج من ئايسؤأ ولا مآحيه لؤسف، ين ؤأ صحشأدهممأ نبئ يؤ 
راحةأو راحه تكون أن من أعم ١^٠۶٤ لأن الأول؛ من أعم المعنى وهذا رحمته، من 
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إذن:عليه الأية محو لكن أعر المعنى لكن bذا امحود، حصوو مع 
الراحة.الرُم ومن وحمة، أي: 

حاثوليس النز، بمؤ ما كل باونحان: المرائ قيل: نجوه _ Sص 
ماكوومن وليما القس راحه فيه ما كل بل الئللمه؛ أو الخماه الرائحه حة\0 

الهلييةالرائحة بالرمحان: الراد وقيل: ومشموم، ومنكوح، وملبوس، ومئزوُسا، 
عله.الأية فنمن أشم، ١^ قأثم؟ المعروف، لكلرمحان 

—جعلنالأوليائه افه أعدها التي الدار وهي حا، ينعم حنة أي: نجوه ؤو؟ءثق 
ينصب،ولا يتم، فهولا وقلبه، ببدنه فتها الإنسان بجم نجم جئة منهم~ ؤإياكم افه 

لكنكيم فتها الدنيا دائم، نعتم هول بل يعثم، ولا :يخإ ولا يوف، ولا ينرص ولا 
ا:الشاعرُ قوو حد عل منعص يعينها 

اي_نمعلشابمزأش
فقديوما أمشث، ؤإذا عد، من للإساءة فاستعد يوما مرريت، إذا الدنيا، محهكدا 

ودارثعمالقلس، ق دارثعيم الأحرة ق الحنة حال كل عل ثتعم، أولا اكانج، ل يئعم 
والتين.

ينآمضأ،(لهه:ءؤوأآانَكاث قؤلهتعال: نستر 

اتزاالدين وهم ]الواقُة:*1ا بذ ءؤوأمآانَكا0 تعالى: ئال( 
عنوالتنزه الستحثات، ي مصا فيهم لكن ال٠ممادت،، وثركوا بالواحثاُت، 

نلائا،أي: اثم4]هماس:اه[)نلأم( مح،
الفربم)مآ/ا،ه(.العقد )ل(اظر: 



لق1ءاتاالاساهتوح ٢٣٦

والمعنى!اليم؛ن، أصحاب من أن<تا أي■ المنزه أصثب وين المحثصر، أييا لك أي• 
البجتن•أصحايب من كؤيك حال لك فلأم 

سايقوللا الإ٠ينت أصحاب هؤلاء الساقوف، هم الن«ين القربول هم الأولون 
مىلك قال! ولهدا العذاب، مى ناحوف لكنهم ُ؛ن، يئ إنإ محدولون، ولا 

^٧ه!٤١١آل1ثكنبم عى ازماة ^^؛١ تعال! قؤله مجر 

لالواس:آآا<[\مه اتكئ يث ^،: ١٠١١القسم 
اكزام،مثلالممار،مكانجداطفيؤأصن4وم،فلأصولأ بالخم، 

و)الزل(حميم، من د1ئئزل أي! ]الواس:'أه[ ■ثسمه تى ثرت ؤ النافق! حتى الأية هدم 
حظهمُاش— —والعياذ هؤلأء بميم، ما أول، للصيف—، مدم التي الصيامة بمعنى! 

الحراؤة.هوثديي الحميم! هوه ؤنأ النزل هن«ا 
و)الححيلم(فيها، فثحثدول الحجم يصلول أي! لماقة;؛ار[ 

منها—.ؤإياكم افه الناو—أعاذنا أمإء من 

أثث؛نه!لو-ص ندا وأن تعال! مسثوئؤلؤ 

لآكم،المدكوو نداه ]الواقرة:هبم[، أصزه ص محو ندا ٠^^٤٤ تعال! يال، 
الثلاثة.الأمام هدْ إل الناس انقسام وهو 

أنيمئن لا عغتثل اش وصدق التأكد، المحمى المن أي! آؤثزه حي، 
والكداولاليمين، وأصحاب وهي! الثلاثة، الأمام هده عن الناس قمج 

الصالول.
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ؤمجآن؛ررهاّاهتمادت خ محتلا 
كلعنه وزْ بمعنىI )نبح( ]الواسةتا'ه[ ألتظؤره يك إثم ءؤءسخ تعال• مال 

وعنصماته، لكال نمص؛ كل عن متره فهو للمخلوق، تمايله أو ومتا، مص 
١لم٦ارهآلثيخ رثو شح؛ َؤثدنحء ؤلإس تعالت اف مال الخلوق، تمايله 

مئدق .يتهث1 وما وأ'لأرص آلثثرت -غلمكا ولمي ؤ تعال؛ ومال ١[، تاانودى:ا 
مذثنتاؤإعياء.أي1 [ VA:،j]ه لوب من مننا وما آثاٍ 

۶٠١١سبح المعز• ؤإن زائدة، الباء إن قيل• لالواس؛ا'ه[ ه ره وقوله• 
ؤإنيزائدة، لست، إما وقيل! [ ١ زالأمل; الآ،له رتك أنر تعال• مال، كا ربك، 

لوأما اقثه! سبحان فتقول! يالثسيح، الئطق من بد فلا بامحمه، افه محمبح المعنى• 
افهمح J،_! للممصاحمة، الثاء تكون هن>ا فعل يكفي، لا فهذا ملبلئ، ثزهته 

باسمه.مصحوبا سميحا 

الظةذو والحظيء المدئث، ، ٠٧٧١الخالق هو: الرث، ه الم ه م 
■٩^^^•والخلال 

فغلعل الحث، ق كافثه لكاست، هي إلا القرآن ل ينزل، لم لو الثورْ هن>ْ 
^١^•الخم، 

نشمثم لالواس:ا[، ا)ناؤعهه وست ودا القيامة: يوم أؤلها ل تعال ذكراطه 
ثمالشال، وأصحاب، الثم،ن، وأصحاب، الثابقوذ، ام: أقثلاثة إل فيها الناس 

أقام:ثلاثة إل كلمهم الناص وم المؤجج، عث الإنان حال مثا ق اطه ذكز 
ثيء،كل عل اشثملت، فد فهي صالوف، ومكدبون __، وأصحاب، ممزبوف، 

ثننآم ءَآمح،ظقونثأ تامزن0 >أوتتم قوله: ق الخلق ابتداة فيها افه ذكز وكا 



لماءاتا1؛ابائسيح ٣٣٨

مور0فهي بملحها، وما وانراُس، طعام من والروي ]الوا؛سة:خه-؟ت[، لثلمثه -أ
لكنالمران، مائر بمدئ كا هرأثاّ، ١^١ أن للإنسان يثغي ولهذا عح 

عظيمة.معان عل اثتملن، هي 

السورة.هن،0 عل الكلام ينتهي هنا ؤإل 



٢٣٩اداق1ءاسدسساص 

نىسموالفخسامتاوسه:١- 
\.روو3.كقا؟قزْ ق؛ئنبمهإللني عائثه الومتى أم يالت عندما اذثو\د.' 

بالخؤوبثر الوت حصنه إدا ررالؤهن تفقن ما الأمر ل؛س ت يعنى داك®، ارل؛س هاوث 
١^؟بعد أم ١^١^، عند البمزى هل ، ٠١افاارلماء أحب 

النيذكر نإ رمحهبمه١ عائثه ذكرت الحدث وهدا الموتر، عند ابواب؛ 
كرةومي لماءْ، اف أحثر افث لفاء أحب ُرس وسلم"• آله وعل عليؤ افّ ~ءل 

أن:زف لأما ١^٠^،. ئث1:كزة اف، زئوو يا ثالث،: لقاءَة<ا، افُ كرة اف لثاءَ 
تإ\ت<كأ،إك إدكَكاخ ألأنس جلُبجت اش هال، كا بالوتر، بمثل اممب لقاء 

عندتنز إذا الاكاف أن المراد: ؤإنا ذللث،«، راشش لها: قال لالأنثقاق;أ■[- ميوه 
عادةالأر الوي بغض وجوه عل يظهر ولهذا افّ، لقاء أحب باُبمك الومتر 

قوهو الوئاة حصزتة أى تل من له حد عن ل يكز زجلا إن حتى والقرود، 
عادي،غر موزا امثلاتر العزة أن إلا راعي فإ يقول،: عرمة، ل المنتشمى 

هداو يتبمم، وجعل وجهه، وامتاز احتحر قد الرجل ؤإذا نفى، عل فخنئر 
يحئغرعضباف، راض ورب، وزنحان زوح أن.عذإل الإنسان يمزح الخال 

لقاء0.اطه فيحث، اش لقاء 

الموت،فيكزْ عفباف ورب النار، يعقوية يسر ترام "والعياذ؛اش~ الكافر أما 

وسلم؛(، ٦١٤٢)رنم لقاءه، اف أحب اف لقا؛ر أحب من باب الرناق، كتاب الخارتم،• أحرجه  ٢١١
٢(. ٦٨٣)رقم لقاءه، اض أحب اش لقاء أحب من باب والتوبة، والدعاء الذكر كتاب 



لق1ءاتاسالممح ٢٤٠

منؤإياكم اطه —أجارنا وقؤة بشدة منه ءسرع جيم، ق وتفرق روحه، رجع ولهذا 
.— هذا 

••©صى••

ممىثسالأمدارث٢- 

منابنهات لروجة قالت الاحتقار عند النساء إحدى هناك القوال! 
إمنهم فأمذيتي يدبمحوف أن يريدوف بيضاء، وجوههم أمحص، لبما يريدوف هولا؟، 
شوهدا؟فكيف 

فهذهالوصف، هدا عل ملائكة رأت أنيا دام ما حثر، بئري هدْ ابواب• 
وجوههمهدا؛ من العكس عل باش- —والعياذ العدايت.، ملائكه لأن جمر؛ بقرى 
ان.الإئلهليعة ملائمة وغير مود 

••هصى••

٠٠(؟ اأشا«ة إشيوم النيوس قزم رنم يوايؤ؛ سا؛ ٢' 
رىالذي ررا،لؤمح قال؛ أنه ه الثي عن اللفظة هذْ محتت هل القوال؛ 

القيانة«ااا؟الموسإل:وم وئه م اف ق مكانه 
امحز،مح،م1ولأسم:

افيو م  iJ_j"قاذ ماهقولت الرجل؟ ئدا ل ئقول كئث ما ثئولأن• المحر، نيلاحر- 
^١،ئقوو انا1ث، ثنلم قد*^١ ت مقولان ورثول<،  sJL^محئنا وآة إلأاف، لأودق أنهدآن ورئوله، 
أنلإل أنجع قمول؛ ئم، دمبمال؛، ذي، بمدره م نبجن، j ، نبمدد^١٠ي آه,ي بمتح 

؛٢٠٥١نض:نقممقثو؛ةالمدساكيىلأثد:طتألأأخ4نمبم موجثقيلان: 
(.١٠٧١رنم)الشر، عذاب ق حاء ما باب الخنائز، كتاب الرمذيت أخرجه دلك، مفجعه 



٣٤١اوإق1«اسدسساسذا 

*يمله! يقال أنه ورد لكن ورد، أنه أعلم ولا •؛ذ لم الثمفب حدا اُبمداب■ 
نحوها.أوكلمة صالخا«راأ 

*•ؤصى•*

اساباشرخماضأ٤- 
ساكتوروفم؟

الهلاعات1بعل من أوغثره العلم محلف ق المنور أمجاب ابواب• 
العلممحلف ق ازداد كلمإ ينبغي ان فالإئؤإلأ والعزيمة، الهمة صعق، أولأت 

قرح إذا التاجر بمرح يا مبمرح معلوء، ل زيادة بجد لأنه ئثاطا؛ يرداد أن 
أنعل ثئرص بجده ممرا ربما الثني( ثى نؤع ف رح فإذا ينثط، فتجده بلعة 

طابهق جادا دام ما الحلم ٠لال٢ا كيلك النؤع، هدا من ممره كمية عل يمصل 
بملكلا الوي الإلهان U اسم، ل ازداذرعبة مسالة اضن كي فانه الصادق؛ 

واصل.الختوز شمه 
يزركأن يمكن ولا بعيدإ المدى يقول؛ الخم، طالب يئس الشيهلال إن ثانيا! 

غلط.وهذا النقب، ؤييغ فيتقنل العلياء، أدرك ما 
بطالهؤهم أنه الكاري~ ~وأظته النحو أئمة أحد عن الورمحن أحد ذكر 

النحوصعب،أن ~وأظن عليه صنج، ولكنه النحو، ق إمام أنه وهومعروف العلم، 
جدارا،معد أن تريد معها طما محمل ثمله فراى يدعه، أن لهم متكم~ ممر عل 

النهايةوق أوأكثرا مرات عثر إل مضلتؤ! صعدئ، كليا سةطت،إ صعدث، فئ،ا 

(,١٠ ٥١٠رثم)الكرف، ق الرحال •ع اء النصلاة باب الكرف، كتاب اليخارىت أحرجه 



1قاءاتاكاباهش ٢٤٢

حتىالرات هذه كل وتكدح تلكبد النمله هذه فقال! صعدث، والإعياء التح—، وبعد 
فه.الإمامه أدرك حش الطن،، ق فجد لأفعلن، إدن أذركن،! 

ائL، ولهدا اوان، عل لها"اى الشب فان الأشماء؛ مصاط ثالثا: 
الخليسررمثل أن وأخبر الأخيار، مصاحمه عل وملم- آله وعل ءل1ه الله -صل 

أوؤإما ،، ؛^jliأو إما النالئ،: هحامل الكتر، ويافح السك والسوء،'قحامل الصالح 
ينأذ وأما ييابك، محرى أف إما الكم• ءلإ،َوداؤح وفا ث ين أف ؤإما نه، ستلع 

وكل لا ، jLJ^عل تنؤ إما حى عهٌ، ٌ لها مأله وهده رآخ؛؛ق«رأ؛، 
ميئارجلا عليه الله سئل الملمميرن بعص فان العبادة؛ ق حتى بل العلم محللبإ 

بالله—.—والعياذ النار ق به هزي ثم فيصحيه 

وبعض)يتمشى(، نحرج مرة الوقت،، ؤإصاعة عنه؛المعرياُت،، التلهي رابعا• 
ذللثج.أمّنه وما الكنة، ألعاي، بمشاهدة ممتويا يكون الناس 

افه،سبيل ق كالمجاهد للجلم ٠؛^؛ حال، يانه منه يشعر لا اف الإئإن حامتا؛ 
ملئ،لا الله، مثيل ق الخهاد من أفضل هو حيث، من العي طلبح إل يحني،• أيالإ، بل 
أتهفيه ما غاية والجاهد الناس، ؤيعلمها الشريعه محمفل العلم طاين، لأن هذا؛ 3، 

كلها،الأثه يممإ هذا لكن الإسلامي، الدين 3، التاي تن الكفار ص واحدا ثئد 
ونقولبه، أحدر لأنه للثؤ؛ أفضل ا-يهاد الشخصي: لهذا نقول قد أننا صحيح 
صهوأممبمل حيث، من العلم طلن، أن قصدي لكن للث،، أفضل العلم طلب للاحر: 
محكٍقائه ^^^^١ ؤننامح اممه;تال: قال وقد اممه، مثيل 3، ابهاد 

الركتاب ومنلم؛ (، ٥٢١٤رقم)اللث،، ياب والصي•، الذبائح كتاب الخارتم،• أحرجه ، ١١
(.٢٦٢٨)رنم الصالخن، محالة اسحباب باب والاداب، والصلة 



٣٤٢اىاق1ءاسدسساص 

أي؛ألدبزه 4 ولإنمم4وأ طائمة: ومعد 4 لمايثه خمو.يتتب ينَلإ، ئئر 
[.١٢٢]^:لتصن ثجتولايم ممه>ّإدا ؤوب~نيت>لأ القاعدوو: 
الهنالبأيبا فعلك العلم، طاو_، المتووق أمساي-، من الأن حصزثا ما هدا 

نتكء قد ه النه ياخلاصك أنلث، و الستمأ,، م، 5ث أن ٠ عالتة، جمة ذا ف نكه أن 

■• إسفي,لإم\' 
محيى•• ٠٠

حكمالسبؤةإذاسندالإمامسهوساث؛:- ٥ 
اثوى؟فاذا:فز الثلأم، بعد للم الإمام نخد إذا الئوال: 
الإمامملم إذا بل يتايعه، لا جوى فالالثلأم بعد الإمام نجد إذا الخواي،: 

نهوالإمامأذرك هد كان فإن الثجود أما هاثة؛ ما وممى المسوي قام الصلاة من 
هذامعه يدحل أن نيل تها قد الإمام كال ؤإن الثلأم، بعد يسجد أن عليه وجب 

عانه.نجود فلا المسبوق، 
ثلاثالثانية الركنة j الاط؛ وتجد الثانية اومحنة j بوق المدخل فإذا 

ذحلأن يعد حلل يكن لم إدا أما بالسهو، أتى أنه الأن علمنا فقد نهوا، مراُت، 
عأثه.نجود فلا معه، 

••)محيق(••

مج،وضةاكاهةضمانلآم:٦- 
يعني:لاحز؟ مكان من الصلاة موصع يعيثر ل أهصليه هناك هل الئوال،: 

عاوأغن؟ي النافلة بمؤ أن الأفضل بجل عان، j الفريصه أذى إذا 



وق1ءاتاالباواالسوح ٢٤٤

ثك:فإذا هذا وم الين، و تكرف أن الأفضل الأوام حح الخراب: 
ذبإذا نحثى اث الإنلكن إذا م الي، هذا من أزم الين ق تكوذ أن الأفضل 

قيصل ذنك، أسه •L أو يتوصأ أن عيه ؤيثى عيدث، أو ينسى أن الي<ت، إل 
•المسهيد 

معاؤيةحديث واستدلوا أمكن، إذا ا،لكاذ يم أن الأفضل العلعاء: قال 
نكلمحش بصلاة صلاة توصل لا اذ اممب رسول ارأمزد1 قال: 

أعلم—~واش ولهذا والئافلؤ، المريقة متن.yu هناك لكوف وذللت، دءُمجُر؛، او 
الأول١^١^ أن يئ حش مللا؛ يئث، أن -٠^١ الفائ مزأ إذا ان للأتثئ 

ؤ>ووشظل.
••)محيت(•*

 ٧ -iJbtjjJidjJliSi

مهوفيها، ورهدا عنها رعبه انياذل يرك من ااعل،1؛• بعص ئال الثوال: 
.تذنءثسئشمحض.امتيُاملواثوله: 

عغيجلراطه أباحه تما النوافل يرك أن والصواب صحح، غير هذا الخواب: 
النوافلأما فاسما، تاركه يكون مد الذي وهو الواجب، هو بالواجب امحام لأن 
أنيتغي لا سوء رجل فهو الوئر ترك ُمن دِمهادثقت أخمد الإمام قول وأما فلا، 

(.٨٨٣رنم)الخمعة، بعد الصلاة باب الخمعة، كتاب ننبم• أحرجه ر١( 
الكاح،محاب وأتلم: ٥(، ٠ رنم)٣٦ الكاح، j الترغيب باب الكاح، محاب الممحاري: أمجه )٢( 

رقمبالصيام، ا،لون عن عجز من واشتغال مونه ووحد إليه ه نفتاقتا النكاح،لن اسحباب باب 
(١٤٠١.)



٢٤٥الاللأءاسدسساممنتي 

ااعاJإءبعص لأن واجب؛ أنه يرى أحمد الإمام أن محمل فهذا • ثهادة® له تمل 
قمحتلفول والعالياء الوئرقيل، لأن ذلك؛ قال أنه ومحمل الورواجب، إن قالوات 

أنهعل دليل وجوبه؛ ي العياء احتلأف مع القليل الشء 7اذا يثهاون فكونه وجوبه، 
مهاد؛.له تميل أن يسعي فلا سوء، رجل 

٠٠  •)5^0•

م٠ َ ُ ُ 

ضرلإدسمضء«إبيان ٨- 

ثئء،طهورلايثجئه ررالماء ماجه! ابن رواه الذي السل. حديث الثؤالإ 
١^<>^ناحيه من الخد«ت حكم ما خ ؤلونها،ر وطئمه رمحه عل علي، ما إلا 

القواعد؟يعص عليه العياء ورتيب والضعيف، 

المعنى،حيث، من صحح لكنه الثاد، حيثا من صعيما هوحدينا الخواب،؛ 
ألثء^^-١^ عئقجل؛ قال ك،ا فهوطهور، ال،ا؟ من يرل، ماة كل طهوو، فالماء 

منالنابع الماء لأن فهوطهور؛ الأزض من ثح ماء وكل تاهمنانتا'؛آ عهؤيإه آء 
لينايع ه أنه المز عن تنال اه قال كا المإء، من النازل هوالماة الأزض 

الطهارة؛الأزض من أوالناثة الساء، من النازلة المياه ل الأصل كان فإذا الأنفس، 
صازلم،بالقجانة تولم، فإذا ثوثا، ط إلا الأصل هذا عن تممل أن يكن لا فإنه 

نجسه.

الخنابالة)؛/ا،*؛"آ(.)؛(طثات 
بمق حاء ما باب الخلهارة، كتاب داود: وأبو ١(.  ١٢٥٧رقم )تماا/ا/ه"؛، أحمد أخرجه )٢( 

رنمثيء، ينجه لا اتاء أن ل حاء ما باب الطهارة، أبواب والرمذي: (• ٦٦)رنم بقامة، 
(.٣٢٦رقم)ذكربتربقامة، باب الماْ، كتاب والمائي: (. )٦٦



لق1ءاتاكابالصوح ٢٤٦

أنأحب قاعدة إل يودي وهذا صحح، ومعناه صعيف، سنده فالحديث 
نخبيأن يجوز فلا ٠ئكرا، صعيما والس صحيحا، الثني يكون أحيايا مهموهات 

الصبطتام عدل، وواه ما إنه الصحيح؛ ق العلم أهل قال( ثم ومن الئند«، ظاهر عل 
وسلمبالئالهلة، ؤإما إما يالثني! ثتنلق كلها ثلاثة هذه متصل، يسند 

يكونفأحيانا القادحه، والعئه الصحيحة، الأحاديث، نحالمه وهو؛ الشذوذ من 
عليه.يعول( فلا منكر، الس لكن صحيحا، ظاهره الند 

*•ؤصى••

٠ناث فإتزس نذسلي اهنويإ4ع طى ض حم ٩- 
يحلعندما ولكنه والعشاء، المغرب، بجتع أن وأراد محام ان إنالسؤال،؛ 

فإالعرب،، أنها عل ركعاسمه، أرع الصلاة وانم سى العشاء صلاة ق الحإعة 0ع 
ممة؟

وصلائةعنه، الإمام نحمله ؤإلأ ثيء، فاثة قد كاف إن للثهو يسجد الجواب• 
هذْمح،مبخم،مح•

*•هصى••

سايىذى)اسوى(:- ١٠

ومح،ثائوأ ك بمزث أشي، آلجنمح،ين ؤلثا افُتنال؛ يقوو الئوال: 
ؤألقممح،هكلمه ١[ • ]ااج1دلة: ه آثثؤيزن ئكزؤِ؛ أش يعز آثإ ثتثاإلأإLدj، ُضآزصإ 

معناها؟ما السورة، ذه هق 

محيهمجلنل إذا بزا، يثاجوف ايافموف كاف الكاجي، النجزى؛ الجواب؛ 



٢٤٧اواقاءاسدسسص 

أنوتئس تئرف فالرمى المؤمن، يوف أن أجل من بعثا؛ ينار بعضهم قام مؤمن 
ولهدايؤته، من يتناجون فصاووا احمو0، لأمم عزل ك؛دا، آه  OjyJoهؤلاء 

دلكأذ أجل بن الثالث، يوف امحان ملأ:تاجي ثلاثه محم ءرإذا M' امحق ئال، 
هكذا.يفعلون النافقول فكال ٠، عدزنه(ار 

بزا،وجلتا اثنان معك كان لو نمسك، ز مها الأن وأث 

أقلفهؤلاء ثلئ،، لا مثحزن إ تحزن؟ لا أم محرز السار، عل صفرا وجعلأك 
احتؤرويا•تقول• ما 

لومصنايعتؤرت ولوجهرا، أنت مهنها لا بلعؤ شحدث أن أيقا! ذللثج ومن 
هذا،محوز فلا ما، شحدتاف وجعلا لا وأنت، الإرئميه اللعه يعرمان أنبإ 

جهرا؛تتا يتكئموف وهم مهنها لا لغة أنيا الهم الفرنسية، أو الإنجليزية أواللغة 
الم.ق داخل ذلك فان 

••هصى••

١١-

أماواختثاراتا ق أعش وكنئ، الخامحامته إحدى ق طالتا كنت الثوال،; 
ثعينتوقد اكافي~ الدرامي الممل ل اشحرج ~سه الأحثتؤ الثئه ل حتى الئنه، 

ولكنحرام، الغس بان علمي مع الخامعة، ق الدرابي نحصحي حنن، ئدرتا، 
شاء~إن تائس، الأن وأنا الثاس_ا، بحموص ثيء عليه يرين، أنه أطإ كن أ٢ 

أعنل؟فإذا اش- 

(،٦٢٩٠^)ارة، بالمباس فلا ثلاثة من أم لكنوا ^١ باب الامتتازان، كاب \ؤخ\ري.' حرح4 اا 
رفم)أحا'آ(.بغررمحاْ، الثالث، دون الاثنن مناجاة تحريم باب اللام، كتاب دثنبم• 



UA لق1ءاتاساهتن

ولكنام يم \لإ1\و لكن إذا لها، انئئوا مالأ توخي ها الخراب 
محصنارجلا أن هزصنأ لو يعدر، لا يعدر؟ هل عليه، يرب ماذا يدرى لا 

لادنحه؟اأم رجه هل يرخم، أنه لايعلم لكنه حرام، الرئا أن متزوجاورثاوهويم 
بالمولأ^lUJ؛، نقول! فعلت،، ما يرخم الإنسان أن لوعلمت يقول! أنه ْع رجه؛ 

^٠ ٧•٠٣^
الخ،إعل أن علمث ما وقال! رمضاو، مار ق زوخته جامع رجل كيلك 

الكمارهفيه أن علمت ولو ويتتهى، يوما يمضى الإنساف أن ظننت مغلفله، كمارة 
^ملأبمث؟الأسث،بلثأمظر.

هوهدا بامحم، الخذل النيئ؟ هو U محا، ليس للنقولأ الخهل أن اي! 
عزام،أنه أدري لا وقال! رمضاف، مار ل زوجته جانح إساثا أن لو ولهدا العير، 

محقاءلا ثيء؛ عليك ما نقول! شل، الحرام هو والثزب الأكل أن فلنتج إب 
ولاكمارة.

••هصى••

س1ذسىستاء:- ١٢
الخةأكا:ذظون ءرتبمون قال! أنه ه ١^ ض ايديث، و تت الئوال: 

يدي ص دلا بمخئون أم»لأ ذم ثم ض«، دلا جثاب ثي 
١^٧فيطلب أوصديق أومحريكح لخ له يصاب قد اف الإئالسؤال! ؛• بموكلولا'ر

العلم؟أهل كرص مما هذا يكون فهل الامحزاة، أو ل، 

كاب(، ٥٧٠٥)رقم ضره، كوى أر اكتوي من باب الطب، كتاب المخاري• أحرجه )١( 
(.٢١رقم)٨ عياب، ولا حاب شر ابة ١^٢٠،^ من طوائف يحول عل الدليل باب الإيان، 



٣٤٩اواتاءاسدسساس 

لاثضؤ،فإنه المريض؛ غيث باواهي خاة اثدي إذالكذ حج، نا لا، الخراب 
سرق.لز أنه الوصم، هذا من قمحرج ولا 

أندون يرنه أو أحوه أو صديقه به حاء الذي الامزقاء، يطلب لم وهو 
لمأنه الوصم، هذا عن نحرج فلا مغ، ولا طلب ما فهو يمغ، أن ويوف يطلب، 
سرق•

ثمواية؟"لايزقمحذ"؟٠٠٤۶' ١٢
مثروثبون عدم يرةولاُ ُلأ ووايه أن إل ذهب يمي رأيكم ما ت القوال 

١^؟
اللمي.لأن نجح؛ ولا مثكرْ، وهي مسلم، نيا انفرد الكلثه هذه الخواب: 

فليل—~قل الكلام ناهد من هذه ا. هذا؟ من حرج نقول؛ فهل أصحابه، يرقى كان 
ممحنا.والمس صحيحا الثني ئديكون أنه 

منكزةهذه كلمه)أبيه( فإن ا، ر إذصأويىا، وأيه ارأهاخ سثبم.' انقزدبه ؤمما 
منكثثرة أشياء ا، بابائكماار نحلموا رالأ فوله ئعارض فلا ثادة، 

أقربالرواة مى الواحد وهم أن لكم ذكنمتج التي القاعل«ْ هذ0 ووجه المع، هدا 
الثريعة.فواعد من قاعدة هدم إل 

*•ؤصى••

اشصأطأرلكنالإملأم،رنم)؛ا(.اكالوان، ر؛(بيص:ىابالإبجان،اب،يان 
كتابوثنلم; (، ٦٦٤رقم)٦ يايانكم، نحلفوا لا باب والنذور، الأي،ان كتاب الخاركات أحرجه )٢( 

(.١٦٤٦رقم)تعال(، اش شر الخالق، عن الهي باب الأبجان' 



وق1ءاتاكابالسوح ٢٥٠

١٤-

صيامأو تثلأ، والأسثانة انمشاء كثق انماذات لتدام باص الثزال: 
حتىهوالصاط وما التيه؟ ثدحل فكيف شوال، من أيام مق ق وامحيس الاثت؛ن 

ئدا؟تع لأثص^ثنا حش لاتثداخل؛ 
انمادةنص القصوئ كان ؤإذا ءداخلئ، السل المشوي كاذ إذا الخراب: 

يبلسهلا اثنحد أحدكم يحل ررإدا الؤي قال فْملأت سداحل، لم 
جلسهل الأن؛ المجر؛ راتبه ركش وصل رجل فيحل حصيصورمح«را؛، 

ركتى،يملأ أن والمقصود ركتي، صل ركمتئن؟ صل أم ركعتئن يصل أن قبل 
وحصل•

عنسأحثل قال: لو الصلاة، قبل ووكعتان ركعتان الظهر: ئنة 
الأربع.نفس فنل المقصود لأن يجزئ؛ لا محزئ؟ هدا فهل الأربع، 

آلهوعق عليه الله —صل قوله ق لآذهإ؛ثئ الخإإء ا-خت1ما الأرستحارة صلاة 
واسثحازاواته صل لو هل ا، المريصة((ر عم من زكعمن ررهنثصل وملم-: 

منتقثه؟صلأ0 للأستحارة تكوف أن بد لا أم المفصود له عئصل بعدها 
كثهاالنوافل يثمل المريصؤ« عم ا>من ءفيداصْؤئم: قوله إة هال: من 

بعدفامتتخر يجزئ، قالوا: الوصوء، ومنة المجد، محية وحى الروايب، حتى 
طغ.ولا ١^١:، 

ومت.لمت(، ٤٣٣)رقم مثنى، مثنى المملؤع ق حاء ما ;اب، التهجد، كتاب الخارتم(• أحرجه )١، 
٧(. ١٤)رنم بركتن، المجد تحية اتماب باب ونصرها، المسافرين صلاة كتاب 

(.٦٣٨٢)رنم الاستخارة، عند الدعاء باب الدعوات، كتاب البخارىت أحرجه )٢( 



٣٥١الإقاءاسدسسالأتتي 

للأنتحارةتكوف أن ند لا أنه عل يدل . السل مى هذا إن ومن 
صلاةبمل أن إلا محزئ، لا قال: عندي- الأقرب م ~وهذا منتقله صلاه 

للامتحانة.خاصة 

ثلاثهوالخمس الاسم يوم صام إذا فالإنسان وااقميس، الاثتي منأثة أما 
الأنمنصيام أجر له وعئصل شوال، مذ أيام ستة صام أنه عليه صدهم، أمحايح 

وامحس،الاثكن همرى ْن أقفل فتها التأبمه شوال مذ بق ل لكن والخمس، 
كئها.الست، وثكمل مياثزة، العيد بعد ثصوم أنلث، بمعنى 

••©صى••

دود1دة:احذنم ١^٠ لأسشارءثم ؛ fuجننواقوم حكم -  ١٥
ؤيال—مئة المال مذ ململمعا نهريا يفحوف الأشخاص مذ محموعة الثوال؛ 

مالئةتتا يشروف نتين ا>أو تنة مفي وبعد مثساو، غثر ؛٠-؛^ ؤيالأ— ■من أو 
فسالمقئط، بثمن أو حال بض إما منها، والاستفادة تعها، أحل من تجه 
بالممسيطمنهم واحد لوأحدها عثر( أوالخمسة العثرة )من الأشخاص بعص 

يجوز؟لا أم له أيجوز أنقم، الأشخاص من 

ريال،مئه شهر كل الراتب مذ قبمعوف هم ينئي: هذا• بجور لا ابواب؛ 
يجورهل ينول؛ لائكئّءس،، مّلمة به اقروا المال مذ كبر جرء عندهم اجتثع ؤإذا 

واضح.صرح ربا هدا لأن مجوز؛ لا فالخواب؛ بزيادة؟ متهم واحد يأخذها أن 
لا؟أم زكاة الدراهم هذه ل هل لكنامالموالاآخر؛ 

لافكئ،سا.الئلعه -يا اشروا إذا عروض ؤإما مد إما لأما زكاه؛ فيها فالحواب؛ 



٣٥٢

-١٦

الاحانة؟ق الوقت به يقثى ما أسل 

الإنسانمحي كان ع،ثلإذا اش إل والدغوْ العلم، نثز ثيء: أممل الخوابت 
طاو_،عر أوالأنكباب ئدوه، 

الأماء.^١ يتتهى هنا وإل 
إJاك،وأتوب، أستعفئك أنث،، إلأ إل4 لا أن أشهد وبحمدك، ١^^ سحادكؤ 

أخمع؛ن.وأصحابه آله وعل محمد، سنا عل وتلم صل اللهم 





وق1ءاتاك1بالفتوح ٢٥٤

تعال:اش لقول القرآو؛ قرأت ؤإن أس أنت بل قراءته، مى قائده لا معناه تعرف لا 
همم، قراءه، إلا يعي• ]القرْتخما[ آماياه إلا آلكشتا بملموركث> لا ؤآيذ ؤوي~أم 

محللهسج ولا النلمين، إحواق أحث، م ومن فهمول، لا لأتبمم أمثتن؛ تعال اش 
بهالعمل وهو؛ به، الايعاظ ثم ثى;؛، كل قبل الكريم القرآلإ ئهثأ عل الجلم، 

لتواهيه.واحتثابا لأوامره، وامتثالا بأحيار٥، يصديما 
كتايتؤمن تيثر ما هوثفسبمر المارك اللماء هل«ا ابتداء يكون أن آرثا ثم فمن 

الواقعة.سورة آخر إل )ق( محورة من المصل أول من اسهيثا وقد عئقجل، القّ 
الحديد.بسورة ثقل•ئ واليوم 
ءأ'لأدٌو(هتخقي ف، تا ه تنال؛ قؤله محتلا 

نهووأمح؛رني، آوون ؤ( للوما ؤم-ح الرحيم! الرحمن افب بم ثا3قوبماقت اهله قال 
وعنومص علمت، كل عن عئؤل الله درْ أي؛ 4 ؤ*ّح مش؛ آ ١ تالحا-؛دت آمح؛رممه 

ولمدؤ تازقؤةن\ق: اض قول ومص: عتب كل عن ثنرهه دليل المخلوق؛؛ذ، مماثلة 
]ق:هّ؛[ه يزب تن مسنا وما أباب يئؤ ؤ، يئهعا وما نأ'لأرما آكموم، ا -كثن

تعال:وقال عئؤجل، قوته كإل عل يدل وهدا والإعياء، التعب بمُز،■ اللعوب 
وقال[، ٨٠]الزخرف: ئمحبؤقه لئيم ؤئبملتا بق ثءًو»تهئ يؤبمم يسح لا أيا بمسجوة آم ءؤ 

وقالالعملة، عن منة افه قزه لاوقرة:أب[ ثنملو0ه عثا ثنل أئ ُؤوما تعال؛ 
عل_عاإده>'َكاذنث آ'نيما ؤا ؤلأ ألتمؤمتب ف، سىء بن ِلنجر؟' أس َكا>ثث ؤوت تعال؛ 
العجز.عن منه فنزه ]ف1ًر:إأا، ه قدبرل 

المحلوقتن،مماثلة وعن وعست، مص كل اشُعن تنزيه التنبخني: أن الهم؛ 
١[.]الشورى:١ ه آلمط وهوآلثييع ّء0ئ ؤلبمثاَؤئمحء تعال؛ قوله ذلك دلتل، 



٣٥٥اإق1ءاسموعساسزا 

هوأ'لإةرإي ذو ره يند تعال؛ قولؤ ق وجها شمه اه أبغ 
منالدوو ما أدرانا؟ الذي ما لا. الخلوق؟ كوخه اش زخه هل فشاو: تالرحن:يأ[ 

أشخآتحزهنم ثق؛ ؤووَؤئمحء تنال: قولة الدليل: الثق؟ أو اقرأن 
[•١١]الشورى؛ 

يعني:التعثر، عل وستؤى والإنسان النزس، عل انتوى أنه لنمسه أبن 
العير؟عل الإنسان العرسكامتواء عل افه امتواء فهل ؤيتمزؤيعلوعليه، يركب 

آلنييعنثن ثكنئ َؤثديء ؤقس تنال: قوله الدليل الدليل؟ ما ينكى، لا 
•[ ١ ١ ]الشورى؛ ه الصهر 

الأم♦؛ق مواممة ذلك فان مثالها؛ وللمخلوفي لقبه اممه صمة؛تيها كل إدن: 
علتا،لامءحلوفي وأبت، علتا لقسه اممه أبت، ثيء، كمنله فليس الخقيثة ق أما فقتل، 

لقبهوأبغ علتا، لثا فأبت، ١[ ]ال٠تحةت• تؤ؛شتيه ءلت!رإن تعال: الله قال، 
الدىالعلم فهل ]اوقرة؛بها[ عئثامركآشهم هظامخلا يئ* علتا:
ألنييعنئن شح؟ َؤثإبجء وقتل والدJل: لا. المخثوق؟ كعلم لقبه أنثه 

•[ ١١]الشورى؛ ه ألمير 

عنوالتنزيه ئرْ، بمنتى: بؤأه دألآمح،4 ءب ف، ما ه جؤأ إدن: 
محميئ؛ن.

ياتلهأن يمكن لا يعني: الحلوقنن، تماثتؤ عن والقاف: القص، عن الأوو: 
ءئوْلاممه ندرك أن يمكننا لا ولهنءا صفاتؤ، ق ولا ذاتو ق لا المخالوةارتؤ س ثيء 

منمحيرين، مهنا لأنلئ، عغتْل حقيمثه ند«رك لا لكننا وأمحعالؤ، وصّفانه باياتؤ نعلمه 
مماثل.غير له، نحالفت، تعال قافه ثيء 



٣٥٦ iJ؛llu_luUL_

والأرض؛الثإوات ق u كل أي: رآ/لآرءفيهتاس:\[ 4 ^ما ت قوله 
والحشرات،وااللأJكA، والخى، الآدميرن، ؤيئنل ؤينرهة، عغيجل افن سبح فإنه 

ني،ذكلْافيامثاتوالأزضثءاف.
الخال؟بلسان أم افب سحاذ يقول: أن بمعنى اكال بلسان بحه يوهل 

كإلعل يدل علته، هل ما عل واالخالوقادت، والأرض الثإوات سظتم أن بمعنى 
محجللأءئةعنكلض؟اللب 

سبحفإنه الكافر؛ إلا اكال، وبلسان الحال بلسان اطه سبح أنه ابواب• 
اشاتئد يقول: __، بكل اممه الكافنيصف لأن المال؛ بلسان لا الحال بلسان اف 

ودصؤ3هوحلمته حاله لكن أصلا! الخالق يتكئ وربا إلها، معه إن ؤيقول؛ ولدا، 
عغجل•لله سح 

بلسانأم الحال بلسان والأرض الثاوايت، ق ما هلثنميح لوسألتا: إدن: 
الممال؟

بلسانلا الخال بلسان فإنه الكافر؛ إلا نمال، وس حال بلسان الحزاب: 

الممال.

الممال؟بلسان اض سبح والحيواثات الحشرات هل موال: 

منهوةلا وء بجٍْء مج إلا سء تن ج تعاوت اممه قال نعم• ١^^•' 
اللهسبح كلها الحشرات الممال، بلسان افه سبح الدر ٤[ ]الإسراء:؛ 

الكافنلكن ه اش رسول دي بض ذلك، كان كا اشَ، يح الحمحى المقال، بلسان 
باص.بل المقال، ان لأيحاف؛ل



٢٥٧ائت1ءاسبءسس 

ساق■ملأ محيي 
هم،•والجرم الجرة، دو ؤًوه' لالخدد:ا[، ؤنئن\سمئمه تنال: قال 

الكامل،الثاهل1ن هوذو وتتغره ادن ذلك، أشبه وما واوثالهل1ن، والعله الكإرياء 
بالخا٠لر الشاعر ءغ؛؛ليقوله يعلبه أحد فلا الكامله، والغليه 

الذلوبل4شاس%ئتأ  ٠٢أبنا٢والإلاساِ
ذللثج.وغير ونؤته، ومللته، سلطانه، ل العالب ذؤآدعر4يعنيت 

معنيان!لها جؤأه.' 
دوالحكمة.الأول،! العض 

واكىش!ذومالأاأ.
أفعالهحميع أن هي الحكمة والحكم، الحكمة من سيث؛ن! من مئتمه فهي 

تعرفق محل ولهذا الأحوال، من حال ياي يمه مها وليس حكمه ونزعه وأهواله 
اممهأفعال من ثيء من فإ ما، اللائمة مواضعها ق الأشياء وضع إما الحكمة! 

فهوالثإر مللثه الذي الشديد الحث افه مدر إذا حكمة، وله إلا افه شؤع من أو 
الناسُين الموُتج افه أش ؤإذا حكمه، فهو المهلز افه مع ؤإذا شك، بلا حكمة 

حكنه.له ثيء كل حكثه، فهو 
قوحكمه محليله، ق حكمه فهو الثيا وحرم البيع النه أحل إذا الشراع! 

والئJاأحثه، فالبيع والربا؛ اليع عَقجل,yu ممرثم، حكيم، اممه أن يعلم لأنا نحريمه؛ 
حرمه.

(.١٩٧الحيوانلالج1حظ)U/:١(انفر: 



اأب1باهتوحلقاءات  ٣٥٨

الرأةقاك g ولهذا ظمأ، اه أعلء، اه ص ذذا؟ قائل: ئاو فإذا 
الصلاة؟®مضي ولا الصوم مضي الثائض بال ما اأؤمنتل|، أم رريا محيها• لعائئه 
ؤإذاالصوم، قضاء يلزمها رمضاف ق أمحطرُتج إذا الحائص لماذا إنكال! فيه ئوال 
دلكيصيتنا رركاو ؛ ؛^٤٠١لهافقالت، الصلاة؟! قضاء يلزمها لا الصلأ0 ركت، 

علبامحم .٤^١ استدك الصلأة«ا^، مصاء نزص ولا الصنم مصاء 
قضاءدون الصوم قضاء عليها يوج1ا فلم حكم، عئؤمل افه أن نعلم لأنا الحكمة؛ 
لأممها.وأحياى ابمه نعرف أحيانا لكننا لحكتة، إلا الصلاة 

الئب1؟وحرم اليع افه أحل لماذا والربا؛ الح 
آيئاولما: أهل قال ٧ ولذلك اولما، و>م البيع أخل اه لأن نقول: 

ائوأهثثزء أنج افُ _ فقال؛ قولهم، اش رذ لالةرة:ْبآء، ^ ١٥١بثل 
l[TUo.]^؛;

افهحكم فإذا موضعه، ق الثيء وضع وهي: الحكمة، من مشتى -ؤأاكمه: ق
الحكمةلمعرقة اش ومملا، إن ،، P؛JUيثكل فلا مدرا، بثيء حكم أو ثزعا ء بثي 
حكير.اض أن فاعلم ينرفت، لم ؤإن محر، فهذا 

تممثأِإلأ؛'^: ٥١قال موه امحر له أشا؛ 
إذافنا عئقئجل اممب حكم يرخ أن يستملح من عكقل لثه فالحكم تيو'شت'٤آ، ِ؛اثاثه 

ثنأنت 0 آم لمم ءؤفأزلآأذا -تال: اضُ قال ألحد، لا الوُئ،؟ا به نزل 
?0"ندثن و 4^ ظزلأ 0 نجخوث لا ه مم وقئ 0 تمحك 

كتابمسلم؛ (، ٣٢١رنم)الصلاة، ا-قائض تقفي لا ثاب الحيض، ثتاب الخاري• أحرجه )١( 
(.٣٣٥رقم)الصوم، ا-قائض قفاء وجوب باب الحيض، 



٣٥٩سابعسائم اللقاء 

إدابيدا، حكم اف لأن هدا؛ يمكن لا —UA[ هصندتين إزكم رجم؛ثا 
له.امحر عجل اممه هدا؟ يزلإ من وفتن، عجلبحروُب، حكم 

اضقال عجل، اض و\ذ1وآ؟ الناس تمحكم؛؛j( الذي من القرعك لأمور اق 
عجلفه فا-قكلم [، ١ • ]الشورى: ه أش إق ^ بن هيه أئنكم رثا ؤ تعاوت 

ستنلمحينئذ وقدر، حلى وخيإ ذتأ محا الحكمه له تعال اطه أن عرمث، فإذا 
(JUعجل فه أءكلم ا-أن علمت إذا اممه، هو بذلك حمحأ الذي لأن تحايل؛ ولا 

اليابإل الشرعية الأمور ترجع الشرعية؟ الأمور و تزجع قيء أي فال العباد 
والثق.

اطهإل منغ بالمرض عليلث، حكم فإذا الله، إل ترجع المديثة الأمور وق 
منوأمحي الدين، عص اقض اللهم اض: إل مزع بالمن عليك حكم bذا عكقل 
.^١

وئل:اثالإ، قدرئا ع كان إن لأ4ِ، ط ام بأن اون آنن فإذا 
نزعتا،كان ؤإذا كاف، ما سوى يكون أن يمكن ولا اممه، عبد وأنا اطه، أمر هذا 

للعباد.يصلح با وأحكم أعلم عجل اش فال؛ 



رق1ءاتال،اباائتدح ٢٦٠

الأسإلآ

اضية؟بمضنضضاص ي هثي4؛أ، ابؤ موادانفخ بيان ١- 
عثم؛زتابن الشيح نال إذا هضيلإكم، عن العالم، اكطالحات بعص الئؤالت 

عموما؟أم الشخ عند هوالراج^ هل اعتدي®، بقوله1 محدده ولم ®الراجح®، 
عنديفهو الصجح* أو ءالراجح مل: إدا عندي، الراجح ا"بموابت 

قلت،:لو وكدك للتحريم، يرمي لا فهدا يكعي®، ررلأ قلت: ئذا أحدد، لم 
فاقول:منيها، الأمر يكوف أحيانا حقيقة- - لأنه للتحريم، فلسن، دلك® أزى الأ 
دليل•إل بماج هذا لأن أو مثلا حزاما أقول: ولا ذك، أرى لا 

يثغي،لا يهولون: حثاصرهم" من أصعر نحن —الدين الأJمه كان ولهذ«ا 
ذك،أكنه أناه، لا يقول: ثيء عن أل يحنن ^٥١٥ أخمد والإمام أزام، لا أو: 

صعب.والتخليل التحريلم -تم، ليس التخري؛j لأن ينبغي؛ لا 
حرامبأنه القرآذ صرح ما إلا محرم ثيء عن يقول لا الماء بعص وكان 

١^٤.أو 
عتري.وعند عني.ي حرام، اله يعني: فهذا يجوز® ُلأ قلت: ئذا 

••)همي••

ضؤضساّواشة:٢- 
ويعريم،تعال، فه بالشبة هدا موصعه، ل الشء وصع هي الحآكمه الثوال: 

الإيالوفي* الي-يبجأي،،ِؤا الوجؤ عل، مابجمح،، فعل ®الحكنه: يقول: المم ابن 



٣٦١الأةاءاسابعساس 

تبمائةؤئ\ك؟أوا-لئالق للمخالوفي ا، سغياار 
يتصزفكان إذا الحكيم ان الإئحتى والحالق، للمحلوفي الخواب! 

الئاعررى:يقول فهوحكيم، ^١، الممزق كان حث إلا يتهزف ولا 
فأن-زميا،ولأمحإذاكنمثفيحاج_ؤةزط 

••هصى••

ضطبجنيوىلإتاس1راتأ٢- 
١،^والاجمُ -1ارات، وكالة و ١^، اكأ-بمر قفة ص: 

الشهري،بالقط تبدأ ثم معدنه، دقعه فتدير مياوْ لثنتأجن إليهم تاق هو 
وقمنهم، بإذن فقتل يقودها أنلثا إلا بيعها قللت، لا أي• الشركة، يامم والياوه 

الياره،-ها ستلك، لكي حرم مؤ دمعه مك يهللب من الثركاُت، مى هناك النهاية 
ذلك،؟حكم ما سدادالأماط، تكممي من ومحاك 

تمامويعد نوارت،، راثلاُث، لمدة السيارْ أحزتلئ، يقولوو(ت لا لماذا الخوامسحت 
الميازةأينق إذا هدا؟ يكون لا لماذا غثرك؟أ أو أنت، تشرطا توار، ّثلاُث، 

هواو1،؟مآ أتعرف لكن أؤ-مئ، أن يكن لا 
أنت،؛عليكه تكون المدة هده ق ثلممتا إذا أنها يريدوف هم أدكياء، هم أولأت 

عليك،.ألجا مض لأما 
لأنك،ريال؛ بألمي عليلئ، يكون ريال بالب الشهر ل ئوجر كايتط إذا ثانيات 

)ا(.ادارجالثاعين)أ/بمبأ(.
(.٥١العد)ص؛ بن طرفة ديوان )٢( 



لقاءاتاسباممتوح ٣٦٢

كباوهيئة ق والدرس البمب قني المعاملة هذْ كانت ولهذا سملتكها، لنهاية ال 
تنشلهالا فأنت قريب، عن ثوى فيها بمدروف اف- ثاء وريإ-إن العلماء، 

١^^محرج حتى 
*•ؤصى•*

محر،؛ضسز؛ضأالمجو؟:٤- 
>>إذائخوكتممحيرفوو:الئوال: 

العمو سنا مثلا: المضل، المني دخل إذا ولكن قال.، أومحا نمحمح«را؛، 

نمسلكتحرم كما لكن فاحلسى، ّشتا إن المجد، حكم له لسى الحوايذ• 
للصلاةفزصة كانت متى الوت، بعد ا"اثاحه أشد تحتاجها موف 

ض

••هصق(••

عامة؟بصمة والطلبة الصيفك؟ الإجازة بداية ْع لنا زصيخ؛كم ما \ذثؤ\ذ(.' 
لصلةيسافر وأحدهم والمدية، معه يسافر حدهم فا ثقلفول؛ الناس الخواب! 

أمملأن شك ولا العلم، طل، ق -مثلا- يبقى وأحدهم الأقارت، ونياته الرحم 
الالعلم ءلاو1، لأن والمدية؛ ئكه إل الدهايت، ص وأفضل العلم، طلب يكون ما 

وئتبم.'(، ٤٣٣)رنم مثنى، مثنى التطؤع ق حاء ما باب، التهجد، كتاب الخاري- أ"مجه )١( 
٧(, ١٤)رنم المسجد نحيه اسحباب باب ونصرها، السافرين صلاة كتاب 



٣٦٣الاتاءاساوءسص 

الرءبعمى نمه عن يرمه أن ومحب ملل عندْ الإنان يكون ربإ لكن ثيء، يعدله 
العلم.طلّتا إل يرُثع ثم أمحبوعا فسافر 

••هصى••

^صسوإنىناثمس:٦- 
ههثكنأ ثابى،ip جلأؤ ثاموا^ أكيت ءؤوتلإ!ا تعالى: ، lilقون القوال! 

ست،؛أن بد لا مثلا: له مك إذا الأية هاز0 ينتئكئ مثلا الناس بعص لالحجرات;ا■[، 
فيقول:ه ثثئؤا ثايس،۶ بلأؤ ء١نواإن آفيث تلما ؤ يقول• تبماةئؤثاك ، ٧٥١لأن 
هذا؟ق رأيكم فإ فامز؟ أق أوتعتقد مثلا؟ فاسق أنا هل 

جهتم:من إليه الإنسان محاج التثست، اُبمواب■ 
*ابزهبآءؤ ءؤإن تعال: فوله يعنه هوالذي وهدا الأماثة، حهة من الأول• 
أميسا.ليس الماسق لأن تالخجراتت٦[؛ 

والعجلة،القرعة حيسثا من وأداء، يثقيا الحمظ؛ وهوقوة القوة، جهة من الئاف■ 
ضإمد لكن عدل، محيي أنت، قايس، إنلث، أفول: لا سأست،، مالت،; إذا فأنا 

سثى.ومحي ثتعجل وقل به، يراد ما حلاف \ذئ\وغ 
يجوز،لا الأيه، يمرأ أن العداله ظاهئه نخص أحتزه إذا ان للأتيبني ولا 

أناتقول: لكن يجوز، لا وهذا فائق الرجل أن يحض يجبدْ محاJما مرأها إذا لأله 
ثلث،.فيه كان إذا ا،لوصوع ق وماحث، تقول، ما سمعت، الأن 



لقاءاتاثي1بائه>ح ٢٦٤

سسةس1سماتجاوئث٧- 

العلم؟ءلال_، ق المستجد العلم لطاو_، لجيخبفم ما \ذثؤ\ل.' 
فيك—)الله —بارك و0بؤتي الخواب! 

يريدبألا الإخلاص ؤيكون ثيء؛ أهم هدا عئل فه النية إخلاص أولا؛ 
عنها،والدفاغ الشريعة وحفظ غ،ره، وعن نهجه عن ا"؛قهل ومع إلا العلم بطلب 

راتبا.ولا مرنه يريد ولا جاها يريد لا 

مام؛؛ثيقها اليوم ق سأله إلا لإ:ظ؛ لو حش ي، با شل أن ئاثا: 
فهذاكتايسؤ، نسخة كأنه ويصيُ عمل بدون العلوم يكدس أن أما ينمميد، لكي 

لأينهق.أنه عيه الغال1، 

علمهمزمحليزت ص بد فلا وأمارته، علمه ق به سق شيحا يتخذ أن ئالئا! 
ربا؛أكلمإه مح، لا ومن جهل، عن يقول ريا بعلمه سق لا من لأن وأماته؛ 

منلثحر ثم باطه—، —والعياذ الناس إصلأل بذلك يقصد وصلالاين، يع بق 
المضزةالكنم، إل يظئ الفقه ل مزأ أن أراد إذا ؛مض: فالأقل، الأقل العلوم 

فأولالسطح إل يصعد أن أراد لو اف الإئلأن فشيئا؛ شيئا ؤيتدرج لفقه، اق 
وهداالثطح، إل يصل حتى فالثاكة الثانية ثم واحدْ الدرج عل محلوها خهلؤة 

لأتي.الأه تنفق تع 
••)هصى••

-٨

الشخص؟لملكة يعود الأحلام مسيرن إن يقول: فيمي رأيآكم ما السؤال؛ 
والأحلام؟الرؤى ضر ق ثزعثة ضوابط هناك هل أو 



٣٦٥ال،قاءاسبعبماواص 

قالبق الثه }قذفه ميء لكنه مكسبا، لى الرؤيا تعير صحيحه، هى الحوالب• 
ذلاكاومع الدين مى ثقا يعرفوف لا جهالأ ١^^؛، بعص تجد ولهذا ان، الإئ

الإئاف؛عاليها ينثي قواعد هناك وليست مكثثتا، يكوف التمرين ومع يزوق، 
ونحثلفواحده الرؤيا صورة تكون قد إذ التطبيق، ق ممرا حهلآ عئطئ قد لأنه 

أنإحوائنا يه أئصح الذي ولكن الحال، وبحّت، اواتح( بحسن، عظ، احتلاما 
منا٠^،ق الشيهلان م لثب مم؛را ب،ذا اهثموا إذا لأتم ؤمحرا؛ الأم حذا حنثوا لا 

يعوها،من أو يؤولها مذ يْللوف ثم منعهم، وؤيا يربمم ليلة م قناتيهم 
بلله، تعو أن محاول فلا يكره ما رأى ؤإذا بكثثر، أحس هذا عن والإعراض 

ثلايا،يثارْ عذ ررملتئئل وثلم~ت آله وعل، عليه اممه ~صأ، الؤي أص ي بمعز 
قالوصؤه((راا، لن مإي أحدا تتا نحدلم، ولا وثنها، الشتطان كؤ مذ ئاف ولثنود 

.١^٠ خدثثا ما ميا، اقام ي اوديا رى ررمما الصحاف.٤^: 
ئلاحمةعل نحرص ولا ^ا، فافعل ثكزه مجا رأيت، إذا انرحناءا، الحديث، تيذا 

••هصى••

نيداس؛اساثمؤواج:حكمالصوب،٩- 

يصربوهل الصزي، الرواج منامته ق الثمة مذ هل السوالت 
أقللأن الثمن؛ غال جليهذ كان ؤإن حتى يوش؛المعساج،، أن أم الأطفال الدف 

الإنشاد؟أم الماجن الغناء الئنة وهل ريال؟ ، آلافبثلاثة ثيء 
شيئازتوالغناء الدف، صزد_، من المقصود الحوابرث 

(.٢٢٦١م:فيأولىابارJا،يم)



ا1بابالفتوحهاءات  ٢٦٦

—وسئم آله وعل عاليه افه ~صل البي لأف ؤإظهاوْ؛ ^ ٥١إعلان الأول؛ 
بالدف.أي: بالخزثال«را' عمحه واصرثوا ١^٤، ر>أغلنواهدا قال: 

iJL^iiالشء، بعص د3؛لئب أن محب يرحن، إذا القس لأن المرح؛ الئاف• 
والعزل،المجون غناء ليس الناسب الغناء والغناء، بالدف، المعازف، من لها رحص 

والث؛ا:ة،والمزي كالخم الم آلات، من الدف، عدا وئ الئلأة، تحز ام والأشياء 
محوز.لا فهدا ذلك،، أشبه وما 

لخن-الحمدلها، محووالشاغ فلا غناؤ أثرطة من تنثبط كانت إن لخنحا 
ينسالزيان، مكان إل س\ؤثوخوإ والتحية الرحسي، فيها ممره أناشيد هناك ف— 
ذلك•حم 

ؤيال،يثلاثمثة واحد عن بمحن، بل حهلما، فهلءا أجورهن ق المغالاة مسالة أما 
بعثرةوبعضهن آلاف، بثلاثة الواحدة الأحيان قبعص المغالاة وأما ييز، وافه 

للمإل.إصاعه فهدا بأكثر، وبعضهن آلاف 

أنالرجل أهل عل أبما وبحب هدا، يذع أن ارأؤ وئ عل بحب والن*ى 
لخنالثيء، بهيا يرغبوو لا الزوجة أهل أن أحيائا المثكلمه لأن منيه؛ عل يوافقوا 

أهلفأحيايا ملأن، بولد معل مثلمإ بولديا بمعل أن بد لا يقولون: الروج أهل 
أنبد ولا غيرها، من أمحل لست، بنتنا يقولول: الروجة وأهل يرمون لا الروح 
يتحآ1لم.كيث يعرفر العاهل لكن فلأن، ينج، معل ك،ا معل 

••©سؤا••

(.١٨٩٥النكاح،بايبإءلأ0الكاح،رثم)كتاب، وابنماجه؛ ٥(، )٤/ أ->رجهأحد ■١آ 



٣٦٧ائقاءارسابعساستي 

أاننفعساداءضةاضؤ:- ١٠
صلأ0توافق دوامته لكن للدراصة، أحسية دولة إل انر مطالب الثوال! 

قيفعل فاذا الخمعه، يصلا أن له يمحون لا وهم ، منه هريتا تقام وهي الخمعه 
الخالة؟هدم 

ظهرا•ؤبملب فهومعذور، بالموة مثعوْ إذا لكن فكمج، الخوابرت 
••هصى•*

١١-

يصلاحى النحد أحدكم يحل "إدا البن ث حي ق السؤال،ت 
يؤترأن ؤيريد المجر قل متأحرا الإسان فتيحل الخرم، ل ي أحيايا آ، 

يوحدما الثكعت؛ن حديث مفهوم يكون وهل الركعه، كئرئ فهل واحدة، ركعه 
كأنمئالرطعنئاس؟بالأكل 

و:»j^؛،«؛الئن قال ؤإنإ اوكثمحن، عن ثغني الور ي ا-بوابخت 
والنادربركعة، يوتر أن أجل ثن يدحل شخص يق فمش هوالغاون<، هدا لأن 

مي•العناءسهل محاثقول، 
••رهمء(••

تومسلم (، ٤٣٣)رنم مثنى، مثنى المملؤع ق حاء ْا باب التهجد، كتاب اJحاريت أحرجه ،١( 
٧(. ١٤رنم)بركتن، السجد تحية استحباب باب وضرها، المسافرين صلاة كتاب 



هءاتاسالصوح ٢٦٨

ح؛ةأرضةادطمخإصإئمتضهظظث:- ١٢
فاتإثني ولكنه افر مإمام حلث السافئول صل إذا الس^والت 

ا،لأمول؟يتايعه فهل 
ثمله، يسح الثاكة إل قام إذا المأموم أن الواجب لكن يتايعويه، الخواب! 

الثلأم.بعد ^^ ٠٧ؤينجد يزّيع أن الإمام عل الواجب 

الإهدار:واحتياونذا حيري هنل وجئهام الأفومب إسارات بيع حكم - ١٢
يقود.'كأن المال، مى بنباغ المحاصرات بعمى تزج المساح بعص السؤالت 

قويصعها ألف،، أريعمتة أو مثلا ريال ألقب يثلاثمئة المحاصزه أو الشريط أحرج 
هذا؟حائز هل الشريط، طع حمويا وبمظ الختر، وجوه 

منفهذا الخر، وجوه ل يمعه أن يريد حما كان ؤإذا ليس ابواب• 
هشر.عل ببا سصدق أن من أفضل الخر، وجوه من الناص منزها الخير، وجوه 

حقوقاوتلمظ الئربمي حمحا حمظ مقابل مائ يأحذول لا الشاج وبعض 
كانالمناطؤ،، ل،كل الشريط هذا يوم لا هذه والتسجيلات مميتة، لتنحيلاح، الهلع 

ؤيهمجالخنومح، أو الشإل ق التي المرى وبعض المناطق لبعض توفتره بمحب 
الحاصزاُت،صاحء_، مع امى من عل الواجس، لكن المنهكة، تللئ، ق الشزيط وجود 

لغارْ.المجال ؤلمسح لايستطع كان فان يوفرهذاللكل، أن 
أنعليها مثزوط أنه معها امقنا التي الاصتمامة د>سجسلأت، أن أحثرك وأنا 

لنا،قدموه هذا غير سميكا وجدتم فإذا عجوز، فيه الئحر من بيتا كل إل تولهتا 



٣٦٩الق1ءاسائساممنتي 

وسعروالخارج ولاالا■حل كلها، للقزى توئر أما عل مكتوب عفد وبينهم وبيسا 
قوتسجل فوصى، الأشرطه هذه تكون أن نريد لا ولكن عليه، اممنا معقول 
١^،بالشريط لما ئلئزثون وهم ؤوب،، قليلا زمنا إلا نقى لا زديئة، أشرٍلة 

إذاوالمموى، الثر عل تعاون -جمرا— افه —حزاك وأست، مكان، كل إل ؤإيصالها 
لما.قدمها الأماكن بعض إل تمل كاJت، ما 

••محصى••

سة:»مماممضممالإضاعإسم«:- ١٤

الاصتيلعحئ؛ فغله حزم ما ءكل ت وهى قاعدة يدكئ العل،اء بعص الثوال: 
ذJLلها؟فإ صحيحه كانت، ؤإذا القاعدة، هذه صحه ما أدري فلا إليه® 

كلسح، هذا إليه، الأستئ وم فانه لخزام؛ كل يقول: أوئد الخنايه: 
>اأفإنهحأالأّؤئإفي.

••هيى••

iاث ثمذم حض ضيم حكم - ١٥
ومآتزهالست، محاين فيها يذكر حطه كئصيص اجد انبعض ل يم الث-ؤال: 

بعضسذنلالئنهمحفي ؤثظهد الكلام؟ ئدا مح؛ فا أوداعة، عالم -ثل 
وجعفر؟كالتجاثى الصحابة بعص ثعى أنه العزواُت، 

الداعكأو الغالم موج، ئزيح ل لأما مم؛ لا أن نأ؛ي أنا واف الحزاب: 
وبعدمامحلويلة مدة بعل لوكان أمجا ويتكودا، الناس ميج ولهذا الثني، من تعم 
ث\5تياكلهم العاناء لأن يه؛ بأس لا فهذا له، كتارخ ماثره وتذكر المصيتة تنسى 



لق1ءاءاساباإفتوح ٢٧٠

فإنهذا، فقد عل والتحزف التهسج -هذا يقصد أن أما وآثارهم، مآثرهم عّهم 
الندُبتى صار مي؛ برئه جاءت ^١ الم، من وص الم،، عن حم، ه الئي 
أيصا.

ثعاهماثه نمحح الصحابة، يعص ثعى اثه البي بفعل امتثهاده أما 
وأشوثعاه عله، لملوا الناس هرج أن أجل من، الجابي يهم، ئد لسب، لكن 

عليه.الصلاة أحل من ا صائا،ر راعني رواية—ت —وق صائ<ا ممم ®لخ وقال،ت عليه، 
يأصسبه،يند الرايه أحد ١٠موثه! غروْ 3، فمهل، بموته أحإر فمد جعفر أما 

عنىؤإف 3أمسّن،اا، رواحه بن اممب عند أحدها نم مأصسنؤ، حنمر أحدها ثم 
له«رأا،ممخ -من ١^ بذ ولئ أخدئ )١^ لثورئان، . اهِ زثوو 

:^^١.هدا 

••هصى•*

مادهنالذ؛ضهوالاتن1ب اأجه1دي راية حكم - ١٦
بابوازأئثث أن للث، ّسو، وقد صحيحة؟ 3،كنحر ابهاد رابه هل الثؤال،ت 

الجاهدينب؛ل متراوله ئتوى لكم أن بلتا فقد الأماكن؟ تلك بعضن إل أويالدهام—، 
صحيحة؟راية وأنها كئمبمر 3، بالحهاد تنصحول أكم شمير كق 

وهذاإمام، أو حليفة من رو إل ولا: محاج الحهاد إخواننا، يا الخراب: 
الوال.ق مفقود 

ا-بمائز،محاب وثنلم: (، ٣٨٧٧)رقم الجاثي، موت باب ايانب، كتاب اJخارتم،: أحرجه )١( 
(.٩٥٣رقم)الجازة، عل الكبثر j باب 

(.١١٨٩رنم)ه، ينفالست، أهل إل ينعى الرحل باب ، ٠٢٧١كتاب الخارق،: أحرجه )٢( 



٣٧١الاقاءاسبعساسذ، 

وغنائأ،نفع فيه يكوف لبجاهد الإنسان ذثاب أن إل محاج الحهاد ثانثا: 
والدينقوى، من تاق ءلاJرات ذلك، فيه كئمل لا الخاصر الوقت، ق أنه ومعلوم 

والناسبرية، الحرب الأول ق كاف عثم، يوجد ولا الطائرات،، قوة نحت، كلهم محها 
وعنم.فائدة ونحصل والؤمح، بالثمم، محاربول 

لأممهم؛ أنفعن وا لثفجاووا أناس الحروب هذْ ق يسرك إنه ثالثا• 
الاحرين،ق السموم يبئوا يم أنفسهم عن لينفوا فياتون مكبوتوف، لائهم بق 

زعجاالبلاد: تمتوا محي وهي بلادهي إل هزلأء فترجع لهم، ولاتئي ؤيكزهوا 
-أظوالكن ^،^l، أن أحئ لا والأ٠ثاإة هرلأ يدك ونحقل ونعاما، 

بلاد.دة عق 

يد.عوأن الدعاق أحد وأراد الغزو، مى وثجنا البلاد ل الأس امشث، إذا ثم 
أيعندهم، معتمده معروفة البلاد ق مئتحة فهناك وطريمته، منهجه حب عل 

تقوملا الصحيحه الدعوه إن بمعنى: يمنحوثه، عليه هم ما خلاف، يدعوعل ان إن
والتأييد،اشبمز لهم اممه أل نهؤلاء إحواننا ْع موقفنا لكن مشكلة، وهده هناك، 
بالمال.هلمنجاهد بالمال لبدل( أن أمكن إذا وكال،للث، عليه، مدر اليتم، وهدا 

ظهزت،ما فأول التائج، ياحتلافج سعيث الأمور فإف بالحوار الثابقة فتوانا أما 
عكسصارت، النتاج لكن ادهبوا، ونقول: ^ا، نويد كنا أفغانستان ي الحرب 

واوثاهوفعغتحل، اممه تئمه من إلا حالهم إ مصوفهناك ص الراجعون نريد، ما 
يتثاثلول.بينهم فيا الطاحنه الحروب! الأن قئماكم لا هناك 

بصحيح.فلمنس صحيحة راية وأما كئمير ق بالحهاد نصححا أق بلعكم وما 
••ؤصت(••





٣٧٣الأق1ءاسبعساسزا 

والدليلمي، عتها فليس ثيب لها صلاة كل أن هي عنديا القاعدة الهم؛ 
وحدتئم ولثا مز، ق الفجر صلاة يوم ذات صل ه السل أف أولا: هدا: عل 

كنااش،إنا زئول :ا ممالا: ثتا؟«، أننمقا ص »ى ممال: 

هإِبجائتهب، نحقا 

٠ُءُ  حكأرالوورساذاناض:- ١٩
^محاترترمدأذانهموJلالإ٣؟يجوز هل ١^^: 
واحدةصل الصتح أحدثم حثي ررإدا قال: لأف!لض. يجور؛ لا الخواب: 

كانإذا يصغ ماذا لكن المجر، بعد ور لا أنه عل هدا فدل ٠، صل«ر ما له هآورلم، 
١^٠؛؟عأثه قد 

لخلأن ءادJك، مذ كانت، فإذا قمعا؛ الور فصل الصحي صار إذا نقول: 
صلأووجع نوم علبت إذا كان الني. لأن أربنا؛ فاجعلها ركعات ثلاث، الور 

ركنه.عثزة اثتئي ؤيصل بالأم س فيأحد رم، ركعة عثرة اثتى المهار من 
قنا.ب،ا ؤإثاكب افه متنا القاء، هدا هناثكهي ؤإل 

دركثم وحلم يصل الرجل j جاء ما باب الصلاة، مماب والترمذي: ١(، ٦ • أحمد)؛/ أحرجه ر١( 
رنموحل.ْ، صل لن ا-ي،اءة مع الفجر اعادة الإمامة، كناب واكاي: (، ٢١٩)رنم الخإعة، 

كتابومنلم: (، رقم)٢^١٤المجي.، ق الخلقوالخلوس باب الصلاة، كتاب البخاركات أحرجه )٢، 
٧(•٤ رقم)٩ ركعة، والوتر متى متى الليل صلاة باب ونمرها، ارين المصلاة 

٤^١(.رقم)٦ الليل، صلاة جاًع باب ونمرها، ارين المصلاة كتاب مسلمت أحرجه )٣( 



لقاءاتاكاب،اهترح ٣٧٤

اقاءاث|زسض
—ؤصء(—

وأصحائهآله وعل محمد، سينا عل وملمم اممه وصل العالتن، وب ممب الحمد 
بمد:أما الدين، يوم إل بإحسان بنهم ومن 

اشرح(،ازب الءة)لقاء الكاءاُت، من اقى بمد الثامن القاء ئو فهذا 
عامصمر شهر من والعثرول هوالئادس الخمس وهدا خميس(، يوم م بم الذي 

:ا_^J سورة بن شحوآيات 
العزيز.كتابه من به النه يمن ما بقيّتي العادْ~ هي ~ك،ا اللماء هدا بتدئ 
نبموأمح؛ردومه•ر؟لأرما آلموب ف، ما غ جؤأ تنال؛ مله متر 

لالخدد:ا[،أسمئلؤأه و>ون وأإمحأ آمحوت ماؤ، يم تا3قربماثت اش قال 
علعغ؛جزا فه سبح محها وما والأرض، الثإوات كل أن وهو التسبيح؛ معنا ونبئ( 

وجهتن؛

اطب.سحاذ تقول: اكاوأ، بلسان، ~ ١ 

ب\زقؤو\ق(،، ٥١سزج عل يدل( المخلوقاتر هذه حال أن بمعى الخال، ؛لساب( ٢" 
ونقص.عي، كل وص وأنه واي، العبث حما 

المقاJ(،بلسان، اض يسبح لا لأنه الحال؛ بلسان وجه؟ بأي افه يسبح الكافر 
ءسبافب ؟كمر هو بل 



٣٧٥سءاثضساسزا

علمبى حكمة وأن ا-لةثم، له الله وأن نهره ^١١٠^ قوله! معنا وسبق 
العزة.وعل الحكمة 

محنآمحَإتالأه:
أشياءتأربعة [ V:jb]الحد ه وأشث إلاخر ؤدوآ'لأون تعال؛ قال 

وهوظوقا اف4ُ لكان ثيءٌ و1ث لوكان لأنه ٧؛ وله ليل أي: 
ثلV"، ثنن لمس الذي ه الأيل . الض نم ُبما ق، لواظ 

اممه.قبل ولا اممه مخ أحد فلا ء،ثل اممه بعد االوحودات 

بعدهياق ما لكان ثيء بغده لوكان لأنه ثيء؛ بعدم ليس الذي ؤنأٌثه•' 
الذيفهو عغيقل فه محلوقة كلها المخلوقات كل أن العلم وْع فه، محلوق غر 

بعدهليس له، انتهاء لا ؤرألآ؛ره له، ايداء لا ه ؤأ'لأرل هر ادن؛ ثيء، يحدء ليس 
ثيء•

محولهثس ررالذي شترها؛ ل ه الثي قال الظاهر؛ ؤوأم4ث 
ثيء.قومه فليس محته المخلوقات كل ٠، هيءارر 

ه:امحق قال اتاطن؛ 
حدراف،ولا أشجار ولا حبال دوثه محول لا ثيء، بكل عليم حبثر ثيء، دويه 
غرذلك.ولا 

أيوالوح)ا/مآا؛(.)ا(أ-ءرحه 
 )،_-)Y(.):ممحه)ص

رقمالفجع، وأئذ النوم عند بموو ما باب والتوبة، والدياء النكر كتاب ننبم؛ أخرجه )٣( 
(٧٠٦٤.)



لق1ءاتاكاباهتوح ٢٧٦

بمعننعه يوف ولا عمحل، ثيء كل يرى مْ دول لا ضء؛ لويت لتس 
كليعلم يلمه دون ولا ثى؛، كل 

اللكز.وصو\2\جمض الزمان، 
تجرسم'ثلتؤومبجمحلإهت

الأئن إن ؤ عاليلمُهت اض ثيء كل لالخديدت"ا[ ه علم _» زلإ ^وم تعال• قال 
جوفق الإئسان عمل لو ءمرانتْ[، ]آل ه آلكعاء ؤ ه آلأم، ي ثيء عثه ؛ض 
عمله؟تعال اض يعلم فهل مظلمة، حجرة ل سه، 

ء،جل'الله قال ك،ا مسه، به توسوس ما يعلم أنه ذلك عل زد بل يعلم، نحم، 
قافهثيء ق إذا أنت، لقتآ'ا[ ه منت, دء منوش ما محتلا آلإذس ثكا 

ثيء•بنقل نعم، المد؟ الاصى يم هل يكول، أن نل به يم 
المد؟هليماظل 

هالؤ I فرعون سأله نإ ءفيهاصْؤئمُ موتى قال ولهدا ميء، بآؤل نعم، 
ي،حي عند علمها ؤ٠ال علينا؛ قص سأما؟ ما أي؛ [ ٥١]طه؛'المةن الاهما 

لأنتبهل؛ لا أي؛ هبم-زا4؛ ت'لهتأه[ ولاين-يىه ر4 لامحل، كشر 
لاكحى:ب[،4 يهدئ ثآلأ لإه؛ ل عجل اطه قال كا امحل، مغناْ 

تعال؛قال كعا يدرى، لا جاهل أنه معثاه؛ بل لا، فامز، ينعش ليس ^صالاه 
[،aY:^y؛]lJآلإثزه محأدُ ألكتب ما دى ثاَةتت أتيأ نن محبما ^^؛٥^٠ 

لازناثإدا ضنذكت عثئه> ه محك؛ن-، ئيه، ثن تأؤأ ؤنماَقث، تعال؛ وقال 
عليم.مي؛ بكل افه إدن؛ تالعتكأوت؛م؛[ ألم؛ظلويىه 



٣٧٧اىلةاءاث>اساص 

افبمعصيه عل تميم أن لك يمكن هل عليم، ثيء بكل اطه أن علمغ إذا 
وظ: اف قال أدص، بأن ٣ لأنك لا؛ الناس؟! ض حفاء و وأنت 

إذافإدزت ]الزحرف:"خ[ ة-بمم وو؛ثئآ قة يبممبنهم ًئئز معع لا أئا بمت—ئوف 
قولو بمعصثه تقوم لا أن يستلإم فائه ثيء؛ بكل علتم جدثعلأ اض بأن آمتث 

^١٥٣I^،يوح عغ؛ْلعن اش قال ولمد اهاء، ق ولو طاعته يرك لا وأن الخماء، 
سمعوالألأ تنوح:يا، ه ءاداخم ؤ، ثشثم جعلوأ لهم ؤنغر دعويهم حقلما ^٧^، 

الخن.يكزهوف لألهم "والعياذ؛اف~ يبصروا لملأ تما يعطوا ه ئاميم ؤوتن3تثنآ 

أد؛امه•ستة ف، نامحس ألثتؤن -علق جن تعال؛ مله مسير 

آنتنئءق'أ*صتم سقة ل وألأتش الثتوت ثأى \ؤى جر تعال؛ قال 
لالحاوياو:أا.نهاه بمج وما السمن ثى يرث وما  ١٣٠ينج وما ^، ٥١ؤ، بجع ما بمؤ 

ومدير•نظام عكتجلبآكل أوجدها نألأيبسه؛ ألثثزت ؤ-ثلق 
اشلأن الثإء؛ عل سابمة والأرمحى سع، والأرصوف مع والئإوات 

دخاةؤمحآ ألحمأؤ اتنخءإل ؤ-م الأرض؛ حلق يكر لكا فصلغ سوتة ل قال تعال 
الثإواتحلى ١[ ;؛ cJLai]ه أنما ^ ١٥أؤميد١ اؤعأ أيبمآ مبمثمؤى ه ٠ثاث 

منأشرف لأما بالثازات؛ يدأ اض لكن الئازات خلق قل الأزض والأرض، 
الأزضمن وأغل الأزض، 

مسافة؟بينها أم واجدة؟ لمه ملئويه هي هل الثإوات؟ كيمن 
الثإواتأصغر يكون أن يلزم وهدا حدا، حدا بعيدة والمائة مسامة، بينها 

عظيمة،وسعة الأحرى، من أوسع واجدة فكل والماكة، الثاسة، ؤيليها الدنيا، سإء 



لق1ءااتال؛ابالقمح ٣٧٨

كيه ( ١١٠٣^أن العراج حدث ول بعض، فوق يعصها متطابثه طباى وهي 
لهشح استفتح، مإء إل صعد 

تجدلا أرصول، والحئع! الإفراد، يصعة المران ق تعال افه جعلها والأوض 
قمتعدده أما إل أشاو اخ لكي )أرض(، )أرض( كلها المران، ق )أرصوف( 

قمثلهن أتمآت لاسق:'اا[ ه نلهن آلأزص نص موت خوتح أثك، وئ* قوله: 
لكنحدا، فيها:عيد التاثل والياء الأزض يئن الصثه لأن الئفة؛ ق لا ال،ندد 

منثؤا اقتطع ررمن ^٠ ١١قوو ق الئأة ذلك وصؤحنا العدد، ق مثلهن 
٠.أرضانا<ر نع مذ القيامة يوم بما اف ؤئويه ؤللهإ الأرض 

ألثخمسوف اليوم أن ب؛ن ما عَإوبمل اض أطلمها الأيام؟ كم ايام، محك ق حلمها 
وقدهذه، أيامنا وهي النهود، المعروفط عل تجنل أطلن bذا أكثر، أو أقل أو سؤ 
والحمعهوالحمعة، والخميس والأربعاء والثلاثاء والاثنئن الأحد أبما ا-لخدسثا ق حاء 

ابتداءلا حلى فيه ليس والست، الأحد، ومنتداها والأرض، الئإواتر حلق متتهى 
لأنبل؛ الحواب،: لحفو؟ ل عنقها أن عل اشُقادتا أليس قائل: قال فإذا انتهاآ، ولا 
يقق كاJتV لماذا إدن! [، ]_:YAه مذهمك لت>َأس خذ أن ثقا آيإد ؤإدآ أمنْ 

أام؟أجين،ءنذلالئ،
يعصهاتعال اش فربر بحض، عل يعضها يرد_، الخلوةاُت، هذه إن الأول: 

أثام.ّك ق منها وانتهى أحكنها حتى بعض عل 

ثنلم،وموجه (، ٣٤٢برنم)الصلاة، فرصت، كيف باب، الصلاة، كتاب البخاري، أحرجه )١( 
.١(  ٦٣برقم)اف.، ؛رّول، الأمراء باب الأمان، كتاب 

(■١٦١٠رنم)الأرض، وغمج الذلالم تحريم باب المساقاة، كتاب نلملم• أحرجه ، ٢١



٣٧٩اثمق1ءاث>،ساسزا 

منه،المرخ لا اشء إحكام وأن والتاق، التوده عبادة علم افص إو اكاف: 
اعي،بأكمله ولو يتانى اعة بييله كان ولو بمنعه فيإ الأسان يتاش حتى 

ئدرونشا،بخالأرنبج•

•4 آمحمحا ؤ أنين رم ت تعال ئؤله مثر 

وجهعل عليه، علا أي؛ [ ]!_:٤ ه أص عق أنيئ تعالت قاو 
محلومحاوالعرش ثيء، كمثله ليس اممه لأن بخلقه؛ نمثلة أن يمكن لا بجلاله، يلتق 

الثإوامت،رالأ ا-محينات ق جاء وقد عغتحل حلمه الذي إلا قدنه يعلم لا عظيم، 
افئ:الآنض'ا"، ص قلا؛ ثمتلقأٌذي ^؛4، م بى 'والئح 
أرضفالملأْ للملأة؟ يالمه تكون ماذا حديد، من حلق من الكون الدنع حلمة 

ثيء.لا يكون؟ ماذا الدنع، حلق من حلمة فيها صاعت، كلمإ واسعة، 

ينلملا إدزت الخلمة<ا هده عل الملأة 'كمصل الغزبى عل الرش محل ررمحإو 
أمقصة من أم دم، من الكربي؛ هدا مائه ما نأو؛ أن لنا وليس عئوْل اممه إلا قدرة 

ربقت افه• وصمه كا عظيم عرش هو هدا، ق نتكلم أن حى لنا ليس لؤلؤ؟ 
جدا،جدا عغليم عرز لالروج؛ها؛ا أنميه ءؤذوألمؤا لالتوة؛ه'؛ا[، آلعتزنيأممسيه 

.ثزثعلأ.ئلطانه لكإو عليه اممه اموى اممه، إلا ثدث0 يطإ لا 
الدىعليه، استزل يني: آلأتبجاه عق الكتب،؛ بعض ل تجدوذ قد 

للعلممحريف، وهدا هدا، يرى أشبههم وما الأفعرية كب بعض عل مفم اطاغ 
ثمالثإواُتح حلى كان إذا لأنه جلم؛ وبلا حق بلا اللب عل وهول، مواضعه، عن 

(.٣٦١)ا(أحر-بماينحان)آا/يم'،رفم 



٣٨٠

مش،نلالأصمامش؟أم1لا-ءىءلالمش،قلظ: 
Jpاستزل مول: هل ثيء، كل عل امتول اش نقووت ثم هذا، بطلان 

اسزى؟كيف علا، يمعنى؛ %٣٥؟، تكون أن يتعئ إدزت هذا، مول أن يمكن لا 
أعلم.اف ندرى، لا 



٣٨١الإقاءاث|زسامن 

الأسرالآ

اثسمو:ض ايئس إيانة حك،؛( ١- 
قياموثنن الصحي، وكم خاصة الثمر، ق الثواس_، الئنن فنل الئوالت 

الثثر؟ق إفاثها نثد هل عالإ، بمنة والثنن الفم، وئة اللل، 

أشياءثلاثه ثر الق يمهل الذي أن الثق من لنا ينأ ١^٠^، أولا• اُإنواب• 
ااعرد_،،وراته الراتبه، الظهر ئنة هي؛ والثلأُث، عثه، م ما عل باق والباقي شل، 

ثطوعاتصل أن لوثشت، الفلهر حتى يشاء، كإ افعله واتاق ثلاثة، العشاء؛ وراتبه 
بأس.فلا راتبه بدون 

سنةمشرؤع، الوتر مئزؤع، الليل ل التهجد مشروعة، الصحي سنة إدن؛ 
هي:خ إلا أصلها عل نايه الرافل كل مشزوص، المجد محثه مثزونه، الفجر 

الثنة.عليه دك الذي هازا العشاء، وراته المغرمح،، وراتبه النلهر، راتبه 
••ؤجمى،

ا. حكأ(الأساءنيالإهانث٢- 

شاةإذ ئزمن ررل اذ: إنقول كآذ الإبان، ق الاث م ما ١^١^ 
اش«؟

الترك،بذلك قصده كان إن الل4اا، شاء إذ مؤمن ٠لأذا ان: الإثتول الجواب' 
مجردذاكان ؤإذا وجائز، فيه، إشكال ولا حى، فهذا اممه بمشيئة وي ٠^^؛، أن أو 

يكون،لا وقد يكون قد مردد، إنه أي: اممه، شاء إذ قال: مزمن؟ أنث، له: قيل بأن 



هءاتاساهمح ٣٨٢

^ئدفىاىتيضئتي؛إذإنالإطنممحلم،
لقويالإيإن؛ مى فالأعتال للأعنال بالننته أما الإيإن، لعقيدة بالمنة هدا 

عنالأدى إماطه وأدناها اف، إلا إل4 لا هوو: أعلاها سب، وسبموو بمع ُرالإي،ال 
إذمؤمن ءأنا وقال: الأءل، سُْ لكل إن واءائتجينالإبجان«اا؛، الزيز، 

صحح.أيثا فهدا الإيإن؛ حماو لحمح مفم إثى ت لمعنى اف® ثاء 
••0صق(••

يخسومثااسم:٣- 
إحايتها،يعلم هو القرآب؛ من آية بر تقلهللأيه ا،لعلم سؤال هل النوال! 

بحوز؟لا أم مهموا هل طلابث يرى أل بايب من لكن 
سألجيميل ألمس ■حرج، ولا المدوس يعلمه با الهلالم؛ا امتحان بحور الخوابت 

يدري،نعم يدرى؟ وهو والإحسان والإيان الإسلام عن ءثؤآدقلأْوآلثأ!م اتير 
الدينيى ه؛ألألأْؤئمُ الثسول أن أراد حبمؤيل أن هع ٠، ءرصديتف٠٠ر قال؛ ولهذا 
أست،،ليكوف والخوايت، الثيء وجه عل والإحاذ والإيممال الإسلام هو؛ الذي 

عنسأله إذا الخال هدا ل ينالمه، هو ثيء عن الطالمنا أل، يأن للمدرس قيجور 
ئثزهلو لكن بعلم، إلا المراق الإنسان يمئر أن يجور لا أنه العلوم فمن آيؤ تقبر 

يجوز؟لا أم يجوز فهل لا، أم هو أصحح يدرى ولا هو، ءندْ با الطالما 

يانباب الأمان، كتاب وئنيم: رنم)٩(، أمرالإ.مان، باب الأمان، محاب الخاري: أخرجه )١( 
(.رنم)٥٣وأكلهاوأدناها، الإيان عددثعِح 

الإيان،كتاب ئنلم؛ ٥(، )٠ رقم ه، افي جيمثل ّؤال، باب، الإمحان، أنابه ابذارتم،• أخرجه )٢( 
رقم)٩(.بابالإبجانم1هو، 



٢٨٣الإق1ءاث>اساممن؛زا 

يفئزهاأن أما كلامه، ؤيصحح يعدله من عنده لأن ناذا؟ محوز، اُبمواب• 
ثبوز.لا فهدا وانتهى، وأفتاه اٌسهتاه أنه عل ثخمى من يعلم لا وهو الطالسإ 

ا\ء1صأ َ 1 ؛I . أآُا|.َءُ ا ، Itم؛  لا؟>امأم كدكلوّالةسئز:هلهوا 
ء if لأنمحوز؛ لكنه حرام، أنه يذث هوالذي هذا لكن وهولأثيري، حرام، 

ؤيمحححه.كلامه يعدل من عنده 

••هصج♦•

حك،إاصز؛ب)صدالإله(ورصدالكابل(:- ٤ 
الكامل؟وعبد الإله، بعيد التنئي محأ الئوال: 

وجهعز أيصا الكامل ولأن الأوه؛ أمماء من الإله لأن حذا؛ بأس لا ابواب• 
باس.فلا عجل هواش الإطلاق 

••)هصى••

^^اوضاعأئينيائإدإ٥- 
١^؟ق اللإا;ه وضع يكون كذ القوال: 
شيناؤإن الإ-يام، مع حلمها والوسطى والتنصر، الئئصز تحإ الحراب: 

ويقمالأثتين ْع ثصمها أن ؤإما الوسهأى مع تحلمها أن إما والإحام أيصا، صممتها 
رراللهأمثل: 1قدعاآازسها، وعئدظ لانصبجاولارئئها، الإبمامإليهإ،والثثاق 

تآحاةثؤن\ق.وهوالله علوالمدعو، إل إساره ارييها؛ صل؛؛ 

••رهمء(••



لق1ءاتااباباءسوح ٢٨٤

ظءسواييطمة:٦- 
\لآين0؟ق \دريو؛ أطفال حكم ق الراجح هو ما اوث«والت 
^١^ ١٣الدنيا ي ممهم Jلمثؤوا الدين ١^^ أطفال الخناب: 

معنيلهم ولا عليهم نحل ولا دهمنهم، ولا يثئلهم لا إننا ت بماض منركتذ، كانوا 
ملنافهومنلم.اممل ابوي أحد كان فإن المنلم؛ن، 
يوميمتحنهم عغتجل افن وأن افب، عند عالمهم أن فالصحيح الأخزة ق أما 

النار.يحل عض ومن ا"يأه لحل فمنأطيغ ثاء، بجا القيانة 
ملمةالأم كانت إن ح؛زهما؛ يتح الدين ق لأبويه بالنسيه الهلقل فائدة! 
فهوشبم.وإنكانالأبشلإا فهونبأ، 

]الأحزاب:ه[.أو-ُئلم ؤ ١^: يتح شح اق 
كلوكوفأرماء فأولاده امه الخؤ يروج لو يعني! أمه، يتح والوي لخرية اق 

ألالكالأم.

همسالحاوعل فلوثرا أحبثها، يتح واُقرنة وابل والنجاسة لطهاوة ال 
حرام•نجت فالولد بولد، وأتت الختل" "أنثى 

*•)ةص0••

حكمالإثماةعلىاستثعاسمؤوتأسماطس:٧- 
عاليهايمممان مصع صاحسا من ملته يثرى التجار بنص الأن الثوال! 

أنأستهلح لا التاجريقول! كان ؤإذا يعوتاثا؟ ازح هدا فهل النمودج، حسب 
حمي؟أصمي لكي ذمعات؛ عل أدمعها ؤإبجا كاملا، المبلغ أذمع 



٣٨٥اممق1ءاثسساستي 

ْعيممى أن فيجوز ينعه، امتصقع سمى هدا نيا، ليس هدا ابواب• 
مضبوطموصوفا معمر ثيء عل غرهما أو حداد أو لجاد من الصح صاحسؤ 
أوبعضه.كثه الثمن مواء إنجاز0، بعد إلا سلمه ولا بالصمة، 

••©صى•'

-٨

ومامحإخممحالوى,مفياص؟
عنم وقب بإرالته، أمز قنإ أيام: ثلاثة الشعور به، بأس لا الخواب،: 

عنه.ناكتا وقسم إزالته، 

والشارب،.والإبهل العاثة يازااتهت أمز قاليي 

امحوالذىم،ةنإزمحث
ليسإماؤها الأفضل لكن إزالتها، فيجوز الثعور، بقية ءنهت والسكوت، 

وماعيججل اطه حلمة من لأما لكن اللحث، من لأية ولا محه؛ المسكوت، من لأنه 
منالرثة فثم بأس، فلا إزالخها، إل الخاحة دط، إذا لكن ضة، إلا اض خلقها 

عنه.الكون، 

••هصق(••

جماداشغوظائّلهأ:٩- 
والخروجالدعوة، أمل هت؛ الدين افلح، جاعة ل يضيلبئم هول، ما الثؤالت 

باكنتان؟إل معهم 



لقاءااتالب1بالسوح ٢٨٦

اض-ثاء -إن أنا دعوة، أهل كلنا ا دم؛ أهل هم قولك: أولا: الخراب: 
،ويزكوو ■ضوهم، من وأكثر وسبحول يصلوو لمول موهؤلاء دعوة، صاحس، 

وبمجوف•

العلم،ل ومحصيلأ العلم، ق زعة تعال اض أعطاة الذي الواقع ل فهؤلاء 
والقومعلم، طلأإ فيها ليس كثيرة أوهائا يصح لأنه معهم، بجرغ لا أن الأفضل 

الليل مي إن أنه ويجنى عمل، عندْ لتس الذي والإنسان اجهل، عندهم يكثر 
بلادنا)السعودية(،ق الذين مسإ لا معهم، فاليحرج الصادحيرن؛ ْع وصاغ ماح 

حرجفامؤ إنسان من وكم معهم، بمج يزضى، ما عنهم فيقل ا-قارج أما 
كفرة.اناسا أيد>إم عل هدى اف إن بل التةيم؛را، فصارمن معهم 

منشأتيم إن يقال: بل غلط، ستاخيجز عل والحث، ع1ط، عليهم التشيع 
صاغص إذا كان ؤإن فهوأفضل، بالعلم، الإضان ائثغل إن ام الماحة الأمور 

حيرا.إلا عنهم نعلم لا لأننا بمحبهم؛ أن بأس فلا عليه، وقته 
أشهر،وأربعة يوما، وأربعتن أيام، ثلاثة الخروع يمننوف إتيم يقال،• أن بقي 

هذهل الإنسان ممرين هو غنيا القصود إن قالوا: لماذا؟ هذا: عن ّماْثهم وقر 
فاجلسالعلم، وتحصيل العلم ل رعته عدك كانت، إن قانت، العبادة، عل المدة 

الباقونأما السعودية، ق عندنا الذين عند ما أمكل وهذا أفضل، العلم واطلب 
•ميئا عنهم أدرى فلا 

إل؛اكستاننحرجون لا عندثا الذين أرى فأنا باكنتان إل معهم الخروج أما 
وقنعو"أمالقرى ؤياتوف بلائهم ؤ، يبموف بل للاجتإعامتح، غيرها إل ولا قهلر ولا 

٠عليه ومجهوثبمم للخير، 



٣٨٧الاق1ءاثضساص 

الحعاعةمن أناس ذهب قد باكستان، ق الذي وبتن بيتهم ارتاطا لاأرى وأنا 
الأمورس كثثر ل الناس هكذا لكن عليهم، وأثنوا حلساتإلم وحصزوا لمصيم اس 

ومالح.قادح بس ما 

••هيق(•*

سبج،وجاثموإهاى،تي،:- ١٠
نمعنافمد وليل، وإي،ان، الناصر، وعبد الحاش، عبي. سميه حكم ما \ذثذ\ذ(.' 

أنمالاتحوز؟

ئدكر،ولفظه! جو، من ري فيه لأن جوازها؛ أزى فلا أما)إياو( الخواب: 
محوز•ثيء، فته ليس والبامح، الناة، أنش والمرأة 

فيجوز.الناصر( رعبل. وأما 

••ؤصى••

اوعنداهمأياسوس حاو هل مر: وض الإساواحة حياجإسة - ١١
اثقي1مأ؛

هلفيحاواائلوسللأسزالحة، تحابنا  jl5^١ الإuأ تكو مش 
أمإذامغفيالقيام؟

إماماكان محإذا ولوجلس، يآكمث السجود من الثهوض ي ثنع إذا الخواب 
الإماموتحلل المأموم كان ؤإذا قام، إذا دينه يكون أن ينجح نقول: ربإ هذا 

أولالتكبير يكون فحينئل. ا-اثأ..ت.ه، هده ترى لا كنت ؤإن معه اجلمز للأّ.لإيَالحة 
هيإنإ مهللما، ماكروهت ولا ثطلما، ئتة ليستا هذه واتحلتة المجود، ص ينهص ما 



لق1ءاتاا1بابالفش ٢٨٨

الإنالوأما يبجص، ثم يجلس، مفاصل، وجع أو سض أو لكم إلها؛ للئحتاج 
فاجلس،يجلس الإمام كان ؤإذا رأتا، الجود من يقوم ثيء فيه ليس الذي النشيط 

ئذالكنلأهزلأيز.

••ؤصى••

الأهدبوالأسضالأدح1م:- ١٢

الحالاتالوالدين! غر الأرحام لدوى الثواصل يكوف ، كيفالئوال! 
محيا؟الكاو كان إذا حائ والأمام، والأخواو والمات، 

ثدةق ولا الثق ى بج؛، -لي فيك اش -بارك الئة ص■ 
والمزابه.والأزمان الأحوال باختلاف محتلف وهذا صلة، فهو صلئ الماس 

العيدالعي وابن أح، حال عر مثل عليك، يز حى له من القرابة من مثلا؛ 
عيادثةتواصل أن ثبب ا،لرض حال ق نحتلم،؛ الأحوال أيثا هذا، مثل ليس 

والصحة،انجز حال ول تواصل، أن يجب الممر حال ل حاله، عن والسوال 

الهام،طريق أوعن مره، الثز ل إلا رووه ولا بأحوالهم لاهومح" الثاس وكل 
يمح،•

••هيى•*

-ءى؛اثمقوثاممأ- ١٣
أنمجوز هل مكلس، إليها والوصول بعيدة مطمة ل وهي حاله ل الئوال! 

فقتل؟مرة الئنه ل أصلها 



٢٨٩ا1إقاءاثانيسا^ق 

موجودوالهاتف ص؛، الث؛ه ق يكفي الحاصر الوقت ق يكفي، نعم، ابواب• 
هاتف.عندها إذاكان 

*•هصى••

أنهمجمامجاممايغخرمحج1هو:- ١٤
إنويقولت الملكة، ق هنا الموجودين من السلخ قادة أحد قابلت الثؤال،ث 

باكستان؟ا■إثهد مهبط ؤإن الشيطان، مهبط ؤإنإ الوحي مهبط ليست، مخه 
علالولحئ زَل ما أول محزا- اض -جزاك عك جاهل! ثذا الحزاب 

إلوأمرْ الحجة، عليه ئامت، فقد بلعته كنت، فإذا اسأله، هو؟ أين ه اممه رمحول 
اه،لكنلأبجإءلمجيمش.

تأثرهم،شاهدثا وتحن ابدا، هدا ل يطيعوه لا أن فعليهم هوقائدهم ولوكان 
محبلكن جهلا، عندهم أن صحيح أحلاقهم، وحسن ؤإيثارهم عجيب! محيء 
•يوجهوهم أن العلم طلبه عل 

وأتوب،أمتعفئك أJت١، إلأ إلة لا أن أشهد وبحمدك، ربنا اللهم نبحاثلثج 
إلك•



وق1ءاتاأباد،الفتن

اثارهاءامم1حسائدين
 —© G^—

وأصحابه،ابه وعل محمد، يسثا عل وسلم اممه وصل العالمثن، رب لفّ الحمد 
بعد:أما الدين، يوم إل باحان ومنثبعهم 
كلتتم التي المفتوح(، التاص، من)لقاءايت، المثت؛ن بعد السابح هواللمماء فهذا 

•ه(  ١٤٢٠عام)الأول ربح شهر من الثالث، هو الخميس وهدا خميس، يوم 

وقدالأيامتؤ، تضمثر من عغتْل القه ييسره بإ العادة" هي "كإ اليوم نتكلم 
ثنه ؤموآلثتيرأممم دأ'قتدا هقي ؤ( ما قؤ جؤأ تعال؛ افب قول ئثرثا أن نبي 

-٢[.زالخدد:١ هوبره شء ءقَلإا ونو نتميئ .مء محأمحنح، ثهآُءر؛ت 
ه:وأ0ان وألْلتهت وألأي ؤئوآ'لأون قؤلؤتعال؛ تنجر 

ص;صلآنوبختىلإه]سم[.
ثيء.قبمئ ليمن ١^^، أي: ؤآ'لأول؟ا< 

ثيء•بغيم ليس الذي 
ثيء•قومه ليس الذي ؤوأشث.ه'' 
أنناالعلوم ومن ' البئ.١١فثزه هكدا ثيء، دويه ليس الذي ؤوأثااذ4؛ 

ءتئئ4قؤوثؤ.الئي تضر بعد البشر من كان من كائنا أحد قول إل نر-آع لا 
أيوالوح)ا/مأاإ(.)ا(أحرجه 



٣٩١اساءارتاسعساص 

ءئهلولا ممى ما يئس فلا يآكوف، وما كان ثا علم أي؛ ه علم سء 
يماهال ؤ فرعون! ماله ح؛ن موتى لسان عل تعال اطه قال ك،ا يأق، ما 

-٥ ١ ]طه: ه يني وي رف لاميسل كثب ل ه عند علمها ن  ١٠'وأآيوإلأ بال'ألمحن 
تنالقوله ل ك،ا ابهل، به ثراي الضلأو لأن قبجل؛ لا ض: ه محل >لأ [ ٥٢

اممه-صل والني جاهلا، أي! لس:لأ.آ ه يهدئ صالا ؤوو.بمق س: اممه لرسول 
يوحىأن مل شيئا الإنلأمثة الشريعة عن يعلم لا كان وملم— آله وعل عليه 
لالثردى؛'آه؛ا•ه آلإبنق ذلا ألكثب ما ؤءكن تعال؛ افه لقول إليه؛ 

وأقوالئم؟انماد أفعال هل:ضل ]س:م[ ه قفأ ى ع ؤنتوَ وقوله: 
كماوفلؤن0، ٢ ؤإن الإنسان مف ل ما سبماةئو١ك يعلم إنه بل هذا، ينمل نعم، 
آلوي»د•٠^٠ بى إنه آمب ؤمحن ثثهء دء مبموس ما ؤثنلأ ؛ ١^٥٣■ثكا تعال؛ قال 
قلبثق يضمر أن فإياك [،  ١٧-١ ]j،؛،■ قيده وخمآبثلإ ١^؟، ءيا ئئلماآل*ةمحايا إي وآ 
الإنماننمل ولا القف عل توأ اش الزناوز لخن عله، اشُ محاميك شنئا 
علدليل مط بل شتتا، دصرْ لا إمكانه بمذو عنها العد ومحاول محاويا، بل إلها 

قياكان إذا الوماوز إليه ملقي القنم، إل يأق إنإ الش؛aلاJ لأن إيانه، صدق 
انتهى.قد لأنه له، مح-مز لا الشيءلان فإن سلم غم قيا كان إذا أما نئ، 

وإ'لأنحشه؛التثؤث -ثأى الjكا جو تعال؛ قؤلؤ ّئءّثو 

أسوئعل'أدمغ_ا؟ارم أئأٍ يئن ل ما'لأمح ألثثؤن حاق اةJتما ٠^،^ تعال؛ قال، 
تعال؛افه لقول سع؛ هي الأوص وكذللئ، السع الئ،اوارت، حلى لالحدد؛أ[، 

أمالنيئ ماذا؟ ق مثلهن تالطلأق:آا[؛ يثلمهزه آلأمح، تين ه تج نو أكك، 
الهاءبتن عظيا قزما هاك لأن اد؛ ق لخوف أن بملح ولا النيئ، ق الكج؟ 



لقا«ااءاد|اباهتوح ٣٩٢

الثق،ق صرظ ذلك؛ حاء وقد العدد، ق مثلهن النتى يكوف أن بص والأرض، 
نبعقى القيامؤ بمايوم اف طوقه ه الأرض مى يوا اهثظع رامن قوله.ت ل ك،ا 

أرصحمُرآا•
والأوتاةوالثلاثاءُ والأنمن الأحد هي: الأيام سْ وم^ ة >و، وقوله: 

ؤو»آعغتقل: قال ك،ا لحفلة، ل لحلمها اطه ولوثاء والحمعه، والخميس 
أعالم~:—وافه يلأضآ ايام؛ مق ق حلمها ولكنه ٥[، ]الممر:• ألبمره وجدةَةتج 

منبعضها وينشأ بعض، عل )مضها يريب المخلوقات إن الأول: الحكمة 
مدة•إل فتحتاج بنض، 

بالأحكامالعمتْ وأن الأمور، ق الثاني عباده يعود أن الثانية: الحمخثه 
لاص•

أنالمهإ أعلم، محاقه أوحاسة، أورابعة ثالثة أخزى بمه محاك كات ؤإن 
أعلم.افه ونهرل! به، ثجزم لا هذا وع لنا، نيين الذي هو هذا 

الث،اواتحلى إن أي: الرتس_،، عل ثدل ^٢^: آمحمح،ه، خح آستوئ 
الرسنللأن ^صضسلأضخمالتنش؛ 

والأرض.سماةطيهكانسشاش،ازاسم، الث،اناُت، 
إذاممدث؛)عل(النزق لأ0ؤسفيش- ه أي: وتض:>أنثنئه 

وإ'لأدعي^، ١١نن ؤو؛بمملرلكِ تادلئؤو\قأ اطه قول مثاله: العلو، معناها: كان 
هه آمقتم إدا )يمؤ نمه ئدمحأ ؤا عليها ثنلوا أي: محقءه لمق إثتوُأ .ا 

]الز->رف:آا-ما[.

Iرغم الأرض، وغصب الظلم تحريم باب الساقاة، كتاب تنلم: أحرجه 



٢٩٣ادااقاءاه1صساممنتي 

ثثلآلممى عل تنك وس أنت آسؤبمث ءد؛ نوح* عن تنال قوله ذلك• ومن 
علتعك ؤبمن أئن ؤأسوuت محولهI ه آقتومآلثليثن محن ثظ ألوى ثي انحل 

عليه.علوت ت يعني 
كدبممد عل انتول أي؛ ؤأنتنئشآمح(ه، يقوون من رأيتم فادا 

العريةواللغة العرق، ياللغة \دفرث؛ المراق هدا محزل تعال افص لأن عغئجل افه عل 
الديفيكون غير، لا العلو بمش فهي -)عل( ؛يعيث إذا ^٠^ ^١٣أن! عل ثدو 

وجنايتةلها، محرما الكتانم،، تحوص عل جاسا عغقل اطه عل كاذبا بانثول بمئرثا 
عل؛هامنوجهينت

الؤبمالأثل،:شمئهاصمثا.
ظاهرها.عليه يدل لا معنى إحداث الئاف• الوجه 
غيرأو اكريى مى كانوا مواء الأناعزة، كب ق ممثرا يوجد قد وهدا 

.— العافية افه أل —نصلالامينا قدصلوا وافه— وافه —وافه -يدا لكنهم اكئرين، 

اطهكاو إذا والأنفس؟ الئإوايت، حلي، حنن العرش عل، استول الدي ومن 
أنفهومحِسير؟بجم والأرض، 0أنيامنات إلا عليه بمزل، 

واصح.فه والحمد تئطئوو وهم حطوهم نس ممد ؤإلأ اطه، لنر إنه يقولوا! 

هفيا يتئ وما يىأل-مفي يرن وما  ١٣٠هثئ وما آلممحر ف، ثيع ثا جؤ ت قوله 
لالخار.ياو:أ[.

وْنالوش، جب من فيها ؛يحل، ماأي؛ آمح،ه ب، ج ^ما تعال؛ مال 
قئرجها،ئم الأرض j، يثابح الله يسلآكها التي، المنام ومن افُ، بإذن التي،ثئت الحبوب 



لق1ءاتاسباإقمح٣٩٤

اض.يعلئة ه أ'لمددبج، ف يج ؤم1 كل الهم وضرها، الحشرات من ذك وغر 
يعلم.نعم، جحورها؟ ق ولحن، إذا الدر حاو هل الأن: ورسؤالا 

كلأي! العموم، يفيد الموصوو والأمم موصوو، اسر )ما( ؤأه ^ما موو،ت مُِ 
الأرض•ي يلج ما 

وغرئ.والمعادن واليا؛ القات ِجاهس ونا،نج 
ذك.وم والشرائع، والأئظار الملائكة ْن ه ألتء من ثري >ننا 

فائدثإنتلثنمميد )إليها(؛ بدل اؤي؛ا؟ا< جاءض لكن إليها، أي؛ فبما4 ؤوماسئ 

\شمالموج،أي: اكاممةالأول: 
قدخو الدخوو، الأفعاو من تامبجا )ي( لأن الدخوو؛ الئاية: المائدة 

رريعرجت موله عن عغ؛جلعدل اممه لكن ينايسها)إل(، فالذي ويمج عرج أما المكان، 
إلتصل لا الأشياء يعني؛ والدخول، الصعود لمد لياه ؤء قوله؛ إل إليها،؛ 
عجل•افه إل تحل حتى الدُيا الماء 3، ثمج وثقف، الدثا الماء 

والقرآن)إل( دل )ل( حاءث لأذا النماة: ألحد قال لو ِياه >ثئ إذن: 
هداوالتصم؛ن يدخل، معنى! ه صمى نقول! أن الخوان؟ فا قمحسح؟ 
أئي٠^٥ -يا نقتث ٠^^١ تعال؛ اه قال العربية، اللعة وق الكريم، القرآن ق موجود 
معاؤأ'كل تعالت قال كا من( )يئرب، المناسب ان:ا■[ لالإنشهإه أأوبووبآ 

فيالآتن4تر4يشه،إلا جوي منه• يعني: لامحضن:م[ مدئنبةاعفه ينه 
>ضث4أن: الحكثه النلماة: قال الحكمة؟ فا < >نمث، قال: وث [، ٢٤لاومة:\<

معز:فقدتحمى نيا، يروى • قلت، إذا أك ومعلوم تيا، يروى • محنى صمنث، هنا 



٣٩٥الثاءامماسءبمداص 

أنالعلم لطاف ينبغي البلاغة، داُب ل ّْءم س هذا والئصيتن وزيادْ، 
يثكلولا عواملها، ،ع الحروف احتلمت إذا مما ينتمي حتى ومحقمه؛ يدرنه 

عليه.

أي:ءغ؛جل، افب عل يعود الصمتث تاَكمه،)هو( آئ 
زوالحليمه الثمر، ق الصاجس، أث ^^ ١١٠البي قال كا لكم، مصاحم-، 

كانعان ق ة إذا إنا سض: مكان؟ صحبه الشط هازْ هل لكن الأم«رار، 
مكانناو نتنا الهَ أن عاقل س وكيف هدا، ممن لا وكلأ، حاشا هما؟ اف 

اكدير٢؛»افزبئ متمل!! هدا والأرض؟! الئازاتخ ومع ومثُ 
الث،اناترب أن يمل هل كيلك كاو فإذا هقئ، ءثاس ابن ض حاة كا 

مضته،حمتا والأرض سمينه، مهلويات الثاوات كون القيامة يوم الذي والأرض 
يمكن.لا أوالواسعة؟ الضمة أماكننا ق معنا يكون أن يمكن هل 

تمولعنك، كيدا يكون قد والمصاجب، لكم، مصاحس، أي: إدن 
زلناما معنا، والمهلب بئ نزلنا ما معنا، والهمز سبث زلنا ما أملو-يا: ق العرب 

الياء،ق القمز أن معلوم مكانئم؟ ق هومعهم فهل معنا، الملأف والحبل ثر ن
فالحربذلك وْع أيام، اهة موبينه بيئك يكون ئد والحبل الثياء، ق والنجم 

عانأسا،هو إدن: محنا، اض بأن نومن وكوسا امان، ق البعد مع امحيه عليه تْلإو، 
معنىيكل لما مدبر واللْلان، علينا القدزة له يصثر؛أفعالنا، لأفوالنأ، سمح 

المعة.ثمتفه 

؛١ ٣ ٤ ٢ ) رغم وغار0، الخج سفر إل ركب إذا يقرل ما باب الخح، كتاب ثنبم• أحرجه  ٢١١
)آ(الةلمداشينأس)ا/\'م(.



٢٩٦

اممه—نأل أمكثنا ق معنا اش إن I يقولون من قول الصلأل مى أن واعلم 
عظيمثن!بداهقن فاتوا عالتا، المإء ق اه يكون أن ؤيئكروف العافية~ 

ا-إتكاوعئؤاش.
آ-اءممادأنهوالأزض.

قكاف إذا أنه مؤمن~ عن —ممبملأ عاقل يعممل أن يعقل هل افه! سبحان 
لأنكافر؛ أنه باض أشهد هذا يعممد الذي بافه، أعوذ ا أ معه؟ اممه كال المنحاض 

مكان!كل ق اممه يقولون! وكإ هذا، هو اممه قدر حط وأعفللم باض استهزاء أعظم 
لأناس ْع يكون الذي س ثم الجدإ ول السوق، ول ا-إدجرة، ل إنه يعني؛ 

إذامتعدد، افه إن نقول! أن يمكن ولا لا، إلهان؟ أهما الشاؤع، ق وأناس الحجرة، 
يكولأن بطل معناه إدن هنا، وبعضه هنا يعضه متجزئ هو هل إلهان يكن لم 

وكلاهمامتجزئا، يكون أن ؤإما متعددا، يكون أن إما لأنه أمكنتنا؛ ق بذاته معثا 
يعممدص مكة— إل الوافدين ق ناه لم~كءا الأن يوحد لأنه هذا؛ قررت باطل، 

الاعتقاد.هذا 

المصاحتهص يلزم ولا المصاحته، هي المعثه: ]الحديد:؛[ ءؤوئوتقؤ4 اممه؛ يقول 
يكونأن يمكن ، وكيف—هذا، يلرم لا مكان، ق قارا يكوف أن يعني؛ ا،لكان، ل القارة 

والأرض؟!الثإوات كن،سه وبع سبماةئوةئ\ق وهو مكانلئ، ق معاق، تعال اطه 
عظموهولا لالرمر:يا■[ هلرهِءه حى أثث هدرؤإ ؤوبما هذا يعممدول الذين هؤلاء ولكن 

هدؤه،حى أثث مدرؤأ تعال؛ الله قال وحلاله، عظمته عرفوا ولا لعظيمه، حق 
]الزعر؛ماا'ا،سمينوءه مثلويثّتا ؤآكمتزت آكنمؤ قمبمته) جميعا وإلأرءس 

امكاننا؟ ق معنا افص يعممدأن فكيف 



٢٩٧الهاءاوتاسعساص 

علبالقؤآن يؤمن لكونه عليه، اممه نعمه يعرف أن مان الإيعل محب فلهذا 
التعظي،.حؤ فه صئفؤا ظاهره، عل هوعليه ما 

ظرفءؤأق4 لأن؛ كقم؛ مكان أي ل أي■' ]الخدد:أ[ تاَفمه وئ وقوله؛ 
ؤإث\''كتم ما ؤحأف آلمإو آلتنؤد كْلر يبمهق بنة تعال؛ اممه قال، مكان، 

ماَقتلمهوئ ت مثل لاوقرة:«0\[ ه ثءلتثٍ وحودهًةلم 
ه،ضخ* كلها الأماو من يعملوذ بإ أي؛ لالحدأد:أ[ ه ثتإو0ب؛يإث تا 

يراثارؤية بصر فهوبصن وهدا، هذا يشمل رؤية؟ يصر أم عل، بصر هنا البصر وهل 
لأ-مؤغثشمه لؤ ١^، ررحجابه ربه: عن ائ. قال عليه، نحمى ولا ■موْل 

رؤية.بصل هذا ا، مذحلقها<ر بصره إليه ايتهى ما وجهه ثبماُت، 
وهدكالحركات، مرئيه تكون قد أمالنا أن المعلوم فمن العلم؛ بصر أما 

المنيعفرؤية نمع، ممها بانمن، رى لا المئوعه كالأقوال ذننئوئ تكوف 
والتصزالعلم يثمل لالحاويد:1[ ه تصير ثبمؤذا يما نقول: هذا وعل علم، 

بالرؤية•

التور؛احجايه ت قوله وق يتام٠ا، لا اش ءإن ت قوآقأئم قوله ق باب الإيإن، كتاب ت منيم أ-محرجه ( ١ ّ 
(,١ )٩٧ رقم حلمهء، من بصره إليه انتهى ما وجهه سحات لأحرق لوكشفه 



٣٩٨

علعليه)مذبوح مكتوب وبعضها المستوردة؟ الثحوم حكم ما الثؤالت 
الإنلاث(؟الطريقة 

كإحلأو، فهي الطرفة غم عل دحت أنها ٣ لا كنا إذا حلأو، الحواب؛ 
إواطب، رسول يا وقالوات اوسول. إل جازوا يوما أف الخاري• صحيح ق جاء 
٠،و'كلوااار انتم ااشئوا قال; لا؟ أم علته ، ٧٥١انّلم أدكئوا يدري لا ياللحم ياتوتا يوما 
كتاب،أهل أهلها بلد من اللحوم ورديت، فمتى لا؟ أم نموا هل امألوهم! يقل! ولم 
سنواُتؤ،فل المسألة هذه العالإء يار هيئة حثت وقد تسال، ولا حلال، فهي 

الملكة،إل رد الي اللحوم عن ومالوهم بهذا يمملق ومن الأجارْ ونير وأحصزوا 
إذالكن رقسه، شي لا ما وتمغ تلاحظها هئة هناك ؤإن ثيء، فيها ليس وقالوا• 
تعال.، ٧٥١فثم يأكل أن أردت 

أنهمالطاهر لكن ذج، لها ليس الإنلامثة( ائرقة عل )مدبوح وكتابة 
السعودية،إل يأق الذي ُين مرموف لأنم الإنلاث؛ الهلريقة عل )ندح يكثوف؛ 

ماوأما السعودية، إل هذا يصنف حتى وغيرها، بالإسلام ممسكها يعرفون لأمم 
إسامحت،،إل محتاج هدا يقول من أولا فهنءا الكرتون، ق سمكه مره رأوا أمم دؤر 

هذ0تعبأ أن الحائز من أليس وقع أنه فرض عل ثم ؤيتتكلم، يتحيل الإسان ولكن 

٢(.•  ٥٧)رقم الشبهات ونحوهامن يرالوساوس لم من باب التؤع، كتاب الخارتم(؛ أحرجه آ ١ ١ 



٣٩٩الإقاءالت1سعساصذا 

جائز،هدا العربية؟ اللغة يعرفون لا يعبرون الذين لأن الكرتون؛ -؛ذا السمكة 
وارد.والخهلا 

••هجمى••

عقالسائم يبميد زاد إن *>ا، باعطء المرهي،أ فميواإؤس،Lu حكم ٢' 
وكذا:كدا 

رصياوككان إذا وهو أمنا، ومحعث، اينرية ا،لوشثات إحدى القؤالت 
زوجتك..وعلاج فعلاجلث، أك؛ر كان ؤإن بالجان، علاجك يكون ألف مئه مثلا 

١^فيها؟محوز فهل الئ؛ا، من حالأ المزننه هدْ أن فرصنا فإذا وهكذا، 
توجهم مذ حرام العمل هذا الخواب؛ 

هذْق ليوؤع ينتدين أن إل النفهاء بعص يلجئ قد إنه الأول! الوجه 
ؤكونة، الومهذه ق يودعها أن أجل من ألف مثه يببغ ما ينثدين المؤسسة، 

ولهذايالديون، كاهله يثقل أن المجتمع وعل الشعب عل عرر وهن.ا ٤؛!، علاجه 
أنإل الثبايتؤ وغثر يودي؛الشبايت، هذا لأن الأن؛ الثاس عل الديون ثنهيل نأسف 

قالشباب وعثر الشباب كواهل مثرهق صرر وهذا أوكإلغ، تافهة لأمور يسثالمسوا 
وظهرمحتحهملساذ، ظهروا الواهعة وقعت إذا نم الأمر، ق ويت.ساهلول الأّتداثة، 

يوقىأن ؤتال سمائه اممه يرجو فلهذا أيقا، ه مقالتدينهم كانت، الي الشركة 
المصوى.لالص.زورة إلا الأّتداوة ومغ الأمر، هذا ق للتدحل الحكومه 

وصنها،يم ستيءينها، أن بحاجة وليس ألف مئة عنالْ كان إذا الثاق! الوجه 
ممتصىوربإ كبيرة، استناده ألف المئه هل.ه من ثنقد موف الثركه أن ماك لا فهنا 



لقاءاتااك1واالصؤح

وهذامسمميدْ، غانمة الثركة تكون وحينئذ الرجل، هذا يمرصى لم ءلويلة مدْ 
علكثيرء أموالا فيستهالك كثثرة أمراصا عاليه اممه يثير وربإ شيئا، يستفد لم 

حامزة.الئركة فتكون الشركة، 

انالإنوأن ظ اط4ِ عف اتيكj ^١ أن أخشى ٌ اكالث: الوخه 
ؤيكونبالعاية، ستقوم الئزكه هذ0 لأن برؤه؛ مصمون مرصى لاه الخمد يقول،• 
منلأن ممتة؛ امراض عغجل افه يتله ورب،ا مههل اممه يوف الشركة عل اعمادْ 

.الثلأمة— افه —نسأل إليه وكل بش؛ ث*ليى 

••)محيقآ••

'ءف1ءالإصمممنيضا:٣- 
يه؟ياتم أن ثبوز هل يقفى، اثا ووجدإئالمسجد ثخص ذحل إذا السؤالت 
الأول،ا،لآموم أن فيه ما عايه لأن جائز؛ إنه يقول* ال*اأكاع بعص نعم، ابوابح•' 

عذمعروف، ضر هدا لأن يبني؛ لا فانه با-ائواز قلما لو حتى ولكن إماما، صار 
لأمم.أن فالأفضل اثJمإ، 
لابمتل.أن والأزل لاتشئ،، لكن سه، محلاته فعل إذا 

*•هصى••

عند:لي اثاء}يس أو بيان ٤- 
الثإوايت،زخ افه أن الرعد مونه ؤ، اكئروف احتلم، الئؤالت 

فقهل،عمد بغر رفعتا إتيا ةالت وبعضهم نراها، لا إننا ^ ١٥فبعضهم عمد، بغر 
قاوم؟



ا;هإءارتاسعسص

]الرءاو:أأ[،ه ئرزم مز أدّثئتق يع أقي ت تعال اض يقول الحواب! 
أي:وومزه، صمه هي أم متأئثه حمله ه ئوثه: هل القرون، ا-محلف، 

ْنربة؟عمد بغثر 

كإعمد بعم الئإوايت، رفع الذي اه العني• وأن عمل، لها لص أنه والظاهر 
إلاعز'آمح؛ءفي مع أن ألكثآء ؤوإاساث، قال: سبماةئلإاق وافه عمد، لها ليس روما، 

أقاوو0مرفوعة الئاوات أن فالصواُس، نحملها، أعمده يدكر ولم ت١لخحت٦ْآ >إدتيَُه 
ص.اش 

••©صى••

بم4أءيمجدبم«طسقيانواحو؟حمف«ا*زاراداسلأهم؛ - ٥ 
حاعتانفيها تكون الطرقات، عل الش اجد المبعض ل الملاحظ من القوال: 

صحح؟هذا فهل واحل، ن آل 

ثلخ،وعل معهم نحل أن ■^٧٠، حماعة وفيه دحالن، إذا الأئشل لا، الخواب؛ 
أنت،.

وتكونالأول الحإعة ق فيدحل الأ-محتية، الركعة ق الإنسان كاف إذا لكن 
المقدمهأن فالغالن، واحد آن ل حماعتان هاك كان فإذا يريقه، نواها- كا - له 

علاظارءة هي الثانية الحاقة أن الظاهر لأن معها، فبمن الأول، هي الملة إل 
الحاءةالأول.

حمىنخل التي الجاعة ْع تحل لحل إذا اف الإئأن نرى حال، كل عل 
الصالور^٠.يتميى لأ 



لقاءاتاكاباأسوح

بطن*اهناتتيفامحسرث٦' 
نثا،نثا ليس ما تحعل أن قالوا! أمم الأصغر الشرك تعريفات من الثؤالإ 

إطلاقه؟عل هدا وهل رأيكم؟ فا 

الأصم،الشرك هو وليس الأصغر، الئزك مى هذا هكذا، ليس لا ايواب• 
ك»شوهدا اث، من ٧ ولا شرك أنه عاليه الثزغ أطلق ثئ الأصغر الشرك 
'رهوثاو! الأصعر؟ ١^^ عن وثئل ا، أفزكءرأ أو كمر، محمد اش بعم حلم 

الئ:اة(الُ

وليسشزك أنه والثق الياب ي حاة U كل الأصغر الشزك أن هو: الضاث 
الأشياءووضع القلادة مثل! نبتا، بثبب ليس ما نجدل أن ومنه؛ الملة، عن ثزجا 

نملئ،جعلمى فقد كدللث،، عبملة لم وافه نتا هذا جعلث، إذا لأنك الع؛ن؛ عن 
اممه.ْع ثريكا 

*•محسمي••

حةا؛ااسينياضرة:٧- 
عليه؟ذليل محاك فهل هدي، للعمرة يسثحن، الئوال! 
بل، الهدي معه ساق الحديبية عمرة ق س الؤراسول أن الدليل الخراب! 

رقمالخلف كرامة ق باب والدور، الأيإن كتاب داود؛ وأبو (، ١ ٢ ٠ )أ/ أحد احرج4 )١( 
رقماف، ضر الحلف، كرامة ق جاء محا باب والأي،ان، النذور كتاب دالرمذي• (، ٣٢٥)١ 

أحمد)ه/خآآ؛(.)آآ(أحرجه 
(.١٦٩٤)رقم أحرم، ثم الحليفة، بذي وملي أشعر من باب الحح، كتاب الخاري؛ أحرجه )٣( 



اسذ|الاقاءاسسعس 

بالهدييبعث الئّول1 كان كإ نسك، ولوشر مئزؤع الهدي إن 
الاماب.فالأصل ، ٠١الديةروهوي الديثه من 

*•هحمى•*

حكمالئزسبمدالقين١^حالؤاثئوجيع٨٠٠' 
قالوذن وجع )إذا الرجع حالة ق ا،لودن مع الشخص يردد هل الئوالت 
اكهادى(؟

تللحدث تابعه، صوو4 سح إذا لكن يسمعه، فليس رجع إذا الخوايات 
صلاةعؤ صل، مى قإثه عئ، صلوا يم بموو ما مثل محمولوا الموئل، سمعتم إدا ٠١

ئتثغيلا الجؤ، ق منزله يإمتا الوسي^ه، ج افه سلوا ثم عثارا، تبما عليه افه صل 
لهطث، الن،س1ه ي ن1ل ئن هؤ، ك آثمون أن وأنيو الهِ، صاد من بمد إلا 

الئفاعه«اُ

'وجمى»

ئصيمذمحلإبمعإلأساسامما:٩- 

محللمهاعندما روجته محللاق ق دؤءمحقبمنئ عمر ابن ■^٠ينا بالنسبة السؤالت 

حتصتهامى اعثثألت، اءيإدا عثوآدثلأْؤئمت قال ائي النسن ل حائض، وهى 
\او\بأ ^^١ يفها، بمكها أن ثا٤ هإن خريطكها، الأ-مى 

ه،ينفالذهاب، يريد لا الخرم،لن إل الهدي بث اسحباب، ياب، الحج، كتاب ت مسلم أ-محه )١( 
(^١٣٢١.)

كتاب،(، ٦١١)رنم المنادي، سمع إذا يقول عا باب، ا-ني، كتاب الخاري• أحرجه )٢( 
(.٣٨٢)■دلهم سمعه، لن المؤذن ، Jyمثل القول، باب النلأة، 



وق1ءاتال؛او،اإسوح

بعدإلا الطلأيى محوو لأ أنه هدا مض هنغ آ، اشاءاار لها ئطيق أن وجل عر ' ١٥١أثر 
الرأة؟ال اغت

الرأةطهزت إذا إلا الطلأى يجوز ولا الاستحباب، نمل م هدا الخراب: 
»خنى;طهزءرآ؛.الصحبحن: رواية j كإ الحيض، من 

مايراجعها أن ل فإف اكالث، لحمها من طهئت إذا مصي كشت، فإن عسلها أما 
كننؤ؛يا تنال: لقوله راجعها؛ ينثر عنبها مل ناحتها إذا يعني؛ تشل، لب 

انمطعإذا ظهإه لالطلأقت'اآ[، ه يعموف هاينؤهى أؤ يمنروي ثامسءه0 لبملهن 
ولولممحل،حش ولأيدها، رثه فلا العلائق، حمح وممئ الأجل، ؤمحم الحفن، 

فقط.١^-^ إلا توجد فلا 
العدةلكن صححه، مراجعته فان العنل قيل راجع إذا العللاق وكيلك، 

ئريه،لم ولومايتج يرمحا، لا الحيض انقaلاع بعد لوماتث، الحيض، ؛انة.هلاع انثهث، 
أنرجاء العنل يوحر أن لها محل لا ولكن فيها، اممه ووثع نحتلم، الرجعه لكن 

الصلاة.جاءت ض لثشل زوجها، يراجعها 
*•هصى•*

الجدلىدغلأصةالجد٠سؤ حفممحوج ' ١٠
خارجهالمجد مؤخرة ل المجد مكتبه ق المسجد نحية نجبا هل النوال: 

الجد؟محور ق لت، أي 

(.٣٣٩٦^)سق،اب>صإذاضسوسض، )١(أ-؛مجه 
٧(، ١٦رنم)'غضبان، وهو بمي أو القاصي فخي هل باب الأحكام، مماب البخاري: أخرجه )٢( 

(.١٤٧١رنم)رصاها,,.، بغم الحائض محللاق تحريم باب الهللاق، مماب ومسلم• 



بمدالثءالتاسع 

الجد،حكم لها وليت محيه، لها لهن، كيلك، الأمر كاف إن الحراب! 
والإجارة.والامتئجاو والثراء البيع فيها فيجوز 

فهدهمل، من بثت، قد كانت، إذا إلا منه، فهي الثوو، داخل كانت، إذا أما 
مستةالة.

••هصى•*

سارةطالإسمواضنةا- ١١

تفريقها؟بمي خمسة، وكسوة خمسة إؤلعام اليم؛ن كماؤة ل تئزئ ْل الئوال،! 
كنوة،ويعصها إءلعاما ^١^ ١١بمص عبمل أي؛ محور، أنه الفلاهر الحراب! 

أوكسوتم.عثرة إمحلعام واحد، منثؤع تكون أن والأفضل 
••0صى••

١٢-

بالعمي.علم إذا ان الإئتقول! تقرينا، سمن، قيل الحرم ؤ، سمعتك، القوال! 
قيحل إذا ان إنبمني! الغاصت،، كتصؤفامتإ يصوماله فتكون فيه ويحل الماسي 

تصرفاتهتكون فهل الئاي، الخمعه نداء بد يكون كأن فساده، لألم فاسد عمد 
ذلك،؟بمثر يش أنكج الإحوة أحد إئ مل ثم الصإثة، ق الغاصب، تمرفاُتؤ 

ثالزمهالذي ان للإنلو ك،ا فاسدا، .؛، i^^jإذا الدمؤ! الحراب! 
وعليهالغاص،، كتصثف_ؤ يصزهة أن وإتود1 باطل، فالعقد اكابي،، النداء بمد الحمعه 

كدللأ،ؤليس اثه آخر فول هناك لكن فعليه، الأصل 3، ترب ما وكل الصإن، 



القشالباب رق1ءات 

أنالناسس، من يكون قد بعينها، يضية كل ي يئظر اله هو أوجحه والذي 
تفعل،لا أن النا>ستآا من يكون وقد الأ-مْ، تضمنه ثلمثإ ؤإذا كغاصس،، قئعله 

كلقفءيهام(س
••هصى••

سمبموالأولأدسوا؛- ١٣
علبه لث1تأيرن  tJlilمن متلعا ابنه أعطى فيمن فضيلتئم رأى ما السؤال،؛ 

أقرضفتية وبحد تثازة، به ليشري مبلغا؛ الاحن الابن أغءر فرة ويحد الرواج، 
عل١^١^ وّامحة المرض بعص الابن فندي بيتا، له ليتي المال، من ملمعا اكاي 

حبأنلخأنلأئاضملإ:ضشأ؟
واغدلوااف4َ، ارامموا س: البت لقوي الأولاد؛ ب؛ن الندُل الواجن، ،: ^١٠٠

أنيلزم4 ولا ١^، تع حق فهدا بنوة أعطاه الدي فأما ، ٠١١ث؛ن 
أءهلاةالذي وأما زوجهم، الزواج وأرادوا بلعوا إذا إلا مثلة الاحرين ينفي 

علإثاها نليه لأ!انة محثاخا الابن كان إذا اليازة، ممه أن محوز فلا الثارة 
ينقطأن محوز لا المرص أعطاه الذي وهذا الأيبج، مللث، والمللث، عنده، •ءارية أما 
وباتنتن من الأولاد كان إذا إلا كاملا، أن:نزيه عله ومحب، شيئا، منه 

بأس.فلا مس؛ طيسا عن بذلك وتمحوا وراثيين بالغتن 

كتابوسلم! ٢(،  ٥٨٧)رقم الهبة، ق الإشهاد باب وفضلها، الهبة كتاب الخاري• أحرجه ( '١ 
(.١  ٦٢٣)رقم الهبة، ق الأولاد بعض تفضل كرامة باب الهبات، 



اىقاءالتاسعساصا

مبروكلاءم؛حكمالإقتواكبانهمyشرثاتاجنبييساهية-  ١٤
الإنلاث:اسميان 

وكيلبواسطة صناعك أجنبية شركات ق بأنهم الاشتراك حكم ْا الئوال؛ 
وباللغبك، أي ل الحساب برمم ممة اللي هذا ل موجود شحص ئل من يوكل 
حكمما و الأجنبنر؟ اللي ق الذي للوكيل ستة عل اتثاق عل به، يساهم الذي 
الأجنبي؟البلد ق الذي والوكيل هذا الثخس و؛و؛ العقد 

باس،فلا ٧ ولا ودا محقا محس أونحارية صناعة ^ كانت إذا الحراب: 
يأس.هلا وشراوه، يمحتعه ثمن يكون أل المهم 

فيهيوجد فلا الألحثي البلد ق الذي والوكتل الششس هذا بتن العقد أما 
ئرصاة.كان إذا إشكال، 

حدفنواسؤ:- ١٥
ماذاهلماكة؟١^: 
عداما كله، الزخه وشو الخدين،، شو هي: ١^ ص س 1^; 

اللحية.مى فليس الخلق ثو وأما معروهه، فهذه والحواجن،، الشاوي، 

سامضضضاوسبسمم:- ١٦

انط،بمناض1فيص؟محإإن



لق1ءاوااكابائفتوح

فعليهاليغ، سب فقد ^^ ١٩لألترامه سه فإن ت مصل فيه هذا الخواب! 
هدا.من اممه إل يتوب أن 

افهو اللخه خو الذي فإن افُاوك، ض نغ: ةاَل ولو 
يتوب.أن عليه اف، تب ايه تمنى 

الحقيقةق الناس تغص قديد، عض%ّ_؛، ق إلا يمع لا هذا أن ظتي ل ولكن 
بركالبي. ادصى ولهذا ٌّيء، عليه ليس فهذا يقول، ما يدري لا عضب إذا 

تعال اوصني، قال! ررلاتغصقؤء، مالا1 أوصي، يقول؛ رجل جاءْ حنن العمحستا 
؛،رالأئئضسأا#رت مال مزاوا، عزدد االأوئضّأ،ء. قال،! أوصني، قال؛ االأدئضب(ا، 

يقول،ما يدري ولا دمه فيفور الإنان، قي-، ق الشيهنان يلقيها حمره العمحس-، لأن 
سباه ؤيستعيد يتهاوه، عن يممل أن بالعض—، قعر إذا الإنسان أن فالواج—، 

اكيدلاناوجي٠إ.

بماذاذذروذاتج«اظ؟:- ١٧
الح،اظ؟الثؤال:بمتدنك 

االصلأْ«ا أدرك ممذ ^^٠ ١١من زكعه أدرك ®من الثى.I تال ا"بممح,اب' 
حاعةرجو لا وأنت، الأحر التنهد ق والإمام لوأتيث، لكن ركعة، باجر فتدرك 
يواحاكلها.من أهون الصّلاة بعض إدراك لأن معهم؛ يدحل أن فالأفضل أحرى، 

(.٥٧٦٥رقم)الغضب، من ر الحل. باب الأدب، كناب الخارى• أحرجه ، ١١
(،٥٧٩رقم)ركعة، المجر من أدرك من باب الصلاة، مواقيت مماب البخاري• أحرجه )٢( 

(.٦٠رقم)٨ صلاة، من ركعة أدرك من باب الصلاة، ومواضع المساحي كتاب ت ومسلم 



اصت(اه1صس الهاء 

بي|نانر|صبمرالهإاثولإج؛ض- ١٨

الحديث;توجية وما صماته؟ مذ أو تعال، فه اسأ )الهديلم( هل القوال: 
»وناوطاةاش,م«ره؟

أسا؛ثن القدم لكن صفاته، مذ ولتس افه، أساء مذ ليس المديم الخواب؛ 
زاثاأؤحز«رآا.٣١»أتت اددث: ق ي اف، 

للموصوف،وصما وليس للصمة وصف فهذا الماليما١ ااوسال3لانه الحديث وأما 
هوالسلهلادالقديم يعني! العديم، سلطانه 

••هصء(••

ئطتباسم(ضضبماغيامغ:- ١٩
الكلام،هدا الإخوان أحد سح التبلخ حماعة عن يكثمتم عندما الثؤال: 

الكلام؟هدا ق رأيكم فإ آحر، رأى له لكان الشح لوحرج فمال؛ 
وملم-:وعلآله عليه اطه -صل اللمذ لمول لنا؛ يطهر ما لناإلا ليس الحواب،: 

مارأوا إدا حتى معهم بججون الهلله وليت، ا، أنح٠١ر ما بنم له أمجي ُرإّإ 
•الحي عل الث/غدلوهم نحالفن 

•( ٤ رقم)٦٦ انجد، عندذحولي الرجل يقوله ينا باب الصلاة، كتاب أبوداويت أحرجه )١( 
نينؤ •مقْل: وتوله بالليل الهجد باب الهجد، كتاب الخاري: أحرجه )٢( 

jالدعاء باب، وضرعا، المسايرين صلاة محاب وسلمت ١(،  ٠٦٩)رنم ]الإ-راء:هي[، لاذه 
(.٧٦٩رنم)اللملوقيامه، ئلأة 

وثنلم•(، ٢٥٣٤)رنم اليم؛ن، بعد الثتنة أقام من باب الثهاداُت،، كتاب البخاري• أحرجه )٣( 
(.١٧١٣الخكمبالأاهمواسءنس،رقم)باب الأضية، محاب 



_،luLJIul_ ٤١٠

.٠٠^،؛ فضائه حالاوهوفادرض ديئه ضع ثضي ض م -  ٢٠
يجوزفهو كثة؛، ديوف م ص يي ئزتث له الرجل لكن ذا إص 

الزلكة؟من إعطاؤه 

بأسفلا محلويالة، مدة يعد إلا الدين قضاء ينتطح لا لكن إذا نعم، الجواب• 

ثيعني الناس، ربه وهي؛ نلاحظها، أن ثعي ~ياإحواف" أله مهتا ولكن 
وصناثاالأسدانة عر الناّر، لشيتا إنسال، إلما قدته يئن كل مضي كا لو 

رمضانجاء ؤإذا آلاف، عثرة أنتيين أن أؤيد يقول،• الواحد وصار عليهم، 
أنهيغرف إنسان لكن لها، يممطن س مل مسألة وهدم إياها، وأءطابي لملأن ذهبت 
حنجلا فهدا مورد، له ليس أنه وتعرف يرْ، دوعائلة أنه أو خسائر عليه حصل 

ألم،،يمتة مدين أنا ويةول1 ألف، يمئة السيارة فنشري ثاب يآق لكن لوأعطيته، 
يمثةثئري فالياذا آلاف، بعشرة أو ألما يعثرين سيارة يسري أن يستطيع أنه ْع 

التهاونعدم عل الناس ربيه وهي، الشء، هذ*ا نلاحظ أن محب، فلهيا إ ألف؟ 
وكالالديى، إلا ثى؛ كل يآكمر افّ سيل ل فالامتثهاد هينا، ليس والدين بالدين، 

^^لطيهذئوىلهوفاآلأ:ظض
يتأحر،نم للرسول. جنان؛ يقدم أن هدا، س أكة قيء هناك ليس 

دينه،وعؤ ، ٧٥١ننول يا عثه صل ؟: أيو^13ئاو صاحلأكلم،ا. عل ررصلوا ويقووت 
إليهوهتث، ولعا الدين، عن الناس لريغ هذا كل ثى۶٥ٌ^٠٢؛ هدا ا، علته؛ نحل 
تكنإذ اض رسول، يا ا-ثاضرينأ بحضن قال حاجة، ببما له يكن ولم منها امرأ؛ 

(.٢١رمم)٣٧ جاز، رحل عل الست، دين أحال إن باب الخوالأت، كتاب الخاري؛ أحرجه ، ١١



٤١١اىاةاءااتا^سامتا 

اممب،رسول يا واه لا ممال! ثيء؟اا من عندك ارهل ممال؛ فروجيها، حاجة ٩ لك 
واهلا ممال؛ وجع يم هدهب سيئا؟اا ثحد هل هائظن أهلك إل ررادهب هال؛ 

رئ،م مدهب حديده. من ولوحامحا ءاظن هال؛ ثبا. وجدت ما اف رسول يا 
صمه،يلمها إراري هدا ولكن حديد، من حاء ولا افب، رسول يا واف لأ ممال؛ 
ؤإلثيء، منه علميها يئن لم لمنته إو بإرارك، يصغ ررما س؛ اممه رمول ممال 

وآثثام P محيتة، طال ض ١^ ههن ئتية«. عيك يئن لي ننثه 
هال؛القنآن؟ه من منك ررمادا هال؛ حاء هل، مل.عل، يأتزثه موليا، اممه. رسول 

ظهرعن ااآتمرؤهل هال؛ عدها ^١ وسوره ^١، وصوره ^١، صوره معي 
ماا، ١^^٥١ من منك، بإ مل\كك5ها ممد ررادم، هال؛ يعم• هال،• هلملئإ؟اا• 

أمتنه،ولا يقودا لا مقته يكون أف يصلح المهر أن عل يل-لا وهدا القرآن، من ماه 
^٥فكان قياصْؤئبم لموتى حصل كإ القرآن، يملمم هنا؟ المنفعة هي ما 

مدين لم ءديأئث،أئبم اوسول أن فالحاصل الغنم، رعي البنمح، لإحدى الذي 
إلالأّسدانة.

بالأستداثة،التهاون عدم إل الناس يرشدوا أن — الحاصرون ~أذتم فعلمكم 
للماين.وتسنوا 

منكلمها ؤيال، أومليون ألف، أوثلانمثة ألم، مئة عليه والواحد ثباب، يآق 

bذ١محس، لا حتى الأخر من يثديى ذهب الدين محل لم b^" بمتدين، أن أجل 
وهلممنثالثاّ. واستداف الدينذشّسا حل 

ومنلم:(، ٤٧٤٢رقم)القاله،، ظهر عن القراءة باب الهران، فقائل كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
(.١٤٢٥)رقم حديد، وحاتم قرآن تعاليم كونه وجواز اضداق باب النكاح، 



٤١٢

:بمدالإثق1ظضIj^Ijبيانكيهيؤفنلاتيدين' ٢١
شهاقبل اش من الاطاظ مد ثلاءا الدين عز الثق ي ززد القوال: 

والإناء:

ص/سنيرداخفيذك؟
ستاالعظ يكون هل ثلائا ذؤ؛ضولأ الدين غز الث، دط؛يق ل ثاث: 

لات،؟ع ثلاث أم غنلأت، 

جرةوكل تبري، والماء محة يديك الصنبور؛تصغ جهة مذ أما الحواب• 
لتظيم،تذ التي الثلاث العلات، فلا، علات، ت حهة من وأما غنالة، شم* 

أنهدر لو ولهدا الوصوء، ق داخله وليس والعزف، الأحد آله لأما الأيدي؛ 
مذلتس اليدين عز لأن وصووْ؛ صح مباثزْ وجهه وهمز يثغل لم ان الإئ

فانهاصتماله، أويتعدر الماء لعدم إما يتوصأ؛ لن أنه ز لوؤ وأيصا الوضوء، 
والئرب•الأكل تناول أجل من يديؤ محل 

ونئوب،ننثئفزك أنث،، إلا إلا ألا نشهد وبمضدك، ن؛نا ١^! نبمانك 
إليك•



٤١٢الهاءاسقرسال،تتي 

السناللقاءاسفوس 
سم6—ه— 

ءِء ؤإمامالبسي حاثم محمد، بينا عل وأسلم وأصل العالمس، رب فه الحمد 
ثني:أما الدين، يوم إل باحان تبنهم ومن وأصحابه، آله ونل النق؛ن، 

كلنتأ الي اكوح(، \ي مذ)لقاءاُت، التق بعد الناشز هوالقاء فهدا 
ه(.١ ٤ ٢ عام)٠ الأول زثح شهر من الناشز هواليوم الخميز وهذا خميس، يوم 

الإ'ءتماواال>ممانيي:
اليومأما الكريم، القرآن مذ ميء نمير عل اللهاء أول ق ق5ثم أن عادتنا من 

البيبْرإي الاحتفال عن بالكلام اللماء هدا فنحصص 
إليهأخب ورسوله اطه يكون أن سلم كل عل بجب أنه المنلوم من فتقول• 

ولد«0من إليه أحب ئ.؛ اممه رسول يكوف حتى أحد يؤمن لا وأنه سواحا، مما 
بمحته؛إلا والملك، باليين الكامل يمكذ ولا أخمعق، والناس ووالده 

قيه امحدى سحصا أحب إذا الرجل بجد ولهذا والمانع، الداؤع هي المحثة لأن 
أحدكل عل ه الئذ محن بممديم إلا الإيإن يتأ فلا يجبه. لأنه وأفعاله؛ أنواله 

عتزان.فيه ينتؤح ولا شخصان، فيه يمرى لا منه مفرؤغ أمز وهذا البثر، مذ 
بمولده؟احتفال يقام أن محسه من هل 

هالرسول محه محملة الناس بعص كان ؤإن محسه، من ليس لا. اُبمواب• 
قديفهد.ا ئ. للمرمول محه هذا يعلت، إق ؤيقول: الاحتفال، -يذا يقوم أن عل 

س؛عضالأاس.





٤١٥الث1ءاسثرساسزا 

احتفالاهاك أن ئدز لو ظلأحفال زئولأ، ولا نثا فليس ذلك فل  UIس ض
رمضانشهر ق نزل القؤان عاليه ئزل ما أول أن ا،لعلوم ومن بمولدْ، لا يباشه لكان 

ليسفيثهرص•
بدعةوكل البيع، من هو بل الاحتفال، هذا يثت لا الثزعغ الناحت فمن 

الكتابمئزوعا الأمر كون سونا طريق لأن يثبت،؛ لا النار، ق ضلالة وكل صلاله، 
\و\ذج\وط\س\يم

يوحد.لا بموس؟ للاحتفال أو؛^ب الأمر الكتانم، ق فهل 
يوحد.لا ذلك؟ هل 

الاثنين،يوم صوم عن مثل ءتئئقعفيهوثؤ البي أف ُناللث، ما غاية 
يومبمقل سويه وهذا ٠، فيه~اار عو انرل، ~أو ويوم؛عنت، محه، ؤلذيت، يوم ارداك 

الأمور،هذه فيه حصلمثؤ ماركا يوما كان اليوم فهذا الولادة، بمقل لا الأنمن، 
مشروعا.صيامه فكان 

لأّالخواب؛ بمولده؟ محمملون أمم الصحابة عمل من ورد هل 
لا.ااماب: بإحسان؟ لهم التاسن ي. ي ذلك كان هل 

لا.الخواب: التايعتن؟ تابعي عهد هول هل 
البد.ءة.حذْ محتفل لم كلها الثلاثة القرون فمضت 
بدعه،لكنها ج، خن عدم أو خ خنن عن الهجرى ١^ ى حدثث، 

بعدم،من اهلفاء ولا اوصول. يمعله ذنإ الكتايتؤ، ق إليه اممه ينديت، ئأ ثيء 
(.١١٦٢رنم)سهر، كل من أيام ثلاثة صيام اتماب، باب الصيام، كتاب ثنلم؛ أحرجه )١( 



لق1ءاتالاسالذمح ٤١٦

الأمةهذْ آحر يأق فكيف تاJمهم، ولا بإحان، لهم التابعون ولا الصحابة، ولا 
بتل؛ه؟

هاي عل نمق أن شجاوز لا لأنا اف؛ إل ثرأ ثدا إن قالوا: إذا ىلئا: 
ونقاتله؟متانة ونذكر 

وأصحابهوحلماوه المثر. هل إليه، لتسمونا حيزا لوكان نقول: أن فالخواي، 
فقدحامالون إمم قيل' إن عا،لول؟ا أم القربه حذْ جاهلون وتابعوهم والتابعون 

وأصحابه؛. الثسوJ( من أهدى أنه ه يتقهدا وادعى فيهم، قدح وهدا باِبجل رموا 
له•يوثموا لم وهم للم، ومح( لأنه 

هداثبوا لز منتكثرول كامحل هم إلف؛ ت قيل جاهلتن، غثر إمم قيل؛ ؤإن 
بهالعمل ولعدم للحق، كاتمول للأمة يياهم لعدم فهم يه؛ يعملوا ولم للأمة، 

كاتمءثوألآ<ثهلأئم الثأاسول إن يقول؛ أن عئرؤ ن ا إنأي الحق، عن متكثرون 
افه-صل النئ يكون أن هدْ بدعتهم من يلرم هؤلاء أحد، ح) لا أوئتق؛لإ؟إ 

ؤإماللناس، ذللث، بيال كانا ؤإما الحي، مى باما حاهلأ إما وملم— آله وعل علته 
به،اللمي. بمف أن لؤٌن يمكن لا باؤل،، هذا كل ببما، العمل عن مسمحثرا 

البدعة.لازم ممه 

كمل،الحواب: لا؟ أم الثّسول بوفاة كمل الدين هل نقول؛ ئم 
٣محق ء ؛^٠^٤٢' ؤ.يم' P ص قال١^-^: 

منأما م1تدعوها يدض التي البدعه هذه ه يذم م ؛;■؟[، ]liluدكاه 
بمث،لكن ءفيهأصآؤمُ \لثّؤوو( بوفاة ؟كمل لم الدين يكون أن ستلزم الدين 

تعال:الله قول ةكذ«يب وهي: عفليمة، قظيعة عليه يلزم وهذا هذه، المدعأ عليه 



٤١٧الاقاءاسةرساص 

نكوني لإ:كم عزلا، يم ظ >، ع ه؛ ؛؛٥؛ P ١-؛^ وو 
,١٠٠وأكنالوه اليدعه هده وابتدعوا هؤلاء جاء حش ناقصا الدين 

ذكزاه.ؤإحياء مناقه، وذكر 

الغلوفيها أن الاحتمالات هده من المعروف لأن صحح؛ غيئ هدا ت نقول 
اليوصريبقول يرثمون وأنأم عكي١كلأ٥إكلأإ، الرسول عنه ثهى الذي العظم 
•٠ ^٥^^١ الئي نحاطب 

العممالحادث حلول عند سواك به ألوذ مص ير ما الخلق أكرم يا 
قال!إذا البيت؟ هذا ق تقولون فا 

العممالحادث حلول عند سواك يه ون ألمن ير ما .......... 
والخرولتاوالأمراضر، والصواعق، والعواصف، كالخنف، 

•••••••••••••••••••••••بواك به ود ألمى ل ا م••••••••••• 

هذامقتفى الأه؟إ فأين ّواكاا، ل ®ما حفر تعلمون" ~كا ا-إئماه وهذه 
تبه ستعاث إله لا أن البيت 

العشمالحادث حلول عند سواك به وذ ألمن ير ا م......٠ .٠ .١ 
الميمنله بما نإلامز قفلا بجدي احدا منادى 1ذلبيمؤذو 

•ؤءٍا ١^^١ لحودك من، ه_إو 

)ا(اوردة)ص:مأدا(



لق1ءاتاسائفتن ٤١٨

هالرسول جود من هذا الأجرة، )ومحرما( فيه يمس ما هي )الدنيا( 
حويمن الدنيا دام ما ثيء، لا أ إ ض؟ بقي فإذا منه، إلا جود كل وليس 

افيها! نتب له ما اممه ظيأصآؤمُإدنث الرسول 

والملمالئوح علم ظوبك دةس .................................. 
قما يعلم ءثو١كلأ٥أئم الرسول هل والملم! الثؤح علم علوبؤ من أيصا 

عنديئكعِ لا ش ؤ اممه لقول هقديب وهذا لا. ايحموظ؟ اللوح 
حطثرة،فالمسألة لالأ;عام:>ه[ ه تنش إؤ ث؛ؤز  Jytولا أيسب أعلم ^٤؛؛" أس -ميز 

يمتعملوماالل.ون الثاٌس بعضن عند استمرد.ءتا اما ولولا حدا، جذا حهلرة 
إنسان.كل -با يعلم فادحه لكانت، 

أنتمفهل الرسول. لبكرى إحماء ذلك إن مولوزت كنتم إذا نقول؛ ثم 
صالح،صل لغم ليش أنه نمناْ كيلك كتم إن الليلة؟ هذْ ي إلا لا؛دكرونت 

الثمولذكز لأن غثره؛ ولا الوضوء، عند ذكئ ولا سهد، ولا أداف، لكم وليس 
محمداأن أشهد ^ت الرسول ذكر فيه الأذان وجئن، وقت كل ق ءفيمحآلصلأْأئم 

اممه،إلا إله لا أن أشهد التشهي•: ق للرسول. ذكر فيها الصلاه افه، رسول 
محلا لأنه ه الثسول ذكر فيها هماذة كل بل ورسوله، عبده محمدا أف وأشهد 
صبم،ئئوأنكِفي أن د لا المناط والمتاط: الإخلاص فيها كان إذا إلا المادة 

يكونهل الشعور، ^ا شعرت ؤإذا ءفييادثلأْؤئم، للرسول ناع الئعبدي هذا 
للرسولذكزى لا كلامهب عل يمني،: ذكزى. هناك يكون نعم، لا؟ أم ذكزى هناك 
الجالأت،،كل و ه اومول أنتم؛دكروذ اممه! سحان البد-ثة؟ا هذْ ق لا إه 
؛الثسولصالح عمل كل 



٤١٩ائق1ءاسقرساسزا 

أسثسالإحماوبمممم:

يغتمدولمنهم، العوام يجما ولا فعلوما، الدين أن البدعة• هازه مقاسي• من 
امنكن المعروف يكون وحنثن. فعلها، لم من ؤيلومون ثزعيه، وأما ثريعه أما 

شموما،لا الذين يلومون الاحتمالات هذْ يةيمول الدين لأن معرويا؛ والنكر 

دينهق سيئ ولا يتبمه الذي محبه أشد أنجا ه، الثمول محبوف لا هؤلاء يقولون• 
لمما يثئٍغ ولا يديه و؛ن يقدم فلا ورسوله، الله مع متأدبا ؤيكون منه، ليس ما 

منزوئ؟كاث إذا إلا عبادة بأي ف يقوم لا الذي الدين عل الحافظ أم يفزعة، 
اكابيلأشف.

حضورهموأن متكئ، هذا أن للمناسن يسنوا أن العلم ْللبة عل بجب لذللث، 
ابثتغررما السالفت أحد قال وكعا بعدا، إلا اممه من رييهم لا البدعه وأن محور، لا 

محرمبدعة كل وصدى، مث1ها«راُ، نقهم من اشُ مغ إلا دينهب ل ف.عه قوم 
صارتفعلثه كانت فإذا ئئة، تقابلها بدعة كل لأن مثلها؛ الئق من الإساف 

أنالثلم محللبه فعل البد>عه، يقابل ما الثق من مدم وحينئل• الفعل، هن.ا ترك الثنة 
الأتياع.حميمة وثمنما المحبة حققه إن يقولوا• وأن للناسن، ٥^٠١ يبينوا 

يمحوأن ابعة، ومحلرح الئق اغئع إل المنلمين إحواJنا مد«ي أن  ٥١سأل 
قديئ.ثيء كل عل إنه به، والاؤلمتنان غهئ اممه لذ.كر القلوب 

(.٢٣١الوارُي)ا/أحرجه 



1قاءاتاك1و،السوح ٤٢٠

J٠٠_ ود>دادة اطوو *>جلألدة ياعن افثوى ض حكم ١- 

U \هدا أم أن الأشخاص أحد القوال:  •J\yj  والئزع رأي
تن؟لدة ألما سين يدينها ثم تق، لمدة ألما باربع؛ن سيارة تسدين بمن ثفزكم 

الأرلالعمد ق الثازْ قبص قد يكرف أنه بثرط بذلك، بأس لا الجواب• 
لآ4هاهثمق ابن الإسلام شيح فان تحلم~ ""كا لكن محنها، ثم رحله إل وحارثا 

فهوالئلمعه، لا الدراهلم وقصده موجل بثمن الئلمعه يشري ان إنكل يقول: 
•البث.^^١١٠منها حدر التي المحنه من هذا b^" الربا، ق وايح 

نييمممحي1ةاصهوومجء:٢- 
صاتصتيهثمِسايدع؟

اومولبعث مدا فيها وذكر ا■بمنة حطه الخطيب حطسا إذا الجواب• 
يدعه؟هل حياته، من وشيئا 

مل،مذ وثايئه الخمعة" —حطة موحوده ا-فله هذه لأن لمادا؟ لا. الجوامب،؛ 
الدعة.وصائل من فهذا اليوم ض ل محاصرة محيث أن أما 

عشر.الخادي هي ابمته عثز، ١^ اليوم الخمعه لائوافل العام لهذا بالنب 
(.٣٠٣/٢٩امح٠رعاكاوى)



٤٢١ااق1ءاسقوساسزا 

ومني\\لإ1\10نلاضشةاسمس 
معثؤُمنامسه لحيائه تاؤخ ذكر هذا لأن بأس؛ فلا عفيمأدقلأ0ؤئم اومول بعثه 

فانالبيع، من فهذا الأيام هذْ ل محاصزْ محدث أن أما ومولده، 
البدع•لأس فهوحجه البدع مذ يكن لم 

••همي•*

هبموس فضل ذ1بماءالناطق اسم( اهل ض الواجب ٢- 

موجودةالاحتمالات؛ا،لولدوهذ0 فيها معروفة متاطى ق اناس هناك الثوالت 
اداطفي؟هذْ عل بالحاصرات ركيزا هناك فلوأن عندهم، 

يمأكنعلية، بصمة يقام هدا أن أعالم لا سهة بالئسه ه، الحمد الحراب: 
البلادق سنوا أن العل٠ا لأهل يثغي ذللث، ومع بيؤتيم، ق ا-اتهاو يعص يقيمه أن 

بعدا.إلا اممه من يرود0 لا وأنه  iA^Juهذا أن ولوخمه هذا فيها يكثر التي 
*•هصى••

فنوهيةعلئ اليواؤيح لصلاة اثس جمع حيذ ضو ضل حيرالإستذلإو ٤- 
٠٠٣

وهوأصلا ذلك ق إن ه: بمولده بممملوف الإين هؤلاء يقول القوال: 
أيشا:ؤيقولون بما«راا، عمل تن وألحث أبئة\ قله ختنه »شتننة ه: فوله 

هؤلاء؟عل نرد فكيف، الراؤيح، صلاة ستة من الخظاص بى عتر إف 

حجابوأما ية أوكلمة تمرة ولوبشق الصدقة عل الخث باب الزكاة، كناب منلم؛ أحرجه )١( 
(.١٠ ١٧سالأر،رقم)



لق1ءاهاكابالفتوح ٤٢٢

وأجئأ-مها محلت حنئه ئتة الإنلأم لب ثن »_ صدقوات نقول1 الخراب! 
دعة،محيلة كل محإل الأمور؛ ومحديات ؛؛إياكم لكن• القيامةاا، يوم إل بما مل عس 

ظثق الإنلأم ز ثن )؛ثن الئمول قاَل ولهJا صلأله«اا؛، بدعة وثل 
أمرين!أحد ختت سة تى ا؛من بقوله• واراد 

الحديث.نبب ذلك عل يدل كإ حا، ابتدرالعمل من المنثى يكوف أف إما ~ ١ 

عبادهينشئ أن المعتى وليس ماثت، أن بعد أحياها من العني؛ أن ؤإما ٢— 
ءفيهأ1صلأْؤئمالثسول أن الحديث هدا مجب لأن يمكن؛ لا فهذا جديي•، من 

يير؛اووصعها يده، أملش محي يصرة الأنصار مى رحل فأتى الصدمحة، عل حثا 
عملثن وألحث ص محلت لحثق ثق أحب ننِو ررقن فقال: ه الي دي 

يقول؛واوسرل. أبدا، حتنة البدعة تكون أن يمكن ولا القيامة؛،، يوم إل بما 
صلألة((,بدعة رركل 

تىمن أول ابدا، القيام ل الحاعة صلاه ايثنغ ما فعمر عمر، لفعل بالئبه أما 
الؤاJعة،ق نحلف، ثم ليال، ثلايث، بأصحاُه صل اللمي. ومضاف قيام 3، الحاعه 
قوهجزلم، ركن،، م ا، عنها،ار محتعجزوا ظم'.أ مزض أو حبستج ؛؛١^٠٠ ومحالت

أوراعا،يصلوو( الناس ووحد يوم ذايت، حرج عتر زمان ول ظ^ةنن، بآقر أ؛_( أيام 
و\ذز>وذي.'(، ٤٦٠٧رنم)المة، لزوم ؤ، باب الة، كتاب وأبوداود؛ ١(، ٢ ٦ أحد)؛/ أحرجه )١( 

اإلقد«ة،ماجه! وابن (، ٢٦٧٦)رنم اليع، واجتناب بالسنن الأحد ق جاء ما باب العلم، كتاب 
(.٤٢)رقم الهل.يين، الراشدين الخالفاء محنة اتاع باب 

(،٩٢٤)رقم بعد، أما الثناء بعد الخطة ق ناو< من باب الخمعة، كتاب الخارمح،• أحرجه )٢( 
رقمالراوبح، وهو رمفايا نيام و< الموعتب ثاب وقصرها، المافرين صلاة كتاب ومسلم. 

(٧٦١.)



٤٢٣الات1ءاسة>ساسزا 

لأظشإق رروالثب فقال: اوجلئن مع الرجل مع الرجل بمل 
وأةينفالداري y مأتر ألكا(راا، لكاف و\جي ثارئ ي ^^٠؛ حمت لن 
أحياهاولكنه السدعه، هده ثمحدث لم عمر فيكون واحد، إمام عل للناس يقوما أن 

بعدأذترثمتؤ.

إستاد.بأصح الوطآ ل ثان صحيح الحدث وهدا 
••©صى•*

يتدكروابأن المسديرن عام كل رأس ثيهلبا أو يدكر من حكم ما الثوال: 
النفرم؟العام ق عملوا ماذا ؤينفلزوا 

منمنهم حصو با النام آخر ق يكنهم لو بمي: بأس، لا نعم. الحواب: 
راته.محنة يتحدها لا لكن باس، فلا افه إل لثتوبوا أو ممثر 

*•هصى•*

ضهمونو:»ضاسطناتمح«:٦- 
؟هده،ا البدعة ارنعنت، عمر: فول معش ما الثوال: 

حديدس أعادها فنإ ونسيت، وهجريتؤ تركت، لأما ننبية؛ بدعة الحواب،: 
ننبثه.بدعه صار<تج 

)ا(أحرحه.الك)ا/ه0"آ،رغماأآ(.
•٢( ٠ ١ ٠ ) رقم رممان، قام من فضل بابا الراؤيح، صلاة كتابا الخاركا• أحرجه )٢( 



لق1ءاتاك1واالسوح ٤٢٤

دي1ذ|وو>نسمضص؛٧- 
مثوغاتم؟هي وما الولد( )يدعة البدعه هده أحديوا من هئرأول من القوال! 

جاءت؟وكيف 

ولالهجرى، الرابع القربآ ل مصر ل الماُبييوف أحييها من أول اُبمواب• 
كإوسببها الملم؛ن، ق انتثرت ثم العراق، ق إربل ملك أحدثها الثاح القرن 
محبةإما ءنثها ؛ المستقيم الصزامحل اقتضاء ق زِىقاددق تيمية ابن الإسلام شيح يقول 

للقثارى؛مصاها٥ ؤإما المحك، مقتصى من هدا أن ففلئوا ءقؤألألأْؤئم الرسول 
ؤكلالست،، كان وايا ، المسحلمولي عيدا يقيمون المحارى لأن 

ضلالة.يدعة 

*•هسى•*

ظ؛ضسشس؛٨- 
نحشكأن شخص ص حاءثة وصؤ بجز أن الإوا0 أراد إذا ١^١^ 

بمموىحاله يوصى كان بعتقه، شخم، لكز ويوصى عليها، بحب با وصيه لوالدة 
كابنشحص كز عل وؤغ وفاته ويعد حهلآ، فيها يمع كان الش والأمور عغ؛ْل الله 

وأصدقائه؟حاله 

ائرئخق »u قوله:ق قوادقلأآبممُ اوسول أرادثا التي الوصثة الخراب: 
قعلقما هي ٢، عنده<،ر مكتؤته ووصقه إلا ليلمن يبيت فيه، يومحى قيء له منبم 

اكراٍلامحإ)ص:أوآ(.)ا(اقضاء 
ءندْاا،مكتوبة الرجل روصية الني.ت وقول الوصايا باب الوصايا، كتاب الخارتم،• أحرجه )٢( 

(.١٦٢٧ص:فيأولىاباترصة،رفإ)



٤٢٥اىق،ءاسقوسام، 

وموثمات،منشورات ق دكثب فهدم الخر، إل الئاس بتوجيه سثلق ما أما 
كايه.وبعل الإنسان حياة ق وئوؤع 

••هسؤ(••

ساصئيس1بمهنلامبم- ٩ 
أحدقال كا مثلها الئنة مجن ورك إلا بدعة أحدثت ما أنه ذكرت الثوالت 

المولد؟بدعة ا؛تداع بب بالمروكه الثنة هي فا الثئف، 
تكووالثنة لأن البدعة؛ هده يرك ثزكها، هى المروكه الثنة الخواب: 

فلمالفعل ثب وجود ْع شيئا الرسول. رك إذا بالفعل، وتكون بالرك 
تركهنا والقنة منة، وتركتم بدعه أحدثتم أنتم نقول• فهنا ستة، فركه نمله، 

البدعة.هذه 

••ؤصى•*

بطز،اناثطلمدودصايإسطنىنا- ١٠
ُُ الموي،يالمولد الاحتفال تحيزول السعودية العربية المالكة ق البعص اوث.ؤالت 

ذعأ،هذه إن لهؤلأءت قئضرول الدين للطله تقول وعندما تيم، الثاس فيعر 
هريرة\ي بقصة ويتدلول فنرده، التاطل أما منهم الحق نأحد نحن ت يقولون 

وسئم~تآله وعل علميه اطه —صل الرسول قال الثيهلان، صدق لعا الشيهلان مع 
»ضددإكوهزظوب،«رأ؛.

فهوالموكل فاجازه شتتا الوكيل فرك رجلا، وكل إذا باب الوكالة، كتاب، الخارتم،• أحرجه )١( 
(.٢٣١رةم)ا حائز، 



1ق1ءااءانمابالسوح ٤٢٦

محوهءق ءاياءيا يث؟ ؤإثا ت يقول مذ كقول هولا؛ نقول• نحن ابواب• 
هألتدلأ 3أصبملووا وكمإ»ئأ >اادتا املعط يةولت من وقول 

وهذا،هذا بإذ بين لأن متهم؛ يكونوا لم ؤإن يثمهوم هم لالأحزاب:يا"[، 
الحي،عل أنه يدعون الذي شيخهم نه يأق ثيء أي فنقول؛ واحد، المدأ لكن 

يدعولهم عياذة؟ ■عتر أم عياذة هذه وهل لرده، مثمدون الله" ~دحول فنحن 
وأينالصحابه؟ وأين اوسول.؟ أين نقول: ما، < ٧١١إل عياذة أما 

هذا؟عن تايعوالتاوع؛را وأين التابعون؟ 

مسككيرثوواؤإما للعص، كايرل ؤإماأمم جهال، أنم إما هولا؛ ينثا؛ أن وسق 
والباطلونقولأ إنسان، أي من شول الحق أن عل ندل هريرْ أي ؤقصه الحي، عن 

إنسان.أي من مردود 

َءُ ُ

ضااةويتوكب:- ١١

رؤيتهإيستطع فلا الحياة، قيد عل أم أو أب له منا أحد لكل القوال؛ 
غدا؟اف الإئيام فهل طويلة، فترات بعد إلا ونيارما 

الدJيؤيةالصزورية لهاحته ممر ق والديه عن يغيب إنه يقول؛ هذا الخواب؛ 
والدان؟وله محوز فهل أوالعلمج، 

عتهإيغيب أن باس فلا سهإ، لوجوده صروره لا الوالدان كاف إذا الحواب؛ 
—ض —والحمد الأن والاتصالات، يواصلهإ، أن نحب العيه هن'ْ ل ولكن طويلة، مده 

متيئل.والترقا، والتريد الهاتف هناك ميثرة، 



٤٢٧ا1ات1ءاوواضسامق 

تماش؛اض فيبؤكتاب على ا؛سة الوسائل -  ١٢

القوئر؟عف سوعين الأ<ساب وئ ظ؟ الثؤال:ك؛فسترس!ض 
ذئنهق يكون ما فيريد معناه، ق بم5ئ الإسال أن معناه القرآن يدبر اٌبمواب• 

اهزأمئتوح، يديك ُين الأن القران نهل! ومسه التيجة، إل يمل حى ا'تحافي من 
فإنَللم، viiJipخنث ذلك، اف ذكز ئاذا اراذؤأ؟ ما ننثاهما؟ U واثل أوآيتتن لإ 

اجلوتوقة.اليم كي، أوراجغ ١^٤،  jLuشيئا تم 
عبارات(يردد أليس بفهمه، ومحلولبا ■حساب، كتاب، أعطى إيساثا لوأن الأن 

ذلك،.لإتيربعصاJم أم الكابؤ 

بمرددماكاسالأسماوبممىو؛- ١٣

يتأهوي(أتم اخلبه يعد للناس يى الاص1ة ا-إئمعة ق ا-فلاء أحد القوال؛ 
واجبنافإ دولتنا، ق الجاونة الولايات، إحدى ق البدعة تهذه بالاحتفال للامتعداد 

المتعلمة؟تلكؤ عل عرباء ونحن نحوهم 

فوالحمد بحق، ليس هدا أن ببيان ممب تقوم أن يمكن كان إذا ابواب• 
أننهولة و؛ئل بمكنك، لأنه حدا؛ تخل ذهه بادلي الاحتفال أن عل الدليل 
فعلوه؟الصحابة هل معلموه؟ الخلفاء هل معلمه؟ ه النمول، هل أحي، يا تقول؛ 

الدليل،هات، مل! نعم. مال؛ إن معلموه؟ الأربعة الأئمة هل يعلموه؟ التاJعوJا هل 
بمديليس مال؛ إذا زأمالهلم((رأا، منم لدم، أماهلم الناز ينطى >الن 

وآبميرئماهلاتئريتبخب\ش ل؛ث ٢٤٤ؤباب( القرآن(، شر كتاب اJخارىت أحرجه )١( 



لق1ءاوااكابالسوح ٤٢٨

بدعةمن وكم بدلل، لتس الثاس عمل قل؛ به، يعملوف كلهم الناس لكن دلل 
jh° إذا بدعة، وهي \عاليها P محاك يكنJJS ، امحاةولا ه الزمول سلة لا

ينملونلا جعلهم الذي ما قطعا؛ فهوباطل الأئمة، ولا التابعوف ولا الصحابة ولا 
إذاوأست، حدا، نهل هذا مسكيرول؟ أم جاهالون أهم علته، الثاس يدلوف ولا به 

أصلها.من أبتللتها هكذا يلت، 

محصى•• ٠٠

امانوأساب حأو ياذ ئوالقنغ، تغالس ام الاوراس1ؤ الناهج حكم - ١٤
دوما1ساذة:

والأدهىصعيثة، ؛أحادسث، فيهاياتوف معنا الدرامك الناهج ق الث<ؤال؛ 
فإالنار، ق الخلود مضؤ ق حاصه العقيدة، ممس مصايا يأتوف والأمر ذلك من 

لمومحالمة ذلك ق أليس نحالمهم، عندما الدولة هومنهج هذا نحن؟ موقفثا 
أوالدولة؟الوزارة 

لاإصواُسإ؟محالثة أشياء فيها بلدكم ق عندكم الممثرادتؤ يعني؛ ايواب• 
الحيولكن الورارة، هررئة ما وهذا الكتايت، ق ما هذا للهلل؛ةت ويقال، ؤة؛ أن، بجب 

الحي.وسق ذللث، حلاف، 

الكبائرأصحاب، يخالود أحد يقول، لا أنه معروفة، النار ق الخود ومسألة 
يقولون:الم،مله وكن والثانيه الخوارج، إحداجما: ميتد.عتان؛ طائفتان إلا 
لاهوئنيأنوؤن، بتن منزله و ك بل بكافر، وس وممه الثار ي محلي إنه 

المدعىعل السن باب، الأمحية، محابه وضم: (، ٤٥٥٢)رم صران:ص، ]أل، خقئمح(4 أل =
(.١٧١ءاليه،رءم)؛ 



٤٢٩الهاءاسثرسائتي 

قدوكلاهما (، Jliljالدم حلال وأنه كافر، بأنه يمزحوف والخوارج كافئ، ولا 
وأحايين،آياتر ومحملوذ الزحئه من مائلوثم الدين أن ك،ا الصواب، حالما 

الصواب.حاتوا أيصا، الكافر أوعل ذللئ، استحل من عل الوعيد 
ij}،؛ل قال اممه لأن عغيل افه مشيئة نحث، الكبائر أصحاب، أف ت والصواب، 

]الناء:خ؛[ه يثآء لش دؤى دو0 ما ثمفر يدء يثرث أن نغر لا أئث إن ؤ كتابه؛ مى 
مرتين.النساء صورة ق افه ذكرها 

*•هصى••

ضورة«مساضسمم:- ١٥
ومعقدهالخوايج من وهوحارحي موجه العلم سمر زائر هناك كان إذا الئؤالت 

نحن؟مؤتمنا ما فاصد، 

قما يمئر أن فصلوه، الحي بة؛( إذا أنه عئثى كان إذا الممكن من الخراب! 
للكتاب،يتنبه وكدا كدا الكتاب صاحب قال ؤيقول؛ الموجه، حضور عنلء الكتاب 

بالحق.يته؛ أن له ١^ غنة ق ئم 
••ؤصق(••

اسمواأدمة٠٠وطلب اض مماب، حْفل اتجمعبغ هنصة - ١٦
والدعوة؟العلم وطن، اممه كتارب حمفل الخمع؛؛ن يمكى كيفن السؤال! 
الصعرق الإنسان دام ما لكن ثتنال، لا بنص، مى يعصها هده كل الخواب! 

مؤوؤاُيعليه ولست، النتسان، قليل الخمظ نزع الصغثز لأن أول؛ فالخمفل 
عَقجل•الله إل الدعوة ول العلم، اثل مل يتوثع كبت كلما ثم كير.ة، 



رق1ءاتاكابالسوح ٤٣٠

وكذا«:كذا الإسو اممه بتولع:»نقذهسذجاه حم نس حمفم - ١٧

لنا،الخاص دعاتآكم إل وبحاجة ماز <املطنه من شباب يحن السؤال(ت 
حامعاليكه ارئشت، وهي؛ الصيغة -هذه ووجها عل أمم—ث، امرأة يقول؛ والسوال 

الزوجحاك إذا الئكم وما صا؟ بمو هدا فهل وكذا«، كذا ضل ألا اض 
أمرها؟

دووالثاؤع لأن الرؤج، هذا إل باش امتفمخ هذا تحل، لا هذا الخواب؛ 
منأعفلم لأنه حلقه؛ إل ئفيعا تعال اش يل أن محل ولا عنده، المثنؤع منزلة 

علأن إلا ثيء، عليه يرب ولا باؤلل هذا فالمتم حلقه، إل ثمينا يكون أن 
ذللئ،.إل يعود ولا اش، إل يتوب أن هذا اعتاد ومن الرأؤ 

*•هسمى••

شالايهلق1هاهمآن؛- ١٨
القرآن؟لقارئ الملة اسشال هلين ١^>^: 

يظأن القرآن قزاءة اذ الإنأراد إذا ئة هذا j أعلم لا الخراب: 
اسمالفيها الأفضل عبادة كل إن قالوا؛ الحلم أهل بعص لكن المله، 

جلسؤإذا القبلة، استمل توصأ إذا وجعلوا حلاقه، عل الدليل دل، ما إلا القبلة 
حلاقه،عل الدليل دل ما إلا المله يتقبل مائة كل المله، يتقبل اش يدكن 
قياس•فيها ليس والعبادات واصح، دليل إل محتاج هذا لكن 

حسث،يقرأ ركها، يتعمد ولا القبلة استقبال الإماو و3ةتى ألا فالصواب 
عائنةحجر 3، وسلم- آله وعل علنه افه -صل اوسول وكان كان، ما 



٤٣١اااقاءاسهرساس 

أمتهحئ ولا القبلة، استقبال يقصد كان أيه يرد ولم ا، القرأو(ا ويقرا 
أعلم,فيإ القرآن قراءة عذ القبلة استقبال عل 

••)محسى••

النانؤ؛و1لإحمالإت ^ ^١^١٣على اسثدو ض حكم - ١٩
للاثخاصن،الدكزى بعمى محيون أنتم يقولوف• الذين هؤلاء المبتدعة الث^والت 

—عليه افه —رحمة الوهاب عبد بن محمد للإمام الأمبؤع من حصل ما مثلا أو 
 Iوسلم آله وعل عليه افه —صل والرسول الثيء لهدا مشايه عملتا فيقولون—

محمد؟الإمام من أعفلم 
Mاوسول ق إماءَ أءغلأِمنكلم،لإ افه رسول 

اوسولذكزى إحياءُ فيها عبادة كل أن آنفا لكم ذكزث القلة، حدْ خاصة ليت 
جهة.من هذا ^^؛^٣، 

نقول:^^؟ عيدا جعل هل الوهاب، عبد بن محمد أمبؤغ أ-محرى: جهة من 
وقكثر،يعود الذي الثيء هو والعيد يتكرر، عيدا هدا محتلون أنتم عيدا، جعل ما 

الأياممن يوم ق أحدا أن لو ولهذا المنكر، وهذا سق كل ق يت٤ثر عيدا هذأا نحعلون 
لكنمبتفع، إنه قلتات ما ريارته وعن عديآقلأْأقلأم اومول بعث عن يتحدُث، قام 

الأضحى،وعيد الفطر كعيد الشرعية، كالأعياد منة يذكزركل عيدا هذا أنثجعل 
العلهلنقيس هل علهل، الوهاب عبد بن محمد أمبؤع أن فرض وعل هوالمنكر، فهدا 

بالغأوط؟لأنقيى.

رقم)م\آ٢(،حائض، وهي امرأته حجر ل الرجل ثراءة باب، الحيض، كتاب اJخارىت أحرجه )١( 
'٣،•١ ١ رقم ونرجتله، زوجها يأس الحائض غل جواز باب الحض، كتاب وسلمت 



ثءاتالب1واالسرح ٤٢٢

تأمم ؤيقول ^^،، ٠٧١ي٠م^دول يعني ثعبدا، ليس هدا إن قائلهم• قال ولو 
هااثمول يجب نحن فيقولون• يغثول، الدين الس كأصحانم، الجلوس بمصدوف 

وعتاده.دين قصدتم اثدي هدا ^1; ءفييائوْؤئم، اوسول محثه 

ُُْ
ه اص؛يطأقراءالسطرات م - ٢٠

اهمباشس؟اض القؤال:طمحا
السعودية،ق العلعام كتاو هيئة محي الأن ثحث فيها المأله هده الحواب،: 

ثنتنملهالا الأن أتت محليها، وسثرون فتوى فيها يصدروف سوف، أمم وطني 
اش~.ثاء ~إن قريبا وسخرج المثوى انتظر 

*•هسمى•*

خيىر1ماجنئةاطضضج!- ٢١
علبه يتصدق أن ناؤيه وكانت، دهتها، زكاة أحزجت، امرأة هناك الثJالت 

اقتطعتبل الزوج، أعطته ما محدها الملهر وكان الزكاة أحزلجت، أن وبعد زوجها، 
علالواجبه النفثة من هدا أن ممتها يلزمه الروغ أن دام ما منها ظثا بسيطا جزءا منه 

إياْ؟وتعطيه الدف زكاه محرج أن تريد أما روجها خرة كانت، وهي الروج، 
زكاماثدثع أن ثبور لا المرأة إن يةول1 العلعاع بعص أولأت محوز، لا ابواب• 

زكاماثديع أن محور أنه والصحيح غارما، أو صرا كال مواء مهللما، لزوحها 
منهامتلإ أن محوز لا لكن صرا، أوكان ذينه يقفي أن يريد غارما كان إذا لروجها 

.ثاء كإ  ١٢ويتصرف إياه تعطيه تممتها، يقابل ما إياها تسلمه أن قبل 



٤٢٢الهاءاسقوساص 

م(تيضونجانيا'ضاسم(:- ٢٢

ؤسطعونأهالها فيراها العيية اللأي تلك ل تقام بالولد الاحتمالات القوال.' 
الدولإل بالغضايات مثل الأن لكنها الأحرى، الدول إل سن، أن دون ببما 

يعلمكفإ والرعإء، البلاد تللث، ل المتون تحصنها البيوت ل أبناوثا فيَاها 
هذا؟عل 

أنيع^ئول كانوا إذا العلياء وهؤلاء علط، أنه هدا عل ينلقي ا"بموابت 
هذ0أن للناس يبيتوا أن عليهم والواجب باش" -والعياذ آنموف فهم بدعه ذللث، 
عمحصروها.لا وأن بدعه 

ألإ،وعالإ دزلإ، عالإ أقام: ثلاثة الئايائ الناسب: بلْ قول أص 
ملة.وعاللم 

يقولماذا ينفلر مياشره، قيمتيهم الدوله تريد ماذا ينظر الذي الدوله: عالم 
حرام؛فهو حرمه وما مهوحلال، الرئيس أحله ما ذللث،، أشبه وما أوالونير الرئيس 

دولة.عالم هذا 

الحقحلاف كان ؤإن العامة، له يرتاح ما نير الذي هو أء: عالم 
عليه.وبال وعلمه آثم كالأول، وهذا الأمه نير لكن عالم هدا 

والثق،اومحاب، عله دل بيا ؤيش بالنالإ، ولا بالدولة تال لا ملة: عالم 
والواحب،العالم هو وهذا حقيقة، العالم هو هذا رصوا، أم الناس نخط 

عرجسوف، هو بالناس، تال ولا ملة، عالم يكون أن افه عالم؛ثم_يعة كل عل، 
أسعوأآؤ;بمر تثأ ءؤإد شيئا: عته يغتون لا والناس فقعل، وحئوطه بكمنه لدنيا اس 



رتاءاس|ر؛اباهترح،٢، 

ثجأتئان؛آإآأتتا:cK؛( لابم0ا[،ؤنثابإ أتثئي< ِ-ئمح؛قمحا 
بموتهفهدا العامة، عند وحظي امة عالإ لوكاف [، ٦٧]الأحزابته آلتجياد ع^٠تبملودا 

وحملمماته، وبعد الدنيا ق ذكره اممه وم لكن إذا لكن ثيء، كل يزول 
بنكه.لمه عق 

^،١؛؛ْن الّوع؛ همذا مذ يكونوا أن العلم، طلاب، إحواف من أنجو فليلك 
مثيرأقم لصد ^٧٥ المثاق! عليهم وأحد بذللثج اطه أمرهم كا الحي ليبينوا اث، 
ضلك،ا ^١ ءمران;سا[، ]ش ة5ئتويثءه ؤألأ ^١؛^، لسوتث> أثكثب ^١ ؤا 

إهورمودآء ؤءسدوه الأمةت هده من الياب اوئ من يثمل والقتازى اليهود 
ءمران:يخا[.]آو ه ٠تايئروث ئئو ثثامحة* ؤي، 

••©صى••

ثموماطنيبمومسمجامدو؟- ٢٢
فاتتها،وما البيع هذْ ممل لدتبمم الذين والوعاظ للخهلياء بالنث \ذ1و\}{.' 

الناسأوحث، باس، فيها وليس جيده كانن، إذا خاصة لواعظهم، المخ بجور هل 
القة؟الموعظة عل 

كانفإذا ^٢، ٥٢عل ولا مواعظهلم، عل متمز لا الحي ف4، الحمد الحوارء،ت 
يدم،،فلا دمث،، لأنالئ، -يم؛ اغيمزارالناس يوجب وحطبهم مواعظهم إل ذهابلئ، 

ثريأن أجل من تدم، كنث، إذا أما آحر، موصع ؤ، موجود حثر من عندهم ما 
•طيب فهدا حظاهم، عليهم 

••0مى••



٤٣٥القاءاسةرساص 

٠٠اتههز؟ أم ايهفظ  ٠٠اقفل اده4ا - ٢٤
نصيحتكفإ والخمظ، الطف ق صعوبه اا1تدئ العلم طالب محي قد 

لهدا؟

تقلت كإ لأنه النون؛ حفظ عل نحرص التيئ العلم طالب أن أرى الحواب• 
هوالحلم قال؛ من بقوو تشروا ولا العلم، هو النون وحفظ ينسى، لا اكغر 
الصعر،حال ق قبل من حفظنا0 بإ إلا ءغ؛ثل اممه ينثعنا إلإ نحن غلهل، هذا ١^؛؛، 

ءردعل يعتمدوف الذين محي ولذلك يديم، من ثحمظها كنا التي العبارات حضز شن 
ئيء•عل يردكرول لا لأنبمم ابد؛ جد إذا علم عندهم ليس الفهم 

••ؤجمى••

يجنييحو:امممبيضبماوط؛- ٢٥
بشروطلكن جائز اجلوبد إن يقولون• الوك بدعه يروحول من بحقن السؤال! 

خصوصاالأناشيد حكم وما ذلك؟ وغير الثزكى، الشعر عن يبعد أن منهات وقيود، 
الجإعثة؟

غرأو بشروط سواء ثابت، أصله أن عل الدليل أيى ت نقول أولات ت الحراب 
لا.الواقع؟! بحسكؤ تطبى الشروط هذ0 هل ثم سروط؟ 

طروفه امح، عل والصلاة الدكر عمرة ق أتيم بعضهم عن سمعثا 
مشارقاممه! سبحان اللمل!! حصزة حاء ؤيقولون! واحد، رجل قيام ويقوموف 
حنون.إليكمأ جاء دأرْ ل ين، وهو اوسول. ومعارثيا الأرض 

الأحوال.من حال ياي تحوز فلا بد.عة دامت، ما ت المهم 



وق1ءات(اكابالسوح ٤٣٦

بالأملوتعف، يدون لكن للناس سنوا أن العلم" محللبه ~يا أنتم وعلتكم 
والثلأمالصلاة من أكشوا والواوي، الثاثت يالثيء عليكم حاعة، يا وتقولوات الل؛ن، 
اليخصال الناس ي وا انماش، ذكر من أكيوا س لئّوو ام 

الثنلة.هذه ق ليس العام ار مق 
عقيألآلأْأقلأمالثّسوو ق ئؤ فيها كوو ربإ موصوعها؟ ما الأناشيد؟ هي ما 

ثبوز.لا حرام كلها وغرها بأناشيده الولد أقول• أنا 
فيه.ولكم لنا يبارك أن تعال افه نال اللماء، هد«ا يتتهي هنا ؤإل 



٤٢٧الاقاءاسيءقرساص 

^٥١٠ائقاءاسديطوس 
ص®—ه— 

ٍِ، ؤإمامالبثبن حائم محمد«، سنا عل وأسلم واصل العافين، رب ض ا-قمد 
تند:أما الدين، يوم إل باحان تبعهم وش وأصحائه، آله وعل الضن، 

الثاب)لقاء سمى الش اللماءات ئ اكي بعد عشر ا-لثادي اللماء م فهدا 

رمحعئهر من عثر هوالثابع الخميس وهذا حتس، يوم كل يم الذي المفتوح(، 
الأَثوءام)«\ةاه(.

علملأن ءغ؛؛ْل، اش يبمرْ ما وهوالممسثر نبدأبه أن اعتدثأ بإ اللماء هذا سدئ 
يئزفوالعلم الكري؛!، القرآن وهو مماُب بأعظم يثعلى لأنه الملوم؛ أشرف الممسثر 
يتعلموهاحش آيات عئر يتجاوزون لا قهقبمه الصحابة وكان المعلوم، بثزف 

^محوتجضبجئا((ره.
به؛لثنمل ع،جل افب كتاب ويفهم بالمممر، يعسي أن الثلم لطالمت، فيئبغي 

علمينافيج؛، واجب، بالمرآن والعمل الماخ، معريه بعد إلا العمل ينكى لا لأنه 
ئاسا٥. UiyJأن 

ؤإذاتامه، عنائه عغ؛ْل اطه كتائب، بثمتر يعتنوا أن العلم لهللأنم، فوصص 
•وأئصل أكمل مهو عمظوه أن أمكن 

(.٤١٠)ه/ أحمد أحرجه ( ١ ) 



٤٣٨

وأ'لآبج،هتألثعؤثت ئمحا ^^٠• تعال؛ قؤله ينير 

]الحديد:ه[وأمحرضد(ه آلثثؤن ملك ^^٠ ةآ3قوةئ\قت اممه قوو هي هزأئاها آحرآية 
وخدمتنال ه أي: 

أحدوالأرض الثإوات ينلك فلا وثدبثرا، حلئا محأمح؛داه ألثمؤت جثإلئ 
ننقتم أل;أى  اءتل > الهُتنال: قاو مشاركه، ولا امملألأ لا ظ اشُ إلا 

منيؤما لم محما امحؤصو< ؤ، وي ألأثئي، قح درو نمال بتلءً؛محى لا دؤزآممه 
ؤممممنهم فه ما أي: ه لن  ٠١٧^المثاركه: وش الاممملأل فش لسأ:أآ'ا[ ;ءه 

ملكظه والأرض، الثإوات حلق عل ماعدم اعد ممن [ ٢٢]٢^من 
الثإثاتوالأزض.

\ثصوب ش >>، اط4ُتنال: قال نح، والأنض؟ الئ،اثادن، هدئ كم 
حاءكإ نع، أيصا عددها الأرصوف ]الؤمون:آخ;[ آلثلهاه أكنؤ، محب ألكثج 

٠۶٠٣.فوتح >آثثأؤك،اشُ;ئال: هاو الئق، و ^^١ القرآن ل ظا>ا ذللئ، 
ارمنقال: أنه البي. عن وبش العدد، ق بمي،■ ا ١٢لالطلأقتكينآمحا؛ثله0ه 

أرصيرا*رُنبع مى الماثة يوم طوله ظلءأ الأرض ثم، اقشبح؛؛٠^١ 
وا-قاصه،الغامة الشوون أي: كل؛لأمور، لالخد؛د:ه[: مخ١^٥^ ؤوإث،أش 

بإوبتكم تاء ع،جلبمرقكإ افه إل يرجع كلها والأحرويه، والدديؤيه الدمحه 
ءغ؛ْل.لحكمه متمن، ولا ثاء، 

اش؟إل ترجع الخاصة ان الإئأمور هل 
(.١٦١٠رقم)الأرض، وغم، الظلم تحريم باب الساناة، كتاب منيم• أحرجه ، ١١



٤٣٩الأقاءارع|ديءقرساس 

أنثلثه بك أك إذا عليك يجن ولذلك اش، إل تزجع م، الحزاب: 
التيببمم؛؛،'ت ألمش إذا المشركون" ~وهم المنرين لأن عغقل اممب إل ترجع 

علوهم الحار ل الرياح حم عمحنف فإذا عَةقل، اف إل يلجوول عنها يعجرول 
بكفكيفن مشركون، وهم يثجيهم أن يالوثه عغبجل اممه إل يلجوول؟ لمن السفن 

حاصأودنيوي، ديتي أوير، صغثر ميء• كل ل اش إل اُبمأ إ المسلم؟ أتبما أث 
أئزلومن قضسث، باق حاجض أنزل فتى اش، غم إل يلجا لا باهلمك، أو بك 

وكلإليه.الله بغم حاجثه 

ؤمحلخآممؤ،آصصآوارفيمحهتمال: 
أي؛لا-كد:ا"[، ١^^٤ ؤ، ابل تعاوت مال 

امحلاذيننح، وهدا اللتل، 3، يدجل أي• آؤاره الثهار، 3، اللتل ادط 
الآن~أومحاتنا ق —كإ الريادة 3، الليل يبدأ أحيايا والقصر• الطول 3، والئهار اللتل 

الهاز،يقص اللتل يدا أحيايا الئهار، 3، اللو يوؤج هدا النهار، عل 
ضذكإلأاضُسمزق\كوترمفمحايدخل؟ 
واحوْدقيقه يولخوا أن استطاعوا ما البسروالملأتكه، وجنهم، إئسهم الخليكلمهم، 

محبجطجآلتاي ؤ، أثل يولج ؤ مههل والله الثل، 3، الئهار من أو الثهار، 3، ٣ من 
آلأانفيآمح،ه•

أمحلولق ليلة أضل ت تقول أن ينكى فلا واحده، دهعه يأفي لا الإيلاج هذا ثم 
يأخذيجده بزيادة يبدأ ما أول فشيئا، ثيئا ظويجثا و\لي ولكنه يمكن، لا يومين! ق ليلة 

تساوىعند يكو0 حتى يزداد يزداد ثم واحدة، دقيقة الثلاثة أو اليومتن 3، مليلأ، 
كناواحد.ْ، دينه حاء لو أرأيتم يدريجيا، اليوم 3، دؤيٌمح حوال يأخذ والقهار الليل 



لق1ءاتااكاواائسوح ٤٤٠

ثربماذا الث؛ه، ق يوم أنحر إل اكاق اليوم ل بما ؤإذا السه ق يوم أطول ل مثلا 
أرعحلال ل مؤلم يرد إل ْزءج حر من مسقالوف الناس لأن 'عظيمة؛ مقامي عليه؟ 

عليوه محل لكنه ونيو، واليات مضربالأيدان شك لا وهذا ساعة، وعترين 
بلغومه، أبدا، هذا يمثل أن بمسطح ~واش~ أحد ولا ثاما، للحكمة موافق يئظتم 

ساكئة.

الصدورصاحته أي: الصدور( )دان ]الخديد;![ ؟ا< آلصدرر دان علم 
ؤلإوالأصا'هؤثازقلآن\ق: افه هول الئلوب: أما والدليل القلوب، بمي: 
هوالملسا، ق با عليم هو إذن؛ لالخجتآ"؛!ا ه أدتبمدئ_ ل ئصآشث،آفي وأين 

أصدق؛ؤوس تعال: افه محر من؟ حتر اجر لأن تصدق؛ تحم، بدلك،؟ يصدق 
قلتلثق تضمت أن يمكن فهل يدللث،، تصدق كنت إذا ]الناء:'؛\؛[ ه شلا أش من 
والغلوالنفاق، الرياء مى قلتاك طهر يمكن، لا مزمنا كنث، إن افة؟ يرصاه لا ما 

اللهمعغجل، اممه عند معلوم ، لأن؛lJ؛llطهره؛ والبعصاء، والحمد، اثنلم؛ن، عل 
اهأمحصٌا،اتيأءزيا،

كإوتحظيتا للثسول. ومحبه ودعذلينا، فه محثه املاه هدا، س قليك طهر 
للصحابة:عِإتْل اطه قال كرهتها، ؤإن اش لثريعة ومحبة للمومنى، ومحبة به، يليق 

وهمةلخقآ وهو-ود ٤^١ كءهوأ آن وهمئ دثأ وهوَمحآ آلقتات عيًقم 
ثمنأش ^^٣ ككا ٢^٢ آن 

بهعلجأ قافه هعالت، إن اممه، يكزهه شيئا المصثة الملّح هدا ق يقمن لا 
مالُني القيامة؛ؤلا يوم لأن >>مليرا؛ ثقيا يكون حتى قلتك قطهن عليه، محمى لا 

[.—٨٨٩٨]الشعراءتإلأسآقأسلقفثايهمه بتؤذ ؤلأ 



٤٤١الأتاءاسعيءضساسق 

ثىأد إياي، إل م من ينتقل ربا وعجة، نريعه ينثران القف -^ ^١٠
محيطما حب عل يكون الملب ثم اكات~، افه أل ~نلحظة ق كمر إل إيإن 

آثه،هد0 الوثا حب الدنيا، حب فساد إل المو_ا ثعر يوجس، ما وأكتر االإسان، 
يوم1ئؤ إذا وأن العرور، مظغ أما نعلم ونحن ^1، متعلةول أنتا وانجنا 

نييوتاآخر،يقالال1اءرم:
مألت1وون؛س

منالقاوسا ثْلهر عل احرض لذلك، بمنمص، محوؤآأ فهي الدنيا ق ثدة كل 
مالالئ^ممق عنثا لتصح بالدنيا كأنثتنثى الآ-حرة، ق يثعك، ما إلأ بالدنيا، التعلوا 

الصالحهللأعناو الماو طالتا آحر، ثيء فهذا ءئ<ةل اش يزصى وفتا افه، جيل مل 
ثؤ.هدا دنياهم ق الدئيا أهل لمزاحمة الماو ^، »؛ilJلكن ثم، 

••ؤصء(••

:٥٩/٣الفريد)



٤٤٢

الأساان

^ظءثاصةماتالإسلأثي:
القنواتتلك تزاحم ثرعق قناة وحوي أن يرى الإخوة من البعفس النؤالت 

الشخفضيلة راه ما ياف أرجو اقتناءه، سئ الدش ءلريز، عن بثا التي الهاطه 
ذلك؟نحاة 

العلم،ق رامخوف عالعاع -ها يتكلم إسلامية قناة توجد أن أرى الذي ابواب' 
للاحرين،ب أو 0ح\و-ن\ب أو مهادراJت، يوف الخى ؤيييتوف سليمة، عقيدة أهل 
الناسبقاء لأن هذا؛ محقى أن عغبجل اش وأرجو بيا، اش إيأ وجدت إذا ءهذْ 

ثجدشإذا لم، عظيأ، محزن الدصة الففاباُت، هده ي قم ما إلأ تثاهدوو لا 
يلنةفلكل الحي،، بنان ؤ، أقوياء التنم ق رابّخوف عناء فتها يتكلم إسلامية قناة 

الخير.إل يده1ول الخر وأهل للباطل، يذهوف الباطل أهل مسر• 
وقالمسائل، طرح وؤ، العرض، ل ثثكة هذْ الإسلاميه العناه كانتح ؤإذا 

يريدوفلا ض حتى كئترون أناص إليها ينحرف موف الإشكالات، عن الإجابة 
القنوائت،مشاهدة م، به الناس يئتغل حتى دريّ_ا؛ عن هذا محقي أن اش فآمأل، هذا، 

الممدة.الماسية المماسة 
َِ َءَ 

الحجة،ب٠ذ٥ الدم، يئري أن الدش عل عئصل، لم ش منوعا هذا فيكون 
بمثمنونوما راذثو عندهم وأنام، نليته، كلها المران إذاعه عنديا الأن أليس 

ةعتت ولا مقرحة هزه فالأوهام محممة مصلحه عندئا دام وما القرآن، إذاعة إل إلا 
جا•



٤٤٢سعيثرساسزا 

اسلأءtترك نعوض حكم ٢- 

ماوثاالصلاة ق يتهاوئول ^!٠٣— افه —هدانا الثباُت، يعص الئوالت 
الإحرازمثل* لنا أقارب يكوئول قد الثياب وهؤلاء بالآكثه، ركها إل تحل لدرجة 

نقاطعهمهل نظركم! ل معهم التعامل فكيف أصدقاء، ويعضهم ذك، وغثر 
ماذا؟أم ثزعئة مقاطعه 

إذاالصلاة لأن والتلأء؛ للشماء تبب بالصلاة التهاوف أن شك لا الخواب! 
بثنزثةللاعإو فهي الأماو، مدت مدت ؤإذا الأمال، صلخت صلحش 

ئدكان إن الصلاة، ق ينظر ما أول القيامة يوم الحانم، عند ولهدا الملم—،، 
قينظر عليها حائظ قد كان ؤإن أصح، سواها وهولنا ا*اثلأص، ق فهو أخاعها 

تعال!افه قال ولقد البناء، يسمط سمطن إذا الدين عمود والصلاة أعناله، بقية 
منإلأ عثا يلمف ئؤف ١^،، ؤأئعإ المألوه تناعإ حلف بميم ين ؤ-يف 

٦[.• —  ٥٩لمرJمتسمثاه طلمؤن j؛!* ليثه يدحلؤن ثأؤكك صيما ؤهمل وءامن ياب 
والأمام،والإخوان، والأبناء، الأياء، من الصلاة ق بهاوئول الذين هؤلاء 

محبالح؛ران، أومن الأصحاب أومن الأقارب، من وغرهم وا-قالأت، والعنان، 
العظيم،والأجر الخر من الصلاة ق ما لهم وتيرط وحيرهم، ينصحهم أن علينا 

فهدااهتدوا فإن والبلاء، الشن من ؤإنحاعتها يركها ل وما الحميدة، والأثار 
عئجلونحيث فائدة عنهم والبعد هجرهم ق هل ثظرثا! يأتلوا لم ؤإن ا،لهللوب، 

،^٠^٠٠١لا فإننا اكابي، كان إن ^١؟ شدة الأصإلا لا:زد هدا أو فيثثوو، 
نبمجرهمفهنا واستقاموا، حجلوا هجزثاهم إذا يعني• بجرهم، فإننا الأول كال ؤإن 

ونموراوبعدا شده إلا الأمر زيد لا بل قيئا يفيد لا الهجر كان ؤإن بممميموا، حني 



لقاءاتاسالسيح ٤٤٤

الممع،ظن وعند اهاجة عند ستعمل والدواء دواء، الهجر لأن ثتجرهم؛ فلا متا، 
فهؤلأءكانواتركوا إذا إلا اقعفيبيفلأةظُ، 

إذاعلتهم الإئفاق وعدم ومقاطثثهم، هجرهم، بحب الإسلام، دين عن مريدول 
الإسلام.إل رجموا ض وصهم؛ ممض 

١^؟أم ١^، من يجأ لي الذي الأصل الكافث أظي أبما لاحظ: 
علئهه لا والمندد ونركه، دينه عل تقيه أن يمين الكام ولهدا أعظم، المريد 
تحوزفلا الحياة، عل ^١٧ محوز لا كان فإذا مماك، ئلأ وضل، أنلي مول،: وي، 

صه.

)محيى•• ٠٠

وضونه:ل قلى *j حس ٢- 
والجود\إثص؛آ فعند الصلاة ق وأدخل الوضوء من أن؛هي عندما الئؤال(: 

البوو؟هوسلس وما العمل؟ فإ تنزل(، الوو من مطرة احس 

الانصراف،عؤك وبحب، ونحورك انممص الثمي مثل تيمنث، إذا الحواب،: 
أنهو/( ظن)٠ عل؛لأإ كان إذا أما الوضوء، إعادْ ثم الوو، من حفل ما وعسل 
عندهميكون -^١ سلول الذين أن أءلم~ "وافه أظن أنا لة، ثنممن، لا هدا حصل 

باص،من فادونه لا,>ثن، ./•( ٩٥أو))♦ا<./•( إذاكان ثيء، ختخ أنه ).ه/■( 
تنفثن؟أن أجر من الدليل هو ما ، أوو 

محيالثحل أف إليه شم وسلم~ آله وعل عليه افه ~صل الثي أف 
ضوياحصبمنع يتصرفن، ءرلأ فقال،: لا؟ أم أخدمث، هل وسلئ، صلاته ق الثيء 



٤٤٥اىتاءاسديءثرساص 

لهذا.تلممغ فلا ومحا، ليس تيمنا يتيس حى ت يعني ' رئئاءا أونجد 
تحريكْع لأنك لممتس؛ 5اوهب لا وأحثتث الصلاة خارج لوكنت أيصا 

ثمه.ابتلاهم مما ،إحواثنا JIajأن اممه نأل ائركه، ثيء، محصل للاطلاع الدكر 
••ؤصى••

-٤

ا،لرددين،أحكام عليهم نجري هو بالتكؤ، ١^٨٠٥ يركوف ^١^ قضه الئوال: 
الأحكام؟شذ0 ومثل والراء، والولاء البغض، مثل• 

ماتؤإذا وكناهته، يعفه محب بالكث الصلأ0 يرك الذي نعم، ابواب■ 
أنولا ثثتلة أن ولا النلمين، ْع ثدفته أن محوز ولا ارحمة، اللهم نقول،ت أن محوز لا 

فيهاونرمه مرا، وليس حمرة له وتحفر البلد، خارج سارة ل يه تخرج ُةمن4، 
لهفليس هذا U الحقوق، من ثى؛ له الأصل والكافر كام، هذا لأن شابه؛ زنتا 
معنحثر القيامة ؤيوم له، حرمه ولا ض، الدنيا عل يمي أن محوز ولا حق، 

ياممه—والعياذ الغز رووس حلمإ بن وأف وقارول وهاماو فرعول 
*•هصى••

صفاذوسصخع؛٥- 
لحالتهوالتابعة والامتراء الثرعثة ؛١^٥؛؛ سث، أقارف أحد يوحد القؤالت 

—باممه —والعياذ الغنية والأفعال الأقوال بحص منه تحدُث، وأنه بالمس، مصاب، أنه 
ينفيصحؤته حال ق مواله وعند الثلأمة— افه أل —ناف رسول وست، اض كتسئ! 

والدبر،القل من الخرحتن: من إلا الوضوء ير لم من باب الوضوء، كتاب الخاركات أخرجه )١( 
(.١٣٦ ر رقم الطهارة، تيقن من عل الأليل باب الحيض، كتاب وم1لمت (، ١ رنم)٧٧ 



٤٤٦

عليه؟يصمث أم يم هل محاثه1 العمل ما هذا ومثل ذلك، ؤيعلم هذا عمل قد أنه 
نحاهه؟المتوجة الشرعية الأحكام ما وفاته حال ول 

هذالأثتيءَعليهيركاصة؛لأنهالآنلأتحوأنهيك،محالخراب: 
تماما،كالمكره لدلك فركه الإرادة، وب؛ن بينه وحالوا علميه، اعموا الخى أن هذا 

كذلك.الأحرة ق افه ثاء ؤإن الدثا، ق حكتا إبجانه فهوعل 

ُِءُ َء ُ، ُ

حىااىا؛يسنيوددوكئ٦- 

امحال:حكلمشبجتيةرلإأحرى؟
كافئ؛باز ابن سخنا رأي عل فرة ؤيشئ فره يصل الذي ابواب• 

 Si^.ليسرى ما وعل فهوكافئ، وقها، حئج حش واحدة صلاه ترك مذ أن لأنه
ذهبوما صلاه، ثرك من قال؛ ما ا الصلاه—ر ~أيت ُستر'كها؛أ الحدين،؛ لأن بكافي؛ 

صلاهثزك إذا أنه الأصل وقال؛ الثلم،، بعص إليه يهب، قد %٥٢٥ شيخنا إليه 
تركض ونقول؛ بالفلماهر، ضثأ مائثا؟ تركها أنه أدراه الذي ما اوقي، ّبجك 
فهوكافر.وثتها، حرج حتى عذر بلا عمدا واحده صلاه 

القيه،ويصلون النم بمأودت لا أناس باينه" "والعياذ يوحد ذللث، عل وبناء 
وأفطروجهه عسل قام ؤإذا الدوام، وقت؛، يأي أن إل ينامون لأمم المجر؛ يصلول لا 

ومش•

(،٢٦٢رنم)١ الفلاة، رك ل يا؛ نا الإبجان،تاب، ئاب، الترمذي: (، ٣٤٦رْ/أح،- حرجه أا 
الفلاة،إناُة محاب ماجه: ابن ٤(، رنم)٣٦ الفلاة، تارك j الحكم باب الفلاة، محاب واكاتي: 

(.١٠٧٩رنم)الفلاة، ترك فيمن جاء ما باب 



٤٤٧ال1قاءاسديعقوساس 

الصلاة؛ق التهاون حدومن وأن يننا، فيإ التناصح الواجب حاو، كل فعل 
ظهزتالتي بالعاصى الأن الناس ابتل وما جسم، وخطاها عظيم، أمرها لأن 

تعال!اممه قال الاونوُسا، ___، إلا مثلا ا،لرأة محلل إل والدعوة التاطلة، والدعاياُت 

٤[.ه يزمم سن محيبم أن آما؛يلدأٌّ جنح ا"ثر( عن يض• ممحأه ءن 
*•هصى••

-٧

كزوجةالأجنبيات، للياء باليد المصامححه وهو عاده بلد«دا ل توجد القوال؛ 
ؤيكثئونحو0، نمر؛ من الرجل بميم عندما وذلك ا-قال، أو العم زوجة أو الأخ 
وربعاوالتنقيد، بالتشدد وصفوه هدا فعل عن ان الإنامتغ ؤإذا الأعياد، أيام هدا 

امحولصا،ف،ارلكمفيسا؟
فقتل،ومحارمها زوجها إلا نصاخ أن للمرأة محوز لا فيلئ،، اممه بارك ابواب• 

غرهمولا عمها، ابن ولا خالها، ابن ولا محرما، ليس لأنه زوجها؛ أحا يصاؤح فلا 
ؤبمولحرام، هذا أن فلستذ ذلك عن الإنسان امتغ ؤإذا محارمها، من ليسوا ممن 

ماأو بالكمياء ووصفوه العل،اء يألوا أن ايوا فان العلياء؛ امألوا لةااوب٦مت يطييبا 
أحد.تيمه فلا اف، مايرمحي عل دام ما ثاووا، بعا فلمفوه ذللث،، أشبه 

والشاعر،والئحر، بالجنون، وصم، ه؟ النمول وصف يعاذا اتدري 
مماهدا بل لا. الحق؟ يقول أن منعة هذا فهل وصم،، وكل والكداد-،أ والكاهن، 

يهبميبهما وعل وجه، من المحزم ثرك عل يثاب حنث ان، للأنبه الثواب ، يماعف
بالدين؛اقمئيثر يودوف الدين أولئلث، عل الخْلز أعغلم وما آخر، وجه من أدى مذ 





٤٤٩اواقاءارعاديءشرساصا 

^٣*موسى ق تقوو ماذا عكئجل اف كلمة إل نظر ولا الخئك المادية الأموو 
يومصحى موصى فواعدْ كلمهم، بالثحزة لياق موعدا فرعون مت4 طلب، عندما 
النهاووليسرابعة ل العيد- يوم الغس لأن العد؛ هويوم الزينة -يوم الزيك 

أشجار،فيه ما منتو، أي! سوى مكان ق أوثغيب، الأمور كئمى حيث لليل، ال 
الءقيائ؛ْؤئم! موتى لهم فهال، العالم، فاجتمع ثيء، ولا عةبارت،، ولا 

واحدةكلمة تطبم:اا"[ ه هئ مير حاب ومن بمثاب حجإؤ حكدبأ أثب عل ثرمحأ 
عرداله اكاة [ ٦٢]^:ينهزه أرهم ^٥٣^١ عغ؛؛ثل: اممه قال، متبله، ص1تمت، 
ؤإذابينهم، تنارعوا هده ازكلممة هال، ما ونت، من والثبييه، والتعقمب، الارس_، 

]الأمال:آ-أ[،كزيإ ولا عئل: اض هال( كا مثل، فهو الأاز نازع 
[.٦٢نطه؛ ه آلجى ؤلميأ يينهر أمرهم نننعوأ نؤ 

ألقوامعه! صاروا موتى لمادوا جاووا الدين الئحزة هؤلاء أن والنتيجه 
كلمهأرن، أمامهم، وفرعوف ل»ك:*م\[ وموّءاه هميذ مث واتنا وأعلنوا! فه، نجدا 

حاكم.أعنى رعيمها عظيمة أمة أمام واحد من الحق 

اخم س محل ظ إلا محه له، اُلمان هز أن زصن لو حتمح، فأقول؛ 
اJرلاJإن القول،! أما عئؤجل افه يصدقوا أن علميهم لكن فسيثعوف، والصواص، 

نجلسلنوافمهم؟ يجلس نقووت هل معهم، الحلوس ولا المامحشن، مشاركه نحور لا 
الصواب.لهم لنتهم( معهم 

ا1ينحلشإلونحل قالوا!لأنحوزالثازكه،لأنهدا اسم، 
حلسلالمج؟! لبم؛إ أم لينحرف حلمن القيم الرحل هذا هل المنحرف، الرحل 

المرةجحفيالمرةاكانيةبص،ئظمنه،إذاَبشهدْ 



لق1ءااتانماسالسوح ٤٥٠

وتوكل^١، ثراه من وئخ واحد، كله الميه، الفرعثه الأنتخايات وكيلك 
\Mعل 

••©مى••

لإ؟ام الدرك هوي هل ايماق: ض ئة له كألف ض - ٩ 
JI^I : :أمهلافء:ْأا[من \ص \لثنني أمحزؤ، >إن قالاف"ناو

النار؟من الأسفل الدزك و بمكث الكان من خنله فيه كات إذا 

الدينهم هزلاع المحن، وبثوا الإسلام أتيئوا الدن هم ايافقون: الخراب: 
لأنعنه؛ افه ينمو فقد النفاق محن حماله فه من أما النار، من الأسفل لدرك اق 

لالثاء:م؛[،ه ئثاء لثن دإق دول ثا نستر يدء يئمث آن ينغر لا آئة إن ؤ يقول: الة، 
الأم.الدزك ق ولا النار من الأنفل الدزك ق يكوف فلا 

••©حمى••

١٠-

أمسممه وأ1 اللغم، بملإ كان إذا الخزار يد مذ الأكل حكأ U الثوال: 
مثلعندهم الإنلأمة الثعودسا بعمى بان علتا كمرية، بألفاظ صدمه ي،انح وهو 
اللحم؟أرقص فهل وغثره، الدين ت من هذا 

هكنها.يبحها الذي هو يكن لم إن اُبمواب• 



٤٥١الأقاءاسديضسام|ا 

١١-

الفنون،حميع ق واكنفات ا،لولثات كأزت قد الأيام هده كإثنلموف \ذمخ\ذا.' 
مأجورين؟أفيدونا العلم، لطلّت، المنون حميع ق الكتمت، -^ ٠١لنا ستتم فلو 

واحدْ،هذه المنون، ئل أحيط لا أنا ءتك~• الله "بارك أولا ابواب• 
^كفلأعاضسابجوسما.أحطبخوماآكفيسوس ولا 

فإمااوساشرر كتب تلث؛ من عليكم؛كتسا عامهت نصيحه أئصح ولكني 
معصومتذ•وهمعثو إيان، عن وصاؤوْ وأص أبرك 

رامح،طأ هناك ليس نطحة، علومهم أكثر رأينا" ما —حسب التاخروف 
ؤمثةواثت؛ن ألف رن؛؛ هودكتور الذي العظي؛ا الدكتور هذا أ-؛محث، أنك لو ولهذا 

وي.مساره عن أ-؛مجت4 لو وألم،، 
أيقامحرقه أو محررة غير تكون وقد نقول يكتبوف ما أكثر مطحيول هؤلاء 

هذا،ومن هذا ومن هذا من ينمل ثم ممرا، المعازٍ( يعرفون لا لأنمم الأصل؛ من 
ونحتلط.

وأقل؛ئماأبرك الئاشن، يكتب، يأحذوا بان عموما الحلم أطلأد-ا فوصش 
عهنمهلرين، عل إلا محصل لا صفحتم أو صمحه مرأ التأحزوو وكلاما، 

والنيكلمح، عندهم ليس لأنه اض؛ مسحان بركة، فيها الأؤلى كب لكن منفوش، 
يكثيحجامعيه رسائل يجد فاحيائا ٠، المتثهلاوبيا،ر هلك، ١٠يقولت ءكوادقلأ،ؤئم 

الأحروناستدل ؤينزد، وكذا، بكذا الأولوف ارسلJ، يمولت تم العلمإء، القاتس؛؛ن 

(.٢٦٧رمم)٠ التتطعون، ؛، Uaباب العلم، كتاب منلم• أحرجه ، ر١ 



٤٥٢

لتجدها ورقات بعشر صارت اش المتاقشة هذه نحد يينإ ؤينزد، وكذا، بكذا 
وغيرهما.الهدُت، ومزح العني، كماحن، السابقين، عند فمط ورمحي 

أعرفه،الذي هذا للنووي، الهل.ُب، ومزح قدانة، لابن المنتي حذ الفقه وق 
عنها.أدري لا أحزى كب هناك تكوذ أن ؤيمكن 

••©صى••

كاخإسز؛الأنةص:- ١٢
ءاد٥؟وJصاJها فمهل الحمعة صلاه يصل الذي محقم ما \ئ؛ؤ\ذأ.' 
عادة؛الخمعه يصل ولهذا ءباد0، صلاثه أن أعتقد لا الرجل هذا ابواب• 

تركمن إلا يكمر لا أته أرى أنا كشت، ؤإن ويذمس،، ويتطثس، يلبس لأنه 
ابمنةئلأة اتجد ان،ا ارحل هذا لأن الرجل؛ هذا إسلام ق أثق، يايا، الفلاة 

كونق أمالئ، فآنا شل، ومتجمل وهومتهلسس، لاإّناس وياوهسؤ يتجمل شل؛ عيدا 
الإسلام.عل باتا هذا 

أهرْاوانتهى كافر، فهو الُزيز عبد شيخنا رآْ ما عل أما 

••ؤصق(•*

ميضمماضاسم(اوضماأ- ١٢
نرجوالعلممم، الدروس إل وثمتمز الممث5ة صناو ق مديئه ق نحن الئؤال(! 

التوجتة؟سا"ءبجا ثى 
والنهار،الثل ار سيرمالأمر_طة عذو.( لأحد ما ش~ —والحمد الأن الحوات،ت 

جالسوكأنه لأمرؤأته ويستيع به يثق العلمإء مى عال، يتخذ أن ان للأنيمكن 



٤٥٢اوح1ءاسديءقرساسزا 

اشيتك1ف ولا عئتاروف، الدين العلماع أفرطه تاخدوا أن عليكم فأقر عنده، 
وسنها.إلا متا 

المدنخى مكان، كل و \ذثز\ءوقاJاJول ظ اف ئوإل النناء ه أما 
اضنسأل لكذ اصء، من عدد إل تحثاج يم، الذي النيئ فيها ليس الأن اعار 
امء،هذه ل الأموث انمت، الأن ممب والحمد اوئ، فيهم ن أظ 
ماأو لقاءامحت،، أو محاصراُت، الهاتفI صر الاتصال يطلميووز أخثرا الناس بدأ وأيصا 

ممونالذين الطاع أحد من يُللبوا أن ويمكن ممر، حير فيها وصار ذلك،، أسبه 

خير.فيه ؤيكون شهري، نصّفا أو أسبوعيا أو شهريا ذق\ء مثلا لكم ؤيرتب  ٢٠٠٢!
••)محصى••

حكا؛(وزةيةاساة؛-  ١٤

ورقةالرؤج يعش يئروج أن الئخص أراد إذا الئرى بعض ل عسديا السؤالت 
حقالأبج• يقول المران، أو الملكة عقد وعند وغمه، ذهّ_ا من الزوجة احتياج فيها 

الصداقأم الصداق، هويصر هل الحق، هدا أدري فلا ييال، آلاف، عثرة مثلا الثن.تا 
الأم،؟فيه يكفي 

فإقاعده، هده ثيا، التزوج أحل من للمرأة هدم ما كل المّداى؛ الحوايح! 
اكداق.ُوين مل مئ لها أهدي 

حكمحكمه فهال.ا ذيعايت،، عل موحرا ودمعه مثدما، ان الإئيدي لم ؤإذا 
بعدولو الزوجة مصته فإذا قادر غير الروج لكن ؤإذا الروحة، غر عل الديون 

المستة،ئنتهل حتى فتتتظر إتمام قبل هبفبمته إذا إلا واحدة، مرة تركيه سنوات، 



اتاءاواا1بابالصيح ٤٥٤

العثرة،أعطاها أشهر مق يعد ريال، آلاف عثرة أصدقها زوجها مثلات بمي 
العمد.من ١^٤ ؤإ حتى الزكاة عليها تجن، لا 

••هصق(••

١٥-

يضيعوففاثم آيات مرأوا إذا الس، كباو بمص ناحية من موال الثوال! 
وعاندونلئأ<،فإنهم هيهم أتيث، ؤإذا كلمة، أويفعول ؤيزيدول، بآية، ويأيول آيه 

عندهما وهو الحاهل حش منه ؤيأحد الصور، يضع شايس، شخهس عندي أنا مثلا! 
ينصحهم،أن منهم هوأصغر من نحجل وقد يعلمها، الصور يصع بمي هذا، ل علم 

حرام.الصور ثعليى أولا! ابواب• 
له!ؤيمول ينصحه الحال، وهدا أثيه، من أصم إبراهيم كان إذا ثانيا! 
الرمحع،الأسلوب إل انظر ]ردم:مأ[ ه يأتك، لتر ما آلشّ يرئت< ■بماءؤ< ث ؤبمأ؛نيإؤا 

يجنله! قال ولكن منه، بميل فلذ جاهل أنت فال! لو جاهلإ أث أبت يا يقل• لم 
فملودعاه، مئاث،،  ٣١أنا لكن ءاللم أنت، يعني! لتر؛١^٤،^ ما ألمز مى 

أياسأل ثئت، ؤإذا الأنمظ، دون وهو اباه دعا الخليل إبراهيلم لا، أبت١ا يا لأييلث،! 
بالحط.عليه محيس، كتانا له أرسل ؤإلأ تهم، يوثق الذين العلياء من إنان 

هآقابج، يرب أعيد ؤءن، دام.طوذ•' ما بلازم، لتس( آيؤ كل عند والوقوف 
أنتمتاكزاين:ا"ا[ ما أقن ^؟٤^١ يقول• واف تاثستا-أ[ ه آياس مللف 

-جمرا.اممه حزاكم قدرتهم، هاز٥ دامت، ما ثيء عليهم وليس ذممحم، ويبزا علموهم 



٤٥٥اإإقاءار،إاديءشربادائتي 

حك،؛(اممهانةخام:- ١٦
_؟زحام محاك إذاكان واحأ ذ!لطواف اطهازة هو 

طواففلا محيى طاف إذا الإشان وأن واط، أما عل الياء أكي اأناب: 
تنميهابى الإسلام شيح لكن الخروج، عليه وحب الطواف أثناء ق أحدث ؤإذا له، 

وص٢، وأمحصزر أكنز طهاؤة عل الطواف وأن واجه، ليسن أما ثنى 
هوالرخام ايام ل الخاصر الوقت ل الإسلام شيح كلام أن شك ولا بواجية، ليت 

كان—رجلا الإنسان عئدث الحج ق الإفاصة طوانح ق أحيانا لأنه الأنسب؛ 
الهلوافمن هرج أن عليه العلياء جهور رأى عل الطواف، أثناء ق امرأة— أو 

عليه،ولا يكمل طوافه ق لينشر يقولت ^٥١؛^ الشخ رأى وعل يتوصا، ؤيدما 
فيهند لا الهلواف أن عل دليل يوحد لا لأنه بالناس؛ أرقن القول هدا أن شك، ولا 
هوجوئم ةءسلمأ 'ألكتأو,ء إق همنتر ^١ للصلأْت الوصوء لوصوء، اص 

:_[i;n ، به.ونمى راْ الذي الشيح ورأي
إذاالزحام؟ ص هرجه الذي ما وتوصا، ادم، دلنا1 إذا الحمهور رأي عل 

بالناس،مزدحمة كلها الخثامايت، لأن الوضوء؟ من ينغنه الذي ما الزحام س حرج 
وأحدث،وكل،ارُح اذهبإثانية، نقولت وأحدث،، يهلوف، وزخ توضأنم قدرأنه إذا 

يتحمللا الناس ص ممر الزحام، أيام ق وارد وهذا مشمة، هذه ثالثة! اذهب، قلنا! 
ييح.ؤإما قمج، بول س قهلر0 إما الحدث! ؤيصيبه إطلاقا، الزحام 

طافحإذا لأنه طهانة؛ عل يهلوفر أن شلث، بلا الأفضل إن فنوانا نقول! فتحن 
الركعثتن،ق طهارة عل يكوف أن من بد لا وهذا الطواف-،، بعد ركعتين يصل موقظ 

)ا(اك1وىالضى)ا/ا'ه؛(.



لق1«اتاسو،الفتوح ٤٥٦

طهارة.غر عل يطوف أن بأس لا أنه نرى الثمة حال ق لكن 

هتاكهل نقول؛ لا طهارة، غبمر عل طاف أنه وأتوثا ان إنلوأتاثا كاJلالث، 
صحيح.والطواف الأمر، انتهى لا؟ أم مشقة 

••)قسي•*

|اىد1(امممضاسمل؟؛بماذايندا - ١٧
منوالدليل كالزاد، المختمر الفقه متون من نس حمظ تروق هل السؤال؛ 

الأحكامأحاديث، متون حفظ عفيلئ، يقول؛ من عل والرد العلم، لطالب، الهم 
كالبموغوضرْ؟

الفقهاء،وكلام الأحاديث محن بجنح أن الخم كل المم أرى بل 
ثاءمتى كنر الحفظ حففلنا، با إلا انتماو.دا ما ونحن يالحمظ، العلم لأن ونحمفل؛ 
هدافان الحمظ؛ دون بالمهم عيلذ يقول؛ من بقول يعر ولا إليه، يده مد الإنسان 

أناقال؛ إذا لكن نحده، ا>اسحصاز0 ثريد وفت، فاي يمي، الحفظ بالحمظ، عليكر حطآ، 
فالعمدةبينها، أجخ أن أمتهليع ولا العماوة، أحفظ أو الزاد، ْس أحثظ أن إما 

وئّلبر•عئمظ أن فهوأول عكوآلآأهقئم اومول كلام الحمية لأن أحسن؛ 
)محصق(•• ٠٠

حكا؛(ضادامداعشاضزة:- ١٨
الدلل؟ْع ودلع، طواف لاإع.«.زة ٠ل الئوال؛ 
لأنهودلع؛ إل بماج لا فهذا ومثى، ومصر ومعي طاف إذا أما الحوابر؛ 

الثلأن والدليل للودلع، يهلوي، أن فعليه حلس من وأما نحلس، ولم ومشى طاف 



٤٥٧اىرق1ءاسيعقرساص 

عام،وهذا ءجك«راا j ضاخ آث U ص »اءنجِو أب: ئن لبمل قال .
بالإحاع،واضح يز، j واف، ا-بمراُتج ووني وثزدلمه عزنه وقوذ، امثاة لكن 

افه-صل اللمل أن حزم بن عنرو حديث، ل ورد إنه ثم كاج، اشرم واتاقي 
يتحة،البيث، يحل أنه القياس نم ا، الأصعزر اُثج مإها وملم— آله وعل عليه 
الثانية،من يأجى الأول ءايسأ، يثحثة، منه فاشمج للتنزة، المدوم طواف وهي 

العلياء:بعص له قال الودلع طواف رك إذا لأنه للدمة؛ وأبرأ أحوط ذللثح إن تم 
إنكآثم.أحد: يمل طاف ؤإذا ^٣، 

فوزمار إذا إلا الوذئ ضاف س لشزة د لا أنه إه ونش رى فالذي 
محرئ.الأول فالطواف عمرته، من انتهائه 

••هصؤ(•*

ضساضا،وىهم:- ١٩

1_،طل، حفظ ق الأمطة بعض عف ^^!١ أن سطح هل \و؛ؤ\و: 
يالتدص؟ا-قاصة والكتس، طله، وكيمة وفصله 

ميء،عل ادللث، أن إل حاجه فلا فيلثج— اممه —بارك العلم طل، أما الخوابج: 
بمئمحةامحث تنبي هل ظ تعال: اينه قال، ه الثسول وكلام افه كلام عل أذللث، 
يكأءامؤا أذما آلثه مؤجل: وقال هذا، يكفي تالرص؛آء بملتؤياه لا إمحن 

إلاثناه آثث أس ثؤث ؤ تعال: ومال، [، ١ ١ ه أيزيقنت أومأ ؤأيه 
التح،مال الحديث؛ j، شهداء، جعلهم ءمرانته'ا؛ا ]آل آيزه نأولوأ وآتثتكد 

١(.١ ٨ رنم)٠ أوعمرة، يحج للمحرم يباح ما باب الخج، كتاب نشبم■ أحرجه )١( 
٣ْ،رفم٢/٤٨Xْْ١)٢(الهقيفياضامرى)



لقاءاتااك1بالسوح ٤٥٨

العلم.طف عل الحئ ق يكفي هذا ٢،  ٠٠٠الدين يمقههِو، ^١ بؤ اف يرد ررس 
قالالخلق، طبثات من الثالثه الوزية ل ئم الذين الئهداة فء النلمائ أيئا: 

آشثننن عث؛م \س أنز مع 5أؤكلف راؤسول، الق ّ ؤوتوأ تا3قرعاقا؛ اف 
لأنمالعاJاء؛ يعني؛ ه ءؤوألش؛دء ]الناء:ا،اُ[، 4 دآلش؛4أتي دائنتين ؤألؤذثف 

افب.سيل ي ثملوا الذين وكذلك عكتجل اش بوحداق شهدوا 
*•ؤصى••

٤ندحي إلإانه اثموانض على;ء«يع سافث كان نن حكم - ٢٠
والصومالصلاة مى الفرائض جع يقيم ولكنه مدحن إنان هناك الاسؤال،ت 

ترىفإ ستح\ةثؤناك اممب مى المهللوية الواجبامت، بجميع ويقوم المجر، صلاة وحش 
فىذللث،؟

علبممحأ جج' يقول؛ عغقل واش منصته، عل مصؤ أنه أزى أنا الخواب؛ 
يكوفوأن نمته، يموي أن مثليه ءعران؛ه'أا[ ]آل بميوك^ه وهم غملوا ما 

وحاصل،واسر فهذا واحدة مرة يزكه أن تنثر إن الدخان، هذا ترك ل شجاعا 
أتهمحو من اممه علم ؤإذا مالتدويج، ينشئ لم ؤإن هذا، ئملوا أناس س وكم 

-يايناو أته ثلث، فلا الصاف الأحنى أغإله وأما عغءْل. اه أعاثة وعازم صادك 
افهثاء —إن لحثر ويجعله درجات، 

وأتوب،أمحتعفزك أنث،، إلأ إله لا أن أشهد وبحمدك، ربنا اللهم محاثلئج 
الق،.

وثنلم:(، )١٧رقم الدين، ل يمقه محرا به اف يرد من باب العلم، كتاب الخارتم،ت حرجه أ ا
١(. ٠ryرقم)المالة، عن النهي باب الزكاة، محاب 



٤٥٩الأق1ءاثنءاءقرساس 

افنياأ1ماءاثد1ي؛طرس 

وإْامالسين حائم محمز«، لميثا عل وملم اض وصل العالئن، رب ممب الحمد 
ثني:أما الدين، يوم إل بإحسان يعهم ومن وأصحابه آله وعل المن، 

اتاب)لقاء ثى نم الش القاءات من الئى بعد م ١^ آلهاء م فهدا 
شهرمن والعثروف ١^ هو الخميس وهذا حمين، يوم كز محم الذي المفتوح(، 

ر؛حالأثوءام)،\؛اه(.
 J؛u_ اسويد:بيرسورة آية

لكمأقول ؤإف الكريم، القران تفر من اعثددا0 بإ الحنمه هده ثبتيئ 
وملم"آله وعل علميه اض ~صل محثد عل ثزل الكري؛؛ القرآر، إن الإحوه ~أبما 

إققؤايهث فقال إراله، من الخكمه وقئ؛ مبارك، بأنه اممه ووصمه 
للسلويرنبد لا أنه يغني وهدا ٢[ ]ص:؟ ه ؤلنأآلأف محؤثدقر ءاثتدء ثئؤئأ متمو 

الذيلأن يمرووف، لا كالذين لكايوا ؤإلأ معناه، ويممهموا القرآل، يثربئوا أن مجن 
تصىلا ٦^ ص محل: اه قال الوقث، لاثتيآ كالذي المم لاثتير 
أنائ،إلأ الكتادث، يعلئول لا الذيى هؤلاء فوصف لاو؛ره;هي[ ه أماي؛ إلا ؛لكنب< 

يكتن،.ولا يئنا لا كالذي أي؛ ه ؤا؛تعث بأنهم وصمهم قزاءْ، إلا أي؛ 
ومهمالقرآن ثدر عل هذا كلأيي بلعه ومن الإحوة— "أبما أحمحم لذلك، 

فكبوأالقرآن ق برأيه قال، من لأن منم؛ بدون برأيه أحد فيه يقول، لا لكن، معناه، 
لكنموجودة، الممسير كتبا ض والحمد أصات،، ولو أحطآ وقد النار، من مقعده 



لقاءات(ا1باو،الصوح ٤٦٠

مناهجلهم القرآن ضن ناولوا الذين لأن ^^41؛ حا يوثق اش الكب اراد 
متنقفثجد يتبعه، كان الذي مدهيه عل الايات نحمل منهم كل مذاهب، ولهم 

وكذللث،الخوارج، وكذلك، وعقائدهم، وآراءهم الخم}إ منهج يوافق الم١صله 
كير،ابن كممير نيا اطلويوق بالكن-، عليكم لكن والبيع، الأهواء أهل من عيرهم 

اليوم.بيتهم الناس ثداوله تما نعلم ما حم فإما نحمذانئق السعدي ومسثر 

أشءاينؤأ ؤ ت تنال ملؤ تفسير 

ؤأنمقوأدويؤه، أش ءاينإ ؤ تعال؛ اه قول هي مئرها أن نريد التي الأية 
ربه ؤأش كلهم، للعباد -^، ١١٧١ه  ٢٣٠١٠ؤ لالخدد:ي[ ه فه ئهآ -؛٥٠!؛؛^ منا 

للوجوب،هنا والأمر وسلم~، آله وعل عليه اش ~صل محثي. ؤود؛مإه.،ه العالمئن، 
نوميأن العالم؛ن، رث، بأنه نومي أن باش الإيان محا، الوجوُب، أنولع أشد هو الذي 

الخضالأب له بأن ومن أن الJيوثئانمائةإلأهو، بLا
وهولحكمه، معم، لا يأنه نومي أن يريد، ل،ا الفعال بأنه نومي أن العليا، والصفات، 

الأحكاموق الئرعغ الأحكام ق إليه الخلائق مرجع بأن تؤبى أن النليم، المتع 
الكوخ،فشثذأثالخلق؟ا

لأ:ذأئالخلقإلأاهظ.

محمد.رمحوله عغجل. اش نحتلمود،؟ فيه كاثوا فيا بينهم محئم الذي من 
بعده،ض فلا البواتح، يه وحثم والخن، الإنس الخلق؛ حمح إل تعال اف أرمله 

هآلمح—U مححاثر أش يسؤلء موهي يحالم من لحد آبا محمد َ؛ان ما ؤ والاJليل! 
عنقهيمص أن محيا كافر، فهو بعده النبوه ادعى فمن بعده، ثى فلا ٤[ ٠ ]الأحزاب: 

ويرجع•يتوب أن إلا 



٤٦١ا1اةاءاادانيضسامإ( 

سهتؤوؤؤثوأط\ تتال! هؤك بر تق
التدو.،! jUjNI]الخديد:؟[ نوه ئثفتو جتذؤ مثا  IfUj^ت تعال ئاو 

(،Jlilهذا ق متحلفير؛ر جعلنا اف، لأن (؛ Jlilأي! نوه حنلء وؤمعا 
والمنةأعتر، بإ علينا فب المنة بل ممى، بإ اممه عل لنا منة محلا إياه، ممحا الذي محهو 

الإنفاىلكان تممق أن ن ثئ اض أن ولولا الإماق، من U ثزع ب،ا علنا له 
ولهالمال، مى ملكنا لعأ أولا؛ المنة له إدن يتقى، أن لنا ثمغ ولكن وبدعه، صياعا 

إنفاقه.من لنا ثتغ بإ ثاتا المنة 

محؤ!!ثه■'ثم ءامويءوأئمحأ ؤءأمحلن ترملأتإآذ' تف
آمنواالذين [ U:_l]لم'!وه لتم وأممؤأ يش؛ؤ ئ\تئا ؤةؤ,؛3 تعال؛ محال 

جعلهممما أي: ورنطهءه، أش ءاينيأ ؤ قالات لأنه ورسوله؛ ناش بمر(؟إ 
أجرولهم تجتر، أجر لهم يشون كا والأيايتخ تجتر، أجر لهم فه مشحلفن 

ثأ.
أماوممر؛ وعفليم، ممر، الأوصاف: ؟^٥ العمل عل الأجور اش ؤتنا 

و-أذالالأنعام:*أا[، آمثا,ل4اه عثز قق لألسنة مآء لأ»وأ قوله: من احذْ الكبر 
عليهؤيأجرثا به، وتنمل بالعمل يامرنا ش، والحمد علينا عغتجل اش متة يعرف 

وأناف، نئكز أن فعلينا كر0، عظيمه منة كبرا، أجرا ^^١، أجرا ممرا، أجرا 
فيه.مسشءلفائ جعلنا مما ننفى 

هيهل س )مى( شا ينفه؟ أم يملك ما كل ئممق وهل 
جاءكم،ما يعص أنفقوا فالمعنى: للقعيض كاست، إذا منه؟ ينفق ما لبيان أم للقمحض 

المصالحه،متقيه ما حب جعلكم مما أنفقوا فالمعنى: للبيان جعلناها ؤإذا كلمه، ليس 



هءاتاساأافمح ٤٦٢

)سانجعل أم لمحض )من( ثجء أن أحس؟ فأبما المص، القل إما 
بضأو ؛ JUكل ثممق أي: قوا، صان للمان جعلناثا إذا اكاق، للمان؟ 

اكيحه.متضيؤ ما حب أوأهله، ١^٥ ماله؛ 

اصأ١^ والقرآن به، بالأخذ أزل كاف أومع انمي كان كج أنه وْعالوم 
الصحابةوكان الصاJلإ، عل منة الئي. حث ولذلك عظيمة، واسعة معانيه 

عمرفقال الثابق، هو يكون أن يحب واحد كل الخثر، إل يتسابقوذ لأ.بم؛ق 
 :ui. باومولالصحاثة أخص محا ١^ هذين لأن رراتزمأنئمحام«راا؛

ءفييأئوأ،ؤئم.الث،ّول إل الصحابة وأحب ءقيآللقأهؤئم 

لعدْ.بمثئ ءلالJ، أي بن عل حب من أمد لأتهبمتئ يكر أبا محب اللمي. إن 
ّئل؛فقد وأكثز، أشد محته بكر أيا لكن ابؤؤ، وووج عمه ابن ؤتالب أي ين عل أن 

شكولا صدق وكلامه كلامه، وهذا ا *أبوبكرءر قال: إليك؟ الثامن أحب من 
ضئامحلأقدت5>لممحرأ/

بكرلأب حسدا لا ينبمه، أن محي، رهان، كمرٌبى ؟ز وابو هو كان فعمر 
وأشلينحمه، ماله ؛نصم، فجاء بكرء آبا أنمق رراليوم قال: لشمه، للفضل حيا ولكن 

الئطثلهأ تزكغ قال: لأهلاك؟« ^١^٧، صث، »يا قال: لقت يه 

كابوال،رمانىت (، ١٦٧٨رقم)ذلك،، ق الرحمة ق باب الزكاة، كتابة داويت أبو أحرجه )١، 
(.٣٦٧٥رمم)باب، .،  ٠٥١رصول عن المنام، 

رممخاليلأ،،، متخدا رلوكنته ه! امح، قول باب .، امح، أصحاب ثتاب ال؛خاركا• أحرجه  ٢٢١
رقم)٩(.ماهو، الأمان باب الإبجان، محاب تنلم: (، ٣٦٦٢)

كتابمسلمل (، ٤٦٦)رنم المسجد، ق والمر الخوخة باب الصلاة، كتاب الخارىت أحرجه ، ٣١
(.٢٣٨٢)رنم نمحهبمثئ، الصديق بكر أي؛ فضائل من باب ;ة.بممح، الصحابة فضائل 



٤٦٢الأقاءاثنيعشرساص 

اطه٣ ركئ  ijuلأاءلاك؟ا< ركث ارمحا قال! بكر، أبو وجاء المحق،—، —يع؛يت 
عرنجآنيا،،، يندها ء مي عل أمابقلث، لا ءواف عمر! فقال، ماله، كل أتما! ووموله. 

بكر.أ؛ا يسبى أن يعجز أنه 

انالإنرأى فإذا ماله، بجمع تصد3، بكر ابا أن الحديثا هذا من الشاهد 
افه،عل والاعتإد الركل قوة من عنده وأن ماله، بجمّح الئصدؤي ق المصلحه 

نقول!حينئذ ونفسه، لأهله المال، محي ئيئا يسرد آن يمكنه ما الررقا واكتساب 
رحلاكان بالعكس، الأمر كال إذا ماللث،، جع وأنمؤ، يجمحَمالل—،، تصدئ، 
أنالأول نقول! فهتا كثثرا، ينفؤ، أن يلغ هناك وليس يكتسن،، أن يعرف-، لا أحري، 

ث!.؛
يعصه.لمس 

٠٠ ُ

يعني؛لييان، للبيان؟ أم لشيض رمن( هل جثثئ؟اٌ يثا ؤويط3ا إدن؛ 
ينتعىأنه عل دليل الأيه هذْ 3، المصلمحه، فيه تكوف ما المال هدا من أنقموا 

الشيطانمن يافه امتعاد رعزعا، فيه رأى وكلمإ ؤيثته، إياثه ثهمؤ، أن للأنان 
المال.محن يفق وأن سيله، j ومضى الرجيم، 

ألمادؤومحوُى تعال؛ افه قال تحم، للمتحوس؟ محبوب ١لال، هل موال• وهنا 
هالمال يعني! ه لمم ّآلحب ءغ؛جل! افه وقال، ٢[، ' ]١١٥>>؛ جناه حنا 

بذل،فإذا أحب، هو 1ا إلا إليه محبوبا ثيئا الاسمان يبذل، أن يمكن لا لال،ناديات؛لأ[، 
أكثافه ار، ص ١ نحم؛، جآ, ال أن عالمنا اممه، ان ص ١ اتغاء اله >، المحؤم الاسمان 

مح;مح;ةَ
الثابح،،والإيان الرامح، العلمم ذومح، محن ؤإثاكم ص أن تنال اممه أمال 

إنهء،م،نيقديت•



لق1ءاتاد1و،ا1فتيح ٤٦٤

ضضاضةس،اش،؟١- 
أحسالطواف وأثناء سنوات، ئ،ابي قبل العنزة بأداء قام رجل القؤال(ت 

منوحزغ ملايته ولبس وظل النمرة، إكءاJ، سشئ ولم ؤإعياء ثديي ثس 
ثيء؟عليه فهل مثكه، 

عنمال ما سنوات ثياق منذ اش! سبحان سنوات.. ياي منذ ابواب* 
عئهيسال لا الدين وهذا الليل، ق يطالها لدم، عرجاء شام له صاعن لو دينه! 

العناء—بعض قول ~عل يلرمه الرجل هذا التفريط! انفلر سنوات!، ثاي بعد إلا 
ؤينعىفيهلوف عمرثه، ؤيتم مآكه إل ويذم، الإحرام ثياب الأن يلبس أن 

يآييم فيكملها، عنزته متين فاتها هذا أثناء ق جانع قو كان ؤإن ؤيمصر، 
فنكاحهالعئزه، ألعى أن بعد روج قد كان ؤإن لتي، ل،ا قفاء جديدة بعمرة 
الحمره.يمفئ أن ُعاو حديدا عمدا محدد وأن زوجته، يتجنب أن وبجس، فاسد 

أصحابه.عند بن أحمد الإمام هب هومل. الإن أقوله الذي هذا 
^١؛-ليس لرض ١^، إكال عن نثز ١^١ الإ؛ان أن آخر، قول وهأاك 

تعال!لقوله هدى؛ عليه ولكن يتحلل، فإنه ؤيكمل— يشح أن يمكن التعن، لأن 
[.١ ]اوةرة:ا'ه ه آندى آنتي1ئين فا محنؤ' ذ ؤ؛ 

أن:ماهىأملأمحل؟إذاظأا:لأمحل؛:شن،
دحأن إلا عليه وما أخزئ، محل؛ ئلثا: ؤإن ذكزث،، التي الأول المثكله 



٤٦٥ال،ةاءاثنيءسدسا^، 

يكملأن ينقلع لا بحيث مزنحه، إل أدى هدا سثه هل الولجل•' فامأو فديه، 
فيذم،عمزيه، ق زال ما أنه فمعناه يستطيع كان إذا لا؟ أم استراح لو العمزه 

جاهل،لأنه تصزه؛ لا الناجح القول عل معلها التي ايطورات ولكن مباثتره، 
العمد.يجدد أن الدة هده ق يروج إذا عليه يجب فإنه الزواج مسألة إلا 

أنيستطع لا مرض إل أدى اشن، هدا كان إن أنه رى الذي الخلاصة! 
الذهابعليه ويجب الأن، ئرما لايزال فإنه ؤإلأ الهدي، إلا عليه ليس فهذا بخيل، 

بنفعل فيا ثيء علته وليس العمرة، وبخيل الأن، محه من أو بلدة من محرما 
يتجننرأن فعليه المدة، هذه ق الئإق\لح عمد مد كان ؤإن جاهل، لأنه المحظورات؛ 

جديد•مى وبمقد العمرْ يتم حتى زوجته؛ 
••هصى•♦

فنلن؛لم قي؛ ترك هلي حلس 4و ٢- 
خلاففلا فعلمه، إل عاد ثم محرم ثيء ترك عل شخص حلمث إذا القوال! 

أفيدوه؟الكئازة، وثه انزم ذلك فم إل uد كلمأ هل لكن الكفازة، ظزثه أنه 
محر.اممه جزاكم 

حيئ،ذللث،، عل الإخماغ وحكي ثمنه، أجاب الئائل إن أولا! الخراب! 
أنالم؛ من م إل نزالا او \لإنقدم إذا الأف من وليس لا قال! 

مادايمول! أن الأدم، فمن المائده؟! ما الخواب عنده كان إذا بالخوايت،، يسل.ر 
معللتادمت، ية بالنجدا مهمة وهذه يمصل، الذي وهو وكذا، كذا ق فلأن يا تقول 

والإيالالإسلام عن . الرسول، يأل، جاء يا ءثءآلثهم جبمؤيل أن اتعللم المسوول، 



٤٦٦

كلعل لكن الثلم، يدي بع، الأديت، من فهدا حثنا، جلس؟! كيم، ؛، والإحنازر
هذه.فاثتك ؤإن بالخهل، يعذر الإيال أن عندنا المحح حال، 

الثم؛نكماره فعليه ينله، ثم شيئا بمتل لا أن حلم، إذا اف الإئإن 
ؤإذاايام، ثلاثة فصيام محي لم فان رثه، أومحرير أوكنومم اين معثرة إطعام 
أنحدمؤ الذي الرجل لهذا نرحص لا لكننا محلمج، لتر لكنه اليم؛ن انحلن، حنث، 

يرحع.ولا يتوله، أن عليه بل المعصله، يأق 

i ئُ  ثذؤ»يودامإوح«:٣- 
يقول!معم، مكان ق محلى عنل.ما الناس u^، شاغ لمقل هناك السؤالت 

الكانترئاؤوخ«؟ارهالا 
الثيءهن.ا وأن المقصود، ثعلم دما ما الثرور، يوحمس، يصده يمكن ابواب• 

حتج.فلا الناس، عند مشهور 

••هصي(•*

ئيولإاسهوإنئممى،اصئ:٤- 
ينامأن أراد حينإ ولكن سام، أن ؤيريد للثوم ان الإئثوصا إدا الثؤ١لت 

الوضوء؟تيذا يوتر فهل يثام، أن قبل يوتر أن يلرٌه أنه ثدكر 
القرآن،لقراءة أو للثوم إما ئثروعا وضوءا الإئسان يوصا إذا الخوابؤ! 

الإي،ان،كاب ئنلم: ٥(، رغم)٠ الني.، جيميل موال باب الإبجان، كاب المخاري: أحرجه )١( 
رنم)٩(.مامو، الإي،اي، باب 



٤٦٧القاءاثنيءقرساص 

الوصوءثوى ب لأنه بأس؛ فلا الومحوء مذا يصلا أن أراد ثم ذلك، أشتة ما أو 
ثاء.ما فيصل حدثه، ارثفع الئرؤغ 

*•ؤصى••

؛4Jfإرجاعاثمدنذإشورئةالدانذعند«٥- 

الدةحلول فمبل دينا، عى رجل ثى المال من مبلمعا أحد رجل الثواوت 
خمحإل \أ\ذ مل لا أن نحشى بأنه عي أه1ه، إل ظ ثئ؛ فهل الدائن، مات 

نيابهيتتئدى أن بامكانه يهل كذللئ، كان ؤإذا الال،، هدا يتلفول وقد ورثمه 
محه؟

عمار،أوأجرم مبيعا أوثمنا ؤت,( دينا قخءس س اّسداف رحل هدا الخوام،ت 
المدين؟بمّغ فإذا المس، له س ماث؛ ثم أوشيئا، 

متمرقول!أراهم ءالت فإذا الورثة، إل الحي يوصل أن عليه نحب نقول؛ 
تنمول آحر، مكان ق واواع الئياض، ق والثالث، المي.ينه، ق والثافي مأكه، ق أحوهم 
وكيللهم كان ؤإذا الميراث، ص يثحمه ما ان إنكل وملمم الحكمة، إل اذم1، 

تثرأذقك•بدلك الوكيل، فأعطها شرعية، وكاله ثابمق 
منعلميه فليس المال يئلموو أنبمم ونحشى ملتزمتن غثر كانوا ئ)، حتى 
مالهلم.هدا لأن معا٢^؛؛ 

••0صو(••

JمJثiؤ»ضسعرصائ^ءمثنى«:٦- 
ثزيدى؟الفقهاء رحص ثتح س بأف القول صحة مدى ما الثؤوالت 



٤٦٨

يكوناوخص الذي:قح إن وقال: المء، بعض أطلمها هدم الخراب: 
الدينوحعل هوا0، مد ؤإنإ اطه يعبد لم الرحص يثتح الذي لأن لماذا؟ زيديما، 

مالهما وأن اممه، شريعة وبعن بينه هوالواسطة أنه العال؛'عل هذا يسأل بيدْ، العوبه 
يفتيهلأحر وذهب تركة يعجبه لم محإذا عئ،، فهو أعجبه فإذا لجي، فهو العالإ 

حتىوخاص، وراع ثالث إل ذهب أيصا، له يجز ولم بأهول أفتاه ؤإذا بأهول، 
كلاموجهة من هذا العالما هذا فيقول: حلال! الخمن إن ؤيقول: شه، من يأئ 

الهوى،١^١٤ من أنه شاك لا وهو الهوى، اتلمع من هذا إن وقال: العل،إء، بعض 
ظر.فيه الزندمة، حد إل تحل كوما لكن 

والواحس،فاسما، صار أي: مس، الثحهس ثتح من يقال،: أن الصواب ولهذا 
وأنوأماته، علمه من واثما عالتإ سأل، إذا اممه، بدين يثلاعب لا أن الإئسان عل 

أل،يأن يجوز ولا العالم: أهل قال ما، التمئالث، علميه وجب هوالثريعة، يقوله ما 
؛'ُِْ
عره.

••ؤصى••

م1تهؤالقديسيغه:حكم ٧- 
صنياشخ عل بالدراسة ١^^٢ التلمم ًلابب تتصحول أيكم سمعثا التؤال: 

مايأخذ فهل الدلل، ثئالم، مسألة السيخ هذا عند كاست، فإذا وأمانته، بعلمه يثق ممن 
فيهاالصواب ^ى المح، المائل بعضن ل، أم؛ذابْه مثلي، أنه اعتبار عل الهلال-إ هذا 
أفتوناوالأشرطة، الكتس، عل وهويعتمد غثرْ، عند 

ذللمثؤفمعنى وأماته، علمه ل حذا يثق لم لأنه وارد؛ غثر موال هذا ابواب• 
نعم،كذللث،كيف،ياتيس؛الدللئمحم؟أكان ؤإذا بالدم، ١^^٠ 



٤٦٩اسءاثانىثرسامي 

هدايورد أن يالدلل، وأتى ئيخه بخلاف يقول أنه آحر شخ من علم إذا الحي له 
تعال،قوله والدليل كذا، الحكم هذا يقولت عال، صممت، فيقول! سيخه، عل 

لمحقبا-يقول، أحيايا الع^إء بعص لأن الئخ؛ وأي وينظر ءفيدآلصلأ0أقلأم قوله أو 
الأن،واصح وهذا المهم، ؤإما العلم إما قبجويه لس، ا"مى بمهم ما بحسنا 

نجدهبالحديث،، الأحد إل يتتسوف حيرا" اش ~حزاهم الدين الإحوة ل خصوصا 
آحرحديث وهناك الحديث، بمهم أو يه، فش مراده، عر عل الحديث، بمهم 

وتلء1ثهعالم من وابما كنثا فإذا به، يعلم لا وهو ناسخ أو ممد أو محصص 
سمعت،فإذا افه، شريعة ويى الواسطة؛يثلث، وأنه شيحلئ،، واعترثه عنده العلم 

يقولربإ سيخك،، عل أورده الدليل، ؤيدكر قوله محالف، ما آحر عالم من 
الأحئ.الحديح، هصصه الحديح، هذا لكن ورد، هكذا نعم، شيخلث،؛ 

قليلاركاة، قفيه الأرض من جرج ما كل يمول• شيحا سمعت، ذللث،ت مثال 
بالنصحثقي ومحكا العئر، الماء نمت، رري،ا السل لقول كثثرا؛ أو كان 

إذاالعئز مميه ثقي ما كل بأن حكم؛عاذا؟ واستدل، لحكم الأن ٢ المشرارأ نصف، 
كانسواء أنه الحديث، ظاهر العشر، نصف بالضح ثقي ومحا الماء، نمته كان 

أليسذلك،، غثر أو الفواكه، من أو والثنار، الحبونم، مى كان وسواء أوممرا، قليلا 
الزكام،مميه الأرض من حرج ما كل الكلام؛ هذا بمول، عالتا تمعت، وأست، هكذا؟ 

الثهاءتمت، ررفقا .! قوله والدليل العئر، نصمظ أو العئز إما وممزه، قليله 
يبلا أنه شيخك، من تمم، وأنت، العئرء نصف، بالثصح مقل وفقا العشر، 
الياثش، راذةا لف، قال الذي فالنالإ فأكثر، حمتهَأوشق كان في،ا إلا الزكاة 

(.١٤١٢)رقم الخاري، ؤباناء الياء ماء من يمي فيئا العشر باب الزكاة، كتاب الخارتم،• أحرجه )١( 



وق1ءاتااأباباإذتوح ٤٧٠

معلمكلكن محصص، ولا ممد عبُ عام حديث فعنده له، ظهن بإ حكم العشزار، 
فيهيبمغ فالذي التناب، بغ فيإ محصهس عام الحديث هذا فقال؛ أومحع، علم عندْ 

زكاة.فيه ليس دونه وما الزكاة، ففيه القناب 

يعري،كنت، إذا مثإ لا فيه، إشكاJ لا والأشرءلة الغتّ_، عر يعتمد وكونه 
به.فخذ وأماته، بعلمه تق وأنث، العا1إ هذا صوُت، 

وتنصريديه، عل يتتلمد وصار بعالم وس —مثلا- إساJا أف كلامي لكس 
ؤيسسدل،قوله، بجلأبؤ يقول احر عالتل وشح قوله، ؤيعتمد عليه، ؤيقرأ يرونه، 

فقدشيحه راجع فإذا شيحه، يراجع حش ١^١^؛،؛ العابم إل يدم، أن الحي له فليس 
١^٧.سبم؛أكوينالخلم يكوف 

••هصق(•*

كااسمةاهمسقمخ(اضاب؟٨- 

قدأحيانا افوق، يش يإ اس ين غاوا ثئدث g ؛الب ص: 
يأخذهاطتة ينفس ولكن شيئا، فيه أويقول ينممصه أن مثل آخر ق شخص تيطئ 

اليوم،العشاء عندك فيكون وكذا، كذا منت، لأنلث، حق، عليكف يقول! لكن ؤيئملها، 
طج؟بش يممظها والآخركذلالث، 
واسمهاممه، عبد ت له قال، فإذا ياJعبول، هؤلاء لأن هدا؛ أرى ما الحواب،ت 

الفنجافخذ أويقول! حى! ءاليالئ، الرحمن، عبد انمي قال! وأحطأ، الرحمن، عبد 
رلأء>س،.^ا حق! ءاولذأ ت يقول الشاي، الفنجاف ؤياخذ ا-ظسن،، 

وهجروانمص عضث، عليه المعتدى الرجل أن حقيقه الأمر كان لو أما 



٤٧١الأقاءالئاضعضساممنتي 

لأنهحقيقة؛ هذا بأس لا هذا حما، للث، نجعل وقالوا؛ يرصوثه، وذموا الحلوس، 
الناس.( juللإصلاح بحي للعاو أكل 

أنهوأرى مموا -يدا ممعت أنا لعب؟ أم الناس بين إصلاح هو هل الأول! 
٤٠)عرامه هذا عل يكوف أماس أي عل بالتاطل، ١^ أكل من  ٥٠)أو ( ٠ ٠)

ال؟ير

اوبايثملول الئو\ أصحاب فان للأمر، مممبل أحطا الذي الشخص وكوف 
،IJlajان الإئفتجد راصوف، وا.للأيين يمماموJ الذين الهمار وأصحاب جدا، 

اهثزعثه، ضوابط لها المسألة وهذه راض، وهو ماله كل ؤيذهن، بالمإر 
ذلك،عن الكف نجن، ولذّ، َلإا، ليس قاس قيانا اذل حم تبماكوق\ك 

كانإذا حى؟ بأي بمل ولكن العمل، هذا يعمل رويه من أنثئصحوا أيصا وعليكم 
بعضهمإن حتى ذللث،، بغثر الدعوة فلتكن للطعام، يدعوكم أن يريد هذا صاحبكم 

حى!عليك يقولوات أن أجل من الخطأ يتعمد 

••هصء(••

ادوثJ^كواءلإخيىنiزنا؟٩- 
JdiMعئدة ١^ أحد مثال: ظزم، هو هل الوغد؛الياء ١^١^ 

أييطلن، أي; ينعن،، مذ عل بالممسط تمومورز الإملامه، المصرض حدماُت، 
يقالسيارة الثال! سبيل عل نيا، يأق ئعثرْ القدم مذ فيطلبوف عندهم من ملمعة 

هذهيراء السلثؤ فقوم يالثسع.ثرة، فاق المحرضن، من ؛تع\رة امي سراءها٠ يريد لمن 
عنرايه غؤ الشخص أن لو التنبه، ثتحدذ أن بعد عمدا معه يعقدوذ ثم السيارة، 

س؛اُسايتحملها حاره فيها كان ؤإذا الثياره يييحوذ الأن هم الشراء، هذا 



لق1ءاتاسائذمح ٤٧٢

جائز؟هذا فهل ثرعيه، مئة عندهم وهم بالراء، الوعي* 

سرىألما خمساو( أعطك أنا الرحل! لهذا قال اتئك لوأن رأيك ما الخراب! 
حراما؟٥^١ أليس ألما، متتن يالمممسط تكون أن عل سيارة، جا 

وأناتريد التي الئيارة وانظر اذهن، يمول! فأن يالصإظ، مثاله هدا وكذلك 
منبدلا يعنى! مثاJها؟ أليست ممثطه، ألما بستتن وأبيعها ألما، بحمستن أمّرءبا 

ماتالحث عل إحواق— —يا والحيلة بالحيلة، يأتيه الشمس مثل صرثئا الربا يأق 
حدلعوبتن الحرام منسية بتن حمنث، لأنلث، بصراحة؛ مات المحث إتيان من أحيث 

تعال!مال ةزدْ، الثنت، عل تحيلوا الذين التهود حول، ولهذا عقل، العالتن رب 
^iyjr  0تاوقرة:ْا"[.شمزه ةتد

كلامفهذا ائيت، إذا هذا ظزم لا المك إن وقولهم! حرام، هذا أنول: 
يمئثهل الفلأية، الثثارة رد وقال! لذنك حاة الذي هذا وهل فيه، فالأة لا 

فالبتكرجع، بالمليون واحدا أن قدر ؤإذا يتصور، إليها؟! محاج وهو ير*يع أن 
يأسفالاسمان —وافه— لكن وشرائه، بسعه يثق لا هذا إن السوداء، بالمائمة تحسبه 
تفلهنأن وفى والخدنخ، بالحلمل اوبا عل تتجثأ يألم، الإسلأمة الأثة أن كثذا 
بعضهمقلوب آل،و4 يصرب أن ؤيخثى الئاثمة، الأمم ق لين، آوجلمع فتها 

ببعض•

والثق،الكتاب إل المزي وعترها المتاوى فقول! ثزعيه هيثة عندهم وكومم 
علميهماممه حث؛ ب اليهود اليهود، حيلة من أقرب حيله هذ"ْ أن ^؛-، ان إنكل 

ئمنه،ونأكل الودك يع ثم ودكا، فيصتر اشحم يدوب قالوا! فعلوا؟ ماذا الشحوم 
لناحث؛عروجل اطه إل اليهود، اطه ارهاثل :ا السي قال، ذللث، ومع أبعد، الحيله هذْ 



٤٧٢اأاقاءاثنيطرساما 

الواؤعهدا ولكن ؛، دمنهاارمأظوا باعوه م اذادوه~، ت —أي أخملوه ئحومها عليهم 
مالوا:لإومحاا« ^ ثن شنن ١)^ قؤاصيبممُ: الئن قول ممداى المؤلم 

لإسوذ.حيثعنه ش وهوارتكابنإ ؛، ررهمن؟«رماو: والقثارى؟ اليهود 
ا.الحيل،ار بأش الب همارم قتشحلوا اليهود، ارد١كب ما رييوا ررلأ قال* 

••)محصؤ(••

هثانج«اهؤاميغضاماي:-  ١٠
بعضلوجود كمتدئ معهم والدُاد_ا القلميغ حماعة ل رائك ما الئؤالت 

الخْلآ؟

فهدامحديب؛١^١^،الناس، هداية تاث؛رل الجاعة لهدم ليس قال• من الخواب: 
منكم الناس، هداية ق تأيتواعظي؛! لها أن والواقع يالواغ، يكديب هدا كلأملئ، 

١^ص آلا أحد، وكثة لا ثيء هدا وو؟ك كاي نن وكم ثنمحا، صان فامز 
ا:الشاعرر قال كإ معروف وهدا سيئات، تكون الختان فان معينا؛ موقما منهم 

ومحنمحاصبدياثاو;اومحالئضاضلإبى^ 
يكزنمعصته من ما فاجر، فاسق أحن ابن له كان أنه شخص حدثتي 

اوجل،هذا فمدنا الأيام من يوم ق يقول• الملكة، نى الوجه، مظلم اريتكيها، إلا 

(.١٥٨١رنم)الخمر، بح تحريم باب الماقاة، كتاب • مسلم أحرجه ا )١ 
؟(،TYn)(،رقم إسرابل، بمي ص ذكر ما باب الأساء، أحاديث، محاب الخاري: أخرجه )٢( 

(.٢٦٦٩رقم)والتماري، اليهود سن اناع باب العلم، كتاب ومسلم• 
التسترل، كثثر ابن اساك وجود ٢(■ )ص:؛ الخيل وإ؛طال، الخلع ي جزء ل بطة ابن أحرجه )٣، 

/\(xy^T

١(.٢ الناقص)ص:آ الإuم ديوان )٤( 



_llu_luUL^ ٤٧٤

واريطممجون سائق أش افن ص فقلنات تقريبا، أقل أو أكثر أو أشهر حمته وص 
فل،الباب بمؤغ برجل إذا العفي، وصلاة الظهر صلاة ين ما مدة بعد ؤيقول• 

ابنأنا ق\د.' أتت؟ من سألته; الوجه، ثئ ملتح مطؤع برجل فإذا الباب، فتحنا 
الست،،وعزف الست،، حجر الأن للث، أعد أن يريدق لو قال؛ يحرمه، ولم أحتالث،، 

،^;،!٥١الست، ق المرش وأنولغ التبت،، وحمامايت، 
وافه،هال،: الخال،؟ هدا إل صزث، أن إل حزللخ، الذي U وه1لا: فادخل، 

حصل؟الذي ما هال،: حصل، ما بعد إلا محالوئ، أي ولا الدنيا عزمت، ما إي الحقيمه 
المسجد،ق معنا الحل وقالوا: ي، وايصلوا التلغ حماعه من إحوة جاءي قال• 

وتنشط،ويثئل ا-لإام إل اذم، قالوال: ثم ففحلتإ، القرآل، الدكزوامحئع اسئع 
وخدمه،ؤإيثار، وصلأ0، قرآن، وقراءة ئنسح، معهم: فحرجتا محنا، احلج وقالوا• 

ومثحانمعهم، فمثست، يقول: عالمنا؟ غير احن عالم ف هذا هل وقلحا• تعجبتا 
هذامن ممزة وقصص اطه، وهداي هلي اسناز الدنيا، ق أنني الأن عرفت، الأ4ا 

بالع.تاثز فلهم منه، النؤعأوالهريس، 
مسألتان:فيهم هم لكن 

علم،عندهم ١^١^منهم يكوذ قد عل؛؛، عندهم ليس الخهل، ١^: المسأله 
بم؛.عندئم ليل غاليم لكن 

الئعودية،البلاد حارغ البين القوم ل البلع مى يذكر ما الئاية• المسألة 
تلك،،الأمكنة إل يهبوا المصيم أهل من أناس يوحد لأنه ململم؛ عثر هزا أن عل 

يصلئم منة، تلمعون له منهم ياي الرجل كاف بل شيئاا رأينا ما وافه ؤيقولون• 
كببمروهو الليل، ثلثا إل خطن، العشاء صلاة ويعد الحشاء، إل وعءط_ا المغرين، 



٤٧٥الإماءاثضطرساممن؛ق 

أنناعرف ولعأ عليه، مئئما اتسا انتهى وليا ينتمي، ما فيه ليس كلامه وكل الن، 
أنتمعليكم والواحب الحي، إلا ريي ما نحن الحقيمه وقاوت جلس، السعودية من 

عته.بلغونا ثيء، أي عئا سمعتم إذا السعودية عناء يا 
ؤإرجاعها،اكلونم،، إصلاح ق بالعا ثأيترا لهم أن شك لا الحإعه أن فالحاصل 

علم•إل بماجول ولكنهم 
*•هصى••

رض«اى:

قلنقل أيصا ورذ مئه ررلنب البخاري• صحح ق ينا لحل• السؤال،ت 
ابالخلق؟ الرحمة وصف عن فأشكل رحمةا؛ مئه لحلى الأو4 ررإل )البحاري(ت 

محلومة،عر فهده اه، وصم، هي رحمة شسينت عل دْلليى الرحمه الحوا'٠اات 
تعلمفهذْ محلوقة أحرى ورخه بمدد، محصورة ولست، اض إلا كئهها بملم لا وهذه 

أرحمرمحي ارانت، للجؤ؛ ثازلئوةت\ك اش قول ذلائ،ت ؤمن نحش، يل• وكلءللث، ياثارها، 
الرحمات-؛ذم فالمقصود الق، صفاُتح من صمه لسن، الحنة أن مع ، أناءا؛ من يلث، 

الدنياق رحمه عيجقل فألمي الخلق، عل تا3قوعاقأ اش يلقيها محلوقه رحمايئ، المثة: 

التوبة،كتاب ثنلم• (، ٦٤٦٩رقم)الخوف، مع الرجاء باب الرقاق، كتاب البخاري؛ أحرجه )١( 
(.٢٧٥٣رقم)غضبه، مبقنت، وأما تعال الله رحمة صعة ق باب 

(٢٧٥٢رقم)غضبه، سفن، وأما تعال اممه رحمة سعة ل باب التوبة، كتاب سلم؛ أحرجه )٢( 
سلم؛(، ٠٤٨٥ ) رقم ه، ثزيزثتيد قوبي• ثاب القرآن، ضر كتاب البخاري؛ أحرجه )٣( 

(.٢٨٤)٦ رقم الجبارون، يدحلها النار باب وأهلها، نعيمها وصفة الجنة كتاب 





٤٧٧اساءاثنيءضساستي 

عندثائا بماتو؛ أن عله يجن فها بمدة، الخوئ خم إذا اش: الوضع 
الإملائي•بلي•؛ وعن نيي 

بخنقوامحها كلمه)الأمام(، -واصط اثفزة إذا الثاك: الوضع 
أنبحب الإمام اُستمرْ فإذا الإملائي، الخنس يقود إمام من بد لا إدن ير~ 
تنصهلأن يجرجوا؛ أن محب للجهاد، ا-؛محوا الباليت لأهل يقول، فمثلا ترغ، 

،.iJUJbيقوموا أن عليهم وجب لهؤلاء الخْلاب وجه ولنا ، ^٠٤الأمور ولاة 
هذاامتمأل من ينلم الرجل هدا يكول بأف إليه احيج إذا الراح• اقلومع 

يباشر•أن عليه بمثير1، لهنا يعلمه، لا وغثي؛ السلاح من الؤع 
الجهادثم عم، نرض الجهاد يكون لا الأربمة الواضع هذه بمر غق 

يقودإمام من بد فلا عصابات، لكان ؤإلأ إمام؛ راية من له بد لا إحواق— ا ي— 
لهمض لا إن، رو غم من بابهاد فاثوا الذين يجد ولذلك، الإنلامثة، الأئ 
•بينهم النرلغ صار انتصار لهم ئدز bذا محالون رمحا بل حال، 

إلحاجة ق الأن ثحن نا، أنفجهاد عل يعيتا أن افه نسأل حال، كل معل 
يمتاجوهذا .تناذن0، والقلوب مثصزه، والخوايح مريصة، فالقلوب القس، جهاد 

ثى؛•كل نل جهاد إل 

وأئوب،أنث،، إلا ي ألا أشهد وّممك، نوا اللهأ نبمانلخ، 
الهُ.شاة إذ ؤإلإشعارم إليكه، 
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اقإءاثرهءفوسس
يى—ه— 

وأصحالأ،آته وعل محمد، سنا عل وسلم الله وصل العالمتن، وب هلب الحمد 
بمد:أما الدين، ^٠٢ إل باحان سمهم ومذ 

\0بالنىنمش)كاء مك،مبماوإنْناشاءات محداصاللثاء 
شهربذ والهفروف التابع م الخميس وهذا خمثس، يوم كل محم الإى المفتوح(، 

١يم(.٤ ٢ عام)٠ الأول حمادى 
ساسم(4وواج؛اذحاسا

الدراميالعام فهدا الدرامي، العام هذا به نفتح أف يتبعي بإ اللثاء هذا نفتتح 
الئليا،الدراسات إل الابمدابة الشة من الدرامية، الأءل الناس فيه ستقل 
بطلبهاذ الإنسوي بأن عغئجل ف، الئة إخلاص أولا؛ ئو به استماله والدي 

ع،؛ْل!ممال فيه، ورعن، بالعلم، امز اممه لأف أمرْ؛ وامتثال عغجل اف رصواف للمعلم 
أف،جئ ميئْل: اف4 ودال [ ١٩]سمو: وآسنئغنإدمث-ه أثث ءأرأمملآالتهإث" ةؤ 

الثيءعل والتحريفى [، ١١]الجائلة:در٢ءنته أيثر أومأ مأفيُا ينلإ' ءامؤا ٢^•؛^ 
والحمل.بالعلم قامٍى الإنلامثة الريخه هذْ أف ملث، ولا الأمربه، يستلزم 

ساسم(واّهادشسلاض:

شحادهوةأواق)ممال مبيله، ق للمجهاد معادلا العلم ستحاثثوبماق افه وجعل 
لثنممهوأخئن ينَلإ، ثل صقآثه،ijV ينفتوأ ألمفيننن ُؤوماكاث> 





وقاءاتاكابا1سءح ٤٨٠

J|_bاقل أنئية 

مؤولأول فهو العلم، مذ علمه بإ متحليا العلم طالب يكوف أف ثانيات 
»واكنآئM' افي مال ء عوك، bثا لك، إما العلم لأن علمه؛ تطيق عن 

سىكأؤه((ره.

به،عملت إذ للأ، إما هو بل علتالخ،، ولا ،، iUلا ومط، ميء هناك وليس 
ظب،علم-نحثاملتخح،إثاأذ

به.تداغ للثح يكوذ أن ؤإما صدرك، إل تصوبه عليلئاأن يكوذ 
عاملأول ؟5ول أذ الدين مسائل من ثقا علم إدا العلم طالب عل فيجب 

لةافه بارك بعلمه عيل إدا الإنسان ولأن اجثنبه؛ ميا كان ؤإذ يعله، أمرا كاف فإذ به، 
سكارادحن أثندؤأ عكتجل• مال كنا منه، وزاده عليه، وحفظه لعمل، ال 

به،الناس ؤثى بعلمه عيل إدا الؤلم طاييإ ولأن تم»دتمااآ؛ مويهزه ؤءاثنهم 
وهعاله.نماله ق للمسلم؛ن أسوة وصار 

الذينأكثر وما قوله، من أكؤ قعله ل بالعالم يمدون الذين أكثر وما 
ثداكاذ ي يقولون: فإمم عأك<، ه لا زأنْ إذا وأكثز أكثز الثالم بجدون 

يه.ينمل نس هواول لكان العلم ل صادما 

اممهؤيتفع علمالث،، ق للئ، اممه يارك حتى علمث،؛ بجا بالعمل ~أحي~ فعليلئ، 
ُلث،أكو.

(.٢٢٣وقم)الوضوء، محل باب الهلهارة، محاب ئنيم: أحرجه 



٤٨١اىق1ءاثرثعقرساما 

ساسءإفىاض:
افهيدعوإل أذ يجب بل بعلمه، تعال الثب يدعوإل أل العلم لطالب ؤينيغي 

وثدعوتيه، ميثاداأف عيك ممدأحد علتا، علمك إذا ^عاق ال؛ه لأف بعلمه؛ تعال 
ولاهن لقدةد> آلكثب وزأ أؤ؛؛ بمكق آس لْد ؤتالأ تعال؛ اممه مال، يه، افه إل 

الكتابلأن منه؛ حيٌ كتابه بعلمه يدعوالناس لا ورحل ءمران:لإخا[، ]1ل 
نافع.غيث حمم فإنه يدعو؛ لا الذي هدا وأثا المنتمل، ل يه ستقع قد 

عررربثعوا .I التج؛، لقول يبلعه؛ أف عمحا اممه آتاْ مذ كل عل يالواجسا 
ولنآية،<ره.

معلموتيمنتها، المسألة علمش مش بل الاجتهاد، حد إل وصلت ما أنا مل فلا 
وانتفع،شخصا علمث، إذا فإنلث، نمنلث،؛ محقر ولا إياها، وبلعهم إياها، الناس 
الخيركفاعله.عل فالدال أحورهم، مثل للث، صار هوآحروانتخ، وعلم 

وهويدعو الناس بنص لأف العلم؛ مذ التثست، يجب ا-لخال هذا ولكنِفي 
يظنأدهعالم،ولسبابم

تتطيعملكة عندك كاف إدا ؤإما به، سق عالم من إما سث،؛ أف يالزاحب 
فافعل.اتكت>ّ_ا، من ائل الممهم أف 

3،المجايس، ق منابة، كل ق علمص ثثر عل هرص أل العلم لطالب، ؤيبغي 
علمهينشر أف الهم والرسائل، ا٤هلؤيارت، ق والمجلات، الصحف ق المجتمعات، 

التاجرحثر من أمحصل حيره وصار كثيرا، حيرا كثث، دلك، معل ا)ياأ\ امتطلمع؛ ما 
الماوليوماتالمن;معُهؤتدل الذى 

(•٣٤رقم)١٦ إسرائيل، بتي عن ذكر ما باب، الأنبياء، أحاديث، كتاب، الخاري• حرجه أا 



لقإءاتاال؛ابالسوح ٤٨٢

ثلكإ بل بدله، ق ينقص ولا وتانه، ثئرْ ق مؤويه له ليت والعلم 
والعلم:

ثددثا*كما يه إذ وينقص ه منالإماق لأ5ئنة يزيد 
أن4يةسثاسماأ

والسائلوالضوابهل، القواعد حصوصا علنه، ما مد أو العلم ؤينبغي 
يدركهاقريبة ليت نادرة أله مان الإئيستحضر ما محكثثرا ثفوثه، لئلا النادرة؛ 

أنساها،لا افه ثاء إذ هذْ ؤيقول،: حففله، عل يعتمد نم نائل، بأدنى ان الإئ
مريعا.ها ا فين

لدياكيول حش الضوابط؛ أو القواعد، أو النادرة، حصوصا المائل، مميد 
وقيل:الحلميالكتايةا،، رامحيدوا قيل: وقد رصيد، 

الذاضؤنمحودكّايناو ئمنة الفائوالأا:
_ابجمبجطافزنيثهدمنايادةأئنجيدماو1 

أه«اةاحأرامائشاأ

إداالأب، فإل الأب؛ منزلة ق يجعله وأذ معلنه، مجرم أذ العلم لهنالب ؤينبغي 
العلمفاحرم والحمل، الإبجان بؤ يقوم محا يغذيك ؛هذا البدن، به يقوم محا يغذيلث، كاف 

أممتلاميذه من نأى إدا العلم لأن الإنتاج؛ إل يودي العلم واحترام الستهلاع، مدر 
بالعكس،الأم كاذ إدا لكن لماهم، تعليمه وق إنتاجه، ق وزاد احرمهم، يجترمونه 
مجرمهم،يجرمونهلب لا انم تلاميذه من الأستاذ رأى إدا انه بمعنى الأمر، انعكس 

لقابلهم,كار0 وهو يعلئهم كان بل منفحتهم، عل عزصن ولز 



٤٨٢األقاءاث|دثا،شسام، 

لأفعليه؛ رد التلاميد أمام مم فلا حهلاْ، وسمئش أ-خءلا، ؤإذا \ئتت؛.( فاحرم 
منه،يممعوا نإ المعلم انتقموا إذا والهللأب المعلم، انتقاص ؤيوحب لأي، عر هدا 
لةولى حدوء، ئكلممه ثم الدرس، مكان من يمج حتى ثركه أو ُإمتكانلن، بل 
الوصولْى يد هلا التفاهم حصل فإذا المخهلئ، أنم، تكون فقد الخهلأ، من رأيته ما 

هزههدا التالية، المقابلة ق حهلئه عن الأستاذ رجع فإذا النية، حنن مع الحق إل 
تعلقا،لا إشكالا، وثوري يقوم، أف العير لك فحينئذ يرحع، لم نإف الهللوب،، 

 Iإشكالا،ثوري لكن مثلا، أحهلاتاا أستاذ! يا تقول! له، معلم كايلن، مم لا بمعنى
احتراممع الءللود_، الوجه عل الأم يتم حتى وكدا؛ كذا هائل يال، لو فتقول! 
المعلم.

يعاالعمل يزرينا واف وبركه، حم عام هذا عامنا يبعل أف تعال اممه أمأل، 
هدير.ثيء كل عل إثه والمتابعة، الإحلاص خ علمنا 



لق1ءاتالاباممتوح ٤٨٤

الأسام

اثطاعة:والأنييص ممنلاضل خ - ١ 
يعلهاإدا الطاعات من نوعا هناك أف س اش عن أدلة جاءت الئؤالت 

جيوالئنزة، ب؛وا ®يابموا مثل• والآحرة، الدثا ل، علتها يؤجر الإنسان 
كيلك!؛، ءر ماو من ررماممحترصدقه آمبمات وكيلك ا، والدئوباار المم ينفيان 

زحمن«رآ؛.محليصل أثرة، ؤ، لك يئسأ أن ررقؤ، ذ له يبمط أذ نره ارمي 
قيؤجر عمئْ، ويطول مال، ؟قم لكي الطاعة هده ئعل إدا الإئنان فهل 

الاحرة؟

فيهاجاءت — طب —والحمد الإملاث الشريعة مهم، سؤال هدا نعم الحوا'ؤ-جت 
يثجع4،ما إل واحتياجه العيد، نقص علم تعال اطه لأل ودنيوية؛ ديتية حوافر 
ثوايحفيها يدكئ الصالحه الأمال فجاءت يزدعه، ما إل واحتياجه العبد ونقص 

كإوالأجنة، الدسا ق لهدا محتاج الرء لأن للمرء؛ تشجيعا الدنيا، وثوايب، الأجرة، 
آ'لآجئآوؤ، -تكة؟  ١١٥^ق -؛؛؛؛ ١٠ربكآ يزو من ومنير ؤ عيججل• اف مال 

أإثام،هثرُع يآقث تناَكلوأ تجّيب لهن أولنيلئ، ألنارعياب ^١ -تئلأ 

انيوالن(، ٨١)٠ رنم والعمرة، الخج ثواب ل جاء ما باب ا-ني، كتاب الرمذي؛ أحرجه )١( 
(.٠٢٦١٠ ) رقم والعمرة، الحج ُ؛ن ا،لتابعة باب والعمرة، الخج مناسك، كتاب 

٢(. ٥٨٨)رنم العفووالتواضع، استحباب باب والاداب، والصلة الر كتاب مسلم• أحرجه  ٢٢)
كتابومنّلمت ٢(، ٠ )^١٦ رقم الرزق، ل السعل أحب، من باب البيؤع، كتاب اJخارىت أحرجه )٠١( 

(.٢٥ ٥٧)رقم قطيعتها، وتحريم الرحم صلة باب والاداب، الروالصلة 



٤٨٥ا}،ةاءاثثضساص؛ا 

منعليه ويب ما ملاحظا الصائح العمل يعمل اف الإسان عل حرج ثلأ 
اف^^٥ ما شيئا العيد ينقصن هذا لوكاف لأنه شيئا؛ أحره ينقص ولا الدنيا، ثوايح 

يألحدير الطاعات من لالةالب عتحل ما ثم الحوافز، ياب، من هذه لكن ورسوله، 
واشزيرات؛الحدود حاءت السواهي، بالعكس كذلك عليها، الإنسان يشع»ع 

مىؤيهلزد حلية، مئة عئلد أذ للبكر حده فالزنا الحد، فيه ع، الناس حتى 
يرجم.أف الثيب وق تنة، لمدة البلد 

هن0بمثل إلا الزنا عن يريع ولا إيان، صعق عنده ؟كون ربإ الإنسان 
غزواته;بعض ق يقول كاف اللمي. إل حك، المع' جكمؤ من فهدم العقو؛ايت،، 

وغرها.ؤتياب صلاح من معه ما أي! ، نسليه١١ قله محتيلأ نتل 'رمن 
••ؤصق(••

امحهىم.ماضأ٢" 

مركزهئ الأرض أف يكزن المدارس ق تل.رس التي الحغرافيا مادة السؤال! 
المزآن؟ق هومزحود لعا مواش هدا فهل حولها، تدور والشمس الكون، 

علميها،تدور والشمس المركز، هي الأرض أف القزآن، ق الذي هذا الحواب! 
داشآدانعر(َقفه1ر ؤأوو طنت ءؤزرىآش1فإدا قا3قؤن\ق; الاJا، قول والدليل; 

إلوالعروب الهللؤغ افه فآصافح تالكهف:؟اآ ألؤّثاؤ،ه داث شنمز عزت ؤإدا 
والمنهي.التزاور إليها وأصاف الشمس، 

سلم؛٣(،  ١٤٢رنم)الأصلاب، محس لم من باب الخمس، فرض كتاب الخاريت خرجه أ١ 
(.١٧٥١رقم)القتل، سلب القاتل استحقاق باب والبر، الخهاد كتاب 



٤٨٦

سرامرصههمىِئزئذه ن\ه1و ؤ ظ: اشُ نو\و 
أذعؤا ونحب الأزقس، حول تدور اش هئ الشمس أف \ذز°لإأ فظاهر [ ٣٨]يس: 
منبحلقه  ٣١وهو عيجثل الحالق هو بزا يتكلم الذي لأف ،هر؛ ١٥١١مدا نأخذ 
اشهي الأرض أف العصرuن هول إل ونلجأ هذا، لكدب أف يئكى ولا عإرْ، 
هوهدا أف شثا علتا علننا إدا إلا والنهار! القل اختلاف يكون وبدووابجا تدور، 

قولهم،محرد أما الواسر، هدا يوافق ما إل ظاهرها عن الآيات، نؤول فحيتثد الواير، 
والشصالمركز، هي الأرض ونقول: الحالق، ءغ؛جل اممب بقول قولهم يقابل فإنا 

هوالموجودِفيهدا وليل حولها، تدور والنجوم حولها، يدور والقمر حولها، تدور 
وبدورابجاتدور، اش هي الأرض أف عنهم فالمعروف المتأخرين، ^ ٣١كب 

امنابا ، ILVعلماه مح،ومحظامحظابجإذا اختلاف يكون 
اللميإف حس إنسان، أي لكلام والقنة القرآن ظاهر يخالف أف يمكن لا لأيه علمينا؛ 
ززنولث ٥١قال: ممم،؟ا(، أنن ض الثمس: >بت وقد ذئ لأي ال ق. 

ألؤيوشك، لها، قثودل محق؛jy_، سجد حس يدم، راهإم،ا قال: أعلم، 
جئت،ا<رحبم، مى ارجعي لها؛ بمال، لها ئلأيودف وئنتأذل منها، محلابمبل ثنجد، 

ثيعبالما قعا تدم،، انيئ وهي تغيم-،، اتح، هي، الشمس بأن صرح وهذا 
هذا؟

حلان،عل عقيدى، وكانت، اممه، يدي بئ واقم، ان والإئالقيامة يوم كاف إدا 
ليسهذا وفلان، فلأن قول افه؟ عند حجته قعا ذللث،، 

ومنلم؛٣(، ١ )٩٩ رقم بحساف، والقمر الشمس صفة باب الخلق، بدء كتاب اليخاري• أحرجه ، ١ ' 
(.١٥٩)رقم الإيعاز، فيه يقبل لا الذي الرس بيان باب الإمحان، ثناب 
























































































































































































































