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سمئ
محمد،نبينا والمرطتن• الأنبياء اشرف على والسلام وانميلأة اوواااأن، رب دأ4 الحمد 

بعد:أما أجممبمن، وصحيه آله وعلى 

بنعيدالله الوالد الشيخ سماحة وفاة بعد الخيرية جبرين ابن مؤس،سة إن فحيث 
علىورقه من وححيلت العلمي، تراثه نشر مهمة حملت الله رحمه ااجبرJن عبدالرحمن 

وعيرها.كتب من تراثه لنسر الحميري الحق 

علىعملت حيث الله؛ رحمه الشيخ وفاة منذ ذلك حهلوات.ق بعدة الؤسسة قامت وقد 
الشهخكتيه ما وجمع وسرونها٠ وترتيبها وفهرستها ونميميتها والرئية الصوتية الواد جمع 

الورقيةالنتجات من عدد مقت لإحراجها وذلك وفتاوى؛ ورسائل كتب من أملاه أو يده بضل 
وعيرها*والصوتية والإلكترونية 

منعدد على الؤسمة احتيار وجع الله رحمه الشيخ كتب بعهش بتشر لكيجيل حطوة ؤيت 
اختياروكان وغيرهم، الله رحمه الشيخ تلاميد من العلم طلاب بعمى عليها عمل التي الكتب 
الجملة.متقئا.٥٠ فيه العمل وكؤن الكتاب، أهمية وهما: لسبببمن: الكتب هذه 

بهاعتنى والذي الطبية(، السائل ة الشرعية رالفتاوى كتاب الكتب هذه من وكان 
أنالله فتدعو ارسثر'يا؛ عيدالرحمن بن رابراهيم الشيخ سائما وطبعه 

جهد"من بدل ما على خيرا ؤيجريه يثيبه 

رحمهالشيخ لرسالة واكمالأ القارئ، نفع مقت رغبة طباعته إعادة سمى.فت إذ والوسسة 
فيه.سعى ومن ومحققه لؤافه العلم هذا ستمرأجر أن وأملا_فن الشرعي، نشرالعلم فن الله- 

الجراءحير يجرى وأن الكريم، لوجهه خالصا الهمل هذا يجعل أن ئعالى الله نسال 
مجيب.سميع إنه جناته، فسيح سكنهم وأن الله، رحمهم ومشايخه الؤلذسا الشيخ سماحة 
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حأمالطيية اثل المهي الشرعية الفتاوى 

اثهعتنىمقدمة 

أفضلعالي والسلام والصلاة الرحٍم، الرحمن العاين، رب لله الحمد 
وصحبهاله وعلى الله عبد بن محمد العاين رب رمول أجمعين حلمه 

الدين-يوم إلى نهجه على ّار وس أجمعتن 
يعيثأما 

عيدارحمنبن عبدالله الدكتور العلامجة الشيح ثيختا فتاوى فهده 
أنبمد جمعتها والهلسب، الرص يهم ما وكل الطب مجال في الخيرين 

المسلمون.بها ينتفع أن م منه رغة بذلك، خيرا الله جرام الشيخ لي جاز 
الدعوةمجلة م نشرما سق الفتاوى محدْ بمص أن ويلاحفل 

الشيخًلريق عن جمعتها وقد ينشر، لم وأكّرءا الأميوعية الإسلامية 

اطلعمن وكل والمستغتي، اكي بها يشع أن وعلا جل الله ةأ--ال 
حالصاالعمل يجعل وان والثواب، الأجر الجميع يحرم لا وان عليها، 
آلهوعلى محمد تبينا على الله وصلى الدين يوم به يطع وآن الكرك( لوجهه 

وملم.وصحبه 

١^١^^^محا حمم، 
'آاتيرسه؛محس





^٠٠ائطيية ائل المفي الشرعية الصاوي 

سياحةاضخات،لا،ةتقديم 

اسوحيه اسر^ صدايرحيى ن ب د

وبعيثوصحبه، وآله محمد، عل وملم افه وصل وحده، فه الحمد 

أسئلةالثثري عدالرحمن بن عدالعزيز بن إبراهم الأخ إل رفع فقد 
ا،لرصى،وأحكام والأمراض، والعلاج، بااطسا، يتعلق! أكثرها متنوعة، 

بحبعليه أحبت، وقل منه، يقرب أو يدللئ، يتصل وما إليه، محتاحون وما 

الوقتا.له اسع وما هلهرل، ما 

ذللثا،يعد عل وعرصها وكتبها، الذكور إبراهيم الأجوبة حقق وقد 
احتاجمن يه اطه يضر أن رجاء ونشرها، بهلبعها له وأذنت، وصححتها، 

الموفق،وافه الشثري، إبراهيم الأخ بإشراف طحها من لدى مانعر فلا إليها؛ 
وملم.وصحبه وآله محمد، عؤر اطه وصل، 

ابمدينهمداش بن همدالرحمن بن همداش 



المدبمممحس
تمه

نلآبمتمء£مأسمحانيراوءفوإسمك?؛عخيرواص؛م'لرف'ا 
ضحض\:سجب

ا,َمح،مرهءثَاذنعدهميىوضسضا)أِبز أمبيمحّئ -طط 
وافمح،لملأآُصاسد^سم،ضبسِأ 

أتِتآريج

سئمحمح،



٠اس،ة المسالل د، الشءمة الفتا«ء، 
تتع..

اكلمةااه|ماتل قس |وشرءبة اكناوس 

وجوبسقط وعل والماء؟ الرجال عر واجما الجعت محرم المل *ل •سا؛ 
أجره؟ك ويكب الرمحض، عن انمل 

وإزالةوالثوب الدن نفل1زة لأجل للجمعة الغل ثمرعية أن اعلم • ج0 
عنالصحيجتن وم ادم وبتو اللاثكة منه مماذى الذي والنذر الوسخ 
قانونالعوالي وس منازلهم مجن الخمعة ينتابون الناس اكان ت نالت عاممة 

صلىالنم فأتى الريح، مجتهم نخرج والرق المار مهم الماء في 
عاليهالله مالي النيئ فقال عندي، وهو منهم ان إنوّلم عليه الله 

فيالحكمة أن على دليل فميه مذا،• ليومكم تْلهرتم أُكم لو وّلم• 
االصالين،يؤذي الذي الوسخ وإزالة ااتفلافة حصول الخمعة غل شرعية 

مرةالاغتسال يلزم فلا باغتسال عهد حديث نفليغا الصالي كان فمتى 
أماخاصا، غسلا للجمعة فيضل الأمر بمثل أن الأولى كان وإن اخرى 

مجنلكن نغتسل، أن إلى حاجة فلا الرجال مججتمع تحضر لا ئنها المرأة 
غلفي كذلك وينال وغيرها، الجمعة في ذلك لها يثرع الطاقة باب 

لحرمةمرهم أو ءولأء من واغتسل احتسب ومن ونحوم• الرص 
أعلم.والله الاحتساب أجر فاله الجمعة 

 :Y_. بهيذمب أن يلزمه عل المدرسة، إلى يوم كل يلعب ساق ابن لديه رجل



اتحلييةالمسائل في الشرعية الفتاوى جءٌّ 

مرات؟اسر رق وءمرْ رفت؟ كل السجد إلى 

والحركةالخلوص ويملح الدرس ويفهم يدري الاثن مدا كان إذا ؛ جه 
واستطاعللوجوب المرة السن باغ إذا تلزمه الخماعة •ع الصلاة ئ)، 

إلىمعه به يذهب أن والده فعلى الصلاة، يودي كيف وعرف الهلهارة 
تعليمهيلزم لكن الجماعة عليه نجج، فلا التكليف صن نل أما السجد، 

تقذلك، حول يقال ومجا والملهارة الصلاة أحكام والقول بالقعل 
سإلى واحتاج والخروج الدخول قي وتكلف المسجد إلى الحضور عليه 

أعلم.والله كالريصن، الجماعة صلاة عنه صقملت ويجلمه ويقيمه يحمله 
 ٠_ •x يخلفالخكم ومل لضلأة. غسلها بمم الضدكف إلى يدم •مطوعة رجل

الركة؟إلى رجله امملوعق كانت إذا 

عرفنقد الغسل منتهى وحدد والرجلتن اليدين بغل الله أمر حيث •' ج0 
الأعضاءغسل عنها التي الْلهارة بتمام إلا تصح لا الصلاة أن ذلك مجن 

أوالذراع كبعض المفروض من صيء بقى فان المقهلؤع وأما المذكورة، 
الفقهاءذكر فقد شيء الفروض ص محهم، لم وإن بقي ما همل لزم القدم 

عليهيصدق حتى الوجود الساق رأس أو الوجود العضد رأص يغل أنه 
والرجاين•اليدين سى همل أله 

لوجودماعات ثلاث كل ال١ء بغرب الأطاء نصحه مجن بموم كف ءس؛•• 
ذلك.ومجاكفارة الكلى؟ م مرض 

الأمراضهذه في يالتخصص ومجعروفتن مجسلمتن الأطياء كان إذا ^ ج0 
حثنكل في الشرب إلى بحاحة وأنه يضره الصيام أن جميعا وقرروا 

قويفان مجكيط يوم كل عن إطعام مي التي الفدية عليه ^ن يقدرونه، 
حتىعنه سقط وإلا القضاء لزمجه كالشتاء الزمان بعض في الصيام على 



حأمالطيية المسائل في الشرعية الفتاوى 

وليسالصلاة لأداء للوضوء الاو،اب ولاستيع المرير على محوم »ريض ه: س٠ 
)اّمحداد(الخائط عر محييه يضرب أن له يجوز فهل محها ميمم م )تربة( للمحه 

لا؟أم 
يتيممحتى كيس أو مث طتراب؛ي إحضار أهله من يهللب أن عليه .' ج0 

فانعليه، يقدر مجا يفعل أن فله التشفي أهل ذلك مجن مجنع ^ن مجته، 
عجز^ن البلاط، أرض مجن وتيمم ذللث فعل البلاط إر النزول امتهياع 

حديثفي ذللث ويدخل عليه، هو الذي الفراش أو الخاثط مجن التيمم فله 
اصتهلعتم.مجا *نه فاتوا بامجر أمجرتكم إذا 
توفرمع أمغاّا على للكشف الطيب إر تذهب أن للمرأة يجوز مل •ساُ؛ 

هووما الوجه؟ كشف الأميان على الكشف على بمرتب حمث ^؛؛،٠، 
وجود•ع الرجأل للاطاء الذهاب في بمساهلن اللاتي للعساء توجيهكم 
الطبيبان؟

اللاتيالماء توفر مجع الرجال الأطباء إر تذهب أن للمرأة يرخص لا ; ج0 
علىيترتب لأنه محرم، معها كان ولو حتى الهللوب بالكشف يقمن 

وليسالمفلر، هذا له يحق لا أ-بمبي مجن والوجه الخد في المثلر الكشف 
يسوغولا الْللوب، الهلب في الخصصات المساء لوجود ضرورة هناك 

ونحوالمعرفة في شهرته أو ُه ثقتها أو العمل في الرجل حذق الذهاب لها 
^نضرورة هناك وكان العلاج هذا يحسن اء نيوجد لم إذا أمجا ذللث، 

بقدرالرجال عند الكشف لها محاح فهناللث انحفلورات ت؛يح الضرورات 
أعلم.والله مجحرم وجود ومع الحاجة 

فيأخطووا ولكنهم المرضى لأحد جراح؛ة عملة إجراء ر الأطاء اجتهد •_U؛ 



الطبيةانمسام في الشرعية الفتاوى حام 

تج\ْويلزمهم علهم يجب •اذا الأن يسألون وعم الريض فمات الاجهاد عذا 
ذلك؟كفارة الخطأوها عذا 

العلاجهدا م وتخصصا الإصابة مجرب حاذقا الخلسب كان إذا ! ج0 
نيذللث ورتع يفرط ولم يتعد ولم كانماد فأجراها العمليات، وهده 
فقدأو محلل أو موت ذلك آثار مجن فحصل يحرفه الذي النامب الرمجن 
يكنلم إذا أما كفارة، عليه وليس يضمن لا عيب أو حامة 

فعلأو الحاجة فوق تعدى أو كتجربة العملية هدْ وجعل تخصصا 
منيكون الذي ارض امتداد أوفي العملية مع بماب لا زمجن في ذللث 

داودأبو رواه الذي ١^>^، وفيه يضمن، فانه عيب أو موت العملية اثار 
تْلببومن مرفوعا؛ عمرو ين عبدالله عن وصححه والحاكم والنسائي 

ضامن،.فإنه طب يعلم«نه ولم 

إلاقوة ولا حول )لا الخوتلة محن بالإكثار الرض الزائرين بمْر، يوص •_A؛ 
سفيء فيها ورد وعل الكلمة هذه أعمية فهيككم س محرف أن لعا فهل بالله( 

المة؟

علىأدلك ءألأ مجومى: لأبي تال وملم عليه الله صلى أنه ورد نعم : ج0 
بالله((،إلا نوة ولا حول لا قل: تال: بلى، قلت الحنة؟ كرز مجن كنر 

»ألأله: قال وملم عليه الله صلى النثي أن معد بن فيس وعن عليه- متقن، 
إلاقوة ولا حول لا قال: بلى، قلت الجة؟ أبواب مجن باب على أدلك 

صلىالله رصول قال قال: هريرة أبي وعن وأحمد. الترمذي رواْ باللهأ، 
كزمجن فإنها بالله إلا قوة ولا حول لا فول من ءأكثروا ت وملم عليه الله 

مجننجا ولا بالله إلا قوة ولا حول ءلأ قال: فمن مجكحول: قال الحة،، 
رواهالفقر،، أدناها الضر من بابا بين عنه الله كشف إليه، إلا الله 



١٣ ٦٤الطبية اسانل ض اثشرعا الفت،يى 
فيعمر حديث م ملم صحيح وني وصححه، والحاكم الترمذي 

إلانوة ولا حول لا تال الصلاة عالي حي تال ءوإذا تال: الإمام متابعة 
إربالله... إلا نوة ولا حول لا قال: الفلاح على حي تال: ؤإذا بالله 

بعجزهالإنسان اعتراف الجملة هده ومعنى الجة،، لحل قله من ؛وله• 
تحولولا حول لي ليس رب يا يقول: فكأنه ربه، يقويه أن إلا وصعقه 

محتاجفألا بك، إلا الأعمال مزاولة على لي قدرة ولا حال إلى حال من 
موتعالى الرب وإن والقوة الحول مجن الراءة فميها ثإمجدادك، تقوبملث إلى 

أعلموالله ودينهم دنياهم أمجر على يعينهم بما عاده ويمد ذلك يملك الذي 
وسلم.وصحبه وآله محمد على الله وصلى 

٠٩٠ عدْتحري عدها عل اكاساية، الأجهزة في تكون الطية العمليات بمض : ٠٢٠
لا؟أم الأطاء وضوء بمقم العملية 

لحديثالوضوء ينقض الفرجتن أحد مس أن العلماء عند اكهور : ج0 
ذكرهمس أأيمارجل حفصة: وحديث فليتوضأ،(، ذكره مجس امجن بمرة: 

مسفيمن هن*ا كان فإذا فلتتوضأ(، فرجها مت امرأة وأيما فليتوضأ 
بالقضأولى غيره فرج فمس الشهوة يثير لا العادة في أنه مع ه نففرج 
امجرأةأو رجل *رج في العملية باثمر من أن فأرى غالآ، الشهوة يثير لأنه 

فيرحصة هذا وليس ذلك، بعد الوضوء فعليه حائل بدون العورة ولمس( 
عورةالرأة ممس أن ولا لضرورة إلا أحنثية امرأة فرج الرجل بمسر أن 

أعلم.والله الحرجة. الحالات وفي ثمديد.ة لضرورة إلا رجل 
سوارم الرام ص يخرن أن ض و*اذا الشرعة، الرنة صغة م اًمجا 
أمور؟

المريضعلى القراءة عي التي الشرعية بالرقية العلاج جواز اختار ؛ ج0 



الطبيةالمسائل في الشرعية الفتاوى ٠

دركآأ،تكن لم ما بالوش باس ألأ وّلم: عليه الله صلى الم لقول 
أثيوأقررقة ءليسلا، أخاه ينفع أن منكم امتطاع ايجن الرنة: م وقال 
أنهومت رنة،، أنها أدراك اوما وتال: بالفاتحة للدخ الرنة على ممد 
اليهوديسحره لما -مريل ورقاهأصحابه بض رقى وملم عليه الله صلى 

كالماتحةالقرآنية بالآيات القراءة هي الشرعية والرقية تعالى، الله فشماه 
وأولالبقرة سورة وآخر الكرسي وآية الإخلاص وسورة ايرذمحن وسورتي 

واياتالسكينة وايات الخفيف وايات الشفاء وايات عمران ال صورة 
مستقيماكان إذا مجوثرأ يكون الراقي أن ملث ولا ذللث،، ونحو اكوحد 

الحرامعن ميتعدا السيئات عن مترها بالصالحات عاملا تعالى لله مجْليعا 
مومجنايكون أيضا عليه المرقي أن بد لا وكدا ونحوها، والفواحش 

تعالى؛لقوله والسنة، بالكتاهمآ، عاملا المعتقد حمن الابمان صحيح 
إلاالثلال؛زإ يزيد ولا ورحمة مفاء هو  ١٠القران من ننرل، وؤ 

الوالدين وسقاء محيى امنوا للدين هو ^٠١، تحالى: ونوله حارأه، 
والمرقيالرام اتصمحا فمتى عسه، عليهم ومحو وقر اذانهم في تومنوف 

الله.ياذن الرقية أثرت الحميدة بالصفات 
الفامتؤأو لكاء عمليايت، يجرون الذي للامحكاء نصيحتكم  ١١٠؛ 'سا 

للرجال؟ع«الاءن، يجرين اللاتي 
تسترهمجا صيما المرأة، جد إلى الثلر الرجل على يحرم أنه ملئ، لا : ج0 

لواقعمجن مجنها ذللثؤ لمس وأن أثمبهه، ومجا والصدر والغلهر كالْلن دائما 
الكشفمجن بمع أن الملم للرجل ونصيحتنا بها، الإغراء أو الفاحثة 

المرأةتكشف فيه مما ذللث ونحو الجراحة أو العملية أو بالأمعة المرأة على 
للمرأةواحتشام يعفان، يخل عما يبتعد أن فعليه مجنه، أجضية ومحي أمجامجه 

إلىالنثلر على الرجل يجرمحاء مما ذللي فإن لها محرم معها كان ولو 



الطسةالمسائل هي الشرعية الفتارى 

ويقلالرأة وتعتاده يحرج.ته، لا عاديآ أمرأ ذلالث^ وبمسح اء المعورات 
الماءعمليات يولى أن للرجل يجوز لا هذا وعلى وسترها، حياؤها 

ا،لوتوخوف القصوى الضرورة س إلا ونحومحا، والخراحة كالولادة 
والْلالمةالمسالمة للْلسة ونميحتا الحاجة، بقدر فيجوز المضرر، أو 

لمسيستدعي بما وعلاجهم اارجال، على الكشف من ممتع أن المسلمة 
فضلاوالأذن والمن، والمن كالرأس جده ءلا٠ر في ولو الرجل بشرة 

المفلراعتياد إلى يدفميا مجا ذللتؤ في فان الماطي، والكشف الورة عن 
للأجانباككشق، يسبب مما منهم والحياء الاحتشام وعدم الرجال إلى 

ومجنالرعونة مجن وذلالثا ونحوما المكالمة على والخرأة وانحاطة وانحالطة 
تراقبأن المسالمة المرأة فعلى يخفى، لا كما والكرات الفواحش دواغ 

أورئيس هلاءة من تمتع وأن أحد، كل فول على رصاه وتقدم تعالى الله 
يحتاجهمجا بمعلم الرجال يختص أن فالواجب الله، مجعصية في مدير 

والكشفالماء أمجراض بمعلم المرأة وتختص بعلاجهم ويختصوا الرجال 
أعلم.والله الكفاية، به تحصل مما وذلك وعلاجهن، ءاي٠را 

 ٠_ Y الخابرين؟هرأجر وما - المرض على المر كل م ورد مجاذا : ١
لل5االصابريزؤ مجع الله إن والصلاة بالصر ؤاسع؛نوا تعالى: الله تال : ج0 

الأموالص ومم، والخوع الخوف مجن، بشيء >ؤولبلوكم توله: 
عليهالله صلى أنه ولمت الايات. الصابريزه وبسر والثمرات والأنفس 

حتىغم ولا هم ولا وصب ولا نصب مجن السلم يصيب امجا تال: لم ومج
أنوغيره المرمجدي وروى مجنحهلايا0أ. بها الله كمر إلا يشاكها الشركة 

العقوبةله عجل الخير بعبده الله أراد ءإذا قال: وملم عليه الله صلى المي 
يومبه يوام، حتى بذنبه عنه أمجملث الشر بعبده أراد وإذا الدنيا، في 

وإنالبلاء عفلم مجع الجراء عفلم ءإن وسلم: عليه الله صلى وقال القيامة،، 
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ظهسخط وس الرضا ناله رصي ض ابملاهم، قوما أحب إذا الله 
بميحتى بالموس اللأء يزال ءلأ وسلم؛ عليه الله صلى وتال السخط((، 

وملمعليه الله صلى المم وصرب خطئة«، عليه وليس الأرض على 
بذلكبمني وثممالأ ممينا الرياح تكفئها الزرع من بالخامة مقلا للموس 

أثميوملم عليه الله صلى وتال والمصائب، وانماهات الأمراض كثرة 
قاندينه تدر على الرجل يتلى فالأمجثل، الأمجثل ثم الأسياء، بلاء الناس 
إنيفقال؛ رجل وجاء عنه، خفف وإلا عليه شدد صلابة دينه في كان 

إلىأسرع اللأء قان نجفافا، لللأء قاعد صادقا َكت إن فمال: أحبك، 
معلومة.كثيرة ذلك في والأحاديث، مجئحدره، إلى الميل ص مني يص 

راكريكاتالتهاني 'محاية من الناس بمض ضله فا اكرع حكم •م،ّالمما 
الخام؟بداية في قابلهم إذا وزملأءه إخوانه يهنئ الجديد الهجري الخام بحلول 

النهقةمجرد ولكن يفلهر، فيما اللف عن مشهورأ *ذا يكن لم ؛ ج0 
تعالىلله وموال دعاء إنها حيحا وإباحة رخصة فيها للمسلم والتبريلن، 

الطاعاتفي بمتغلوها حتى وأوقاتهم أزمنتهم في ولإخوانه له يبارك أن 
ذللت،يخذ لا لكن التهاني، جنس جواز فالظاهر الضياع، ص ويحففلوها 

الأشخاص.ولبعض الأحيان بعض في ذلك، يفعل وإنما مشعة وعادة ديدنا 
للكرامة؟أو لكءربم الكي عن الهي عل : ١ •_؛ 

صحيحهص ءالياء في البخاري روى وقد للكرامة، أنه الصحيح ؛ ج0 
ثلاثة:في ءالشناء قال: وملم عاليه الله صلى المبي عن عباس ابن عن 

ومالكي، ءن ض أنهى وأنا نار، وكتة محجم وثمرْلة عسل ثمربة 
علىيدل الشغاء فيه مما كونه مع محه فالنهي أكتوي،(، أن أحب ومجا لفغل: 

عندأي: الكي(، الطب )احر قولهم• ني كما الكراهة مع جوازم 



١٧ؤب اس اساس م الشرس الفتاوى 
وملمعليه الله صلى المي وأن جابر: عن ملم روى وقد الضرورة، 

بنسمد رس ولما وكواه، عرتا منه سلم فا بزكمب أبي إلى بمث 
الكي،محو والخم وصلم، عليه الله صلى النيئ ه حأّكحله في معاذ 
الكيجواز ءلى تدل النبوي الفا في القيم ابن ذكرها أحاديث، وفيه 

لمإذا الضرورة بقدر يباح وإنما بالنار النعيب-، مجن فيه لما كراهته مجع 
أعلم.والله مجته، أنفع علاج يوجد 

والومفىالمن إن يقول رأي امحلمة الإعلام رسائل يمض م أحانا بملرح ؛ ١ ا٥ م٠ 
ذللث؟م القرع رأي فما الأمراض، لعض علاج 

مجنفيه تومجح ولو ثيؤيد0 به يقول مجن انتهر ولو خاهليء، تول هدا : ج0 
وآلامناوالمعازنإ الأغاني أن وذللئ، وصحيح، مججرب، أنه وادعوا توسع 

أنيمكن فلا تعامحليها، على وتوعد عنها ونهى الشرع حرمها فد الملاهي 
شفاءيجعل لم الله أن ا الحديثإ في ورد فمد تحرممها، مع شفاء فيها يكون 

ولابه العلاج يجوز لا حرام كل أن على فدل ه عليها حرم فيما أمتي 
فىانهمكت، قد ضعيفة نفوصأ هناك إن حيث، لكن علميه، النقاء يتوقف 
•صهايتعدُتإ فمتى به مغرمة وأصيحتإ السماع هذا في وغرقت، الحرام 

ءادرت٠^ذا قوى، وصعغط أءصاُيإ وتوتر بالم أحمسح، الأوقامته من وثا 
النفوستللئ، وإنما لها، علاج أنه فادهمن، وقوة ونشاط بنشوة ثمعرهمت، إليه 

والشنوالإممان الصلاح أهل أمجا إليه، وتركن بالحرام تلتد المريضة 
الحقيقةفي لأنه وقلقا ووهنا ثقلا سماعه عند يجدون فإنهم والصبر 
أعلم.والله الأبدان، فتبعها العقول يمرض 

لوعمرقون الأطاء فأمبح انممر محيا في تقدم الهلب، أن فهييككم سلم : ١ ا* س• 
فيما فول: وصالي سحانه والله ذكرأأوأنى، أهه بملن وعو؛ي الحن؛ن 
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ذلك؟نرجوتوضيح ، الأرحاه. 
الأرحام*ي الأحتة أن ثملث ولا بملن، وما ظهر مجا يمجلم 'سحانه الله ! ج0 

الجخنلوعتة الأطاء مجعرنة قاما وحده، الله إلا عليها يطلع لا باطنة خفية 
يستعملونوالخبرة،وإمما وا،لماواة النظر بمجرد ذلك يعريون لا نانهم 

والجاربالعمليات تلك وبعد والتحليلأت، والكثونات الأثمعة 
وقداختبرات، ني التحاليل عن يحصل وذلك الخن؛ن بنوعيه يخرون 
لوما بمزلة هو وإنما وتفكير، نفلر عن علمهم فليس القول، في يخطثون 

أنهتعالى الله اخر ما يناني فلا الخنثن، نوع على واطلع ارأة بطن شق 
أعلم.والله الأرحام، م U بعلم الفرد 
القراءكر حض الصر هذا في والخشارها الأمراض كرة أساب م ما #س؟ا: 

عدولوكان حى والشفاء العلاج عن يحث، الاس يمض وأسمح الرض على 
الله؟أئابكم ؛،، rl^؛أماب توضيح رجو القعوذين، 

والإصابةوالعطف والصرهم، المس أمراض أكئرها المتثرة الأمراض : ج0 
يالدكرااتحصين وتله الإيمان صعق أمبابها أعلم والله فهدم بالعئن، 
علىبملهلون إنما والنعوذين السحرة إن حيث، الصالح، والعمل والدين 
والإحسان،الإيمان أهل دون واخالفات العاصي وأهل الْين ضعفاء 
أهلعلى إلا تتالْل لا التي الخن ومجرده بالشياطئن يتبرز إنهم وذلكؤ 

امنواالدين على سلْلان له ليس ءؤإزه تعالى• تال كما والذنوب، اضاصي 
بههم والذين يتولونه الذين على سلطانه إنما يتوكلون ربهم وعلى 

والقراءةوالأوراد والدعاء بالذكر المد نحهن فمتى مجثركوزه، 
والأغانيالملاهي الأت مجنرله عن وأبعد انحرمجات عن وتنزه والحسنات 

بإذنيحفظ والمعنوية الحسية والجامات الخليعة والأفلام والصور 
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والمادوالملاص يالاغاني و٠تىابملي^ وتسيلهم، اكساطين كيد عن الله 
وعملالسحر فيه ء؛ؤثر عليه للشامحلتن جعل فقد واللعب واللهو 

الأمراضسْ أن ثماك ولا ونحومم، والكهانة والخلف الصرف أعل 
والأورادوالأدعية يالقراءة تحالج وإنما والخراحقن، الأطاء على تتمم 

يوجهونالدين الصالختن اخلصين القراء إلى احتيج نلدللث المأثورة، 
عنول؛لأءه ونويته واصتقامته نديته وإعادة عمله إصلاح إلى الرص 

علىأن كما منه، الشفاء محللب ني عليه وامحمادء بالله وثقته انحرمجات 
هدمالمسالمين يقن نشروا الدين والكهنة السحرة على القضاء الأمور ولاة 

فيالأمراض عده تضر لا حتى دابرهم وةهني المستعصية الأمراض 
أعلم.والله الإسلامية، افهمعات 

 A_إلههيشعر أن؛؛؛رضا أوال إذا لهل الماء، رأسه يمس لا أن الطيب أره هريض ؛ ١ ٠
جورين؟ما عليه؛ ماذا أم فمط إفارة بيده 

فوقهايمح تم ونحوها امأكخرقة أو عمامجة فوقه يضع أن عليه ؛ ج0 
تكونالم كالجيرة الحاثل هذا وبمتم الخاتل فوق مجن المسح ويجزوه 

وانمامجة،والخمار كالخف مر ولا تترع حتى عليها يمسح الكسر على 
للمقيموليلة يومجا عليها يمسح أنها أي تو؛ستا، لها الحواثل هذْ *إن 

المدة،انتهاء بعد المسح على يندر لا وههنا للمسافر، بلياليها أيام وثلاثة 
الاكتفاءفأمجا ساترة، عمامجة أو كقكوة حاثلأ فوقه يلبس أن له فجاز 

ولايقدرثمجاج أو فروح رأسه في كان مجسحا^ن فلايسمى بالإمارة 
فوقهفيجعلون الأمحلباء إلى فيه يرمح الفعل هدا ^ن بالذاس متره على 

أعلم.والله يرأ، حتى فوقه يمسح دواء أو لصوقا 
سراويللبمس من بد ولا عليهما صناعيا ؤترفا ويلس قدميه فى معاق رجل : ١  ٠
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٠—"ذ ٠ 

عذاخلع سطع لا حسث، أوانمرة ا-لإ أراد إذا ضل فماذا نحنهما، ضل 
اللهبارك أفيونا مخط( والسراويل الموال في المذكورة للضرورة المراويل 

فكم؟
Q الهلرفوكذالمس افيط، المراويل هذا لياس له مييحا عذرا هذا متير ي

وكذاالصناعي الطرف نوق الجوارب لمص في عاليه حرج ولا الصناعي 
فروىالحاجة، عند ذللث، في الإذن ورد فقد والجرامق، الخفاف لمس 

فيخطب وملم عليه الله صلى المي أن عباس ابن عن وغير0 المجاري 
اسمنيجد لم ومن المراويل فليلبس إزارا يجد لم ءمن فقال: عرفة 

فيللضرورة لمهما جاز للعدم لمسهما جاز فإذا الخف؛زه، فليلبس 
وهيمحفلور فدية يفدي أن فالأحوط ذلك ومع الصناعي، الملرف 

الحلقفدية على قياما ثماة ذبح أو اكئن جممتة إؤلعام أو أيام ثلاثة صيام 
أعلم.والله ونحوه، 

إلىالطلر تيمموا الأ وسلم عليه الله صلى الرمول فول س الخكمة ما ٢؛ •م،• 
اغذومزر؟

أعوذإني ءاللهم حدينات في منه الامتعاذة ورد خهلير محرض الخذام ؛ ج0 
^ذاموّيءالأسقامء،كماوردهذاالحدبخ،صدالبرص من بلئ، 

بتتفامحلمة عن في،االهلم،ء ماجة ابن وعند أالمنلأ( في أحمي■ الإمام 
الجذومجين....ااخاا،إلى الفلر تيمموا الأ مرفوعا؛ هماس ابن عن الحسثن 

مجنفرارك الجذوم مجن افر تال: وملم عليه الله صلى انه ابما ورد وقد 
فهيفكا، ها وأمال الأمراض أخْلر من ارض هدا أن وذلك الأمل،، 

كلكان وإن ارض بهذا الا> أو اخالط يصاب لئلا إليه المفلر عن 
بقضاءوتل،ر.ثميء 
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ألهواللام الصلاة عاليه صه جاء وقئ والطر، الإيلام لهى ٢؛ •سا 
فقالءالحميياضا، ؛كغجها وجد بها، الدخول أراد فلما ياهرأة، تزوج 
راكارض؟اللس ؤإزالة الأم لرجوتوضيح ا اعلك 

هناالياض فان بها وجده ومرض عيب هو وإمما التطم مجن هدا ليس ؛ ج0 
ولوكانالطر يقبح و*و الخلد في يكون الدي الوصح أي الرص، هو 

داودأبو رواه الذي أنس حديث في منه الامتعاذة ورد وقد يولم، لا 
بكأعوذ إني ءاللهم يمول: كان وملم عليه الله صلى الم أن والماثي 

وجدإذا يدا يعلى الأمتامء، ء مي ومن والخدام والجون لبرص اص 
الشاوموأما خدعه، ش بالمهر والْلالة تهلليمها فله عييا المرأة في الرجل 

والدابةالمرأة قفي ثميء »ي الشزم كان وإن الحديث; في ورد فقد 
ذلكأن مع التلاث، هده به الاس يتئاءم مجا أغلب أن والمعنى والدارء، 

أعلم.والله وتدره، تعالى الله بقضاء 

ميموجود مع ؛الجس ملفوه دم ص بالناس بملي أن يمح •س'ا'آ:هل 

أحديتقدم فلا والعلم، القراءْ ز له مساويا السليم كان ولو غيره مجن بالإمامة 
الرجليوم اولأ وملم: عليه الله صلى الم اقول، بإذنه، إلا مسجده في 

عابرمنهما كل بل راسي يكونا لم إذا وأما ّلهلانه....الخ:اا، في الرجل 
هدهفان الهلهارة، وكامجل الأعضاء كامل منهما الأولى أن مك فلا مجيل 

علىيقدر لا أو الجس فو3( فهوبمسح الهلهارة كمال مجن نمه قد اللفافة 
علىله ميزة لا إنه مجع الخلل مجن ء مي إمامته في فيكون الكامل السجود 

أعلم.والله غيره، 
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والفخذوالذراع كانمند الأعضاء بمص يي كم حمل إذا ; ج0 
يجبرأن العادة العفلمام؛ان س ذللث ونحو والضلع والترقوة والساق 
ويزولالكسر ذلك وينجم يكحم حتى العفلم تملث وألواح بأعواد 

غتللئ،وعمله، وأخذه مشيه في فيعتدل حاله إلى العضو وبمود الألم 
نحوهأو بخيهل تشد الخبيرة هي العضو هر ؛iL على نجل التي الألواح 

مجنالهلهارة إلى يحتاج قد الإنسان أن ثمالد ولا الكمر، يقاء مدة وتبقى 
حتىعليها اقلسح في فرحص يضرم، حلعها إن والأكم الأصغر الحدث 

الكسر»ان طهارة على وضعها يشترط لا أنه والصحيح اسمام، تبرأ 
إنهاثم محدثآ، ولوكان الحال تللك قي الجبيرة بوضع فسائر فجأة يحدث 

عليهافيمسح التومت،، عدم الأول• با*ّور، الخفئن على السح تفارق 
والأصغرالأكر الحدثئن في عليها يمح أنه الثاني؛ ولوأنهرأ• محرأ حش 

بخلافبالمسح بممها ُاثه ااثالث٠ت الأكبر. في فيخاير الخف بخلاف 
خلمترها يشترط لا أنه والرابع؛ فقط. أعلاه على فالمسح الخف، 
قدرعلى زادت فان اذجة، تدر يوز لا أن يشترط ولكن المرض 
أنمع الأصابع إلى الرجل أو كلها اليد على يجز الذي كالخس اذجة 
أعلم.والله المسح، مجع يتيمم أن فالأولى ونحوه الساق في الكسر 

كانإذا امجمعالها؟ حكم فا الكحول، من بة نفها يكون الأدوية يمض ٢؛ •سث 
أفيونا؟الكحول هذه س تركبها م بد لا 

هذهلأن وذللث والضرورة، اذجة عد استعمالها يجوز أنه أرى ؛ ج0 
صبالال.ي لكلبيذ الدواء ذللث ني •ستهلكات هي نم فيها، قليلة السبة 

ولاتوكل لا أمراض علاج الأدوية ولأن تأثيره، أزال كثير ماء عليه 



٢٣الطيية السائل هي الشرعيت الغت1رى 

الالحال هدم في ولأنها الشرب، على ورد الخمر في والوعيد تقرب 
كالنجفهي الحسم أو العضو تخدر كاث ولو بالإمكار نتصف 

لكلذذتشرب فإنها الكرات بخلاف بها يلدذ لا ولأنها ونحوم، 
وليسوالتذاذ وارتياح نشوة بها ويحمل لها وتهلرب النفوس وتهواها 
وخليفتهاعليها نحفظ حتى اiادة ددْ فيها نجعل التي الأدوية ءذْ كذلالث 
أرىفلا غيريا مهامها يقوم مجا وجد فإن والتغير، اكض مجن وممنعها 

أعلم,والله الضرورة، عند إلا امتعمالها 
هوويجمعها الملأة بممر فهل للعلاج وطه خارج االربمر، مافر إذا •سْآآ: 

الله.أثابكم أفيدونا ورافموه؟ 

أكرمجنفيه الإقامة على وعزم آوالشقة مستقركالفدق مكان في زل مجتى ؛ ج0 
المقيم،حكم في إنه حيث يقصر، ولا يجمع لا أنه قاري أيام أربعة 

الالحال هذه في والمقيم العذاب من قهلعة وهو الشقة مفلتة والمفر 
المقيمبه يتمتع بما يتمتع فإنه الصلاة، إتمام في ولا التوقيت في عليه مشقة 

لهداعي فلا والمشتهيات، والأمحلعمة والسرر والإثارة والتهوية الفرش من 
عليهيدخل الذي للمسافر إلا نيه الرخصة أرى فلا الجمع أمجا القصر، إلى 

ينزلثم الثانية وقت يدحل حتى الأولى فيوحر الْلريق، في وهو الوقت 
قاماأحرى، مجرة النزول عليه يثق لا حتى الثانية أويقدم واحدة مجرة لهما 

أتمهاأو الرباعية قصر مواء يوقت أنه فأرى مجخيم أو برية في ولو النازل 
فيكما وملم عليه الله صلى الني عن القول هو ولأنه للوقت، احتياطا 

أعلم.والله وقتها، في صلاة كل يصلي حيث وبمى بالأبملح زوله 
مجدةيومأ الأربمن ؤليلة صلاة عليهن يجب لا أنه يمتقدن الساء بعض : •س٦٢

ذللتؤ؟في الشرعي الحكم هو فا الماس. 



اثطييةاوءسائل في الشرع،ة الفتاوى نثه  ٢٤

جريانمدة اء الفعن نعط إنما الصلاة خاطيء»ان اعتقاد هذا : ج0 
والصياموالصلاة الغسل لنمها الدم وانمهلع محلهرت فمتى معها، الدم 

أنوذلك والمظافة، الطهر وحصول المجامة دم هو الذي السبب لزوال 
الخضدم خروج يتوقف الحامل إن حيث الحيض دم بقية هو النفاس دم 

الجنع،تغذية عن يزيد وند الرحم، في الختثن غداء إلى وينصرف معها 
الرحم،في اخبس الدم هذا حرج ولدت فتى ثاليلأ يزيد وفد كئيرأ 
كثيرايكون وتارة ونحوها أيام عشرة يعد وينقهلع نليلأ يكون فتارة 

انقطعفتى نادرأ، ذللث كان وإن عليها زاد وربما الاربعى مدة فيستمر 
تصليفإنها لها المعتاد تمام نل محها الدم انقطع إذا كالحائص هرت طص 

أعلم.والله منها، المانعة المجامة لزوال 
UY_• : الفرعي؟الحكم في وايتحاضة الحائض ب؛ن الفرق ما

أوأيام متة ثمهر كل غالبا اء الميأتي الذي العتاد الدم هو الحيض ! ج0 
عشرحمسة وأكثره وليلة يوم وأقله ينقص، وند يزيد وتد أيام، مجعة 
المعتاد،بوقته وكذا بغلفله أو زالامه أو بكثرته أو بلونه المساء وتعرفه يوما، 
والطواف،والقراءة الصحف ومس والصوم الصلاة له تترك الذي وهو 
عرقدم فهي الأستحاصة أمجا تْلهر، حتى الفرج في زوجها يطوها ولا 

اءالموتعرفه مدته، وتملول العادة ونت غير في الماء بعض من يخرج 
أنفعليها واستمراره، العتاد الوقت غير في وكونه ورائحته وقلته بخفته 
صلتعادة لها تكن لم فإن وتصلي، تغتسل ثم عادتها أيام نجلى 

ودمالحيض دم بين الفرق تعرف كانت إذا المّحيح بالممييز 
نسائها،عادة أو سهر كل مجن الحيض غال جلمت وإلا الأستحاصة، 

صلاةلكل وتتوضأ وتتحفظ تستنجي فإنها الأستحاصة أيام في أمجا 
واللهالقس، خوف مع إلا نوطا ولا ونوافل فروضا الوقت في وتملي 



٢٥ؤي الملبية ائل المفى اممرست اثنتاوى 

أعلم.
قدوم،ولولةبشروا إذا يحزون الذين الاباء بمض م الفرع رأي م ما ؛ ٢٨س٠ 

لسنهمالأم يمل بل السنج،، أشد ويغضون البات كرهون إنهم حث لهم 
بما؟ك ولدت إذا بالهللاق زوجته يهدد أن إلى 

اللهفان إناثا'، أو ذكورا الأولاد س له الاه قسم U الرضا المسلم على : ج0 
لنويهب إناثا بماء لمن >ؤيهبا تعارت تال كما المانع المسلي هو تحار 
وليسعقيماه، بماء من ويجعل وإناثا ذكرانا' يزوجهم أو الذكور بماء 

الذكور،الأولاد لأختار كيلك كان ولو وإالْ يخلق الانى هو الإنان 
نوعتم أن حكمته فمن خلقه، في المصرف هو تعالى الله وإنما 

الذكرالزوجتن منه >ؤفجعل تعارت قال كما وإناث ذكور إر الإنسان 
الأمهاتهن الإناث فان الأخر، بدون النومن لأحد حياة فلا والأنثى^، 

الومحلروقضاء والرحمة والمودة والأنس الراحة تم وبهز والمربيات 
منوالحيوانات الدواب جميع في ذللث، الله جعل كما الأولاد، وحصول 
علىتحوي فكلها وغيرها، والهوام والسباع والأنمام والطيور الحشرات 

مولوداله وهب إذا الله أءْلاْ بما يفرح أن الملم فعلى وإناث، ذكور 
باليكور،يرضى كما بالإناث يرضى وأن الأعضاء، سليم الخلق كامل 

^واذانمارت تال كما للإناث كراهتهم الجاهلية أهل على الله أنكر وتد 
مجن،القوم م، يتوارى وهوكملتم مجودا وجهه قلل بالأنثى أحدهم بحر 
أنإما أنه أي: التراب^، في يدّه أم هون عر أيمسكه به يجر مجا سوء 

يتشبهأن للمسلم يجوز فلا للأنثى الوأد وهو يقتلها أو كاره وهو يمسكها 
حتىوضررأ وأذى عرآباثهم غتطأ صاروا ذكور مجن فكم بالكفار، 

بالبروقمن الاباء حق حففلن قاتمان صالحات إناث من وك♦؛ مجونهم تمنوا 
أعلم.والله الذكور، نئع من بكثير أكثر أبويها فنقما والخدمة، والصلة 



الطبيةالعسانل في |لشرءية الصادي عث  ٢٦

لرجوزآية؟ آيات أو ولادتها تمرت إذا الرأة نموك دعاء ماك 
الإفادة.

نمسركتاب الكاف; حرف ني ءالهلب م القيم ابن تال ; ج0 
يكتبأبي رأيت تال أحمد بن الله عيد حدتني الخلال قال الولادة، 

اللهإلا إله لا لهليف: وثميء أبيض جام ني ولادتها عاليها عسر إذا للمرأة 
العالن،رب لله الحمد العرش رب الله سبحان الكركر، الحليهر 
بلاه،نهار س اعة ّإلا يلثوا لم يوعدون ما يرون يوم  ١٠٠^؛

ابنعن ويدكر ضحاه... أو عشية إلا يلثوا لم يرونها ؤكانهميوم 
ياتقالت: بملها ني ولدها امحرض ند بمرة على ر عيسى آن عباس 
منالنفس خالق يا ٠قالت تيه، أنا مما يخلصني أن الله ادع الله كلمة 

الغسس القس مخرج ويا القس س القس مخلص ويا القس 
ولدهاالمرأة على عسر وإذا تشمه، نائمة هي بولدها»إذا فرمت حلصها، 

وشربهالقران بعءس كتابة ني لف المجن جماعة ورحمر لها. ناكتيه 
>ؤإذانفليف; إناء »ي ويكتب تيه. الله جعل الدي الشفاء يجن، ذللث وجعل 
تيهامجا وأشن، مدت الأرض وإذا وحقن، لربها وأذنت، انشقت، السماء 

اه.يملها على ويرش الحامجل يجنه وتشرب وتخلت،ه<، 
المريض؟زيارة في وملهر عليه الله صلى هديه كان كتم، ٣: ٠ س ٠ 

رالمنداففي المرضى، عيادة على يحث، وسالم عليه الله صلى كان : جه 
عادرإذا تال: وسالم عليه الله صلى عنه قوكا ند بمجاجهء ابن واسن 
غمرتهجلس ^ذا يجلس حتى الخنة خرقة *ي مشى السلم أخاه الرجل 

وإنبمي حتى مجللئ، ألف سبعون عليه صلى عدوة كان فإن الرحمة 
صلىكان فليلك يصبح،. حتى مجللث ألف سبعون عليه صلى اء جمكان 



٢٧الطبية السائل فى الشرعية الصاوي 

يهرديأغلامآ عاد أته حى أصحابه من عرض من يعود وملم عليه الله 
إلىودعاه طالب أبا عه وعاد فاصالم الإملأم عليه نرض يخدمه كان 

بحبانماده يستحب وملم عليه الله صلى وكان يقبل، فلم الثمهادة 
يجلسوكان أسرع، كل وأحيانا يوميا اجتريص بمود فاحيانا الحاجة، 

ميئانشتهي هل يمولُإهت وقد حالته، عن ويسأله المريض رأس عند 
المريضعلى بيدْ بمح وكان يضره، لا كان إن يشتهيه مجا له فيحضر 
إلاشفاء لا الشافي أنت واشف ابس أذهب انس رب #اللهم ويقول: 
اللهصلى كقوله بالشفاء له يدعو وند سف-اا، يغادر لا شفاء شفاؤك 

الله(،شاء إن هلهور باس الأ ويمول؛ مجعدا،، اشف راللهم ومجلم؛ عليه 
بلبالمادة، الأيام س يومجأ يخص كن ولم ومحلهور،. #كفارة يقول: وتد 

صاحبهأقعد مرض كل مجن يعود وكان نهارا، أو ليلا العيادة لأمجته شرع 
بمسحثم المريض حجهة على يده يضع أحيانا وكان وغيره، كالرمجد 
اكديةعلى دليل ذلك وكل اشفهء، ءاللهم ويقول؛ ووجهه وبعلته صدره 
وأحبابه،إخوانه يعوده أن يحب فهو مرصه حبسه الذي المريض عيادة 

صلىفوله في بعض على بعضهم السلمين حقوق مجن ذللث جعل وقد 
منها؛وعد بالمعروف،، مجت لم المعلى #للمسلم ومجالم: عليه الله 

الملممجحبة يؤكد مما وذلك مجان((، إذا حنازته ويتبع مرض إذا #ويعوده 
أعلم.والله لأخيه. 

عليهوبمود مججتمعه خلاله ص محسنوصفايايخدم بمنح أن يريد رجل 
توجهونه؟فبماذا المالية بالمائدة 

فيأصبحت ند والعادات والستومنات المستشفيات أن ثلث لا ؛ ج0 
تأسيسيتولون الذين أكثر لكن الضروريات شبه مجن الأزمنة هذه 

وراءمجن الشخصية والمصلحة ومحتاعيا الدنيا قصد عليهم يغلب التجارية 



اوطسةالمسائل فى الس>ست حآم  ٢٨

فصحالمرض، يشف لم وإن الأجرة على يحمل أن نهمه المرضى، 
مجهدهم محدلوا وأن صلهم *ي يخلصوا أن التوصفات هذه أهل 

ويكونتخفيفها أو الشكوى إزالة في الأثر له يكون بما المرضى علاج 
وأهلداء كل بعلاج العارمن الخاذق^ن الأطباء باصتجلأب ذلالث، 

وأنالمس.المين والإخلاص النصح وأهل العل ني والحذق التخصص 
أهلبمشجيع ثم والمرامة والمتايعة والإرشاد بالتوجيه عليهم المدراء يقوم 

محناصبهمالتي الجواُر ومنحهم مجكامحتهم ورغ والناط والجد النصيحة 
مماذلك أن شك ولا العاجلة، والقاصد والغش الكل أهل وإبعاد 
عليهالإقبال يسبب مما الئامحن ين ومهرة حنة صمعة له يجلب 

يحصللكنه دنيويا مقصدأ كان وإن وهو محه والثقة العلاج في والترغيب 
ونحوهموالنصارى الكفرة شوهد ولقد السالمين ونفع الخير تصد مجعه 

فيشلوه مجا وينجزون مواعيدهم في ويصدقون أعمالهم في يخلصون 
أولىالسلمون فنحن طيبة، وسمعة شهرة لهم ليجلوا وقت أسرع 

أعلم.والله والوفاء. والصدق بالإخلاص 
وخدمالرض شوون ويرعك، عملهم أثاء الأطاء ساعد بملممر٠نا دجل 

توجهونه؟فاذا يحاجونه ما لهم 

الوقتعلى *يحافظ كامجلأ يوليه بان عمله في بالإخلاص ننصحه : جه 
وإرادةعملهم في النصح إلى الأطباء ويرشد إليه الحاجة ونت وبمحضر 

والرفقمحنهم، والتسوية المرضى مجصلحة في والنفلر ومرانته، الله وجه 
كمانحوهم، بالواجب والقيام خاومجتهم على والحرص والفقراء محالضعفاء 

مجنالشفاء أن لهم وسنن ويعنلهم ويرشدهم المرضى يذكر بان ننصحه 
المرضفعلى يشاء مجني يرفه الذي وهو الداء أنزل، الذي لهو تحالى الله 
يذكرهموأن له الدين وإخلاص إليه والتضرع ودعائه ربه بذكر يلهج أن 



٢٩ؤ، اس اساثل ض الشرعية الفتاوى 

منينفع وُدالئا الموت،، بعد لما والاستعداد الأجل وامتحضار بالوصية 
الإملأمبمفلهر يفلهر أن عليه كما ومريض، طيب مجن نحته ومجن فوقه 

ويكثرالرصى بها ويذكر الصلاة على ويحافظ- الخرام عن بصره نغض 
واللهحيرأ• به الله أراد لن قدوة ليكون به والتذكير تعالى الله ذكر من 

أعلم.
بذلك؟عزي س يمول وماذا أوحسب؟ فرب بموت، فم س فول اذا م ٠

راجعون،إليه وإنا لله إنا يقول أن أقاربه أحد بموت، أصيب، لن يشرع ؛ ج0 
يفلهرأن وعليه منها، خيرأ لي وأخلف خيرأ مصيبتي في أجرني اللهم 

تا-معالمن وتول؛ بالكاء باس ولا الله، لأمر والتسليم بالقضاء الرضا 
والصياحالندب عن ويبتعد ربنا، يرضي ما إلا نقول ولا يحزن والقلب، 

١^•^،;وفي اخرمجة، النياحة مجن نهو ونحوه، الثعر ونتف الثياب وثق 
وأماا-باهاايةار. بدعوى ودعا الخيوب ونق الخيري ضرب مجن منا اليس 

ل؛تلناوغفر مجصابلئ، وجبر عزاءك الله أحن للمصاب يقول ^نه اشري؛ 
كلمن ءزل الله في إن لهم؛ ويقول يختر، عئه في وحلفه ورحمه 

مجنالمصاب فان فارجوا وإياه ثقوا فبالله هالك كل مجن وخلفا فائت، 

وثوابالخريل بالأجر ويمدهم والرصا الصر على ويحثهم الثواب،، حرم 
المصيبة.

ليفهل الصلاة م الوقوف ص وأعجز الن كرة امرأة أئ تمول: ماممة 
أجري؟ينقص ذللث، أن أم تمت، إذا ابلوس 

تعك،حصل مجني وذلك القيام عن العجز عند جالسة بالصلاة باس لا ؛ جه 
مجنيتضرر بمبثا السن كم بب أو مرض بمي، وإرهاقا ومجثنة 

كاملةالصلاة وتكون للجلوس مجيح ذللث فان المرض في يزيد أو القيام 
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٧١٥فقاعدأ تستطع لم لأن قاثمآ ءصل وسالم: عليه الله صلى الم لقول 
أماا،ستهلءتمه، مجا الله ؤ٠اتقوا تعالى: ولقوله جنب*، خعلى تستْني لم 

أجرنمق إلا له ليس لكن القدرة، مع ولو الخلوص حال فجوز ال؛افلة 
ماي• القاتم، صلاة مجن الصف على القاعد صلاة لحديث، القائم 
أعلم.والله ؛. ٧٠٧١

محذمبأن جن به تلص لن محجوز وعل الإض؟ بملص ابن أن صحح عل هما: س٠ 
ابن؟لإحراج عله يقرأ لكي القراء لأحد 

جسد،بلا روح مجرد الجم لأن بالإنس، يلبس الجن أن صحيح : ج0 
ييقىلا بحيثا عليه وتتعلما الإنسان جد يي تدخل لخفتها الروح غهذْ 

فيه،ويتصرف لسانه على الجم يْلق فلدللث إحساس، الإنسان لروح 
الإنسييذكر لم قارته إذا بمصنا الجم، على الألم يقع *انما صربا وإذا 

يغّلالتلبس حال محقاهد وبحيث، الألم، ءليهآثار يرى ولا له، حصل مجا 
الثقيلةالأثسياء وحمله محها الجمر وايملاعه الار ني كدحوله غريبة؛ أثمساء 

المتمردونالجن عدا يفعل وإنما ذللث،، ونحو الك؛ير بالحجر ه نفوصرمحب، 
مجرتكبهبمد لأصث، كبير ذن_، الإسلامجي ليهم م ومحو الله على انمصاة 
وةراءْتحالى الله ذكر بكثرة الحصن عى منهم الحفظ وهلرمحقة مجرما• 

وترايةمجنالآياات، ونحوذللح، القرة صورة وخاتمة الكرمي االخوذتينواية 
الامتعاذةوكثرة والمساء الصباح م بها الأمجر ورد الم والأدعية الأوراد 

ومجلأبسةبالصرع أحد ابملي وعتى وأتباعهم، القيامحلتن ثمر من بالله 
ولهمالجن لإحراج متخصصون قراء تهناك بالقران، بمالج فانه الجني 
•مجتبعة بْلرق، عندهم معرونا وذلالئ، بالقتل ولو إحراجه بكيفية معرفة 
أعلم.والله 
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مإنزالها بمولى أن لها محرم م الذي هرهته ومحت إذا الرجل يلزم عل •U؟■• 
محارمها؟من لس من وجهها ويكشفا ارأْ ينزل أن يجوز وعل المر؟ 

أمحدولاما'جرين•
والأعمامواخوتها كأولادها محارمها، القبر م إنزالها يتولى :، ج0 

وقدرصمحرم وجود *ع امحارم غتر ذلك يتولى ولا ونحوهم، والأخوال 
ونحوهمالأقارب من انجارم غير بمولاها أن جاز عجزوا أو عدموا 

أورجلا افن، وجه كثق يشرع لا أنه فالأصل الوجه كثف، وأما 
ثالكشفأمجر مجن ُع وليس القد، وتحل هو كما الكفن محقى بل امرأة 

اعلم.والله صحيح، مستند 

U'U_• ذلك؟ونحو عملة لإجراء للمسشغى الخروج للحية بمبموز عل ؛

كزوجة،معه ونقى زوجها ست، تلزم الرجم الهللاق مجن ايتدة : ج0 
يخرجنولا بيوتهن من تخرجوهن لا ربكم الله ^٣٠١ تعالى: لموله 

-حيمثامجن ؤأسكنوهن سالىت قوله إلى •_^^، بفاحشة ياتتن أن إلا 
ولهازبمتها إلى بمفلر أن فلزوجها كزوجة الرجعية أن وذللث، مك؛تمه، 

أمجاالأخر، ورثه العدة ني منهما مجامن، ومجن ليراجعها أمجامجه تجل أن 
لقصةإسكانها زوجها على وليس ساءُتر حيث، حد فانها الياثن ا،لهللقة 
أمابن بيت في واعتدنا زوجها بينا مجن خرجنط حينا قتس ينا فامحلمة 

صلىالتم أذن فمد ذللئ،، تمتع لا العدة قان لحاجة الحروج فامجا مجكتوم، 
الحادةنامجا نخلها، لتجد تخرج أن( محللاق مجن للم٠رتدة وملم عليه الله 

تكنهكانتا الذي زوجها؛ بيتا تلزم ئنها زوجها عنها التوفي وهي 
للحاجة،نهارأ تخرج أنا ولها لضرورة، إلا مجته تخرج فلا حياته، في 

الضرورات،،مجن ذالث، ونحو الشمى في عملية لإجراء الخروج ولها 
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أعلم.والله 
 ٠_XA ■ وجل؟عز لك قدير( يشاء ما على )إله قول حكم ما

 Qتممعيره،في كثير كابن العلماء يعقض ويستعملها موهمة عبارة هده ! ج
اللهندرة تقيد فالها استعمالها، عدم والأور ظن' حن عن ذللنا ولكن 

كوناتاءه مما ء ني كل على نادر تحالى الله أن *ع فقط؛ يئاوه ما على 
كتانوالالحركات جميع ذلك في ويدخل يقدرء، لم ومما وندرا 

الرشدةلهم يقال القدرية المعتزلة من طائفة وهناك اخلوقتن، وأفعال 
اءينلا ما فمخرجون يدير، وسماء مجا إنه ٠ يعولهم العبر عملون ي

الإسلامفسخ عليهم رد وغد كيرا، علوأ قولهم عن الله تحالى ندرته، عن 
التيالصومن فيها مرد متقالة جمبرسالة - تعالى الله رحمه - تيمية ابن 

أربعتنعلى تزد القران، في وهي شيء، كل على ندرته عموم فيها 
قادرأنه فيه نص وجد لو ثم كثير، السوية الأحايين، في وكدا موضعا، 

منهو بل شاء، لا ما على ندرته مي على دليل فيه فليس يشاء ما على 
فهممحذور، وفيها نجوز لا قدير( يشاء ما )على فماره جملتها، 

أعلم.والله ذلك، ونحو العيال أفعال على قدرته نفي إلى بها يتوصلون 
مبارك؟وق0 لأنه الفجر صلاة بمد النوم يكرهون المالح السلف كان هل •س؟م: 

يورثرديء الهار ونوم النبويءت »ااْلب في القيم ابن قال نعم •' جه 
ويكسلالعصب، ويرخي اللون د ويفوالنوازل، الرطوبية الأمراض 
الهارأول نوم وأردؤه الهاجرة، وقتا الصيف في إلا الشهوة ويضعف، 

نومةنائما له! ابنا عباس بن عبدالله ورأى العصر، بعد الوم منه وأردأ 
أنإلى الأرزاق؛؛، فيها م تقالتي الساعة في أتتام *قم له: فقال الصيحة، 

أرزاقهاالخليقة فيه تهللسم، وقت، ذلل؛، لأن الرزق المبحة.بمنم ونوم قال• 
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وهوضرورة، أو نمارض إلا حرمان قومه الأرزاق، قسمة ونت وهو 
تحليلهاسغي اكي الفضلأت وإفساده الدن لإرخاثه باليدن جدأ محضر 

والحركةالتبرز قبل كان وإن وصعقا، وعيا تكسرا فيحدث بالرياضة، 
محنلأنواع ا،لولد العضال الداء فدللئر بشيء المعدة وإثمغال والرياضة 
الأدواء.

وفها؟وما امحلولأ، لتوم نمل و;د هل ٤ً ٠م،٠ 

القاثلةتستحب ١^١^ تال مجفالح1 لاين الكبرمح،، ءالأداب في قال ! ج0 
ينام- حنبل ابن بمني - أبي كان أحمدت بن الله عبد تال النهار، نصف 
قالث ويقول بها ويأخذني يدعها لا صيفا أو كان متاء النهار نصف 

وروىتقيلء، لا السيامحلين فان ))؛يلوا ءنه1 الله رضي الخهلاب بن عمر 
قال،س المحرم، ضط ضبطهن مجن اثلاث قال; أنس عن الخلال 

وهومحمد بن جعغر عن أيضا وروى شربأ، أن قبل وأكل وتسحر، 
ابنوعن العتل!، في تزيد المهار نصف انومحة قال: أبيه عن الصادق 

علىوالقيلولة النهار، صيام على السحر بملعام ءامتعيترا مرفوعات عباس 
كلامومحياهر اااامحارْ!، في والضياء بملي وأبو محاجه ابن رواه الليل، قتام 

تستحبوأنه العصر، بمد إلا ثمرعا يكره لا النهار نوم أن الأصحاب 
كانوإن وصيفا متاء ثءلاهر٥ الفلهيرة، في النوم وااقاثلةت القائلة، 
اه.بها، أولى الصيف 

ابدلهذا تكشف الرجل هذا زوجة هل ل، مل س جد وك روج ^:رجل 
الدليل؟ذكر مع لا. أم لها محرما وبمتبر 

اباء>ؤأو تعالى: قوله في فيدحل كالأب بمتبر الجد فان نعم : ج0 
أنملث ولا كأبيه، جده فان الزوج لوالد الكشف أجاز فإذا بمولتهزه 
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تكشفوكما الزوج، والدي لأحد أب إنه حيث ولادة نوع له أمه والد 
فدخلكالوالد فأصبح أمها لأبي اJغت^ تكشف فكدلك أمه أم حدته له 

هداأم ( jU^<، ٢٠٤أصلا؛من الدين أبمائكم ؤوحلأثل ت تعالى فوله في 
ابنزوجة له فتكشف كالأب فهو الخد، هدا صلب مجن تولدت الزوج 

أعلم.والله بنته، وابن ايمه 
٤ زوجها؟بوفاة اييدة تراعيها أن يجب، الم الأهور م ما ؛ ٠ 

نحوهاالأنظار يلفت ونجمل زينة كل الحادة اجتناب هو تالإحداد جه 
للجمالنكتحل ولا ونحوه بالحناء تتخضب فلا إليها، النفلر ني ويرغب 

حسنلون أو عطرة رائحة له بما تتطبب ولا ونحوم، رمد مجن إلا 
بامفيداجبالزينة وجهها تحن ولا ونحوها، والورد والريحان لث كالم

التيالجمال ثياب تلمي ولا والكوانر، بالمكياج يسمى بما ونحوم 
ولاالعنؤ، ولا التدين ني تتحلى ولا الأجانب وعند الحفلات في ترتديها 

وأصغركاحمر للزينة صخ مجا تلمس ولا نحوه، أو بدهب ونحوها الأذن 
بالتايدبل الئ، المبالصابون تغتسل ولا صاذ^ن، وأزرقا وأحضر 
الزيتوندهن على وتقتصر الأدهان، مجن رائحة له بما تدهن ولا ونحوه، 
والتايد،بالدر رأّمها وتغسل ناءت كلما تغتل أن ولها ونحوه، 

إلامنه تخرج ولا زوجها حياه في فيه كانت الذي منزلها وتلزم 
أنولها ساءت، حيث التحول لها جاز نمها على حافت فإن لضرورة، 

تخرجوأن الحاجة، بقدر الهاتف، نجب وأن ونساءها، مجحارمجها تكلم 
أولمرض أقاربها تزور وأن ماءت، حنث مجنه تنام وأن مجنزلها، م، لتلا 

النهارأ الضرورية لحاجتها الخروج ولها مجنزلها، في يكون ايتت لكن كبر، 
واللهالحاجة، بقدر ذللئؤ نحو أو محكمة أو طيب مراجعة ولها ليلا، 

أعلم.
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الرأصن.كواهقة وممواضه عاقر، إحداهما ١^۶^، س محزوج رجل •سمأ؛: 
بغةالخاقر للمرأة واعهلاؤها الماليمة ا،لرأة س بوبمنة أخذ ممكن هل 

الزوج؟بمي صها 
عملوتعاطي ولمسها العورات كثمف من نيه جائزأ،لا ذللث آري لا ؛ جه 

وتقنعالله نم بما ترضى أن فعليها النجاح، متحقق وغير مستغرب 
أعلم.والله عقيما، شاء مجن يجعل الذي فهو مسحاته، وتقديرْ بخلمه 

مكان إذا العلاج عدا وتكاليف زوجه بملاج هرعا •لرم الزوج *ل ٤: •سل 
عدم،ع ذالئا، وغير الأسان أوعلاج اجرامة كالعملة الأعلية، المشهيان، 

ءن؛نوب،صهشذلك؟

والمعتادوالمتحمن المعروف، مجن ولكن مرعا، ذللث، يلزم لا ! ج0 
والحاجةالإحسان ومجكافاة الصحبة لحسن يذللد يقوم أن الزوجغأ بع، 

أبوهممحموم والدتهم علاج مقة تلزمهم الدين أولاده عن ونيابة الماسة 
مجقامجهم.

الميام؟أياء في الأسان( )ب؛ن الفم مجن الخارج الدم ضلر عل : ٤ ه س• 
فييدخله ولم الإنسان وفدفه الأسنان مجن خرج إذا الدم هدا يفْلر لا ^ ج0 

قضاءولا صومجه يم أن وعليه يصره فلا ءم1وا ميئا مجنه وسالح ولم جوفه 
ونحوم،المضمضّة حال الفم بدللث أو السواك •ع يخرج كالذي عليه، 
النجاسة.مجن يهلهرْ كما ويطهره فمه ينفلق، أن عليه لكن 

فيإما عملهن ويضْلرعن رمضان، يصمن اللمامحتا العاملامتؤ الماء بمض : ٤ ا" س٠ 
منالأجايج، الرجال مع الخديثإ إلى خاصة أو عامة موممة أو ممففى 

اللهجزاكم عدا، في لتا توجمهكم فما وانماط، تلقالة حدطأفه المهنة، زملاء 
محرأ؟
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تخاطبلا نالمرأه الصفة، بهذه الذي الحديث هذا إلى ضرورة لا ." ج0 
التسبيحعن الصلاة ني نهيت سد الضرورة، عند إلا الأجانب، الرجال 
ذكرأنها مع بالتلبية الصوت رفع عن ونهين، بالتصفيق، وأمرت للإمام، 
حاجة،بلا الرجال مع الحديث، عن نهيها الأولى مملريق للمحرم، وثمعار 

بالقولتخضعن >ؤولأ وملم! عليه الله صلى الم لمساء تحالى نال وقد 
نفلاولو الصيام حالة النهي هذا واتآّكد مجرضره، قلبه في الذي فيهلع 
يتواجدالتي انينمعات، عن تبتعد أن الملمة ا،لرأة فعلى بالفرض، فكيف، 

الهاتفية،باجلكالمة اكتمن لذللئ، احتاجت و-تى الأجانب،، الرجال فيها 
تمْلمرثم امتفار، أو موال كجواُب، الضرورة بقدر فيها الكلام ويكون 
نفسهاعلى وتحافظ عفافها، في يقدح ولا صومها يجرح لا حتى الكلام 

أعلم.والله والمهم، الفلنون عن 
كبرأعله بمكرر وهذا •ذيأ فرجه على وجئ اكلأة ويمد صلى شخص :  ٠٤٧٠٢

الحماعةصلاة وضع ومحا وصلاته، طهاوته تكون وكيف المحلأة؟ يعد فهل 
ويحملشهوة، ودون ^اراس٠رار محه ؤكرد ؛الذي خروج إن مث له بالتجة 

بملابسه؟ضل لماذا البول؟ بمد أيها ذللث له 

لأنهصلاة لكل الوضوء فيلزمه البول، كملس دالما حدثا هذا بمتبر ! ج0 
فيوم خرج وإذا ، ٠٢١م، خارجا لكونه الوضوء نوانشم، م، 

ينجسولا إرادته، يدون يخرج لأنه الصلاة ^٠^ ولا يمد فلا الصلاة 
الثانيللوقح، يتوضأ أن عليه الصلاة يعد لكن الصلاة، في وهو اللابس 

وأنبعدها، للصلاة ملابسه يهلهر وأن الأولى، بمد ء ثم منه وجد إن 
أنوله ثيابه، يلوث لا حتى اكلومث، تحفظ وقاية بلبس المحفظ يحاول 
لقصالحال بهذ0 وعو إماما يكون ولا كمامجوم الجماعة مع يصلي 

أعلم.والله ه، نفعلاج م العي وعليه طهارته، 
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دمععها يخرج لم اكفلف عطا وبمد اكام الشهر في ا،رأة أسمطت •_A؛:إذا 
الخكم؟U لا أم وصرم صلي هل 

متىونغتسل الماس حكم فلها أشهر أربمة فوق الخنثن عمر لكن ذا إ ه
أمهرالأربعة دون كان »ان أو بيوم الإسقاط بعد ولو الدم انقطع 

وحلتوصلت اغتسلت طهرت نمتى الحيض حكم فلها حيض دم فهو 
٠للعبادة احتياطا يوما عشر ة حموهو الحيلض ألكر فبعد وإلا لزوجها 

فيموجودون إ"ءوارها أن علما القرآن ابمتها وملم الماس مئة في امرأة •سه؛: 
الحكم؟عا السن في ومتواجد مشغول غير واحدمم الست 

غابأو انشغل إن أما وغراغه، وجودي عد أخوها يعلمها أن يفضل ; ج0 
وإنماالصحف ممس لا لكن نفاسا، كانت ولو أمها تعلها أن باس فلا 

أعالم.والله الأيات، وبعض الكلمات نراءة على تقتصر 
موعدحدد وقد والامتجمام الراحة أجل من الدن إحدى إلى سافر رجل ٥: •_« 

الرواتبافن هرك فهل مفره، في أيام سعة فكث أسوع، بعد عودته 
أفيونا.لا؟ أم أيام ثلاثة شرابه على ويمح 

العيابس قهلعة فر »الوملم; عليه الله صلى قوله الحديث في ورد ؛ ج0 
علىيدل وهدا الفيثة((، فليسرع نهمته قضى فإذا ونومه طعامه أحدكم بمع 

ذلكفي المسافر تال التي المشقة لأجل السفر في الرخص شرعية أن 
علىمتصر وأن ركعتثن إلى الرباعية بمصر أن له رحص حنث الزمن 

المسحمدة في ويريد رمضان في يفهلر وأن الصلأتتن يجمع وأن الفرائص 
فيهتوجد لا الذي السفر أن تحك ولا أيام، ثلاثة تمام إلى الخفين على 

وهةهو وإنما مفرا يمي لا والامتجمام الراحة لأجل هو وإنما الشقة 
وتمتعمجنزلأ امتاجر أو فندق في ومكن بلده غير بلدآ دخل فإذا وتقل 
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الكانأهل وخدمه الكامل والتكييف واحلراوح والأنوار والمرر بالفرش 

فانينفسه، تهلله مجا وجميع والشاي والمهوة والشراب الهلعام له وثربوا 
انملعن ه نفأراح حيث الملل في االتي«ين مجن كثير س ألذ أراه 

لهلمس وبقي الوفليفي، والسل بالتكسب، والأشغال والخرقة التواصل 
الطرنتجرد راكبا أو مجانيا البالي ني والقلب والجلوس الموم موى عل 

الموافلني يزيد بأن أولى هذا مثل أن ناري القس، عن والترويح 
يعدلا هذا إن حسنا ونحوها، الفرائص إتمام على ويحافظ والأذكار، 

والعزوبةالمشمة في غاية وأصحابه وملم عليه صلى الممر مفر فإن، سفرأ، 
وخدورخيام م نزلوا وإمما الدور م ينزلون لا  ٣٣٢والصعوبات، 

نبامجهممجن مشقة ويلأنون والبرد، والحر الشمس في الابملح في كرولهم وثباب 
فأينذللث، ونحو وسقيها الإبل ورعي، االاء واجتلابا الهلعام ياصلاح 

والكويتكالقاهرة الدن إحدتم، إلى سافر الذي هذا سفر مجن هذا 
واللهكبير، نرق، فبينهما والامتجمام الراحة أجل مجن ونحوها ودمجثق 

أعلم.
الخلوس؟يوله لن واقفا البول يجوز هل ٥: •سا 

عليهالله صلى المبي ررأن عنه: الله رصي حذيفة عن الصحيح في ثبت : ج0 
إنذللي،فقيل؛ سبب في اخلف وتد قائما((، فبال قوم سباؤلة أتى وسلم 

ومعمجن استيفاء فعله وقيل الركبة، باُلن أي،• بمابمله، لوجع كان ذللئ، 
وبعدأتنزها فعله وقيل الشافعي، ذكره تفعله، العرب كانت كما الصلب 

حالساعليها بال فلو الرتفعة، النبلة هي فالسباؤلة البول، إصابة عن 
نالتوقل• قائما، البول مجن بد يكن فلم بها، استتر فهو بوله، عليه لارتل• 

مجاتصدقوه فلا نائما يبول كان أنه حدثكم ررمجن عنهات الله رمحي عائثة 
وروىصحيح. وسنده السن، وأهل أحمد رواه قاعدأم إلا يبول كان 



الطبيةالمسائل هي الشرعية الفتاوى 

ثمقاثماه، تبل لا عمرإ يا قال: وسالم عاليه الاله صلى المم »أن الترمذي: 
بريدةعن صحيح يامناد الزار وروى بعدا، تاثما يلت أما تال: 

أعلم.والله الحديث، الرجل؛اوماأ محول الجفاءأن س أثلاث مرفوعا: 
 ^Y_• مراكهممدة طويل فراغ من بااو،ءشمات لألمرضى الواهن بمض يواجه

توجهولهم؟بماذا أسامحع، ءدْ إر صل قد دالم لرضامحم 
وكثرةالله إلى والدعوة ١^ العلم وتعلم القرآن قراءة نوجههمإلى •' ج0 

المرضىوبزيارة يالشقاء السالمين لرصي تعالى الله ودعاء الذكر 
ويشغلوالغم الهم يزيل ما الذكر وكثرة القرآن قراءة في فإن وناسهم، 

الانشغالوقي ك؛ير، وأجر نات ح وفيه صالح عمل أنه ّع الوقت 
معلوماتزيادة معانيه في والممقه وتدبره وآياته مررْ واصتفلهار القرآن بحنفل 
يكبوابان المراشن عولأء فتوصي علينا، المنزل بالكتاب ومجعرفة وفوائد 

وكذامجته، تيسر مجا حففل أو وحفظه بقراءته ويشغلوا القرأن على 
فهمعلى !٩؛>، حتى ذلك وتكرار اختصره النمير كتب في بالقراءة 
بالتعلمنوصيهم ومحكذا المعالومجان، في والزيادة منها والاستفادة العاني 

والكتبالرصاثل ومن لديهم الموجودين العلماء أفوا0 مجن اJافع للعلم 
الأحكامفي أو العقائد في أو التوحيد في صواء المفيدة اختصرة العلمية 

بمرقهالم أو يجديا لم ومن مجتوفرة، ويي الفضائل، في أو والأداب 
بالدعوةنوصيهم وهيكذا أه/ميتها، ويعرف يعرفها لن عنها بالسؤال فعليه 

لكحير واحدأ رحلا بك الله يهدي اولأن أوجماعات أفرادأ الله إلى 
أنالله إلى والرغبة والدعاء الذكر بكثرة نوصي وهكذا اانعم1، حمر مجن 

والكربوالخم الهم وأن المسلمين مجرصى يشفي 
أعلم.والله الشديد، 
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الرمحض•لمات فلأن الطيب لولا الناس بمض يقوله فيما الفرع حكم ُا •س'مه: 
الطلاب؟لرب فلأن الدرس لولا الطاثرة، لقطت فلأن الطيار حكة لولا 

وإرادته،تعالى الله بقدرة بوتة مأفعالهم فان الإطلاق، هذا يجوز لا .' جه 
المدرسأو الْلبيب فعل ليكون فلأن ثم الله لولا بمال، أن والواجب 

فيجرض ابن رومحا وند ومئيثته، وخالقه وقدرته الله يارادة مسبوفا 
بنعون عن ؛نكرونهاه، ثم الله نمة ؤ؛عرفون تعارت نوله ير نف

لمفلأن ولولا وكدا كذا أصابني فلأن لولا يقولون قال: عتبة بن عبدالله 
تكن،لم لولاه عمن النعمة إضافة نطع ينقمن وهذا وكذا، كذا أصب 

بله كان ولو نفعا، ولا ضرأ لنفسه مملك لا من إلى وإضافتها 
ثاءولو سبا له وهمأ عليه أنعم تعالى فالرب بالإيجاد، يستقل لا فالسب، 

طيبةالريح كاننا بعضهم: بقول السلف بعض وثبهه السببية، لبه ل
مسببونسيان اخلوق إلى السبب، إصناد فيه ئ حاذقا، والملاح 

للهنجعلوا >ؤفلأ تعالى: قوله تفسير عند كثير ابن وذكر الأسباب، 
تقولأن منه ذكر ثم الشرك، هو الأنداد قال: عباس ابن ءن أنداده: 

اللموص،لأتى الدار في اابْل ولولا اللصوص، لأتانا هذا كلمة لولا 
رواهنرك، به هذاكله فلأئ، فيها تجعل لا وفلان، الله لولا الرجل وقول 

بأنالمريض، لاذإ الطبيب، لولا يقول: مجن ينصح هذا فعلى حاتم، أش ابن 
أوالطيار، حنكة ثم الله لولا وكذا الفلاني، الطبيب ثم الله لولا يقول 

تعالى.الله إلى الجميع إمناد الأولى كان وإن فلأن، المدرس تم اااه لولا 
 i_• فماالأختان، يوم ولمة ريممل كار، وهم إلا أولاده يخن لا الناص ه:بمض

صحكم 

التمييزبعد الجلد أن وهي مملحة ففيه الصغر، في الختان الأفضل : ج0 



١٤ مم الطبية المسائل في الشرعية الفتاوى 
وسهولةا-زالده لرقة التمييز قبل الختان جوزوا فلذلك ويخشن، يغلظ 

ولمسهاكشغها *تجوز اعورته، حكم لا الصم *ي ولأنه قطعها، 
مريعا،وبرئه الجرح ومداواة لعلاجه أسهل أيضا ذلك إن ثم لمصالحة، 

أخرفان السابع، اليوم في وقيل الولادة، يوم في الخان بعضهم واختار 
فثهيوم الذي السزا وهر ّنئن، متع *إلى أحر يوما، الأربعتن *في 

فيستحببالحان، إلا تتم ولا الملهارة، الصلاة سروط من فان بالصلاة، 
البلوغفهو الوجوب وقنا أما الاستحباب، ونت عن يؤخر لا أن 

يخضلم مجا البلوغ بعد إليه يبادر أن يختس لم مجن على فيجب والتكليف 
الولائممجن وهي بها باس *لا الخان على الوليمة عمل أمجا ه• نمعلتم، 

ندالازمجغة هدْ في الماس كان وإن الإعدار وتسمى الإسلام قبل القلابمة 
أعلم.والله كالعميقة، مجوكدة سنة فليست صها، تغافلوا 

•ئزلأبجوارواماجر للعلاج، الرياض •دية خارج س والده أحضر •سهه:رجل 
بمبرفهل والد0، من قريا يكون أن أجل من والده ف يرقد الذي السيفى 

أفيدوناالشهر؟ مجن قريا ميمكث حيث، السافر أحكام عاليه ومحري مافرأ 
مأجورمح،■

الميمم،،كمنازل، مجنرل، في مجميم *إنه هذه، والحال، مسافرا يعتبر لا ؛ ج0 
والمراوحوالتهوية والأنوار واللحف العرش مجن به يتمتعون بما يتمتع 

مجنتهلعة المفر فان افرأ، جميسمى فلا ذلك، ونحو والفواكه و١لأءلعمة 
ثمالمنورة، المفرومة المسقفة النازل هذه في القيم كذلك ولمس العذاب، 

معهم،الصلاة مجن بمعه عذر له وليس بقربه الوذنين يسمع هو أيضا 
عيرمجن يجب، ولم الداء سمع كمن عليه الوعد يبؤ م يسجؤ فاخره 
ذم،وند أيام، أربحة مجن أكثر الإقامة على عزم قد هو أيضا ثم ءا•ر، 

كماالإتمام عليه أن فأكثر أيام أربعة يقيم أن على عزم مجن أن إلى الجمهور 
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أعلم.والله ذلك أم 
الأدوية؟تركب في الخٍوانات بمض دم استخدام يجوز هل : ٥ آ' س٠ 

استعماليجوز فلا نجس واغرم اك*ميم، المسفوحة الدماء في الأصل ; ج0 
تهلهرالنجاسة أن إلى العلماء بعص ذهب وقد العلاج، قي المجس 

فعلىوتحو0، ودخانها الميتة رماد يجاسة يحكم فلا والغير بالأستحالة 
لاستحالةناح المجاسات بعض مجن المركبة الأدوية أن يقال أن ممكن هدا 

أعلم.والله عينها، وذهاب المجاسة 
 ٥_٠U طية؟فوائد لها وعل للحجامجة فضل ورد :هل

عليهالله صلى المي وفعلها بها والعلاج الخجامجة على الحث، رد و 0
الأثمخاصولبعض والأمجكنة الأزمنة بعض في يتامجس—، ذلك ولعل وملم 
وأععلىاحتجم وسلم عليه الله صلى البي أن بت وقد بعض، دون 

مجنافعهامجن وذكروا الحجامجة،(، به نداويتم مجا #خير وتال؛ أجره الحجام 
فيبها ويوم الخلد، نواحي ص الدم ونتخرج الدن سطح تنقي أنها 

وأنيرفعه: عباس ابن عن اكرمجدى روى وتد الشهر، مجن الثاني المصف 
إحدىيوم أو عشرة تامع أو عشره ساع يوم فيه تحجمون ما خير 

شيحتجم وملم عليه اش صلى اش رمرل كان رر أنس•' عن وله ٠، وعشرين 
وإحدىعشر وتسعة عثر لسبعة يحتجم وكان والكاهل الأحدعقن 

يومالحجامة وتكرم الشبع على الحجامجة عندهم وتكرم وعشرينء، 
والأيجاكنالأزمجان باختلأن، يختلف الحال ولعل الأربعاء، ويوم البت 

عادةالحجامة وتصبح يحتجم حتى من؛تضرر التاس فن والأسخاص، 
معه،الزائد الدم لملة إليها يحتاج لا من ومنهم عام، كل عنها يصبر لا له 

أعلم.والله 



٤٣الطبية اوماسالل هي الشرعية 

ؤوسصار: ؛وله عيه يطق وعل بالدم؟ ترص عر الإنمان يؤجر •س\/ه:عل 
ّأجودمح؟اأمحدوئ جباه اياس أحنا نحا فكا أجماعا 

الأطاءيذكر لم فلذلك سق، ما معروفا بالدم المرع يكن لم ' ج٠ 
الهلبفي جاء ثميء م ،إنما العروقا، في الدم بمحض العلاج الأولون 

فالذلكرالرصى، في وتأثيره ونفعه أثرْ حلهر مما أنه ولأيك الحديث، 
دمهمن بشيء ترع الذي أن ثمك ولا ومشهورا، صاثغا به العلاج أصبح 
زوالم سا ويكون ميما مجريضأ به لمقذ أحذْ يضرم لا الذي الرائد 
الكريمةالأية في يدخل ولعله احتسابا عليه يؤجر مما *و تخفيفه أو مرصه 

مجنكشرأ أن •ع تعالى، الله بإذن التبرع هدا على ؛يوقف السقاء كان إذا 
ءإنوبحديث: وتحريمه بنجاسه وعللوا بالدم العلاج بمنع أفتوا ئد العلماء 

ومفيدامجربا أصبح لما ولكن ء، عليها حرم فيما أٌُني شماء يجعل لم الأز 
مجنوجعلوه التأحرون، العلماء فيه رخص المجاسة، مج؛اثمره فيه وليس 

أعلم.والله تحريمه، بمحقق لم بما المفيالس العلاج مجن أو الضرورات باب 
أقطعفهل المجد م أصر وأثا جرح أثر على سر دم مجني حرج •سهه:إذا 
لا؟أم الصلاة 

كاليتةنجس فهو ماثل محرم وكل يحرم لأنه نجس الدم أن لاثمك : ج0 
وإنماغسله يجب ولا الوضوء ينقض فلا يسيره عن يعفى ولكن والخمر، 

وقدبحبه، إنسان كل نفس في مجايفحش وهو الفاحش، مجن يجب 
بأنواستدلوا الوضوء، ينقض لا الدم أن إلى العلم أهل بعض ذهب 
كلسالميالة المروح لأن مجعدور ولكنه دمجا يثعب وجرحه صلى عمر 

صلاته،في فاستمر يصلي وهو رمجي الذي الصحابي قصة وكدا الول، 
أنالبخاري: ذكر فقد عنه، فيعفى اليسير فأمجا الدم، يوقف لا تْلعها فإن 
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أبيابن وبزق لقلته، يتوضأ ولم الدم منها فخرج بثرة عمر عمر ابن 
لكنالمستر، عن العفو على دلل هذا وكل صلاته، م نمضى دما أوفى 

صلاتهني أحدكم أحدث ءاذا قال! وملم عليه الله صلى أنه لمت ند 
أنعلى دليل وهدا الوضوء، ليجدي أي; ولينصرف!(، بأنفه فليمك 
نجسلأنه الصلاة من ثصرف صاحبه أن عدهم مشهور الرعاف 
أعلم.والله للوصوء، وناقض 

الدين؟أصول، سلامة على عيها والإدمان انحدرات امصمال أثر ما ٦: ٠ س ٠ 

للجسمتخدير أثره من يحصل مشروب أو مجأكول هو انحدر ; جع 
الأزمنة،هده في الناس مجن كثير به ابتلي مما وهو للاحاس، وإضعاف 
أيعلى عنه الصبر يسممليع لا تعاءلا٥ مجن فاصبح به المصيبة وعظمت 

أثرإصعافذلك أن شك ولا والشص، النفس تحصيله محبيل في ولوبدل حال 
فأصبحعقله المدمن ملب فربما التصرف في الضعق، وفلهور العقل 

ثممنهم، سرأ أو كالجانين فصار الضار، مجن النافع يميز لا الذي كانحبل 
سرعاتحريمه يعرفون عليه المد فان والعتيدة، الدين على مؤثر هو 

قدفعله على وأقدم الشرع يحرمه ما على تجرأ من أن ثمك ولا وعقلا، 
واستحلالالله على وجرأة الدين في قدح وذللث والعصيان انحالفة تعمد 

ازوءةو؛باني بالشرف مايخل فعل ذلك على وزيادة حرمه، لما 
للمهصلمتنيزينون والشركتن اليهود من الله أعداء ولكن والكرامة، 
علىويقضوا وتفكيرهم وتدبيرهم عقولهم يضعفوا حتى فيها الانهماك 

أعداءوقوة الإسلام ضعف ذلك وفي أموالهم، ويتنرفوا معنوياتهم 
لمن.الم
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عنها؟الإقلاع على وعزم المخدرات، بشرب ابتلي محن اثتصؤح التوبة شروط ئ : ٦ ١ س • 

آدمبم ٠كل الخدث: وني حال، كل في انمد على واجة التوبة : ج0 
الدكريان ونالغفلة إلا يكن لم ولو التوابون•، \د}\رن وحتر حْلاء 

فلبيعلى لينان ءإته وملم: عليه الله صلى النثي نال وقد ذنبا فانه؛عتم 
وتتاكدمرة،(، معتز من أكئر ^٢ ١١في إليه وأتوب الله لأمتغفر واني 

عنالإتلاع الأول: ثلاثة: ومروهلها صغيرا، ولو ذما عل لمن التوبة 
فلامود، لا أن على الرم والثالث: U^، على الدم وص: الذنب، 

مجنتاب فمن الذنب، عمل على والماهي اكوفا في التمادتم، توبة تقبل 
أنبد فلا الدخان مرب مجن تاب وس أدائها، على نليحاظ الصلاة ترك 

وهجرهجرها اغدرات أو الكرات من تاب ومن عنه، ويسعي يتركه 
فيفتخرالعاصي من بمافعل بمدح بقي لكن الذنب عن أقلع وس أهلها، 

فمثلومنقبة، مرقا ذللث ويعد ونهب نتل أنه أو فلأن أو بفلانة فعل بانه 
تركهامجن وهكذا عنها، استغناء أو عجزا العاصي ترك وإمما يتب لم هذا 

تمكنلو ويود والمقدر والدخان المكر أو الزنا إلى تنوق، ه نفولكن 
وعزبمهنتته لأن توبته تقبل لا فهدا رغبته، ويتبع مهوته منها لينال منها 

بغضمجن الصادقة للتوبة بد فلا المعصية، وممني الذنب على الحرص 
يكونحتى فيها •نه فرط  ١٠على والدم والأسف أهالها ومجقت انماصي 

توبته.وتقبل صادقا 

السوي؟هيتئييومساوالمدمسىإثىاثطريق Uدورالتتوبف:اثنمؤح 

مجنوحدر عنهم وابمد أهله ومقت الذنب وترك توبته في صدقا متى : ج0 
مجنفان امتقامجته، وبرهان نويته وصحة صدفه دليل ذللث فان مرهم، 

ثموالمقابلة، وافيالة المعاملة في بغضه منه فلهر عملا أو ثمخصأ أبغض 



الطبيةالمسائل في الشرعية الغتاوى حأم 

ويتجهالسوي الْلريق ولزومه الحق إلى رجوعه على دللا هدا كان 
فتراهوانحدرات، الخمور وأمل للمفسدس ومقته والصلاح الخير لأهل 

علىويدل حيلهم ويشيع مخالخلتهم مجن ويحير أفعالهم وبمنع سهم 
علىمجحاففلآ المالح والعمل والعلم للدين محا ذلك مع وتراه مجخابمهم، 
صدقهيعرف بهذا فهو واخدرات، الكرات عن مجمدا الصلوات 

تولته.وصحة 

والروج؟لأنمدس والآحرة اكدا م الحوبة م محا 'م1: س٠ 
سربفي مرع وفد الانزجار، يه يحصل مجا بمدر الدنيا في العقوبة : ج0 

إلىالخهناب ين عمر زادها يرتدعوا لم وال١ جلدة أربعتن الخلد الخمر 
ثمربإن ثم فاجلدوه ثمرب رإذا ا،لرفوعت الحديث في وورد الثمانين، 
وهوفاقتلوْا، الرابعة في عاد إن ثم فاجلدوه ثمرب إن ثم فاجلدوه 
اللهصلى الم فال فقد الآ-محرة في وأمجا محلرق، عدة مجن مجروي صحيح، 

وأخرالآحرةأ، في يجربها لم الدنيا في الخمر ثرب امجن وملم: عليه 
الخبال،هلسة من يسقيه أن الله على حقا كان شربها مجته تكرر مجن أن 

ولايجربهاوعومجومجزا، الخمرحنن ألأيمرب وقال؛ النار، أهل عصارة 
وأكبرعقوبة أشد فهي الخمر، من صررا أثمي والدخان امحدرات أن مجلث 
دينالمهمجن لأنه القتل، يستء>'ق المروج بان السنة علماء أفتى وفد إثما، 

الأبدان.على الم صرر مجن أعفلم الأديان على فضررْ الأرض، في 
خصوما؟عموماواأمخ،درات اتمعاصي بواثى في وفغ نمى ءجيهية ممة مى هل : ٦ ٤ ص • 

والهلاكالردى أسباب عن يتعد أن ه نفغماة يرد شاب كل ننصح 1 جه 
*إنوالمعاصي، الشرور في يوقعون الدين السوء جلساء مجن يهرب وأن 

التخلصعليه وصعب الشباك تلك في وغ مجن مجنهم المفسدين، أولثلث 



٤٧ؤبٍ الطبية ائل المفي الشرعية الغتاوى 

الترديم مواء لكونوا والسفهاء ا-يهاة من غيره يو؛غ أن فأحب منها 
غيره،أن يحب بل للمسالمن الخير محبة يهمه ولا والإصرار، 

الهالكينبكثرة ويخدع العراف يجهل من ومنهم بنمه، *للي كما 
إلىالمد يرمح أن الجاه ميل صواب، على الخمامير يولاع أن ويقلن 

الصلواتعلى ويحافظ الله ذكر مجن ويكثر ويستغمر ويتوب ربه 
ورجالالدعاة على نشير كما الحنان، من بالإكثار ويمملوع والأوراد 
السفهعن ويردوهم السفهاء هؤلاء بأيدي يأخذوا أن الهيئات 

م،إلمح، يضموهم أن على ويحرصوا النجاة أمباب إلى ويرثمدوهم 
ويسلكواالهلاك مجن يسلموا حتى صادقة، تربية ويربيهم يصلحهم 

علىوالاطلاع العقل وتمام والإدراك الرمد وبعد السوي، الْلريث، 
يصبحونوبدلك محنهم ويحذروا يحذروهم الممدين ومعرفة الفاسد 
الرماد.مميل إلى الهادي والله ومصلمحتن، صالحن الجتمع في أعضاء 
علىأقل أو أكثر أو ألما أربعون قدره بمبلغ با'فاءل سيارة باع رجل •'ّر|ْا'؛ 
ستت؛نلمدة تستمر الأفناهل أن عانما الميلغ هدا يزكي كيف شهرية، هل أمل 

ممنلمدة الزكاة هدْ لكمه هل منة مرور بمد اياخ هدا لوزكى ولصف، 
فاجورين؟أغرنا لزكات4، كصأءيأء4 الطريقة أوكيف لا أم ونمق 

الزكاةيلزمه ولا مضه إذا مْل كل يزكي ^نه اهل بانسلعة باع مجن .' ج0 
منةكل أقساط يجمع أن وله قبضه على قدرته لعدم الموجل الدين عن 

واحد.نمهر في جميعا زكاتها ويخرج 

لكرةئلرأ اخج م اواس يزاجمة ستطيع لا كرالن، رجلأعس •سا*أ: 
هلاكاس، مجزاحمة متطع لا أيضا' الصحة مجعتلة السن كيرة وامرأة ، الزحام 
مالهما؟فن محهما يحججا أن لهما يجوز 



الطبيةالمسائل في الشرعية اكتاوى حأم  ٤٨
——ت 

وصلناذا والاJة، ابدنية المدرة مع الفرض حج عن الإنابة يجوز لا ; جه 
محمولايهلوف أن ولو ذلك لزمه ببدنه الحج على فتها يفدر حالة إلى 

علىمحمولا الواقف ني ويقف العربة على ويسعى المرد على 
ولبسكالتلبية عليه يقدر ما ويفعل عنه، يرمي من ويوكل المارة، 
علىيقدر لا للفراش مريضا.لازما كان فان والأدعية، والأذكار الإحرام 

مالهمن عنه يحج من، يوكل، أن فله والنزول الركوب على ولا القيام 
نفلا.او فرضا 

إلىالحج يمهلع لا لن للحج يذل الذي بالمال بممدق أن يجوز مل 
أفرض؟قد إذاكان الحج عن يكفي لكي أوالحامدين الفهراءواياك؛ن 

منأناصا ورأى أحرى مرة يحج أن وأراد فرصه حج ند كان إذا ! ج0 
يتصدقأن فله المال إلى بحاجة والجاهدين والمعوزين والماكتن الفقراء 
المتوفين،أقاربه لأحد الحج أو الحاج هو كان مواء الحج بنفقة عليهم 

إعطاثهمن أفضل الثديية والفاتة الحاجة أهل على المال بهيا فالصدقة 
المال.بقصد يحج لن 

ء،ىليس أنه الإحرام تكسره بمد تذكر أو المتفرد أو الإمام أحدث •سماُ:إذا 
الصلاةقضى محلهردأ كان إذا الإمام تسلم بمد ثم صلاته، وأكمل وضوء 

ذلك؟يجوز مل وحده الصلاة بملي بالخماعة صلاته بمد إماما كان ؤإذا 
عالموهو بهم صلى ومتى بالجماعة انحدث الإمام صلاة تمح لا ! ج0 

لرمهالصلاة في حدثه تذكر أو الصلاة نفس في أحدث أو بحينه 
يهمصلى حيث بعللت صلاتهم لأن كالهم صلاتهم يعيدوا أن إخبارهم 

يتذكرلم فان الصلاة، تلك( جميعهم فيعيدون صلاته، يهللان يعلم وهو 
المنفردوأما وحده. وأعاد صلاتهم أجزأنهم الصلاة من الفراغ بعد إلا 



٠٤٩ المة المسائل ذ، الشس الصاْء. 

الصلاة.بعد إلا بمذكر لم ولو محدث وهو صلى إذا فيمد والمأموم 
ثلاثةأو أموصن أو الولود ولادة س أسوع بمد الضمة تحديد هل •سها': 

ا،لذكورة؟الأيام هدم عن تأخر إذا حكمها ومحا لا؟ أم صحح حديث ف أمائع 
مجنأمجوع يعد أو ضايعه يوم تذبح العقيقة أن صحيح حديث م ورد ء ج0 

ويجوزالاسحباب، على وهذا أسامحع، ثلاثة لم أسبوعتن بمد ثم ولادته 
أعلم.والله تيسرت، متى ويدبحها أكثر أو منة ولو تاخيرها 

بلادأو محتلمة بلاد من أقل أر أكئر أو ثلاثة عمالأ استورد عمل صاحب ٧: ٠ س ٠ 
يريدوكل اال٠لكة م عندنا يمهلون م؛همأشبماص وكان الخارج، س واحدة 

بملغالمز هده مم وافتروا المملكة، إلى بلاده س زيه أو أخاْ يجلما أن 
الشراءهذا لولا لكن أقاربهم، ءٍر أو للعمل أقاربهم جلب يسر لكي لمال اس 

لا؟جائزأم هل ذ/ اللي اللغ سرلهمهمءإليىها،ماحكمهدا ١٠

فلهيقدر لم فإن العمال مجن يناسبه من القين بهذه يستورد أن له •' جه 
ولاأقاربهم، لستوردوا وأتعابه مراجعته تكاليف له يدفع مجن إعهلاؤها 

فقط.ونفقاته أتعابه عن مجعاوصة هو وإنما بتعا ذلك يكون 

إلىسفرهم وأراد خدماتهم عن وامتغى الخارج س عمالأ استورد رجل : ٧ ٠
لكنبلادنا في فقراء أولأدوعواتلور٠ص على لحزلمق له قالوا بلادهم، 

شغلعلى حملنا وإذا كفالتك وتحت اممك في المملكات في نشتغل لتا اسمح 
ماذلك، مقابل يمعك وهو يضرنا لا المال من سرا متلغا ذلك بدل لعمليك 

المال؟سا م القرع حكم 
فاننفيرهم، أو لغيره كفالتهم عن التنازل فله العمال عن استغنى إذا ! جه 

اللكن تركهم له جاز كفالته نحت وهم ليحترفوا اللي في القاء رلجوا 
مجقابلثميء بدفع له ممحوا فان تضرهم مهرية صرمحة بدفع يلزمهم 



اكئييةالمسائل فى ادث،رءية الفتاوى 

فلا.وإلا جاز ذلك ونحو تحديدها أو الكفالة ونقل المسؤولية ومقابل كفالة 
نظرهوجهة وحب كاملا أثامحا للأول وأثث زوجتان عنده رجل • ٧٢س ٠ 

أثاياالأحثرة لزوجته وأثث الهلبخ، تحهيز ذلك ق بإ تنير إل بحاج لا أنه 
وياحدالأول الأثاث بعض يبيع أن الأول زوجته تطالبه وأبنت كاملا، 

للبسن،الأثاث بعض بيع أن وهويرى المساواة، بدعوى للتانية أحد ما مثل لها 
وجهةمن ذلك، حكم ما الأسعار، لغلاء نفلنا الإسراف من نؤع فيه الأول 

المع؟
والتاعوالخل الأثاث من حقها لها أكمل قد الأول زوجته كانت إذا ! ج0 

بيعفإن جديدا، أثامحا لها وأثث ثانية، تزوج إذا تبره له فليس والأدوات 
للزوجةفليس ،، الإسرافمن نوعا يجر صالح وهو الأول المزل أثاث 

فلهاللأستعإل يصالح ولر حرب إذا لكن جديد، بأثاث الهنالبة حق الأول 
أعلم.وافه يبدله، المهلالبة حق 

بعضمن وخاصة العقرب( )عزيمة ب! يمي بإ كشرا مع ن ! ٧٣س • 
إنيقولون؛ ذللئج وبعد يثرب، ثم الماء من قليل ق يقرأ نص وهير العوام، 

إذاالعزيمة هذه صاحب، تاللغ لا والثعبان العقرب وبخاصة الوام حميع 
عليها.يدل ولا أوالثعبان، العقرب يقتل ألا بثرط شربيا 

أuالصفهوكالآق:
سليإنعل ومرت والنصارى، اليهود عل مرت العقرب عزيمة إما )اللهم 

صفراءالمار دواب من دابة قال: افه؟ نبي يا يبكيك ما وقاك داود، بن 
علجبريل نزل كالنثار ذب—، أم كالدينار صديد أم كالدهر سوداء كالزهر 

وعزته(.افه بقدر فاسكنى سمها عل ؤإسرافيل دمها 
أنوالأول أندكر، فيإ عليها أقف، ولر أصلا، لها أعرفج لا العزيمة هده ؛ ج0 



ماسية المائل ض الشرعية الغت،يى 
—ب.

،oL'S/Iمن وضرها الكتاب فاتحة ومنها الشرعية، الرقية الإنسان ستعمل 
لهبجون فلا قتلها عل قدر من بل يجوزإ فلا والنمان العقرب قتل ترك فأما 

أنلم الموعل والإحرام الخرم ي حتى فقتل الضرر، من فيها لما تركها 
ثيءيفره فلا شرها، ومن حلق ما ثر من التامة وكلمأته اض ايات يستعيذ 

اف.بإذن 

فيقرأآحر يساعده ثم محفظ مما فيقرأ رمضان قيام يصل مجد إمام ؛ ٧ ٤ س ٠ 
سورةمن يقرأ والساعد الأعراف سورة من الإمام يقرأ فمثلا محفظ، مما 

الأمر؟هدا ق الأفضل فإ اليلة، نفس ق المقرة 
صليم أوثلائا، أوتسليمتين حففله من طويلة تسليمه الإمام صل إذا ؛ ج0 

ذلااث|ا،حاز حافظا الإمام يكن لر إذا حفظه من قرأ أكثر أو تسليمتين ١؟-^^ 
الأنه فأرى ليمة التتللث، من ركعة ل الأحر ثم ركعة ق هدا يقرأ أن فأما 

وهوخلفيقرأ أن بمح لا المأموم فإن وتأخرا، وتقدما انتقالا فيه لأن محوز 
وافهالمأموم، صلاة يبطل مما فهذا ساكن،، والإمام بصوته ومحهر الإمام 
أعلم.

واستعملتمتقاربة، أوقات ق الأولاد من عددا ولدت امرأة ! ٧٥س ٠ 
فهلنيا، يفر الحمل بأن الخلميب وأخبمرها ، -٦١فامحرت الحمل مغ حبوب 

الأولمب؟تركيب لها 

يوقفاعادة ذلك إن حيث ثدييها؛ من أولادها تقوم؛إرصلمع أن ننصحها ! ج0 
الفطام،تقارب أو ضلم حتى الحمل فيتاخر لئا الدم ينقلم-، حبثإ الحمل؛ 

نحوبحد أي الهلهر، آخر ق إلا محامعها ألا زوجها فينصح تفعل لر فإن 
ينعقدلا كإ الحمل، انعقاد عدم يسبب مما وذللثط الطهر من أوأكثر أسبوع؛ن 



اسيةائل المفي الشرعية الفتاوى ؟ ٠۴ ٥٢
——————

بقدراللولب اّمتعإل فلمها يفعل لر فان الطهر، من الأولن ليوم؛ن ال 
أعلم.واض الحاجة، 

وكنتأولاد، ول متزوج عمري، من سنة }ض من قربجا رحل أن : ٧٦س ٠ 
بمراجعةوقمتا بمرض ثعرُتا مؤنوايتح ست وقبل جيدة بصحة 

منهاوحرجتح عامة محلبية فحوصات ل وءماJت، المتخممة المتثميات 

قرئالذي الماء منهم وأحيت القراء إل وذهبت مريض، غثر بانني بتقارير 
المتخهم.،نالنفسماسن الاحلباء إل ولهبت، جدوى، دون ولكن والعزائم فيه 
المنىوقد وصدقتهم بوسوسة محابج ه بأنلل ومحالوا ه النفايتج تممق 

ممروأؤسحمتؤ الكلام، هذا أنى ولا ممرا أفكر وأصحتج هذا، كلامهم 
ولتردى، صحتي وأصبحتط أعراضه تطورت وقد نقمي، مع الحدلط 
أرجووالحقيقة، الوهم ؛؛ن وأصحمتجهذا، تكذب، ق فكرت الأحثر 

ممراالفقه ق أعرفج لا إنني حسثا الشرعية الناحية من وتوجيهي إرشادي 
عنيالله جزاكم بوالدي، وبار للصلاة ومقيم وأهله الدين أحبا ولكنني 

إننيأنحيل حد إل وصل الشخ فضيلة يا ذكرته الذي التفكثر أن كإ خثرا• 
يوجدبأنه يقولون الأطباء أن كإ مؤمن، غثر إق أقول، إنني ؤإل الأشقياء من 

صحيحغبمر التفكثر هذا لوكان حش عنه الامتنلع أقدر ولا إجباري، تفكثر 
كلمإؤإنني هذا، كلامهم صحة ما أفتوف القهري(، )الومواس ويسمونه 

كلامإن حيث، آخر، تفكثر إل اندرجت، الثيء هذا ق مشكلة من انتهيت، 
فتوىأريد الأطباء؟ قال U ْثل أومرض الشيطان ْن هذا هل ممر. الأطباء 
ذللثج؟3، الثرع علاج فا الشيطان من مرصا هذا كان وإن كاملة، 

هنفق يشلثؤ حتى الناس من لكثثر تعرض الشيهنان س الوساوس هدْ : جه 



٥٣جإءآ الطيية المسام في الشرعية الفتاوى 

ووالناس،الحنة من الناس صدور ق يوسوس إيإنه، وق ديته وق 

حتىالنفس عن ؤإبعادها الوسوسة تلك هودير الوحيد العلاج أن شك ولا 
الأشقياءس وك الومتين ومن بالألة مؤمن أنك وسنحضر نفك، تريح 

عليعام، لا تعال اممه ؤإن والتوقف، الشكر هدا ق يوير ما تعمل ولر 
لأصحابهدا مثل وير وقد والتوهماتر، الخيالات علر ولا النفس حديثر 
وملمعليه افه صل النبي بدلكا فاحيروا وسلم عليه الله صل الله رمول 
هدهله حطرت من وأمر الوسوسة®، إل كيده رد الذؤر لله الحمد ١١فقال؛ 

بالعلومه نفويشغل الأمور هده ذكر عن وينتهي بالله يستعيد أن الوساوس 
ودعائهوشكره اطة ذكر وبكثرة بالتدبر القرآن وقراءة المفيدة النافعة 

هذهبدفع وعلياكر الرجيم، الشيهلان س والاستحالة والتوبة والاستغفار 
عليكريشق أن يريد الشيهلان من أما واعلم بيالكر خهلرت كلمإ الوساوس 

الشيهناننهي فلا بربكر وتكفر دينك ق تشلثر أو الحياة هده س تمل حتى 
اللهوصل أعلم والله العليبة، وحياتلثر وؤلمانينتلشر راحتلثر إليلثر تر-أع حتى 

وسلم.وصحبه وآله محمد علر 
تعال!قوله نحتر دخل فهل بعينه، أصابه أنه شخص ق فلن إذا ؛ ٧٧س ٠ 

منهيعللب، أن الصورة هذه ق يمكنه أنه بينإ الفلز بعض موان 
أصابه.مما ويتبرأ الاغتسال 

غسالةأو به اتصل أوما فضلاته بعض أوأخذ منه الغل بطالبر باس لا ؛ ج0 
سهذا يكون ولا فاغسلوا®، التم امنتغررؤإذا حديثر؛ لعموم أوبدنه ثيابه 

الإثم؛لسالأحتياْلوفعلالأساب.



الطبيةالسائل فى الشرعية الفتاوى ؟  ٥٤

اممه؟أمة يمعنى الأمة ذكون أن( محوز هل مشركةؤا، من حم مؤمنة يإولأمة ! ٧٨س ٠ 

الملوكة،هنا والأمة <،؛، ١٥١إماء نسائكم وكل اممه عبيد رركلكم الخدين،؛ ق • ج0 
الشركة،الحرة نكاح من وأفضل محر المؤمنة لمة المالأمة نكاح أن والمعنى؛ 

أعلم.وافه 
صلاةق تقوله الذي الدعاء فإ فرطا أو صغ؛را طفلا الميت، كان إذا ؛ ٧٩س ٠ 

خذا؟جزاكمالته الحنانة 
وتييئةالورد لإصلاح الماشية أهل قبل يتقدم هوالذي الأصل؛ ق القرط ؛ ج0 

قرطكمااأنا لأصحابه؛ لم ومعلميه افه صل قال( ولدللث، الأنعام، لقي الماء 
قورد لأنه صغثر، وهو مالن؛، من القرط أن العامة وعند الحوض؛؛، عل 

لهمي؛يئون آباءهم يبقون فإنبمم الصغر، ق ماتوا إذا الأطفال، أن الحديث، 
وميتنا،لحينا اغفر رااللهم له؛ الدعاء ق ؤيقال عليه يصل فالعلفل المدخل، 

كلعل وأنم؛؛، ومثوانا، منقلمثنا تعلم إنلئ، وأنئانا، وذكرنا وكثثرنا، وصغيرنا 
علفتوفه توفيته ومن الإسلام، عل فاحيه منا أحييته من اللهم قدير، ثيء 

ثقلاللهم محابا، وشفيعا وأجرا وفرطا لوالديه، ذخرا اجعله اللهم الإبجان، 
قواجعله المؤمنين، سلم، بصالح وألحقه أجورهما، به وأعفلم موازينهإ، يه 

الححيم؛؛.ءن.ادبإ وقه؛رحمتلثؤ إبراهيم، كنيالة 
وتقول؛لها رسالة ل تال اليمنية الحمهورية من الأخوات، إحدى ؛ ٨ ٠ س ٠ 

وترجعيومين لمدة تنقطع ثم أيام أربعة لمدة الشهرية الدورة تأتيهن اء نهناك 
والصيام؟الصلاة تترك أم اليومين هدين ق وتصل تصوم فهل ذللئؤ. بعد 

بعدإلا يعود لا أنه ومحققت، عرفن؛، كاملا؛حيت، انقهناعا الدم انقهلمر إذا ؛ ج0 



٥٥ؤم الطبية المسائل في الشرعية الفتاوى 
انيةمرة الدم عاد إذا حتى طهر، والنقاء حيض الدم أن فالأصل يؤبن.( 
والصوم.الصلاة عن فيه جلت 

منينزل الذي الدم يعتم فهل أسقطت، ثم ثبرين لمدة حملت امرأة ٨! ١ س ٠ 
.صعيما؟ كان إذا الدم هدا نزول عند والصيام الصلاة حكم وما النفاس، دم 

عننحلس أن فعليها الحمل، مدة احتبس الذي الحيفى دم هو الدم هذ ! ج0 
وهوحمسةالحيض، مدة أنمى إل الحيض كدم معها محري الدم دام ما الصلاة 

ولويعد١^^ ؤإن وتصل، تتهلهر قاما وقل أوحمح انقطع فإن يوما، عشر 
وصلت،.تهلهرت يؤمن 

بعدأشبر سبحة حلت، ما وبعد وحملت، تزوجن، امرأة هناك ! ٨٢س • 

ذللثج؟ق حكم فإ بالزنى، فامموها ولدت، الزواج 
قبلنفعه أن إلا النكاح، من أنه فالأصل أشهر، ستة الحمل مدة أقل ! ج0 

كاملاولد إذا غيره من أنه عل دليل فإنه يوما، وعشرين وثإنية أشهر حمسة 
به.ويلتحق أبيه إل يتس، فإنه أشهر ستة اكتمل إن فأما وعاش، 

معهاأحذت وقد فخرجن، اء، للنحمعية ق تتعلم كاننج امرأة هناك !  ٨٣ص ٠ 
محاسبةهي فهل الحمعية، هذه إل تعده ولر الصوف،، وبعض الكتهبج بعض 

الشعِ،؟أموال من هن.ه أن العلم مع ذللث،، عل 
الكتس،فتقاور قيمته، أوتعيد موجودا، كان إن الحمعية إل تعيال٥ أن عليها ! ج0 

أعلم.والله بتمته، تصدقت، تستهني ر فإن بالدراهم، والصوف، 
كاشفةوهي أختها، وجود ق أختها زؤج ْع ا،لرأة نحالس أن حكم ما ! ٨٤س ٠ 

والملمين.الإصلأم بكم ونفع حيرا، الله وجزاكم مأجورين، أفيدونا وجهها؟ 



اسةالسائل ذ، الش،ست الفتا.،،  ٠٠٠٠ ٥٦
—

أختها،زوج عند أو زوجها، أحي عند وجهها تكشفا أن للمرأة يجوز لا : ج0 
فأماالخال، وابن المم كابن المحارم غثر أُارباا جح وكدا عنها، أجالما محامإ 

أعلم.وافه ذللث،، من مانع فلا متحجبة وهي حلوة غر من معهم جلوسها 
قبلل جارة زون وقد وبنات، لأبناء وأم المن ق كثيرة امرأة أنا ! ٨٥س • 

أقومبان عندها والخالمات هي فألزمتني مولودا، ولدت وقد محمنة أربعين 
وقهiعتإالقطع أداة وناولون( ذللث<، وأجهل أعرف لا وأنا المولود، سرة بقطع 
المولود.مات أيام ثلاثة وبعد الولود. لدللئؤ المرة 

ولرافه؟ يعله آخر يب أوببثي؟ بالمرة قهي الوفاة أمحبب أدرى ورّتا 
الإفادة،فضيلتكم من أرجو صيام. عل، كان إذا خائفة وأنا أحد، يهلالبني 
ّعمركم وأطال اطه وفمكم 

الوفاةيسثب ولا محروق،، عادي ثيء المرة قهلمر فان ٠،^،، قيء لا ! ج0 
ولادية، ولا عليلثا، ثيء فلا افه، من وقدر بأمر المولود ذلك، فموت غالتا، 

أعلم.وافه لئ،، نفوأربمي فاءلئني كفّارة، 
فيمنفضيلتكم رأي وما محكنية، عإرة نحت، المجد بناء حكم ما ! ٨٦ن حم٠ 

نحه؟محيء ولا فوقه محيء لا أتح، ومحإء، أرصا يكون أن يجب المجل. إن يقول! 
البناءلامجوز إنه قال! ولاأذكرمن أوفوقها، منازل تحنن، المجد يكون أن يجوز ! ج0 

فول،المجل. يجعل من الدول بعض j( يوجل حث نحه؛ ولا المجلل فوف( 
تحت،ما استغلال إل قيحتاجون عندهم، الأرض لفيق واللكاك؛ن الأسواؤ، 

المجدفوق، وهكدالوبنوا • ذللئ، ؤ، ولاحؤج أوللسكنى، للتسويق الماحيوبنائها 
محيءبناء عن ؤيثعل. مستقلا المجل. يكون أن الأول ولكن بيا، ينتفع وغرمحا مساكن 

ومابالأرض تبرعه الأجرق كعال لصاحبه يجمل حتى أومحه، فوقه الماكن من 



حآمالمليئة المسائل هي اكرمة المتاوى 

نماءس منهم لص من ١^-^، نوق يكون لا وحتى فوتها، بم 
وأطفال.

 ٠_AU الوأض الأن، •مها وعومم إخوم أكر محوت وفد ّاحرة لأبي جدتي ؛
خوفأأريد لا وأنا زيارتها على ومويمرني للمحر، ثمارمتها عن شقا بملم 
للحربمارمتها بمانمون أعمام وإذاكان علها، الملام لي يجوز فهل منها، 

الملكة؟م ضيما بشكوى لقدم أن لما يجوز فهل ذلك، على أدلة ولديهم 
إلىتقرب لأنه ا،للة، من مخرج أكم وثمرك كفر الحر أن شلث، لا ؛ ج0 

اخرمجاتنعل في لهم وطاعة الله دون من لهم ودعاء لهم وذبح الشياطغ، 
السحرممعاطى ألها العجوز هذه عن بت، إذا هذا فعلى المجامات، وأكل 
السّاحرحد الحديث م ورد وقد للساحر، والعفوية الحد عليها وجبا 
الساحربقتل أمروا أيت الصحابة، من ثلاثة ذللث وفعل بالين.،، صربة 

الساحرةهذه يجوزإترار لا نتقول نصوحا، توبة يتوب أن إلا نتلوه، أو 
أوبرها ولا زيارلها يجوز ولا حالة أو عمّة أو أوأحنا جدة كاننؤ ولو 

يرفعأن بعيله أو فريمج من حالها عرف من وعلى خدمتها أو طاعتها 
شرما،م، الخلمحا ويستريح تقتل حتى المملكة في المسوولن، إلى بامرما 

أعلم.والله 
 •_AA : ؛؛، لإشات بالزمن نتعلق مسالة الإنجاب مشكلة ملj^^ قدبما ها،لق ألها أم

الهللاقطلها اانمرأْ يجوز فهل لا، أم بالمدرة نمير من الهلب، أمل إليه يمل 
١٠إذا ذلك فير الحق الفرع سليها مل طلت، وإن الخاكن. من التاكد بدون 
اخلفة؟الية بالومائل القدرة اممية التقارير أنمتؤ 

فلهاذالئ١ تعرمح، لم واحلرأة بت، فإذا خلقي، عتب العقم أن ثملتؤ لا ؛ ج0 
أعالم.والله الخلقي. العقّم وجود مجن التاكد بعد العللاق طلجإ في الحق 
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واكااقٍحالأنايب طريق عن الفم بملاج اسم أهل إجازة سمعنا لقد 
ذلكيجوز فهل موجودة الإءكانة هده كانت لو فهل ا-لجسم. ص الخارج 
•رمومصدر وعل والممحايان. ايثوي اياحٍة ع؛سماس هدا يعر رهل شرعأ، 

العلاج؟لدلك باجازتهم توجيه أو 

ولماالشرعي الخد عن الخارجة العماليات من نيه لما ذااJث، يجوز لا ! ج0 
بملرقالأرحام *ي والحمل الفرج وماثرة العورة كشف من يتدعيه 

أعلم.والا!ه لي، ظهر ما هذا غريبة، 
عهدم الخجامة ري؛ن الخصور هده في بالدم اكرع بمحا المرق ْا ٩: ءس* 

البرعين؟نل من ذلك عن السؤال لكيرة وذلك وملم عاليه الله مر الرمول، 
يالإسانيضر والذي البدنأ مجن الزاثد الدم إخراج هي الحجامة ; ج0 

للمرضى؛منه يستفاد الدم هذا كان ^ذا الأمراض، بعض صه وبمط*ر 
الحجامةمقام ذلك وينوم به، لكيرع إحراجه ويجوز به، الانتفاع جاز 
مجنللدم إخراج الحجامجة أل والفرق بها، ويستشفى إلتها يحتاج التي 

العروقأحد مجع له سحب نهو التبرع قاما ونحوه، كالرأص معينة مواضع 
أعلم.والله صحيا، منه يستفاد ند ولكن ُعين، ولفدر 

هدافهل المرية، الخوانات نلة سب عن ناقعة الإنعاب عدم مشكلة كانت •ساه:إذا 
القضاءرأي  ١٠٥الشرعية رانملاجات اكلبية الحلولا وجدت ؛ع؛؛برعهمأ؟وإذا 
انمقمباد< أفدعونا وكما علما الخللاق ءلالس، للزوجة يحق ومل والشرع؛^•٧>؛،؟ 

سبحانه؟الله بقدرة علاجه تمكن ذلك وغير خلقي، عيب 

يذكرونالأولون يكن ولم الإياب، عدم هو المم أن نمك لا  '.جه 
الحيواناتتلة أسبابه من أن ظهر التحاليل وجود بعد ولكن السبب، 

نلهاالمرأة يه تعلم لم إذا وعسبا عقم نهو عدمها، أو الرجل مجني ني المرية 



لأ|ااّماتطيية ا1مساول فى الشرعية اتمتاوى 

والعلاجاتالملبية الحلول وجدت *إن الذرية، *ي ارغ؛تها الفسخ محللب 
لهافليس الإنجاب، أساب س نقصه ما الرجل إلى تمد التي الشرعية 

أعلم.والله منها، الإنالة وعدم انماليات إجراء يعد إلا الفسخ محللب 
الساءوفي المباح م يوم كل يدي به ألص عقارأ الهلمب لي صرف 

ولوالدهان ،شول يذهب لا لكي أغسلها أن أمطع فلا يدي به لهت وإذا 
للصلاة؟لاوضوء أفعل فكيف الدهان لوجود هتها يزل موف ائاء ^ن نملتها 

الفجركبعد الصلاة، ونت غير *ي الدهان هذا تستممل أن يفضل ت ج0 
يذهبفلا الثاني الوقت دخول تبل محلويلة مدة يبقى فانه العناء ويعد 

الثانيللوقت غسلتها ومحتى وأكثر، ساعات ست بعد اله بغمفعوله 
أثربقي فإن البشرة إلى الماء يصل حتى ونحوه كالصابون المريل فاستعمل 

ومخمن علميها مجا ويزيل البشرة إلى يصل الماء إن حث يضر فلا الدهان 
أعلم.والله المعللوب، وهو بالماء الجلد ابتلال ويحصل 

فيامتصاله يجوز فهل نهايا الشعر على للقضاء طي محلول علاج يوجد .ب؟: 
أفيونا.بازالته؟ الأم ورد الذي الشعر لإزالة الشعر 

الحانةكشحر إزالته أم مجا سواء الشعر لإزالة استعماله يجوز لا أنه أرى ؛ ج0 
الوجه،كشعر إزالته عن نهي ما أو الرأس كشعر إزالته نجوز مجا أو والإبط 
الأخصاصأهل يعرفها عفليمة لحكمة يسن الشعر هذا لأن وذلك 

مضإلى نباته م؛تع يودي وند نباته من بد لا ؤلبيص ثمعر هو ثم والهلب، 
اكفأو الحلق من الشرع يه ورد بما العمل فالواجب تورم، إلى أو 

إنسانعلى جار من أن العلماء ذكر وند ونحوه، الوجه لشعر والإعفاء 
اخلولهذا في رخص فلو كاملة، الدية عليه ون لحيته جمال فازال 

الخلقةتقبيح مجن وذلك والرأس اللحية سعر إزالة في يستعمل أن لأوثك 



اسةاساص ض اثسا،ى م  ٦٠
•ج—

أعلم.والله ايثلر، وتغويه 
وقئماة، ١ ٤ بلغت وقئ يسم، عملي تخالف لديها بمن، لديها عاللة 

الأوقاتيمض صلي لا حجاب، يدون وتخرج لمل هم بالخجاب أمو،لأ 
ءدْ؟بي،هاواخاله السل كون فيف بدلك، أعلهاا*رورها أن رغم 

دونهاويغلقوا سافرة الخروج من وبموها ؛حموها أن عليهم : ج0 
ووقوعبها الفتنة إلى وميلة حجاب بدون خروجها ^ن الأبواب، 
حرجولا الأ،سهلاءة، حّب وتعليمها بالصلاة أمرها وعليهم الفاحثة، 

وبمكاملترسي أن ولعلها التل، لنقص عمد غير مجن تركت فيما عليها 
والاداب.انمادة من يلزمها ما وتتعلم البلوغ يعد عقلها 

لحوبم4ل فكف الله هماه بمدها لهوثم لدة يوبة ايالم أصيب إذا : ٩ ه س٠ 
مدها؟هل غيوبمع، مجدة مضت الم الصلوات 

مجنذللث في لما الهرويلة المدة لهذه القضاء يلزمه ولا علميه شيء لا ؛ ج0 
وانمادامحت،الصلاة نوافل مجن يكثر أن عليه بل انمادة، عن واكغير المشقة 
الفكروغيبوبة الهلويل الإغماء ولأن الفويه ونت فاته عما عوضا 

فيورد كما يفيق حتى القلم صه مرفوع وايتون بالجنون، مسه والمقل 
الحديث.

رواهأهلكهمأ فهو الناس هلك الرجل: قال »إذا الجديث: هدا مس •سا*ه:ما 
-———م.مصلي

ورواهالأدب،، في داود وأبو الم، كناب في لم جمرواه الحديث، تهدا ج0 
أدريلا ملم؛ صحيح راوي أبوإسحاق تال وغيرهم، وأحمد مجاللك 

امشارقفي عياض القاصي قال بالرفع، أهامحم أو بالنصب أهلكهم 
تحزنالا وامتصغارأ لهم استحقارأ ذلك ش إذا ساْ قيل: الأنوارء: 
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صوقثل• أتمد• بنمه وعجبه بذكرهم الذنب من اكتب فما وإسفاقآ، 
أهلني معناه ونيل: وأدناهم، أفلسهم محمحاه مجالك: وقال لله، أنساهم 

الخلودلهم ويوجبون الله، رحمة من الناس يويسون الذين والخالتن البدع 
روايةوعلكا ببيعته• يقل لم ومن الجماعة أهل في ذلك تال إذا بذنوبهم 
مجنحميمة لا قوله، محن إلا هلكوا ولا كذلك ليسوا أنهم معناه: النصسس،؛ 

وضمها،الكاف بفتح يروى رااإنهايةء: في الأثير ابن وقال اه. الله قبل 
الناسيويسون النءين الغالثن إن ومجعناه: مجاضيا، فعلا كانت فتحها فمن 

أعمالهم،بسوء النار استوجبوا أتم،: الناس، هالك يقولون الله رحمة مجن 
علىوأما تعالى••• الله لا لهم أوجه الذتم، فهو ذلك الرجل قال فإذا 

يوبعالرجزا وم هلاكا، أكثرهم أتم،ت أهلكهم فهو فمعناه: الضم رواية 
الإمامرواء وتد فضلا. عليهم له ويرى عجبا ه بنمويذهب الناس بعيب 
فهوالناص هلك قد يمول رجلا سمعتم ءإذا ولمفله: راالمسندء، في أحمد 

أبوورواه الرفع، رواية ترجح الرواية وهذه هالك((. إنه الله يمول أهلكهم 
واللههلاكا، هم أشل، أتم،: أهلكهم((، من ءفهو بلففل: ررالحلية(( في نعيم 

أعلم.
تزالرهل الألما؟ في الذهب فيءس أووضع ذهب؟ من وضع حكم  ٠١٠

الوت؟يعد 

غضة،مجن أنفا فاتخذ الجهاد، في أنفه ئهلع أنه عرفجة حديث في ورد : ج0 
مجنأنمأ يتخذ أن وملم عليه الله صلى الله رمول له فرحص عليه، قام 

لئلاهب الغ، مجن مجثله اكهلوع الأنف موضع له يصنع أن ومجضاه ذهب، 
مجنالأسنان اتخاذ يجوز وكل،ا حلقه، وليتم أنف بمدون مجنفلره يقبح 

منباتمرؤلة أسنانهم ربعلوا أنهم الصحابة بعض عن ورد فقد ذهب، 
أوعغلم أو ورقا من المن له يصلح لم إذا الحاجة، عنل• وذلك ذهب، 
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ذلك،شق لم إن والأنف الفم من أخذها يجوز الموت بعد ثم نحوه، 
واللهتركه، جاز ونحوه مفتوحا الفم بجمي بان الخلقة شوه حيف ^ن 

أعلم.
راذافيه: يمول الذي وملم عله الله صلى الرسول حديث شرح نرجو ؛ •س٨٩

عليهقال أوكما وهوصحٍحاا، بممله كان محا له كب سافر أو الرجل رض 
واللام.الصلاة 

ولففلها-فياثز، ني داود وأبو الجهاد، ني البخاري رواه الخديثا هذا ! ج0 
لهكتب مفر، أو مرض عنه شغله صالحا عملا يعمل العبد كان إذا 

أعلموالله ذلك ني والحكمة مقيم، صحيح وهو يعمل كان ما كصالح 
والذكروالاعتكاف كالصوم عليها ويداوم العبادة يحب الذي العبد أن 

ونحرهاوالجهاد والعمرة والحج ايماعة وصلاة والتهجد والقراءة 
الأعمالهذه عن يعونه بمرض يتلى ثم مقيم، صحيح وهو يفعلها بمصثا 

يحبه،مجا على ويمحه بنيته يجزيه تعالى الله *إن عنها، شغله سفر أو 
نيأو المرض فعاقه صحته في يعمله كان الل.ي العمل ثواب له فيكتب 

وبتنينه حال الذي الذر ذلك زوال يتمنى لأنه السفر، فعانه إقامته 
اللهالذي■آتاه الرجل مثل وهذا عليه، مواظا كان الذي اكالح العمل 

المالدون العلم الله وحرآياه الحق، في هاكته على فسالخله ومجالأ علما 
وهماوقصده، نيته فهو فلأن، بمثل فيه لعمل مالأ الله لوآتاه يتمنى نهو 
وصومالليل *تام عن مجرصه عاقه ااذ>ي المريض فكذلك مواء، الأجر *ي 

وعدملعجزه يعمل لم وإن يعمله كان الذي الأجر الله *تكتب النهار 
السفر.أو المرض لعذر العمل ذلك مجن تمكنه 

أنيطع ولا عملة فيهما صل وقئ عبيه في بمرض المريض يصلي •سهه:كيف 
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اللهأحسن له، توممهكم م فا ااس«مد، يستطع لا وكيلك باناء، بمالهما 
إلكم؟

عليهالله صلى التحي وقال ما الله »ؤفاموا ت تعالى الله تال ; جه 
هداوعلى عليه، متفق اصتهلعتمء ما منه فاتوا بامجر أمرتكم ءإذا ت وملم 

وملمعليه الله صلى التحي تال فقد حاله، حمجا على يصلي فالمريض 
جتبءضلى تتهلع لم فإن فقاعدا تستهل لم فإن قائما ءصل لعمران! 

أمقليغسل فإنه للعملية، عينيه غسل على يقدر لم فمن البخاري، رواه 
ئنهالمجود مجن محع وإذا غسله، على يقدر لا مجا على وبمسح وجهه 
قاثم؛وهو الركوع إلى أثمار والسجود الركوع عن عجز فإن إليه، شتر 

السجودإلى ويشير يجلس ضه الرفع بعد ثم رأّه ويرفع خلهره فيحي 
تعالى.الله بإذن الثناء يتم حتى جالس، وهو 

مستمرةبمفة الفراش طزم أن د لا الطيب له قال فلهره، في مريض رجل : ١ ٠ ٠ س ٠ 
حاله؟هذه من بملي فكف نلهرك، على تنام تزيد أو فهر لمدة 

صلىعجز فإن جتحه، على صلى والقعود القيام عليه شق متى : ج0 
والسجودالركوع وينوي ويقرأ فيكم بالنية فيصلي ؤلهره، على مستلقيا 
واللهالفراش، ألزمه الذي العير لوجود فراشه على وهو والقعود والقيام 
أعلم.

مكرخلال من الإمام صلاة ويسمع السجد بجرار ومرله مريض رجل : ١ ٠ .سا 
يتهأن علما لرصه، نظرأ صوله في وعو الإمام متابمة له يجوز فهل الصوُتا، 

مياشرة؟المسجد خلف 

وهيوحواحر، حواثل وجود مجع بالإمام الافتداء له يجوز لا أنه أرى ؛ ج0 
وحده،صف في مجنمردأ يصلي كونه مجع والأبواب،، والغرنا الخيْيان 
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الصفوف،من قربه مع الصف خلف يصلي أن الفرد نهي ورد وند 
عنهونقط المطرد، كصلأة وحده يصلي هذا نعلى بالعيد، فكيف 
لي،ءلهر مجا نهدا المجد، إل الوصول عن لعجزه الخماعة صلاة 

يبمكلمفلم ص، فيما معهودأ يكن لم المكم إن حيث جديدة والمسألة 
أعالم.والله التقد-ون، الياء عليه 

الهائم؟أعناق في الأجراس وضع حكم ما : ١ * ؟ س٠ 
عن،ابماس في لم ومالخيال، في الخاري روى فقد ذللث، يجوز لا : ج0 

مححبءلأ نال؛ وملم عليه الله صلى الله رسول أن هريرة، أبي 
®الجرسمرفوعا• عنه مسلم وروى جرسء، ولا كلب فيها رفقة الملائكة 

عليهالله صلى الم ®أن عاثثة عن أحمد وروى اه، ااثسيهلان(( مزامير 
مبفقيل الجرس وأما الووي؛ نال فقطهتء. بالأجراس أمر وملم 
وقيلعنها، النهي المعا١^، مجن لأنه أو بالواقيس نبيه إنه له الملائكة منافرة 
أنالسبب ولعل اإشي۵لان، مجزامير رواية وتؤيده صوتها، كراهة السبب 
رقابني يعلقونه ولهدا الهلرب، الأنم، مجن عندهم فهو به بملهون الكثير 
وذللئ،خفيف، أو تمديد صوت له فلهر ارت ّإذا حى الأسفار في الإبل 

الكهربائيةالأجراس عن يعفى ولعله السير، ويواصلون له ينشطون مما 
معلوم.هو كما إليها للحاجة والهواتف والساعات الدور في التي 

خلفهص يلزم مل( فجلم، خلفه والناص )مرض( بملي وهو الإمام صب إذا : ١ ٠ ب ٠ 
منضل فهل إيماء يوميء فأصجح السجود بمتطع لم ؤإذا الجلوس، 

لا؟أم س خلفه 
حتىغيرْ يوكل بل بالجماعة، يصلي لا فانه مجريصا الإمام كان مجتى : ج0 

ابتدأون جالسا، بهم صلى للامجامجة هوأهل ممن غيره يوجد لم فان يشفى 
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اللهصلى لقوله خلفه، يجلسوا أن لهم فالأغضل جالس وهر بهم الصلاة 
عليه،متفق أجمعون، جلوما فصلوا جالسا صلى اوإذا وملم• عليه 

ءصلىحياته اخر في وملم عليه الله صلى لأنه نياما يصلوا أن ويجوز 
أنهورجح الخاري، رواء صلاته، بكر أبو يبلغهم نيام وهم جالسا بهم 

خلهمجالسا بهم ابتدأ من بتن الأكثرون ونرق قاعدا، للصلاة ناسخ 
قاماقانمن، الإتمام فيلزمهم فجلس اعتل ثم قائما بهم ابتدأ ومن الخلوص، 

يجزنهمولا يسجدون الإمماء على واقتصر الجود عن عجز إذا 
الامماءبه.

 i_• حاجاتلقْناء والإياب الذهاما سطع وهو معد بمرض أصيبا رجل : ١ ٠
اله٠التي؟بمدي حوفأأن ا-يماعات صلاة من بمفى هل أهله. 

إلىيودي، صديدأ مرضا كان قان الأمراض، باختلاف يختلف هدا ؛ ج0 
فلهوا،لقاربة بالجالة غيره إلى انتقاله تحقق وقد علاج له وليس الوفاة 
ولهخفيفا كان إن أما السجد، محلرف في أو بتته في الصلاة في عير 

واللهالتخلف، في له عير فلا الأصحاء إلى انتقاله يتحقق لم أو علاج 
أعلم.

ابء؛نإخراج يجيز مل الأخم، يهرط م ^، ١٠"دم امأْ ا/رؤت ١ً • •سه 

يتحركولد بعلها وفي ماتت إذا وا،لرأة امجختصره،: في الخر؛ي تال، ؛ ج٠ 
معيأاالخي،: في تال فيخرجنه، القوابل عليه ويسطو بطنها يثق فلا 

مخرجه،مجن الولد فيخرجن زجها في أيديهن يدخلن أن التوابل يسطو 
ذمية،أو كامش مسلمة ولدعا، لإحراج اجليتة بملن يسق لا أنه والدهب 
يسطلم نساء يوجد لم وإن بحركة، حياته علمته إن القوابل وتخرجه 
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يسقأن ويحتمل "دس.. ثم موته تقن حتى أمه وترك عليه، الرجال 
لأزهءم، ١^١ مجذعب ومو يحيا الخن.ين أن الظن على غلب إن الأم بطن 

ودم^١ ٠٠مضه حرج لو كما فجاز، حي لإبقاء المت س جزء إتلاف 
اض^ ئه المال لإخراج شق ولأنه شق، رلأ شنه خروج ممض 
ممُةحديثة.بمكن، الأت ووحدت تقدم ى. الطب إن وحيث الخ، أولى 
زانإعادته، ثم الحياة م ممحادأ البش ثمق وأصبح بوامعلتها ا-نير، حياة 

بمل؛هاض الصواب، إلى أقرب الخاني الاحتمال وهو الشافص مذهب 
مضه.ين(،يلمؤ، الولد إحراج ويعد القيصرية، كالعملية الحاجة بقدر 

أعلم.والله بميتإيلام، لجرح وما 
أو 'يالطب مجال م أيل أن وأرى الشرعي بالخجاب مالتزمة محاة أنا ; ١ . ٦ س٠ 

إلىأضءلر أو الخجاب في أحد يضاقم أن أخشى ولكن فة، ساعدة 
وجهولي؟بماذا بارجال، الأخلاط 

رأيتفان الخلييبات، ومساعدة العلاج ني العملكتجربة ، iUيجوز : ج0 
أومجالستهم إلى والاضطرار بالرجال الاختلاط مجن تمرعا يجوز لا محا 

أوعنهم غانتقلي( ذللث نحو أو يالتكشف والإلزام الحجاب في المضايقة 
والكثبالكامل والحجاب التحففل على قدرمن، ^ن العمل، مجن امتقيلي 

فهومراجعات أو طييات اء بالتوخاص الرجال عن سيد موضع في 
تكشفالتي الأمجاض هد0 في الإسلام بشعائر الالتزام من نيه لما أفضل 

أعلم.والله الممرضات، أو الهلسارت، مجن الكثير فيها 
الكمن'دون )سلة( ءلويلة ألمها التي الملمة الملابمى فول: وجل ١: •ما7، 

ماذا؟أم رفعها يلزمني ٣، أصفع، فكيف 
 Qفانااساؤ،، متدق، إلى الكمينر فوق، تكون حتى تقصرها أن عليك ; ج
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الكعب،فوق ترمع حتى وكفها حاطتها فلك مصيرها من تتمكن لم 

فيمراء لاسfا وقت انملف أو القص أو بالخياطة رقمها من بد فلا 
أعلم.والله غيرها، أو الصلاة 

 ٠_ A ' العاقالظل والدي، أحد يقولها ند الم المارات بمص امتخدام حكم  ١٠: ١
القدر؟هدا على للاحتجاج 

وكذلكالحرن، محه يخفف بما المعاق الملفل مجع الكلام مجن مانع لا ■' جه 
ولاوحلمه الله قدر هذا قوله يمثل الناس مع أحدهما يتكلم بان يأس لا 
يكنلم شأ لم وما كان الله ماء ومجا بتدبيره رصينا وتدر، قضى لما راد 

يشاءمجا يخلق لحكمه، مجعمب ولا لقضاثه راد فلا فعل ماء ومجا الله وتدر 
ويعترفونالمعاقون ويثكره نعمته لتعرف حلقه بين فاوت يشاء، كما 

الناق۵رإالمعوق هذا يولد عندمجا الحزن يصيبهما ند فابواه عليهم، بفضله 
الاعتراضويحرم وقدره تحالى الله بقضاء الرضا يستحب ولكن الخلقة، فى 

الأجرله ليحصل ويحتب ويصبر لعطاثه والتخهل حلقه في الله على 
حيرذلك وني والمشقة والتعب الأذى مجن تحمله مجا تحمله؛ على الكبجر 
كم•

ميرْ؟م ل4 مرءكقاتد أو )كلب( ل الأصى امتخدام حكم  ١٠: ١ •  ٠
البهيمة الكلب ^ن نفعه، جرب ولو تائيا الكلب امتخدام يجوز لا  0

عنالنهي ورد وقد الأشياء، بعض بالإشارة فهم ولو له نقول مجا يعقل 
نقصذلك لغير اقتناه مجن وإن ماشية، أو حرث أو لصيد إلا الكلب اقتناء 

كقاثد،الكال_، امتخدام يجوز فلا هذا وعلى قتراط، يوم كل عمله من 
فانغير. وأمجا كعادته. القذر وأماكن والحيف ارابل إلى به يذهب فربما 
إذاالأعمى ^ن ذلك، يصح فلا وبعير وحمار كساه الدواب مجن كان 
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حجرأو يكسب بمئر أو حمرة قي تردى ممد الهاثم هذه حلف صار 
مقريب أو ولد له يكن لم إن يقودْ مجن يتاجر أن سليه ونحوم• 
ذلكيلزمجه أو زيارتها إلى يحتاج الم الأمجاكن إلى محادته يولى السب 

أعلم.والاه والمازل، كالمساجد 
عرسولا الكمة حول يه وبمئاف المن م وكر مريض رجل : ١١ 

بممهيطوف الدي •؛ل الأجر مجن لي مل وبمرلت الربة، م ويس الخشب، 
لا؟أم 

العلوافعن يعجز و"ءيثلنه العمل، مجن عليه يندر مجا يفعل أن عليه ؛ ج0 
وعلىنيته يمادر الأجر وله يجرثه محمولأ به الطواف ،إن بنمه والمعي 

كتبصافر أو انمد مرض إذا الحديث ،ي ورد وقد ونمقته، نصبه قدر 
عنيعجز قد الريض أن أي متيما، صحيحا يعمل كان ما مثل له الاه 

ارض،بمسجا عته عجز ما له الاه نكتب ذلك ونحو والقيام الخيام 
أعلم.والاه المقر، لأجل عنه عجز مجا وكدا 

محه؟الريح خروج أوكبر يول ملس به من ويملي بملهر كف : ١ ١ ١ س ٠ 
يدخلحض الوضوء بدلك فيصلي صلاة، كل لوقت يتوضأ أن عليه ؛ ج0 

ولدريح أو مل، م، ت يخرج ئ وصووْ يتض ولا الثام، الوقت 
إيقافه،في له حيلة ولا إماكه على يقدر لا لأنه الخلأة، نمس في خرج 

قدلأنه دمجا، يتعب وجرحه عنه الاه رغم الخْيابء ين عمر صلى وقد 
أناليخارى روى وقد الول، توقف لا وقد محلويلأ، الدم خروج يستمر 
صلاة،كل لونت، ثتوضا أن المتحاضة أمجر وسلم عليه الاه صلى الم 

وخروجاليول وّلما الخيالة كالقروح دائم، حدثه مجن كل بها فيلحمحا 
ذلك.ونحو الريح 



حآسا1ْ1يي4 اتمساثل هي الثسعيات الفتاوى 

 ٠_ Y ١ ١ : U لتخطرة وراية باراض اضابج، الأيخاص سم عطا إجراء حكم
سممهملا اسا دم *ئل إجراء بأن اسم *ع الخالق، إلى السالف م اظالها 

أوءمولهم؟أجسامهم عر لاثوثر أبمأ أنها كما امحومة، باصالهم الشام عن 
عنسرقهم بحث حْلرة كانت، ظن الوراثية الأمراض تممتا م ينفلر ؛ ج0 

ثمديدبمرض الأبدان على مؤثرة كانت، أو للاخرة والعمل للينا العمل 
سليلأو ال|ذلام أو الأعصاب م ^ الخم م ضعفا الدن على يوثر 
ذلكمع ويصم، الصر أو الذوق أو الشم كحامحة الخواص مجن ء ني 

الجليسإر اكآنالها أيضا خهلرما وكان بالعلاج، تزول لا أو علاجها 
ضمحقتا، اتممالأ كالذرة الفروع إر اممتالها أيضا وثت وانحالط، 

محوالذي التعتيم عملية الأثمخاص لأولقاك سمل أن يجوز الأحوال( محذْ 
الخهلرةالأمراض تللث يحملون بذرية افقتمع ؛تأثر لا حتى النسل تْني 
وكلأعالة *يكون عقولهم، أو أبدانهم ر أوتوثر العمل عن سونهم التي 
الوقد ينجح ند اكميم وأن غالج، الله تدر بان الإيمان مجع امحنعع على 

موملم عليه اممه صلى التي أذن وتد له، ولد قد عقيم مجن فكم ينجح، 
اللهإلا منموّة نفس مجن مجا ^نه تفعلوا، لا أن |مجاءليكم وقال؛ العزل 

يخلقصوف ومجن يولد مومحا مجن عدد علم ند سار الله ؤإن خالئلها، 
القومجيةأعمالهم عن سوقهم لا العملية تكون أن بد لا ثم الدين!، يوم إر 
عقولهم.على ولا أجسامهم على تنثر ولا 
الكرالزواج بالإعاهة الإصابة أساب، مجن إن يقول لمن رأكم محو مجا : ١ •س'ما 

والولادة

الزواجيحصل والفرق الدول مجن كثير في ون صحيح، غير هذا '• ج0 
غالياعشر السابعة عتدمحم الشاب يجاوز لا الرافضة فرقة ففي ايكر، 



الطبيةالمسائل في الشرعية الفتاوى حاّ 
آدا ٠ 

الشرين،نل وغالآ البلوغ بمد يزوجونه اليمن دولة وم بمروج، حتى 
غيرهم،أولاد في يوجد نادراكا إلا معوق؛ الأولاد م هاك يوجد ولا 
الخمسينم  ٧١عجوز، ومي تلد الأول الزمن م كانت فقد المرأة وأما 

محاءنهو وبالخملة نادرا، إلا المعوق أولادها ؛ي يعرف ولم يعدها، أو 
ممكنمعلومة غير أو معلومة أمجاب محاك يكون أن ننكر ولا وقدره، الله 

قيتعالى الله نعمة عظم انماد ليعرف معرفها ممكن لا وتد لها، العلاج 
وإحسانه.الخلق تمام 

دخلتوهول لها، عملة لإجراء أيام عدة م نومت فاة : ١ ١ ءس؛ 
موأنا اهيت ثم الشهرية، الخادة طق لأنه أصلي لا وأنا التقغى 
أنويأن يكس هل أصغع؟ فكيف المقفى، م السل أطع ولا ايمشفى 

أيدونا؟ماذا أم الغسل بملي 
علىتقدر لا المرض صرير على أو العملية تحت، دامتا ما مجعدورة هي : ج0 

كماترابا، تجد لم إن انمرير على أو بالتراب التيمم فيكفيها الاغتسال 
تدرهمت،^ن صه عجزت إن الوضوء وهو الأصغر، الحدث لرقع تتيمم 

ذلالث^مجن لتمكها الاغتسال لنمها عليها ثإغلاقه الحمام دخول على 
العمليةلأجل الحمام إلى الوصول تستهلح لم إذا أمجا مشقة، بدون 

أعلم.والله للمشتة، يجزئها التيمم ^ن السرير ولازمت، 
أزادس أكر والوعآية باخعان اضاق هلغله أرم؛ رب خص إذا اخكم محا ؛ ١ ١ ه س٠ 

الأمر٠الآخرين؟
الماليوالتمليك انملية م أولاده بين التسوية الوالو على يجسج : جه 

معاقهو مجن فيهم كان إذا لكن والرعاية، امحة في التسوية له ويستحب 
والرحمةبالشفتة أولى يكون أن قالعاي؛ ونحوه، صغير أو مريض أو 



٧١اء الطبية المسائل ض ارشرعي4 الفتاوى 

الصغرسال: للLث؟ أولادك أحب من الرب؛ بمص صقل وقد وارقة• 
الخمعأن ممى بميم. حى والنائب يرأ، حى والريض يكم، حتى 

إذاياما نحومم، والرقة عليهم الشممة تزداد محولأء ولكن محيويون 
كانحش يسهم، المرية فالأصل والمن والحضور الصحة في استووا 

الاحرمحنقل واحدأمنهم مل إذا التميل، ض محنهم يري اللف بمص 
جبأ.لهم والرحمة الشمقة اب بس 

اسل؟لابمطح الدي اشاق ه ١١٤الدولة ماواجب : ١ ١ ا' س٠ 

يساسْأن الأمة أفراد من أو ايوولثن مجن حاله عرف مجن على ؛ ج0 
ثملثولا غيره، يها يقوم لا أنه علم إذا يخدمجته ويقوم يحتاجه مجا وبمْليه 

أومرتأ لهم ويرى باياقتن تهتم الحكومة أن فالمادة تختلف، الإعاقة أن 
لم، ١٠٢محو س محاك أن علم إذا م، وهرمحهم، يحضنهم س لهم نيل، 
.المالمن، مجن حاله عرف مجن على ذلك تمن، شانه يقوم مجن له يكن 

 ٠_ U بموز٣، وبمول ام.وءاأمم م/، م، بماض( لأنه الكمان يراد بمره رجل : ١ ١
الداخلض والجاعة؛بملون ( الخادم )الفناء السجد »-«رحة ض أصلي تحرأن 
ذلك،؟يجوز لا أم ( اله<اءتا)بايكرفون وبمايع 

الصفحلف، لنفري صلاة ولا وحلم يصلي لأنه ذالث، له يجوز لا ؛ ج0 
الصلن،ناع ولو التكسر ّع ولو الصفوف عن بميل عو بمن فكيف، 

مجنبمللم، أو يضرء، بارد تكسف، فيه ليس مجاسجالأ يلتمس هذا فملي 
؛وت4مجن ؛تضرر كان إذا تخفيفه أو يليه الذي الكيض، إمحكاء الصل؛زا 
واللهالمتقية، الراوح وتكغيهم يه، رفقا رمته عل5، لآ*رلوا أن ولطهم 

أعلم.
 ٠_ A الأتامجه؟ظل ماحكم ؛ ١ ١



الطبيةالمساثل فى الشرعية الفتاوى  ٠٠٠٠ ٧٢
اه•—ت-

العورة،كشف من نيه ،ل! بمعه، الرتاصةل١ا ءذْ م العلماء أفي قد : ج0 
زوجم الذي الرجل( مني كان ولو بالرحم، والبث الفرج، وين 
من>ؤيجعل فهو تحالى الله بمحكم الرضا الإساي( على أل( فأرى المرأة، 
ه.عقيما يشاء 

قزعأ؟ JUuالرأس «و؛ةآخر أ»س اخلاق محا؛؛_ عل •س؟اا: 

شديدةكرامة مكروه وحو بمص، دون الرأس بمص حلق *و القرع •' جه 
لموإن مكروْ أيضا الفعل وهذا كله1، اتركوا أو كله !احلتوا لحديث، 

شبيهفهو الشعر أصول إلا بمرك ولا الرأس يقصرآخر حلقاحيث، يكن 
والكفار.يالمقة التشبه مجن فيه لما أيضا مكروه أنه فأرى بالحلق، 

كاملا؟المداق المرآة متحق ص : ١ ٢ ٠ ٠ص 

ثمالمرأة وولي الزوج بتن بالاتفاق أو العقد عئد الصداق لها سمي إذا • جه 
لهرجع الدخول نل ًللق العقد، بمجرد الصداق ملكتا عليها عقد 

كله،الصداق، تملك ^نها الشرعية الخلوة بها وخلى بها دخل نصفه، 
تملكهمثلها، صداق فلها بها دخل فمتى الصداق، يذكر ولم عقد إذا أما 

•بالدخول 

الةدم؛(نم وقعر حممة كلخية الوجه فير فعر لها يصن، الماء بمْر، : ١٢١س ٠ 
حك؟لها يهل مفلهرط، في وينثر 

أمروإنما ايفلر، يشوه لأنه بالنيل أو بالنوره أو بالوّك، إزالته باس لا ؛ ج0 
المرأةحلبع محن ولأن والمرأة، الرجل بع، فارقة لأنها اللحية إعفاء الرجال 

المرأةإزالة مجن مجانعا أرى فلا ونحوه، الوجه في الخشونة والرجل اللم، 
ذلك.

عردية.الالرئة ايلكة والإيتاء الملمة للفمث العامة الرئامة ( ١ ) 



٧٣ءم الطبية المساتل في الشرعية الفتاوى 

٠ Y_ ذا،هل كك، الخالم طوف ■ص لانحمل الإجماع مرفت أن بممحهم ذكر : ١ ٢*
صحح؟

لكذب،•نهو الإجماع ادعى امن ص-' أحمد الإمام عن روي ؛ جه 
قْلمةأدلتها التي المائل إن حيث الاجتهادية، المائل يي يريد ولعله 

ويقبله،الإملأم يدعي ءا؛ل حكمها م لايخالف الدلالة قطعية الشوت 
العلماءأقوال معرفة المهل من فأصبح البلاد قيه ماريت *ذا زمجانتا إن ثم 

والإذاعاتوا،لكالمات الخْلايات بواسهلة يسير زمن في المنيا وأعل 
معرفةفي الإّلامي العالم محلواف إلى يحتاج فلا والرئية، المسموعة 

الإجماع.
١٥١١اميراالكأم بمرل مل كءاسلأ؛ اللار؛ د؛ م إذارم 

المجدة؟بمد الم 

^ذاالمجدة اية بمد الم الأية في يبدأ أنه العلماءإلى من كثير ذمحب ؛ جه 
يقصدالذي التكبير إلى حاجة فلا وقاموا، رفعوا االامجومجون ذللت! ممع 

الصحيح،و*و ت الثاني والقول الإمام، لتابموا االآمومج؛تن إمماع رفعه من 
حمصكل في يكبر كان أأله فيه'. الذي الحديث لعموم يمرأ، ثم يكر أنه 

ورغع«•
اللت؟عن اغرجة اادر'يات أمور م يجهله الإنسان بمدر *ل : ١ ٢ ؛ س٠ 

البقاءله يجوز لا فالجاعل الياكة، الحجة فلله ذللث، في لأحد عذر لا ؛ ج0 
تعالىالله ^ن عليه، يقدم فعل كل حكم عن يسال، أن علمه يل جهله على 
الجهلويزيلوا الجهلة يعلموا أن العلماء فعلى الأثمياء، به مميز عقلا ومه 

نقص*و الذي الجهل ويزيلوا ويتعلموا بجحثوا أن الجهال وعلى عنهم، 
لقولهوالحرام الحلال وعن الأحكام عن وسألوا والدين، الدنيا في وعيب 



الطبيةالمسائل في الشرعية الصاوي مم  ٧٤
اليمدين كانوا فإن تعاJونبم، لا كنتم إن الذكر أهل -)فامارا تعال: 

الفترة.أهل حكم فلهم البحث عل يقدرون 
خمسةومكثت رحم، غسيل عمالية لأجري المستشفى ق نومن، : ١٢٥س ٠ 

الحكم؟لنا وصحوا لا، أم أصل الحالة هذه ق فهل أيام، 
ترينالمدة هزه ق  iZjSفإن النفاس، أو الحيض زمن إلا الصلاة تسقهل لا : ج0 

الصلاةفإن رائحته أو أوالامه أوكترته لوته ل الحنفي دم يثبه الذي الدم 
أوكدرة،صفرة أورأيت المذكور الدم تر ب إن أما عليك، فضاء ولا تمهل 

لركنت، فإن بالتيمم، ولو حنس،، عل ولو تصلين بل تسقعل؛ لا الصلاة فإن 
مرتتا.القضاء من بد فلا تصليها 

أحرى،امرأة من رضاعي تم فقد الصحية، والدق لفنروفح ^١ : ١٢٦ص ٠ 
طفلةالمرأة _، وكان الولادة، من كاملة الأول الأ^، الثلاثة خلال وذللئ، 

والسؤال:الرضاع، وقت ل السنة عن عمرها يقل 
منوأقارب٠ا المرأة هذه وبنات أبناء موقع وما الرضاعة؟ هذه حكم ما أ( 

هؤلاء؟من أبنائي موغ وما ل؟ بالنسبة ونحوهن وعان وخالات أخوات 
أبناءمنها وله أخرى، امرأة بإرضاعي قامت التي المرأة هل.ه لزوج بج( 

ل؟بالنسبة موقعهم فا وبنات، 
موقعهقعا يه زواجها قبل غيره من ابنا الزوج لهذا الثانية للمرأة أن كعا ج( 

؛اكسةل؟

يتبعوما والحرمئة، الخلوة حبنا من الحكم قعا الرضاع، حكم ستنا وإذا 
يرعاكم.والله هذا، أمرى ق أفتوف أحكام؟ من ذللثج 



٧٥م|ٌٌ الطيية المسام هي اكرست الفتاوى 
وأخواتكإخواك وأولادها الرص1ع، من أمك تكون الرصعة هده ت أ( ج 0

وحالأتياالرضاعة، من خالاتك وأخواما أخوالك، ؤإخواما الرضاعة، من 
تكونوأولادك حميعا، محرمهن فأنت، الرضعة، أمك وعإت خالات وعإما 

لكا أولادك أخوال ؤإخواما أولادك، أعإم وأولادها حدمم، هي 
•الن، 

منوأولاده الرضاعة، من هوأبوك ذمته، ق وهي أرضعتلئ، اش زوج ب( 
أعإمكوأخواته ؤإخوانه لأبيلئخ، الرضلع من إخوانك الأخرى ا،لرأة 

حدوهو لهن، محرم فأنت وخالاته، أبيلئ، عإت وخالاته وعإته وعإتلثج، 
كالم،.أولادك أعام وبموه أولادك 

فأتت،الزوجة أما وبيته، بينلثح قرابة فلا منلثج، أجنبي الثانية ا،لرأة ابن ج( 
أعلم.وافه الرضاعة من أ؛يالث، زوجة لكونيا محرمها 

المفروجواز النكاح، وتحريم المحرمية، ق تكون فإما القرابة هده آثار أما 
ونحوذلك،.النفقة ووجوبا الإريث، دون حا، 

صلت،فربإ الأوقات، تعرف، لا النيان ممرة محارمي إحوى ; ١٢٧س ٠ 
قبلالصلاة من انصرفت أو ركعتين، العشاء وصلت الغروب،، نبل المغرب، 
الكلمإتفتسمعنا بابؤ، الأّلأتفه الغف..بج مريعة صارت كإ بايتها، 

نفعلماذا فوجهونا أمرها، من حمرة ق ونحن الضيوف،، أمام حش الحارحة 
ذكر؟ما والحال دينها نحو يلزمها وماذا اطه؟ صآ وفق 

فوقأي؛ المن، كبرة كانح، إن والهرم الكير لأجل ذللث، أن يفلهر ; ج0 
العقلل لها حصل لرض أنه فيمكن دوما كانت، وإن عاما، الثانئن 
يكونأن ويمكن لها، حصل ذعر أو روعة بسبب خبال؛ أو مصيبة لأجل 



الطبيةالمسائل في الشرعية الصاوي  ٧٦
ألم، إ •٠ 

ولكموالشعوذين، السحرة أعمال من ثسطاني وعمل صرف 
يالرقيةذلك ويكون والاستقامة، الصلاح أهل من القراء عد علاجها 
الاطاءعند أيضا وعلاجها ذلك. م التجربة أهل تراءلا٠ا التي اياحة 

النميانبمب للإنسان بمرض ومجا الغية بالأمراض العارمن اكرين 
علىواحرصوا يزيله، دواء داء لكل »ان ذلك، ونحو الغضب وصرعة 
سلهاوأما الخيرية. والأعمال والأوراد والأدعية الأذكار تعليمها 

فانهالصلاة، إتمام مل الانصراف أو الثاء قصر أو الوتت مل للصلاة 
مراعاتهامع ذلك صها مض القل،نها، لقص عليها مه حرج لا ما 

أعلم.والله تتقبل، كانت إن تركت بما وتذكيرها 
 AY_• له؟مل وما الريض ضل وما اكور، عد ضل ما عن الموال : ١

للسؤالخهلابك وصلي وبمد؛ وبركاته. الله ورحمة عليكم الملام : ج0 
الاختصار;مع الجواب نإليك لديكم، يحدث مجا بمص عن 

النم^١، ٤١للميت نهوتعفليم القبور، عند الديح يجوز يلأ الذبح؛ اما ق— 
تعالى:ولقوله اااهأ، لغير ذبح مجن الله العن وملم: عليه الله صلى 

فنوحده، لله ونحرك صلاتك اجعل ١^ وانحره، لربك >ؤفصل 
القبورهذ0 عند العكوف وهكذا الله. ،،ع أسركهم فقد للامجوات ذبح 

تصلحلا عيادة الاعتكاف ^ن والشاي، القهوة وإحضار عندها والإقامة 
فصرفهاالمساجده، في عاكفون ءؤوأزتم تعالى: لقوله الماجد، في إلا 

يملكونلا فإنهم أوصالحتن؛ أولياء أو ٠غاايخ كانوا ولو مرك، الله لغير 
قراءةتحري وهكذا ارتضى، ش إلا يئ.معون ولا ضرأ ولا نفعا لأنفسهم 

عمليجوز ولا اجلكان، ذلك في له لهداؤ>ا أو القبور، عد الفاتحة 
كللأن بالفاتحة، مرقونا قولهم وكذا الأكل، ؤإحضار القبر عند الوليمة 



٧٧الطبية المسائل في السرعية الفتاوى 

القتدىالأثمة ولا المححابة يفعله ولم ضلالة، دعة وكل دع، ذللث، 
ُالطلأولوالضرب الاجتماع س المولد يوم في يسل ما ومكدا بهم• 

بلبه، أمر ولا وملم، عليه الله صلى ااّم يقعله لم حيث الليل، ءاوال٠ 
مردودأي: أمرنانهوردء، عليه عملاليس عمل امجن بقوله: عنه نهى 

كلبمط الخماعي والذكر الجماعي الدعاء يجوز لا وهكذا عليه، 
هذايقل لم حيث غيره يتابع ولا لنفسه الله يد.كر أحد كل يل صلاة، 

صهم.الله رصي والتابض الصحابة عن 
السنةؤإنما يشربونها، أوراقا المشايخ كتابة مجن بالمريض مايفعل هكذا و— 

هنفعلى يقرأ وملم عليه الله صلى المي كان كما المريض؛ على القراءة 
التعاليق؛قاما جده، مجن أنل مجا ويمح كفيه في وينفث الايات بعض 
وكلميتا تحلق أمن وملم: عليه الله صلى النثي تال وتد لانجوز، لإذ،ا 

التياشالق هي ص ثمرك، واكولة والتمائم الرقى أن وأخر اليه،، 
هذاويقلن يخهلهلن اللاتي النساء وكاذا الضد، أو انمق على تربط 

ض،أو تكهن من منا ءليس الحديث: وفي التكهن، من وهو وهكذا، 
أمجرمجن هو بالدم والتلملح الحول الى الحول من الإبل ذبح وهكذا لهء، 

تمالى:لقوله الصلاة ييْلل ابتابة من الاغتسال ترك وهكذا اياهلية، 
والأحاديثالايات وقراءة نصحهم فعليكم فاؤلهرواه، جنبا كنتم ^٧٥ 

مجحمدعلى الله وصلى والشركيات، الدع هازه ترك ومجحاولة عليهم، 
وّلم.

رمغمراضةصأولأدئصاكيءأرًسما٠مفتبمبدأصأولأد٠ا ١٢٩•س
بمضوالدتهم ؛عمون كانوا لكن مجعها، لابمصرون كانوا وأولادها كليا 

مكانوا حمث، والمالة، والخمسة الضسة لفلروفهم وذللث ويهضبونها الغيء 



الطبيةالسائل مى الشرعية الفتاوى  ٠٠٠٠ ٧٨

إمموحمث •• ااواك،ن• بمطوق واجهل وانال والمس المش ءن ضق 
محرأ.الك جزاكم أفدوتا الخالعن... رب س وخاهون ءح؛ارون الأن 

التوبةوعليهم عنها والصدقة يالدعاء وتنويعا علها الترحم عليهم ؛ ج0 
وكترْوالدتهم، حق م التقصير عو الذي الدنب؛ من والاستغفار 

والخهلالعيس ضيق مجن قيه كانوا لما مجعيورون هم ثم الصالحة، الأعمال 
اعلم.والله ونحوه، 

اكدرفي ضيق مجن بما؛ي  ١٠٣واحد الله، بملاعة مجصكان اثنان مجيان : ١ ٣ ' س ٠ 
هلالأول، يعانيه محما مليم صحيح والثاني واكتئاب، نمي ومرض دائما 

الممالريض أن أم اكالحة؟ الأعمال ومول الله عد الأجر م يمويأن 
الشخصإن ممث، الله، عد والأجر المول م وأعلى أك؛ر اكدر واكءق 
الريضال؛اني أمجا بسهولة، اكيام وخصوصا اخلمة بالطاعات بموم السليم 

اللهكة وط الأه اكالحة والأعمال الطاعات أداء م صعوبة نلقى 
لك؟ذم 

المتال قني واحتب،، صم إذا ا،لرض على يثاب الرص عذا ؛ ج0 
عمولا وصب ولا نصب مجن السلم يصيب أمجا ت وملم عليه الله صلى 

تال،أوكما خْلاياْ|، من بها كذرالله إلا يشاكها الثموكة حتى غم ولا 
الهميورث والأكتاب الصدر وضيق الشم الرض أن ملث ولا 

مجعالجزاء عفلم أإن وسلم: عليه الله صلى قال وتد والألم، والنصب 
ومجنالرضا فله رضي فن ابتلاهم قومجا أحب إذا الله وإن اليلأء عفلم 

كانكلما اليلأء أن ومجعناه وغيره، الرمدى رواه السخهلأ فله مخط 
اللأءيسلهل ولهدا الله، عند أعفلم والثواب عليه الجزاء كان أعفلم 

بلاءالاس ،!أسد وسلم: عليه الله صلى قال كما الأيياء على والرض 



الطييةالمسائل في اكرست الفتاوى 

ليهم كان ظن دينه قدر على الرجل يبتلى فالأمثل الأمثل ثم الأنيياء 
وسالم،عليه الله صلى أخبر محكيا ءنه|، خفف ؤإلأ عليه سدد صلابة 
والثملةالألم من فيه محو ومجا مرضه على يثاب اقلريض فهدا محيا وعلى 

محو ١٠مع الصالح والعمل بااهلاءة قيامه وعلى نحمله على الخواء له ويعفلم 
وصلاةصيام مجن أعماله كثرة على فتثاب الصحيح أمجا الرض، مجن فيه 

سبيلفي وجهاد ايكر عن ونهي بالمعروف وأمجر الله الى ودعوة وصدتة 
\ضوالله ارض، عليها يقدر لا التي الأعمال مجن ذللث ونحو الاه 

أمجديد مجن الصلاة بمانم فهل الإحرام، تكهرة في وشك صلى رجل ؛  ٠١٣١ص
صلاته؟حكم ومجا لا، 

الفاتحةترك في ثمالث نمن كتركه، الركن ترك في ااسلئ، العلماء قال ؛ ج0 
ركعةترك في ثملث ومن أخرى، مجرة يقرأها فانه وسوسة بثلث يكن ولم 

الصلاةبه تفتتح الدي الأّاص اركن  ١٠٠٢التحرممة وأمجا بدلها، قضى 
مجنالصلاة يدأ فانه تحرممته في لث، ن ومجن صلاته، تنعقد لم تركها فمن 

معسيء كل في يثلث وهوس وسوسة مجعه يكون من هناك م أولها، 
فلامجرارأ، الصلاة لأعاد الإعادة، باب له فتح لو محيا فمثل به، يأتي أنه 

.أعلم والله والوساوس، الأوهام مع التمادي له يجوز 
جرحإذا أنه بمي والخرج، الخيرة على المح في الترمحب يغترط ل ه ٠

لمأنه تذكر رجله نمل وبمدمجا ابرح، على بمح أن مثلاونمي يده في دجل 
علىيمح أم ابرح، على ويمسح الوضوء يكل فهل ابرح، على يمسح 
جديد؟مجن الوضوء يمد أم السرك،، رجله ويمل ابرح 

غسلبمل أي: يديه، غسل عند الجبيرة بمسح أن عليه الحال محده في ." ج0 
علىالمسح ني فإن ويكمل، رأسه بمسح الجيرة مجسح بعد ثم الوجه، 



اثهساللفي الشرعية الفتاوى 

الخبيرةبمسح أن فالاحتياط العضو، ذلك بمد ما وغسل أوالجبيرة الجرح 
دفلا ا،لوالأة وفاتت الدة هناك العضو، ذلك بمد مجا غل ويمد 

إنأما العضو، ذلك غسل موضع في الجبيرة ومسح الوضوء إعادة مجن 
الجرحبمسح ولم الضل عله ووجب الوضوء أعضاء غير في الجرح لكن 

يشترطلا حيث، المدة؛ واوءلاJت١ الغسل بمد مجسحه له فان الغسل، ونت، 
أعلم.والله ترآيأّ_،، ولا مجوالأة للغسل 
بدنق المتلبس ابني من بمون الشرعية بالرش يرنون من بعض •سّا'ما: 

بمصمن الخروج الجني عذا يهللب الأحيان بمص ول الخروج، الموس 
يؤذيفد ذللث، أن مجته اعتقادا ذلالئv، الراقي فيرفص الأذن أو العئن مثل الأعضاء 

إلاللحم إل العفلم ص مثل ١^١^، بمص قول، وأحيانا الموس، صن 
شرعي؟محفلور فيها و\بت الأقوال هدم فهل الهواء. إل الخلد إل الشحم 

أينمن تحرف ولا ^٠^ على وبميهلر الإنسي يلاص الجني وبمد •' جه 
فينغساليد أصابع من يخرج أنه موعد إلاأنه يخرج، ولاكيف يدخل 

الخشبس يخرج أنه ويمكن الموس، بدن س ويخرج الند م الأصبع 
العضوبمهلل لا أنه واافلا٠ر أحانم٠ا، مجن دخل كما الملن أو الفلهر أو 

قاماالرجل، ولا اليد ولا الأصح يتضرر فلا خرج أو منه دخل الذي 
قدرؤإذا يخرج، كي،و، أو مجتها يدخل كيغا نعلم فلا والأذن العم، 

فيتغير يحصل أن دون يخرج كدالئ، قانه ونحوعا العم، من دخوله 
الأمور.لهده والعلاج الرقية أمحل ذللئ، في ويراجع المصر، أو المع 

بعورةليس إنه يقول س وهاك م3للقا عورة المرأة صرلت، إن : يمول س هناك : ١ ٣ ؛ _٠ 
محو^٥٠!؟ما نه. وحْيعت، ركه إذا إلا 

وقل.اضتة، حونا وعند الأجاوٍا عند عورة الرأة صوتا أن يترجح ؛ ج0 



٨١ؤلم ا1مساثل هي اوسأوى 

الصوترير فيه الذي الأذان اراة تتول أن ثبوز لا أنه عل العلياء نص 
ويهأسث^الأجاستا الرحال صوما قد لأنه ، ويحوه هد والبالكير 

الصلاةق ثيء أحدكم ناب ءإذا قال؛ ه الّتي أن ثنت وقد معروما، متميزا 
لتنبهالتبث^ عن اراة ثهى هدا قفى اءء، النولتصفق الرجال ثح فل

الرجال،■حالم، النماء أن ومع تعال، فه ذكر التسح أن مع الخ3لأ، عل الإمام 
لأنالنهي أن عل فدل اطه(، )سبحان قولها؛ بمجرد ، تعرفلا والغالب، 

ثهرما.سمببؤ الرجال محتْع أمام صوتها 
التاليةنحفى بل بالإهلال؛ مجونها ترير لا المرأة أن ا-لمج كتاب ق العلياء ذكر وقد 

ااأمرز٠ه؛ قوله ق -٩١ الصوت برفع الأمر ورود مع رفقتها، تمع ما بقدر 
وغثره.ماجه ابن رواه بالإهلال®، أصواتهم يرفعوا أن أصحابي آمر أن جمّيل 

حضؤعفيه يكن لر إذا المرأة كلام م،اع بجواز العلياء من ممر قال وقد 
ُّرضه،قالبه محا الذي فيهلمع بالقول نحضعن ^فلأ تعال؛ لقوله وترقيق؛ 

ؤإجابةالشهادة وأداء المثايعة عند الرجال محامحلية إل تحتاج فد المرأة ولأن 
الرجال،محدثن أنهن اشتهر قد المومنئن أمهات ولأن ذللته، ونحو السائل 

والتعليمالتعلم عند محاؤلبتها جواز عل فيدل ممرون، ورواة تلامدة ولهن 
اعلم.وافه الضرورية، والحاجة والرواية 

دخيلةوهي المستشفيات، داخل الازدياد ق أخدن ؤناهرة هناك ؛  ١٣٥س ٠ 
ألاالكافرة، الغربية المجتمعات من إلينا انتمJتإ حيثج اللم؛ المجتمع عل 

لرأيكم ما باهفاة، بأمان تشترى وقد المرمحى"، إل الزهور "إهداء وهي 
الحادة؟هدم 



الطبيةالسائل في الشرعية الفتاوى جرّم  ٨٢

الريض،تثقي هي فلا لها، ولاأهمية فيها فائدة لا الزهور هذه أن ثلث، لا ! ج0 
صورمحرد هي حيث، الأمراض، تدفع ولا صحة، نحلب ولا الألر، نحقق، ولا 

بثمنوبيع الماكينايت، أو الأيدي عملته زهور، له نبات شكل عل مصنوعة 
الغربتقليد سوى فيه فليس المشترون، فيه وحسر الصانعون فيه ربح رفح، 
وتبقىالثمن، برفع تشترى الزهور هده فان تفكر، أدنى بدون أعمى تقليدا 

النفاياتهع حا يرمى ثم يومين، أو يوما أو ساعتين أو ساعة المريفى عند 
أمورمن نافع ثيء ل وصرفه بثمنها الاحتفامحل الأول وكان استفادة، بدون 
ذلك،يفعل من نبيه أويبيعها يشتربما أحدا رأى من فعل الدين، أو الدنيا 
وصلأعلم، وافه مبين، هوحران الذي الثراء هذا ويترك يتوب، أن رجاء 

وسلم.وصحبه وآله محمد، عل اطه 
هذاق الصحيح القلريق عل ندلول أن ساحتكم من نرجو ! ١٣٦س ٠ 

إلوذهبت، بمرصى، مريضا أكون أن نفى ق شككح، فترة قبل ال.والا، 
الفحوصاتنتيجة تفلهر أن وقبل اللازمة، الفحوصات وعملت، دكتور 
أنتعال فه عل المرض هذا من سليا كنن، إذا أق نفى؛ وبين بيني تذريتط 

منسليم فه والحمد أق الفحوصات نتيجة كلهرت وفعلا التدخين، عن 
أدخنرحمتؤ ثم شهر، من أكثر فترة التدخين هذا عن وأقلعت، المرض، هذا 
بنذريأول هل أفعل؟ أن عل ماذا أبدا• عنه أثير أن أستطع ولر الأن، حد إل 

النذربيذا أوق أن أسمتطع إ ؤإذا بمثن،؟ كفارة علغ أن أم أستطع؟ لر انني رغم 
أفعل؟أن عل ماذا 

ؤيتمحعنهفهومحرمؤيضربالخمصرراسا، لقدأخهلآتأولابشربالدخان، ! ج0 
منوكم صعؤبة، فيه فليس تركه وأما أويشربه، يتجه من حتى العلم وأهل الأطباء 





اسيدالمائل هي الشرمة اسارى آث  ٨٤
والخاموالكفن للمقل الأجرة وديع الاصتتجار جاز انحتمب عدم إن 

الأنه عع أجرته، فُهلى كاقرأ أو ملما الفاعل كان وسواء والحامل، 
اللهوصلى ■حهرأ، وجرهم الثديية، للحاجة الملمينإلا غير تولية يجوز 

وملم.وصحبه وآله محمد على 
رجلجسديأ سمانة لاهرأة امحم العلاج بمملة قوم أد بموز •س'لا:عل 

ضمحّمة؟ارأة وجود عدم حالة م أحمائي 

أجرة،بأكثر ولو امرأة وجد إذا يجوز ولا الضرورة، عند ذللتا يجوز ؛ ج0 
أحكامهالها الضروراتر أن وذللث امرأة، توجد حتى التهبمبر أمجكن أو 

للرجلأو رجل عند للمرأة العلاج إلى مديدة حاجة عناك كان فتى 
بمسأن الرجل على يحرم أنه وسلوم *قط، الحاجة بقدر جاز امجرأة عند 

كإنتاذعايعالجها أن له جاز صرورة عناك كان إذا لكن الأجمحة، الرأة 
تكشفتؤ.ولو الحاداثا أو الحرق، أو الغرق، مجن 

ل1أاله.تأدؤه أهاء سيئة لحادثة تعرض إذا )مجاديأ( اتحامجل ٌربمر، حكم  ١٠؛ ١ ٤ ١ ص ٠ 
محلأ؟كالشلل مسدممة ؤإصابمه؛إعاقة 

وحفركبناء مجشترك، أجير والعامل محددة، باجرة العمل كان إن ؛ ج0 
أواتهدمالعامجل منط أن فحصل نزول،، أو أوصعود دن أو تراب ونقل 

العامجللأن المتاجر، على صمان فلا مجرة، مجن مقط أو الحائط عليه 
قدالمتاجر كان فإن بنمه، وحامحر العمل محيا على أندم الذي عو 

إيهامهبسب حصل، مجا صمان مجن بد فلا الخْلر له يوضح ولم حدعه 
.العمل ذلك ي الخْلر إيضاحه وعدم 

ونصف،،سنتان والثاني مئوات، مت عمره الأول ؤلفلأن عندي أنا 
أنجبأن لايريدمجلي وذوص عدنامكن، لهم، مضوك،، مكن م يلّم، 



٨٥ج الطبية السالل في الث>عية الفتاوى 
-حرامسا فهل مكن. _u يكون حى وقول محع، وعر أريد وأنا ثالثة، مء 

ساوكنوالر>يةاضشسمانممحأملأ؟عمأنأبمانيمض 
رالشتاءممرضونوخاصة الحر، الكن وأمام عادي، غم الين سمف لأن 

كمحرأ-
ضيقس ذكر ،نا الإنجاب، مانع امتعمال في الزوج بملاعة باس لا : ج0 

مجايحملكيرا يل المقر، م مجسا ليسوا الأولاد أن العلم مجع الخال، 
وعليكم^، libنرزتهم >ؤأحن مادت لقوله وجودهم مع الرزق 
بمقؤومر، ورجاُه الله تقوى *ع امسبداله أو المكن تجديد ئ المر 

اسبابه،عن والبعد ا،لرضر اتقاء عليكم أن كما مجخرجاه، له يجعل الله 
ا،لوفؤر.والله العلاج، مجن خير فالوقاية 

ممراكنأملغالهم ؛إيواء وذلك سا نهجا الماغن الأؤلمال سر،آااء يهج ١: 
التمرف؟عدا مر الإملامر الدين، عومجومحا  ١٠الداخلة، العو؛؛ن 

كبيرة،عناية ا،لعاةإز، أولت ند الحكومة إن حسث، بدللث، باس لا ؛ ج0 
بموونهموالقيام وحضانتهم ومدينهم لترمحنهم مراكز لهم وهيات 

اراكزيير اشامن أولادهم يسجلوا أن الإباء عير ^ن وحاجاتهم، 
بنفقةلأيتكلموا وحتى ورعايتهم، bيوائ٠م لراحتهم وذللث الحكومية 

مراكزم ولدم يووي أن منهم احتار ومجن ونحوذللي، والملاح الحضانة 
والدينذلك، مر عليه حرج فلا بنفسه علاجهم يتول أو أحرى 

خارجية.أو داخلية مجراكز قير ، ٣١إيواء مجن لابمع الإسلامي 
الزواج؟نل للزوجئن اس الفحص إجراء حكم ما ً ١ ٤ ن؛ -٠ 

وبمعالصحة عير يوثر مما داخلي، مرض من خيف إذا بدللث باس لا ؛ جه 
أحدصام كان فربما فيها، والهل,اونة الحياة واستقرار الزوجتن راحة مجن 



الطبيةالسائل في ارشوست حم  ٨٦

أوبلهارّيا أو مكر أو كرم مهلا لكن ولو رس، رض أو صرع و أص 
ءلأءرلكن إذا لكن الإنجاب، وعدم العقم رض وهكذا رومامحزم، 

الاراضهذه نه توجد لا به هما الذي وامحممع واليقة السلامة الزوجتن 
لكلمحلي ذحص إلى حاجة فلا خوف ولا مرض لا أنه فالأصل ونحوها 

وطلبخفي رض وجود س وخيف تراثن قامت إذا لكن لزوجثن، اس 
المدبمد يحصل لا حش ذلك لزم الكشف الأونء أو الزوجتن أحد 

ونزاع.حلاف 
المدرمة؟في ته١ ١J١ءلتجاه ة ٠UJاواجب هو ما ١: •سه؛ 

عليهاوجب ما أداء أولأ فتريد تحليمها، في المة تخلص أن واج؛ها : ج0 
أنعلما حمل من كل على الثاق به الله أحذ الذي والتعليم الثيان مجن 

النصحوثانيا يجهلهءواجب. لن وتعليمه وإءاهارْ فسانه يكتمه، ولا يسه 
مسلمكل على ديتي واجب والنصح وتلميذاتها، كلاميذْ المعلم مجن 

عليهنوح عن تعالى وفال ااتصيحةا، ءالدين وملم: عليه الله صلى لقوله 
لكم^وأنا هودن وعن لكمؤ<، وأنصح ربي رسالات، ^أبلغكم اللام: 

وإيصاللاْلالات الخير مجحبمة تستدعي والصيحة أمنزه، ناصح 
ؤإبمالهااشاني وإْلهار والتفهيم التعليم على والحرص إلهن المعلومات 

على'طقيها التي العلومجان مجن اكأكد أ!اكا ويجب ال٠لاgت. أفهام إلى 
بمدإلا لرما تلقي لا بحيث صحتها مجن والحنق فيها والشت الهلالات 
ويجبوالمصلحة. والحكمة والدليل الحكم ومعرفة واجلراجعة اكحضير 

بعضهن،أو إحداهم، إلى واليل التحتر وعدم بينهن، المساواة رابعا عليها 
أمكلما على وتجيب مئهن، تسمع أن بد فلا للجميع، المربية بمنزلة فهي 

وعدمإفهامهن، ^، وتحرص والكمحرة الصغيرة مجع وتتجاوب عليهن، 
تعامجلهنأن خامجسا ويجب الجميع، مجن الفهم تمام نل للمسألة اكجاوز 



٨٧مثلم الطيية اومسادل في الشرست الصاوي 

الأخلاقواستعمال الخانب وسهولة الشامة وإفلهار واللن باللطف 
لتكرارأو المهم لعدم والغضب والعتاب والثملة الخدة عن والعد الربة 

ممةبينهن وتشمي االعلمة من الطاليان نتمر خصال فتلك الموال، 
U)!،وأقوالها، بأفعالها حنة قدوة المعلمة تكون أن سادسا ويجب سيئة. 

تدرسفالمعلمة بالأقوال، الاقتداء مجن وقوعا أقوى بالأفعال الاقتداء 
مجا،نها يقبل لم الأقوال تخالف الأفعال كانت، وإذا والفعل، بالقول 
أعلم.والله وأش، ذكرأ العلم به وصي ما بعض فهذه مول، 

تعليمهممجفل الديية أمورهم المم الْللأب لتعليم الصور امتخدام حكم ما : ١ ٤ ،٦ م• 
الصلاة؟

ينهلقونولا يسمعون لا البكم الصم ^ن الماسة، للحاجة ذللث، يجوز ؛ جه 
ففيأذهانهم، إلى المعلومجانؤ وإيصال إفهامجهم في صعوبة المعلم فيلاقي 
المقصودوإدراك الراد تصور إلى ووسيلة للمعنى تقريب، المرّومجة الصور 

اسموكتابة الصدر على المدين وقض انمبملأة في القيام كرمم منه، 
إذاالأعمال بقية وهكذا )ركوع(، كلمة وكتابة الركوع ورمم )نيام( 
السبورةعلى مواء المرسومة الصور واستخدام الرسم على الفهم توثق 

ذللث،.ونحو ورقة على أو 
عنه؟هحجن أن الماء على بمبمب، هل الغ J١عميا المتخلمه القخص : ١ 

العانييدرك ولا يمهم ولا يعقل لا بحيث نبمديدأ التخلف كان إذا ! ج0 
لههمة ولا ذلل؛، ونحو واللص النفلر إلى تبعثه التي الشّهوة له وليس 

عنه،اكحجس، إلى حاجة فلا حالة أقل أو كالهلفل هو ل اء المنحو 
أمجاالرجال^، مجن الإربة أولي غير المابعتن >ؤأو مارت قوله م ويدخل 

أنهكلامه مجن ويفلهر اء المإلى مجيل وله الأمياء هذْ بعض يعقل كان إذا 
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ص؛ويزمهن اء التعلى دخوله من ممكن فلا شهوة، يحس 
»إنيالخنائف فحم إذا سلمة: أم لأخي تال الذي الكث ذلك لقصة 

صلىالض قال فمان، وتدبر بأربع تقيل ظنها غيلان ابمة على سأدلك 
البخاريرواه عليكن* يدخل لا هدا هدا *أرى وملم: عليه الله 

*أعلم والله وغيره، 
الولادة؟أثناء توقت إذا لأنمرأة محل ورد هل : ١ A؛ _٠ 

عنأمية بن صفوان حدين، في نهاية ذلك أن على يدل ما ورد تعم : ج0 
والغزونهاية والغرق شهادة والهناعون فال: وملم عليه الله صلى الضي 

والإماموالدارمي النسائي رواه شهادة، والفاء مهالة والبهلن مهالة 
وروىبعضا، بعضبا يقوي شواهد له ولكن مجهول، ذدْ وفي أحمد، 

وسلمعليه الله صلى الله رمول أن عامر، بن عمة عن أيضا المسائي 
اللهمل م المقتول ثم-هيد: فهو منهن شيء في مض مجن »خص قال: 

احمدوروى مهيدا، الله ميل في والشاء والملعون والمملون والغرق 
فيرالقتل ت وسلم عليه الله صلى الله رمول قال تال؛ هريرة أبي عن 

مهادهاء والممهالة والغرق شهادة والعلن شهادة الله سيل 
صلىالله رسول أن الصامت، بن عيادة ص وروي شيالة*، والهلاعون 

يقتلهاوالمرأه شياله والطاعون شيالة السلم اقل تال: وملم عليه الله 
إلىبسرره ولدها يجرها شهيد اء اوالغله: رواية وفي جمعاه. ولدها 

الولادةعند الرأة مجون أن على تدل ممجموعه-ا الأحاديث وهدم اية((، 
أعلم.والله المهيد أجر لها أي: الشهادة، حكم في 

العادي؟عئل صها ومؤول اككاليف بجمخ •أمور الأصم مل : ١ ٤ ؟ ص٠ 
فاقدأن والغالب وحواسه، وفهمه بعمله مكلف لأنه شك، بلا تعم : جه 



٨٩ؤب الطبية السالل في الشرعية الفتارى 
يسلونالناس ويشاهد بالإثمارة ويفهم السؤال ممكنه فقط المع 

ماممثل نهو امحرمات، وترك والمعاملات كانمادات الأعمال 
القادرين،مجن أحد منها يثنى لا الأعمال تلك أن يعلم حين؛ يعملون 

الأبكم،هو نهدا لمانه ينطلق أن نل الصغر في فندسمعه قد كان إن أمجا 
وسلةهو الذي بالعقل علميه من ند تعال الله فإن مكلم1، أيضا ومو 

يفهمفهو يضره ومجا يممعه مجا ويعرنا مميز يه الذي وبالمر المعاني إدراك 
هومجا ويعرنه الأحكام عن ويحث بمال أن إمجكاته وفي يالإثمارة 

كالطهارةالعيادات في يفعلونه مجا فيْلبق الناس ويناهد به مجهلالم١ 
ونحوها،والحج والصوم كالصلاة العبادات وأداء الصلاة، وثمروط 

فعلها.مجن يعاقب أو عنها يبتعدون الناص يشاهد التي انحرمجات مجن وممتنع 
قناهرةلأمجبابه التفاصيل بعض في يعدر قد كان وإن كغيره ءكلانسا فهو 

ونحوئ.والأدعية والأذكار ة كالقراء 
فيالمانحة ؛راءة عند شقيه يحرك أن الأيكم الثغص على يجبا هل : ١ ٥ • س ٠ 

الصلاة؟

فانيقدر لا كان فإذا صلاته، به تصح مجا القراءة مجن ؛ ٠١٠^؛أن عليه ؛ ج0 
بقدرثمغتيه تحريك وعليه بقلبه، والدعاء والقراءة الذكر يحاول أن علميه 

مجتهيفلهر الذي القلمب وحضور بالية اكتفى يفهم لم وإن يممليع، ما 
كغيره.الصلاة في جوارحه ومكون وإحباته حشوعه 

يكونالبصر هل بميرأ، ممعا القاضي ^ون أن المهاء تولي شروط س : ١ ٥ •ص١ 
لازما؟

مجنكثير القضاء تولى فقد بصيرا القاصي يكون أن لازما يس ل 0
الأعمىأن بالعادة عرف وقد مجعرفتهم، في ذلك ينقص ولم المكفومن 



الطبيةالمسائل في الشرعية الفتاوى وحمأم 
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ماالناس ي؛ن والتمييز الأصوات ومعرفة والحفظ والفطنة الذكاء من معه يكون 
وأماوالأشخاص، لالوحو0 المصرين معرفة ذلك مقابل المصر، مع ليس 

وتوفرهاالصفات كإل، بذلك، فارادوا يصرا يكون أن القاضى ق الفقهاء اشتراط 
القفاءتولوا قد البصر فاقدي من الكثثر أن حلاف فلا ؤإلأ الوجود، عند 

أعلم.والله نافدا، قفاوهم واعتبمر اشتباه، الحصإن؛ل.ون حا يدل ما وعرفوا 
يحرفلر ؤإذا القبلة؟ تحري ل الأعمى اجتهاد كيفية هي ما : ١٥٢ص ٠ 

يحمل؟فإذا محها ^١ محي ول؛ القبلة الأعمى 
ؤإلأفحليهالست،، صاحِت، كان إذا للحيطان باللمس ذللئ، يحرف أن عليه : ج0 

بالاجتهادوصل تحرى اله مبمن عنده يكن لر فإن حضر، من أل يأن 
حaلاله تبقن ثم فر الق اجتهد كالبصرإذا عليه إعادة ولا ظنه، عل الغالب، 
أعلموافه عليه، إعادة فلا اجتهاده 

تشوهان الإنوجه ق يكون كان التجميل عمليات ل الث/ع رأي ْا ■ ١  ٥٣س ٠ّ 
لهفتجرى اعوجاج أو زائد، طول أنفه ق يكون أو إزالة، عملية له فتنجرى 

اطه؟حلق تغيثر ق هذا يدخل وهل وجهونا؟ ذللئج أشبه وما تعديل، عملية 
محبطحميل اطه ررإن ه! لقوله متصت،، أو ماح الجال أن لأشك، : جه 

الأواغتأوادهان اكتحال أو بلباس البدن تحميل ممآكنا كان فمتى الحإلا<، 
كقصالفهلرة خصال نية بالشؤع جاء كإ مندوب،، ذللث، فان وتنغليف، 
والمضمضة،الراجم، وغل الإبط، ونتتف الأفلفار، وتقليم الشارب، 

^كرهلر ؤإن المباح، ق داخل العمليات هذه س ذكر ما فلعل والاستنشاق؛ 
سالسابق ق معروئا يكن لر ما الأطباء وعرق الهلب، تقدم فقد الفقهاء، 

كالكثدالأعضاء: بحص وزيع المعلن وشق الخوف ق العمليات إجراء 



١٩ ماّم الطبية المسائل في الشرعية الفتاوى 

أوالأنفالوجه ونحسين الأسنان وتركيب ونحوها، وانمن والقلس، والكلية 
النامصةوعيد ق يدخل فلا صرر، عاليه يازس_، لر إذا الحائز ق داخل 

الغشمن الأشياء هذه ق لما للحن والمتفلجات والواشرة والواشمة 
الأفعالهده ولأن والفتوة، الثياب -ها يقلن بحيث الأصل؛ خلاف، ؤإمحلهار 

بخلافوالمص والفالج الوثر تحديد إل فيحتاج دائنا، تتغثر بل ثابتة؛ غير 
آعلم.واممه ونحوه، سر للأنفالتحسين عملية 

والاجماعية؟الصحية الزواج فوائد هي U : ١ ٥ ٤ س ٠ 
بالكاحوطره قضاء له أباح الشهوة هده الإنسان ق تعال اممه ركب لما • جه 

عديدة:فوائد وله إحلاله، حا يتم شروطا له وجعل الحلال، 

بهتضيع الدي الزنا، بخلاف والأقارب، اكسب، ومعرفة المل، حفظ منها: 
راتزوجوابقوله: الّثي فيه رغب الذي الأمة، تكشر ومنها• اب• الأن

أنالحادة فان البصر، غص ومنها: . الأمم١٠بكم مكاثر فإن( الولود الودود 
الشاعر:قال وقد يد، ثل. وأر حؤج ق ويقع الماء، إل نفلره يمتد الأعزب 

الشررمتمغر من المار ومعظم ر المفلمن ميدوها الحوادث كل 

المجحفظ ومنها: سهامإبليس؛،. من، مسموم سهم المفلرة رءإن الحدين؛: وق 
منالشباب، معشر رريا النح، قول ذلك علي دل وقد الحرام، الوطء عن 

عليه.متفؤ، لاإفرجاا، وأحصن للبصر، أغص فانه فليتزوج، الباءة منكم اسمملاع 
واحتقانهه فحبالشهوة، تشتد وبه البارز، ؤ، خلن، الذي الي، إخراج فيه ثم 

واحتباسهاحتقانه طال إذا أنه الأطباء ذكر وقد البدن، ويوهن، بالصحة يفر 
الهموموكثرة والومومة، والصميع كالحنون رديئة: أمراصا ث أحل. البدن ؤ، 
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اضأن ولولا رديئة، أمراصا نسيب سمية إل محيله احتباسه وأن والأحزان، 
بينا.صررا بالبدن لأصر الاحتلام إحراجه قدر 

والهموالتحدث الحرام، إل التطاير عن النفس كف الكاح! فوائد من نم 
الحلال.بالوط؛( ذلك حصول بعد الوطر قضاء ق والتفكم 

لقضاءالرحال إل وميل شهوة فيها ركب قد التي المرأة إعفاف فوائد0أ ومن 
التقارب.إل الزوحين من كلأ يدفع الذي الحتمي، الوطر هذا 

عنهثبت فقد س، نبينا وخاتمهم بالأنبياء، والاقتداء الاتثيع فوائده; وأعفلم 
عنرغب فمن النماء، وأتنوج وألأم، وأقوم وأفطر، أصوم ررلكني قالت أنه 

الدنياررمحرمطح مرفوعات صر 
مثلللمتحا٧ن ير رالر رفعه! عباس ابن عن ماجه ابن وروى الصالحة((، المرأة 

أعالم.والله ذكرلأ، ما سوى فوائد وفيه الكاح(ا، 
الحيض؟وقت ق زوجته أتى من كفارة هي ما : ١ ٥ ت، س ٠ 
وهياْراته لاق الذي ل M الشي عن عباس، ابن عن حديث، فيه رد و0 

أبوقال السنن، وأهل أحمد رواه دينار®، أوبنءمم، بدينار اريتمطوق حائض! 
الحديثوق دينار((. نصف أو رردينار قال; الصحيحة، الرواية هكذا داولت 
ابنصححه كإ يضرم لا ذلاائ، لكن واضطرابه، ووقفه رفعه حول كثر كلام 
الكفارةتكون هذا فعل النيل؛ ق والشوكانر الحبمس، التلخيص ق حجر 
بالحيار.أي دينار، أونصف دينارا 
رواهدينار، فنصف أصفر دما كان ؤإذا فدينار، أحمر الدم كان إذا وقيل; 

فاندينارا، يصاب الحائض ق جعل ه النبي أن لأحمد رواية وق الرمدي. 
الأوطار.نيل ق هكذا دينار، فنصف تغتل ول؛ عتها الدم أدبر وقد أصاببما 
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الخنيه،صرف عن فيسأل السعودي، الحنيه أسب1ع أريعة يساوي الدينار إن ثم 
آخرق الوطء كان إن وسعيه الحيض، أول ق كان إن أمحباعه أربعة ونحرج 

التوبةالواجب أن إل الأئمة وأكثر الحالياء من كمر ذم_، وقد الحيض، 
ذلكولكن الاختلاف، من فيه ئا الحمل؛الحديث، تركهم ولحل والاستغفار، 

قالمساء ؛ؤفاعتزلوا بقولهت الحائض وطء تعال افه حرم وقد به. يعلل لا 

محونافعل ومن المحريم، يفيد والهي يهلهرنمح، حتى تقربوهن ولا المحيض 
أعالم.واف الوو_ا، ذلك، كفارة فحليه 

لا؟أم صيامه يمد فهل بعلمه ق ما كل فخرج الصائم استقاء إذا ت ١ ٥ ٦ ي حم٠ 
ذرعه>رمن قال: الني. أن عنه اف رمحي هريرة أي عن حديث، ورد : ج0 

السننوأهل أحمد رواه فليقض((، عمدا استقاء ومن قضاء، عليه فليس القيء 
موقوئا.عمر ابن عن مثله ماللث، وروى وصححه، والحاكم حبان وابن 
فاليتمعليه، قضاء ولا معذور فهو اختيار بدون القيء منه جرج من، أن فميه 

أوبيديه يهلمه عمر أو فمه ق إصبعه بإدخال إخراجه تعمد من وأما صومه، 
ولواليوم ذلك، قضاء فعليه صومه، فسد فقد متعمدا كرتية رائحة له أما شم 

بطتهق ما كل حرج من ذلك ؤيحم الحديث،. هوموجب، هدأا صومه، أكمل 
المم،من خرج قيء أنه عليه يصدقا الخميع فإن المم، ملء إلا منه نحرج لر ومن 

وافأعلم.القضاء، ويلزمه مفهلزا، عمده فيحمر فيه ق التلعام وأحسبعلعم 
واحدةلكل أم واحدة، رقيتهم هل والملة والحية العقرب ل.غة : ١  ٥٧ي حم٠ 

وماهي؟خاصة؟ رقة منهم 
الأدعية،من السنة ق ثثت، ما وكدا مفيل.ة، منه تيسر ب،ا أو بالقرآن الرقية : ج0 

وفيه:الحرب، من حي هومحميد الذي اللديغ، رقية ق سعيد أي حديث( ق كإ 
عقال؛من نثعل فكأنا العالمانيم<؛ ربح ف ءؤالحمد ويقرأ: عليه، يتفل انهللق 
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هدىهوللذينآمنوا رقل تعال: قال كا الخام، هوالشفاء تعال اض كلام فان 
تعالالنه أمحإء أصول وفيها الكتاب، أم هي الكتاب وفاتحة وشفاءه. 
رقيةومن تحال. الله من الهداية وطوّ_، والخوحد المعاد ؤإثبات ومحامعها 

سورةق لما المحوذتين، وسورتا أحده افه هو >ؤقل محورة: السموم ذوات 
الاستعاذةمن المعوذتين ق وما الاعتمادي، العلمي الوحيد من الإخلاص 

قالواردة العامة الأدعية أيصا الرقية ومن وتفصيلا. حملة الشرور من 
ثيءكل من أرقيك، الله اربم وفيه: محيي، أي حديث، مثل الأحاديث،: 

رواهأرقيلث،®، الله م بيشفيلث،، الله حاسد أوعين نفس كل ثر ومن يؤذيك، 
ؤيقول:ام، موصع عل يده يضع أنه الحدين، ق ورد ما ومنها مسلم. 
وأحاذرا؛.أحد ما شر من وقدرته الله بحرة ررأعوذ 

عليهتدب نملة كان صاحبها محس الحسني،، ل مج قروح فهي الملة وأما 
اممهعبد ست، الشفاء عن الخملة، رقية الخلال عن القيم ابن ذكر وقد وتعقه، 

تحويحتى صلت، افه م رربفمالت،: فاقرها، اليي عل رقيتها عرصت، أما 
حاترقي قال: الناس، رب الباس ؤ اكثفاللهم أحدا، تفر ولا أفواهها، من 
حمربخل حجر عل وتدلكه نظيما، مكاثا ونقنمد مرات، مع عود عل 

أعلم.وافه اكملة«، عل وتهلليه حانؤ،، 
بالدم،المع مني فهللبوا بالمستشفى، أقاري لأحد زيارة ق كنت، : ١٥٨س ٠ 

هذافهل ت؛رءمتا، وأخرا لا، أم أفعل هل فتحرجتا رمضان، تيار ق وذلك، 
الصائم؟يفتلمر 

والحجوماا،الحاحم ارأفتلمر قال: أنه الّك، م، كثثرة أحاديث.، وردت : ج0 
اطهرحمه أحمئ. الإمام ما القول إل ذهّت، وطرقها رواتبما وتعدد لكثرتها ونقلنا 
حالفهاوما الدلالة واضحة الأدلة إن وحيثؤ اكلاثة، الأئمة وحالفه تعال، 
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عمداالكم الدم إخراج أن قاري صراحته، لعدم معارصتها عل يقوى لا 
إسعافمنه القصد إن حيث ممرا؛ يكون عادة بالدم فالمع الصوم؛ د يف

وتعمدوالشرط القصد حا يلحق كإ بالحجامة، فيلحق الضعيف،، االريص 
فإنهاء، والنقالحايفى من الدم بخرؤج ؤالحاقا الكثثر، الرعاف إخراج 
أعلم.وافه بالإحاع، ضلر 

صيامبعد الفطرة إخراج وقتا حاء وقد المستشفى، ل منوم رحل ت ١ ٥ ٩ س ٠ 
أحديوكل فهل الفهلرة، لتوزع المتثني من الخروج يستملح ولا رمضان، 

نجزئ؟هومهل محته من قريبه أخرجها ئذا يته، من يجرجها أقاربه 
هذهإخراج عن لمجرم معذور إنه فحيتا النيابة؛ تدخله مما الإخراج هذا • جه 

بيته؛أهل وعن عنه ليخرجها صديقه أو أخاه يوكل أن له فان ه، ينفالصدقة 
علزائد عمل الزكاة تفرقة فإن القوي، للقادر حتى التوكيل يجوز بل 

لمستحقهايعتليها ثم الزكاة يقبض من المالك وكل فمتى المال، من إحراجها 
عل-٦١ يتصدق يم ليثار-اا الفطرة ثمن إليه لودح وهكذا ذلك، له حاز 

طعامامقدارها أهله بإذن بيته من ياخذ أن أمره أو والمعوزين، الضعفاء 
أعلم.وافه به، باس لا ذللثط فكل للفقراء، ويعطيه 

واستمرتشهر، كل من البيفى أيام تصوم أن نذر عليها امرأة ! ١٦٠س ٠ 
أمحبوعا،فها وحلتج المتهى، دحلمتح الهور أحد ق ولكن ذللن، ع^، 

يقتلفهل المستشفى، ل صيامها تستتليع ولا البيض، أيام ذلك وصادف 
الثاف؟الشهر مع تصومها أم عنها، 

منالمستشفى من حروحها بعد أيام ثلاثة تصوم أي! تقضيها، أن عليها ؛ ج0 
بعديقضيه فإنه ه، نفبه ألزم قد فعل فاته من يفعل وهكذا البيض، غير 

فإنهأونغل مرض أو بتوم عاليه ففاتتح ليلة صلاة نذر كمن ومحزئه فواته، 
حنفة^.والنهار الليل جعل ؤوهوالذي ^١^ لقوله النهار، ق ذللثا يصإٍا 
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صلبالليل مجدْ بمل لر إذا كان النبي. أن عانثة؛ عن الصحيح وق 
مذوزا،يكن لر ولو الفل، قضاء عل فهودليل ركعة، عشرة انمي الهار من 

بالخوان.أول الذر فقضاء 
يكونقد إنه حسثا محلفالها؛ حاملة وهى تطوف أن للمرأة يجوز هل ت ١ ٦ ١ س ٠ 

نجاسة؟فيه 

تعدىيمع بإ وتحفظه ثيابه وتغل تهلهره أن العلواف ق البدء قبل عليها ! ج0 
القلواف،مدة يمكه من تحد لر محمولاإن يه تطوف مم حرجت، إن الجاسة 
صلس الّمح، أن المحح ل نمتا فقد البكاء. وكثرة الآتر عليه وحشيت 
منهاالجاسة حروج احتإل ْع زين—،، ابنته بتتإ أمامة وهوحامل بالخإعة 

الحملق للعذر أول، الطواف، ففي الصلاة ق الحمل حاز فإذا لها؛ حمله أثناء 
ونحوم.أعلم واش الضياع، حشية 

فلمبمرض أحدهم أصؤي._ا عرفة يوم وق للحج، خماعة ذهبا ت ١  ٦٢س ٠ 
يلزمه؟فإذا الباقية الحج أعإل إكإل يطع 

منامتير فإ أحصرتم وفان تحال؛ قال فقد المحصر، عمل يعمل •' ج0 
قدكان فإن ويتحلل، الغنم من واحدة أي; شاة، عنه يذبح أي الهديه، 

والمعي،التلواف إلا عليه بقي فإ الوقوف، زمن أوليلا مارا بحرق وقفح 
تركها،المح، الحج واجبات عن ويفدى حجه ويتم يشفى، حش يوحرْ أن فله 

يرمح،من ويوكل ويمش، بمزدلفة الين وترك مارا، عرفه من كالانصراف 
وينحر•يملهما ثم عنه، 
بحمرة،يتحلل أو ويتحلل، هديا يذبح كالحصر، فهو بحرفة وقفإ يكن ب فإن 

حابسحبسني ارفإن إحرامه؛قولهت عند اشترط كان فإن الوقوف، فاته كمن 
أعلم.واش عاليه، ثيء ولا تحلل متنيء، حبحسن، فمحل 
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قويةعمحة فمي كلب وجاء غسي مع الصحراء ق كى •سّاا*ا: 
أنيلوس ومل انمنة، بمد الوضوء بمقض فهل طهارة على وكن 
أفوونا؟مرات مع الكان أغسل 

الوضوءرافض مع ذلك يذ'موا لر حيث العضة، بهذه الوصرء ينتفض لا : ج0 
للإناءورد إنما الغل فإن الكلس،، فم موضع غل يلزمه لا وكدا انية الث

العضفأما بالإياء. التصق الذي لعابه، اثر غل أي الكلب، فيه ولغ الذي 
كمانجوما، أو مجرة العض أثر غل ويكمى ولوغا• ولا شربا يسمى فلا 

يكتفيصثؤ بأنيابه يجرحه وقد بفبمه، يمسكه الذي بالصيد ذلك يفعل 
اعلم.واف الصيد، ويوكل الأثر، ذلك لإزالة واحدة مجرة بغسله 

 ٠_ i ا>،إذامث امملاق ممللب أن للمراة مل وتمول: ال قامرأة : ١ ٦
ذلك؟لها لمي أم عقم زوجها 

لمتنم عمم انه محرما ولر الغكاح نل الزوج حالة تعلم لا كانتا أذا : ج0 
لجا؛إن الزوج من، مو إنما الإنجار-ا عدم وأن بها بأس لا أنه وعلمت، له العقم 
وبعدالدنيا الخياة ي لنفعيم الأولاد ؤ، رغبت، إن الفراق هللس، ق الخق 

لدنكمت، ل ب رب ؤ قوله: زكريا عن تعال اف حكى ففا الموت، 

وهمنإلي وب ؤ وقلله؛ ه قرئا تذلني لا دب ؤ وقوله؛ شءة4 ذدية 
خمنشقثاؤإني رب دعاتك ولرأكن، فا الرأم، واهمل هم، اسلم 
دء-ن،وقاه لدنك من ل فهب عاقرا اهرأم وكانت وراض، ُ>، الوال 

صلىالم، وتال( ه اضالخير من ل مما رب ؤ توله: الملام عليه إبراميم 
صدفةثلاث: من إلا عمله املع آدم ابمن مات "إذا ومجلم: عليه اف 
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دللوهذا لم، مرواه له" يدعو صاغ ولد أو به، يطع علم أو جاريت، 
أعلم.واف اكالح، الولد محة من عليه الإنسان اف فطر محا على 

ملاثكت) كنمة المرضان الماء على اكاس من العض :بمللق ١ .سها' 
الرحة(فهلهدابجوزأملأ؟

يكنند المعرصات هؤلاء فان له، •ناب ،ولا الإطلاق هذا بجرز لا : ج0 
وإبداءالتكشف عليهن والغالب بوذيات، أو مجشاهد، عر كما نصرانيات، 

ولأيكالأجانب، الرجال عن القتر ولا التحجب مرفن لا وأنهن الزينة، 
ومعهموينزلون الرمن، روح لتبض ينزلون الذين هم الرحمة ملألكة أن 

لالصحيسن ول الجتا. مجن وياحمن الجط؛ محن وحترط الجنة محن آممان 

ملائكةمه فاختصت فمات، وهاجر تات ثم نص محالة قل الذي حد>يث 
عبادمجن الرحمة ملائكة أن على ؛دل، ومحو الحديث. الذات، وملائكة الرحمة 

المرضانالتاء ممية ين؛غي لا هذا وءلى بالرحمة، للنزول الحرين اف 
رحمة،قلوبهن ؤ، كان ولو القرين، باللائكة خاص هو الذي الأمم، ذا 

أعلم.واف لملهن، مناب اّم لهن يلتمس ل حسنا علا بالرصى ولوعملن 
أممحالفتان ك،ودان هما فهل والمدر الدهاء عن مع ن  ١٠كئ؛را : ١ ا*ا* س٠ 

واحد؟بمس هما 

و.مماوالحكم بالقضاء يفر فالعير >ترادفتين. غير محتقاريتان اللفظتان هاتان : ج0 
ارللاعمال تعاق تقدير وهر الأزل، ؤ( به وحكم ونضاه، اق نيره 

عنورد فالحديث القيامة. يوم إل كائن هو مجا وحميع والحوادث والأجال 
يخلقأن قل الخلائق مقادير اش اكب تال: وملم عليه الق صلى النبي 

يحانهحماف أن فهو الم، جمرواه هنة" ألف بخمستي والأرض السماوات 
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ماوعلم أزلا، به موصوف هو الذي القديم بعلمه عاملون الخلق ما علم 
يختلفولا هعاوزه لا وزمانا، وقتا حادث لكل وقدر الكون، ق، بحدث 

J_القمل وعى القضاة، أحكام ومنه الحكم، على فطلق القضاء وأما عنه. 
مسماوات سع فمضاس ؤ تعال: كقوله الهم١غ، على ويطلق اكازعن، 

التقديرهو فالقدر متلازمان. أمران والقدر فالقضاء خلقهن, أي ه يؤمن 
لربلمعلوم مكتوب مقدر عر لما والإيجاد، الخلق هو والقضاء والتحديد. 

واللهالأمرين، فيعم مقرئا ذكره عند الأخر ؤ، أحدهما يدخل تعال،وند 
أعلم.

مرمحاكمداووا .,. ." الحديث هذا شرح مح-لتكم من نرجر ؛ ١ ؟ا" س٠ 
لصدقة"يا 

قرواه ثم الممحعي الأسري ترحمة ق الحلمة ل نعم أبو رواه الحديث هدا : ج0 
عنإ<راءيم عن الحكم عن عمم بن مس عن الممحم إبراهمم رجة 

وسالمعلمه الله صلى الق رمحول قال ٠ تال عري مبن الق عبد عن الأمرد 
ليلاءوأعدرا بالمدية، •رضاكم وداووا بالزكاة، أموالكم مفوا ح" 

مجوسي.به نمرد والحكم إبرامم حديث مجن غريب نال؛ ثم " الدعاء 
هاشمبمي مول كعب بن إسحاق رجا قا تاريخه ق، الحطب ورواه 

عمحة•بن الحكم عن مرمى يه تمرد ونال؛ عمم، بن مرمى عن عنه بإمناله 
بلقطهعمم بن موسى اسربق ■ ١٩٦رقم الكم 3، اللجراني ورواه 

jللطبراني أيضا وعزاه  ٦٤ Irالزوائد بجمع j الهضى وذكره وإّناده، 
اليرمحليذكره لكن متروك- وعر عبر بن مرمى وفه ت قال الأوسط 

الشيخلأبي وعراه بالصدقة،، مرضاكم "داووا بلْغل-المغئر الجامع ؤ، أيضا 
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أخره،ق بزيادة أبمتا ذكره ثم صه، اف رصي إمامة أبي عن لتراب ال 
قداود أبو رواه وند بالضعف. له ورمز الفردوس، مد ق للديلمي وعزاه 

وذكرإسنادهيمحوْ، و'رمءا مرسلا الحسن عن الزكاة كتاب مل المراسيل 
هانيعلم وا،لتابعات العلرق هذه ومجن  ١٨٠٢٧برقء؛ الأشراف نحفة ل ا،لزي 

ويخففالأمراض يثغي ممد نايع علاج المحدقة أن ومعناه أصل له حديث، 
الخيةتهلفيء الصدقة " وسلم عله اف صلى اليي تول، ويريده ، الأصنام 

أصابهذب على عقوبة تحديث، الأمراض بعض فلعل " ائاو اناء يطفئ كما 
أنأو المرض، سمي، ذزالا الخهلبمة، زالت، أهله صه تصدق نمى ا،لريض، 
واسا،لرض، أب ذللئ، مع ويخف بها تله فشْل حسنات، له تكن؛، الصدقة 

أعلم.
 A1_• كماالرزق. أعشار تسعة قيها اكبمارة أن مجم حديث عدا عل : ١

؟ك؛؛را ذلك نع 

والترغيجحالروائي وبجمع الأصول حامع مثل ث، الحديكب ؤر أجده لر : ج0 
ؤاالومحابي الرحمن عد بن محمد اس عمد أبو ذكره وقد ثسم٠ا، والزهمب 

يذكرلكنه برفعه، وجمزم  ١٩٣"ص واخركة المم ل "الركة كتابه 
المححاحاعل يروه لر وحيث محرمها، إل، يعزوها ولا ضعيفة أحاديث، 
أومجرنرف أنه ويمكن صعيف، أيه المشهورة، والمانيد والمن 
ونرواتاح أربمجن شاهده لما بعضهم نالها الحك!!، مجن حكمة أو مقهلوع 

فضلهاي الأحاديث، مجن كمرة خملة اكعارة ل ورد وقد بالتحارة، نحمل 
أحاديثومنها وعهرها، للمندري والرمب الترغيب ي مذكورة آدابها وفيي 

لمادطرنا، ب ما بالخؤار الهاد " ومحلم ع1ه اف صلى كترله صحيحة 



*ماكفه هم، 
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ههما"يركة مقت وكما كذا ؤإن ههما، و لعا ورك وبما صدقا 

مرودءمحع وكل بءدْ الرجل عمل الكسب »أطب وحديث: عاليه. .تفق 
دأبيخليج بن ورانع همم ابن عن 3خموم والزار احد رواه 

أعلم.واف وعهرهم، نار بن بردة 
فهلمات، ش ( ربه جوار إق انقل ) الكلمة عذْ نمع ما كمحرا ؛ ١ •س؟ا' 

جار؟هذا 

اف،رخمة إل وانشل ريه، على ندم نويم: وكدا بدلك، بآس لا أنه أرى ؛ ج0 
يتبفإنه بمه، الغلن وإحسان للملم التغاول باب من وعر ذلك، ونحو 

عنوالكف محامنه، وذكر له، والدعاء مجونه، بعد بالمسلم الثلن حن 
له،نغمر اف شالها صالحة، بدعوات إخوانه يزوده أن رحياء أخطائه، 

وردا ،كمالماء إل ورفعت انتنلت، روحه أن ريه؛ بجوار ُرادعم" فيكون 
بجرارنتكون السماء، أبواب يا وممتح االو٠٠ين، بأرواح بمعدون اللائكة أن 

أعلم.واف يشاء، كما ريها 
رضعه،كانت عمره، من الأوق المة بمجاوز إ ؤلمل لديها امرأة ؛ ١ ٧ • س ٠ 

وهمالحٍاة، وفارق مات قد ابمها أن وجدت أصحث وايا نامت، ثم 
اذافمالنوم. أثناء ق الحركة ك؛هرْ إنها حيث سبها، مات أنه تااقد 

؟شرعا يلزمها 

الطغلكان إذا أنه العادة أن مجع له، وصمها ضغطها بسبب مجان أنه برجح ؛ ج0 
حركهوتكثر يضطرب له صمها عند فإنه عمره، من الستة قارب ند 

وشعورهالاشاهها ببا جمتكون الحركة وتلك مجرته، نبل التخلص وبجاول، 



الطماالمسائل ذ، الشومة ااغت1،ءا  ٠٠٠٠

منسما الحركة وكثيرْ النوم ثملة كانت إذا لكن عليه، تحاملت ند بانها 
عليهاأن أرى ويالحملة بحركته، تشعر لا ند فإنها ١لثلأثين، دولنا عمرها 

تالكمارة وأما عنها. سمر أن ويمكن لأيه، فهي الدية فأما والكفارة. الدية 
معروفهو كما ُتتاسين، شهرين فصيام بجد ب فمن ُؤمة، رنة تحرير فهي 

أعلم.واف الخطأ، ثل فارة كق 
اأفووئلا؟ أم اياري تحام اكرة والأشجار الخل مشا يجوز مل •س\لأ\: 

ماجورين،•

قذلك ويظهر والأقدار، بالأبرال وتحتلط الغلاهرة، الحاصة تحل الياه هده : ج0 
التخيلقي حمق، تعمالها امحيجرز لا أنه أرى هدا فعلى رائحتها، وفى لونها 

اتالنععامحهذه فإلنا ة، مأكولثمرة له مما وتحوها، والرمان والت؛ن والأعناب 
أنيمكن لكن بها، مدى من على صحثا وتؤثر الثمار تللن، ل، أنرها يطهر 

قيلصالحة فتصح ات، الجامأثر يزيل مجا فيها ويعمل وبتر تصفى 
كثحرطهرر مجن التحاّا'تا أنر يزيل ما إليها يضاف أو والهائم الأشجار 

غمكنم طهور المص إل أضيف فإن ت التقنع زاد ل نال قفل- ونحوم. 
الكنمالمص تغم زال أو متغتر غم ير كثنقي شه نزح أو ونحره تراب 

أعلم.واف طهر، بنفسه 
-•UYj ^ الإملأب؟الشربمة ق والحزن الهم علاج هو ما

حديثذلك نمن البرية، المنة ل ورد مال.مما اف دعاء هو المفيد العلاج ؛ ج0 
ابأص_ما " قال وسلم عليه اف صلى النير أن عنه، اف رصي عري مابن 
أ،ءك،ابن عبدك ابن عبدك إني اللهم )) ضال: حزن ولا هم فهل أحدا 

بكلاللهم أم_ألالث، اوك، قهنل عدل حكماك، ئ مامر ، ييدك ناصتي 



٣الطبية ائل المهي الشرس الفتاوى 

منأحدا عانمته أو ابك كثق ألزكه أو شك به سمست لك *و اسم 
ريعالخظٍم اهرأن نحلل أن عدك، المج، عالم ق به اساثرت أو خالقك 
اذأذب وغميءإلأ همي وذماب حزني، وجلاء صدرى، ونور قلي، 

والحاكمان حبموابن أخمد الإمام رواه فرحا" مكانه وأدله وحزنه صه 

كانأنس عن الصححن وقا بعضهم وصححه وعترهم يعلى وأر والزار 
والجرنالم من بك أعوذ إني اللهم " : يمول وملم علبه اذ صلى الني 

ذلكوغثر " الرجال وغلبة الدين وضلع والبخل والجن والكل والعجز 
الأحوال،كل ب، تعال اذ ذكر كثرة والحزن للهم العلاج ومن الأدعية، من 
تهلمثناف بذكر ألا ؤ تعال نال كما القالب آلام نحفيف ؤر أثر فله 

١لماروبهونالالشاءر:-

تدسادكراه ودنانا القلوب ترتاح اف يكر 

الأعمالمحن والإكثار تعال اق بالإيمان تحقيق والحزن للهم العلاج ومن 
أصابهمجا أن م وملوالقدر، يالقماء يرضى بربه ا،اؤُن إن حيث المالحة، 

وأجمراكثيرا خترا والامتحان الابملأء هدا ي أن وملم واء0لته، يكن لر 
نولفيتحمر ا، الخطايمن بها اس بخفق واككات المصاب وأن كبهرا. 

وصبولا نهب من المسلم انمد أصاب "ما وملم: عليه اذ صلى اليي 
اذكمر إلا يشاكها الثركه حى غم، ولا أذى ولا حزن ولا عم ولا 
تعالاذ رعد واثق اختب المزمن إن ثم عليه. متفق خهلايا0" من ؛ها 

سننهمؤمن وم أنى أو ذكر من صاخ صل من ؤ وجل: عز بقوله 
ذلكؤ، السبب ونمل والحزن. الهم محعها يزول الطيية فالحياة ءل«ةؤ< حؤاة 

معهمانماخ العمل وتمامه عرته من الذي الحقيقي الإيمان باق الو٠نين أن 



الطبيةالمساص في الشرعية الصاوي اج?اأٌ 

يتبولرات والمات انحبمن عليهم يرد مجا ■ءيع مها ظقون وأس أصول 
يمكنهملم-ا بالمقاومجة والغم والهم الكاره يلقون كما عليها، ف وشكر 

والحزنللهم العلاج محن أن كما وقوعه• محن لأبد لما الجميل والمتر مقاومته، 
عنانشغال ذلك ففي الماسة، العلوم وتعلم والحرف بالأعمال الاشتغال 

فلمهمفيدا علما أو عبادة له عكان فان لها ونسيان والأحزان الهموم أساب 
الميةمجع أحرا أفاده ا دنيويله عكان وإن الاحتساب، عع ذلك على أجر 

أنفعليه القلب تشغل الم الأسباب تلك من ملامة فيه وحمل المالحة، 
ومجنمضى. عما يغفل وأن وت كل ق يرنه وما اليومية أعماله على يقبل 

الهمجلت الم جاب الأّإزالة ق عي الالقلب وءلمأن؛نة الراحة أسماب 
محنها،كل منشأ ل والمفلر بعلاجها وذلك مجعلومجة، كانت، إذا والحزن 
فزوالهاوأحبابه إخوانه محن والفكر الرأي، أعل امتشاره مع نحفيفه ق والمثلر 

ورضيساىص< تداركه يمكن ول؛ ونع ومحا حياته ق سعد غنفيفها أو 
وأنحياته تقبل مل بحميه أن ريه سؤال وأكثرمجن وقدره الذ بقضاء 

عبادتهوحن وشكره ذكره على يعينه وأن وآخرته ودنياه ديته له يصلح 
ماكل محن لم يبدلل؛، فلعله خلقه، مجن أحد إل ولا نفسه إل يكله لا وأن 

أعلم.والله حياته، صفو عليه يكدر 

لمالمعليها يكون أن يغم ١^٠؛ والسلة القولة الأداب ص ما 
الق.أثابكم ألدونا المرضى؟ يزور عندما 

قالبخاري نال وجوبها. العلماء بعض رأى ونل. مؤكدة، سة المريض عيادة : ج0 
أومندوبة ا أنهعلى الجمهور ولكن المريض. عيادة وجرب باب صحيحه: 

ءإنوسلم: عليه الذ صلى المم قول فضلها ل ورد وند الكفاية، على فرض 



١٠٥ؤُئ الطبية المسائل هي الشرعية الفتاوى 
لم.مرواه يرخ *ص اية محرفة ق يزل إ السلم أخاْ عاد إذا اللم 

علمإذا عيه، يثتل لا -محي ايال، ثلاث كل يزوره أن اسية الاداب وس 
وسيءعيه التردد بمرحه الريص أن علم إن أما تكلمه. العادة كثرة أن 

مء_؛ن.ومنأو يوم كل يعريه أن فله عنه ناخر إذا اللم بأخيه الغلن 
يحرجه،أنه خاف إذا الجلوس بميل ولا عليه ضل لا أن الفعلية الاداب 

حثعنده، مكثهم وطول الزائرين كثرة من يتم"( المرضى بمص لأن لذلك 
عنالزائر بمنير أن المولية الاداب ومن أمامهم. والتحلي الجلوس يكلفه ند 

لله ينفس وأن والعافية، بالشفاء للعريض يدعو وأن ذلك، رأى إن التأخر 
الوصية،على ويحثه والاطساب، المر على الكبمتر، بالأجر ويشره أحله، 
وبذلكعليه، اف قدره والرضي.مما الصحو عليه وأن الأجل، تقرب لا وأنها 

المسلمعلى السلم حق وملم عليه اف صلى اليي، قول قا أخته ■حمح، يندم، 
.أعلم واف الجديث، اريض" وعيادة ، السلام رد ■خس؛ 

محاققوله عيه يطق ومل ؟ بالدم ترعه على الإنسان مل.وجر •س؛باً 
.*اجورين أفيدونا ه جمعا' الناس أحيا فكأنما أحياما من وؤ 

الأولونالأطباء يذكر لر فلذلك ص، فيما معروثا بالدم شرا يكن ب ؛ ج٠ 
ولاثالت،الحديث، الطب ق حاء شيء *ر وإنما الهروقا، قا الدم بحم، العلاج 

ساثعابه العلاج أصبح فلذلك المرضى، ؤ، وتألم، ونفعه أثره طهر مما أنه 
يضرهلا الذي الزاثد دمه مجن بشيء يترع الذي أن ولاشك ومشهورا، 

مماعر نحفيفه، أو مرضه زوال ق صبيا ويكون مدنفا، مريصا به لينقذ أخد.ه 
يوقفالثغاء كان إذا الكريمة، الأية ق يدخل ولعله احتسابا، عليه يزجر 
العلاجأفتوا.ممع قد العلماء س كشرا أن مع تعال، اق بإذن الت>رع عذا على 
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افيمأمي شفاء بجعل لر  ٠٥١١"إن وبجديث وتحريمه، بمحاسه وعللوا بالدم، 
الحامحة،مباشرة مه ولص ومجمدا، مجريا أصح لما ولكن عليها" حرم 

العلاجمن أو الضرورات، باب مجن وجعلوه المتأخرون، العالماء فيه رخص 
.أعلم والق تحريمه، يتحفق ب •"يا المفيد 

وأناله، يدي أمد أن ق بجون فهل مصاقئا إل يده الكافر مد إذا •سه'اا: 
؟ملم غم أنه أعلم 

وإذاباللام، والصاوي اليهود تبمدءوا لا " Jلغطت الصحيح الخدث ورد ؛ ج0 
فغياللام، لفظ j فهذا أضيفه" إل فاضعلروهم ؤلريق j لفيتموهم 
إسلامجه،رجمي إذا مصافحته، يجرز قد ولكن الحذر، بأخذ أول المصافحة 
ياخذحتى المعاملة، وحسن اس إل والدعوة المداراة باب محن ذلك ويكون 

ذكراءتانهوإلى إل له دافعا يكون مما حسنة فكرة وأمله الإسلام عن 
وحسنالحم وخصال الحنة المحعة يقتضي ,مما همير٠م بين الس|المين 
للاصلأموالبغض الحمد الكافر محن عرف متى لكن الحاب، ولين الملامحلمة 

والغلغلةبالشدة نكون معاملته فإن وانماد، والكراهية الحقد وإضمار وأمله 

.أعلم والله ب* عليهم واغكل والتاففٍن الكفار جاهد ؤ تعال لقوله 

زوجة؟مجن أكتر لديهم الراخدون الخلفاء كان مل 

نموأسماء، الذ عبد له فولدت العزى، عبد بنت نتيلة بكر أبو تزوج نعم ؛ ج0 
بعدععص يمت أسماء تزوج ثم الرحمن، وعيد عاتشة أم رم رومان، تزوج 

حبمابمتوتروج بكر، أبي بن محمحد له نولدمت، ءلال_،، أبى جعفربن 
عمرأمجا ، محه اف رضي بكر أبي يمت، كلثوم أم ابنته أم وص خارجه، 

وتزوجوحفصة، الرحمن وهمد اف عد أم وص مجغلعون، بت، زيميإ فتزوج 



ؤؤآمالمسائل في الشرست الفتاوى 

كلشرمأم وتزوج ورنة، زيد أم وهي طالب، أبي بن علي بمن كلثوم أم 
ثابت،بت جميلة وتزوج اف، وعمد الأصغر زيد أم وهي جرول،، بتت 
وتزوجقاطعا، له يولدن الحارث، يت حكيم أم وروج عاصم، أم وهي 

عثمانأما عمر. بن اض عيأم وعي عمرو بن زيد عه ابن بت عاتكآ 
لمبدر، غزوة ؤ، فماتت وسلم عليه اف صلى  ٠١٠١رّرل بتت رقية فتزوج 

وتزوجوسلم، عليه اذ صلى المحي حياة قا فات كلثوم أم أختها تزوج 
وفاطمةمدب، بتت عمر أم وتزوج أولاد، منها وله غزوان بتت فاطمة 

بنكوناتاله سسيبة، بنك ورُلة حمن، بن عييتة بنك النب؛ن وأم الوليد، بني 
جعفريمك خولة ثم فاطمة فتزوج أماعلي أولاد• لهن وكلهن الفرافصة، 

عميى،ت بنوأسماء حزام، بنك افن وأم معود، بم، وليلى الحنفية، 
تابتسعيد وأم الربيع، بن العاص أبي بنت وأمجامة رييعة، بمط والصهباء 

ولهمأولاد، ُنهر، وله عد/،، بن القيس امرئ بتت ،ومحياة عول جمبن عروة 
.كير الإماء من أولاد 

الكرامتا،يمض أيامي أزورهم عندما ولكن ، أرحام صلة أريد •ما؟يا: 
امأمبمضهم من واكدسن الرجال، مع اء التاجتماع مغل: 

ذم؟U والخال آصالهم فكٍف الأخرس، 

النكرات،هده على العقوبة مجن ونحديرهم وإرشادهم بنصحهم عليلمتط ؛ جه 
ليذلفإن ارب،، الأقص كانوا ولو اإرuل أمام التص، من افاء ونحيض 

أولعولتهن إلا زينتهن يدين ولا نمال:ؤ قال فقد الفواحش، ذرالع من 
هتبديفلا ذللتج، ونحو والقدمان واليدان الوجه الزينة فمن الأية، ه آبالهن 

كلينكره الذي رمو الدخان، تعاطي عن نصحهم وهكذا نحارمها، إلا 
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اصحالنوبجيره عاقل، كل صرره ويرف وكافر، ملم من سليم عقل ذي 

علىوأصروا منك سخروا أو شلوا فلم لم نمحك تكرر ومتى الأمن، 
تعاطيفيها يخمل لا الي الأوقات وبجر زيارتهم، من فتلل وفادمحم، غيهم 

مننحئاه  Lcإليهم.فاعذر هحراناك واصكروا لاموك نمى ، الكرات 

وافللاشاه، يدعومم ذلك فلعل فيه، الوقوع خشية أر الكر، إقرار 
التعان.

 ^AU_• ؟لا أم المافر عن سقط وانع الأعياد محل
المرومواصلة رالترحال الخل من الغر قا وصعوبة مشتة يلقى غايا السانر : ج0 

فليلكالتبسم، نجلب الشقة أن ولاشك الليل، من جزء وؤ، كله النهار ق، 
رمضان،ق ويمهلر الهألأتين، ؛ juويجمع عنه، نحفيما الرباعية الصلاة يقصر 
الأستارق كان وهدا والعيد، الجمعة بصلاة المفر ل يكلف لا هذا فعلى 

فمدالأزمنة هذه ل فأما والشتات، الصعوبات فيها بجمل الي القديمة، 
السافروأصبح الصعوبات، تللث، ومهلت الأسفار، وتقاربت، الزنة، خفت، 

وفيهاءلريق4 ق بقرية مجر إذا عليه مشقة فلا مابقا، يلقاه كان ما يتكلف، لا 

وهكذاالصلاة، معهم ويودي بجوها، أو ساعة يقف، أن عيد أو صلاة 
بمسيرساعتين أو ساعة نحر الأ٠ع المحد ئبينا وبينه نازلا الترية ؤ، كان إذا 

وبملريقإليه، محي أفرب ؤ، الجمعة يملي أن الزكي فالتحب، المارة، 
هليخق فلا خمعة، به ومرت بيت،، أو فتدق، ق اللي ق مجقينا كان إذا الأول 

تركها،ل له عذر ولا بقرية، والخهليج، الوذن يسمع وهو الجمعة، يزك أن 
والعيد،الجمعة ل ة والامجامالخهثابة بمول أن ويصح به وتنعمي فيحضرها 

أعلم.واف ازا جمكان ولو 



١٠٩حأم اوْوي|ية السائل في الشرعية الفتاوى 

حيومر وركه على كلها أمواله مم أن لسم بجرز هل •سهماا: 
الشرعي(؟الشيم رحب 

ألوبجرز ونحومحما، الأم أو الروحة حرمان ممد اتهم إذا ذلك له يكره : ج0 
القس—مةحب سنهم ويعدل ماله، من اث والإنالدكرر أولاده سلي 

يمكنهمأن له يستحب ولا الأنفن، حنل مثل للذكر إرثهم بمدر الشرعية، 
صفيهم من مهم كان إذا صما له مال لا ويني حياه، ؤ، كلها أمواله من 

لكماف جمل الي أموالكم القهاء ٠^^١ ولا ؤ : مال لقوله أومجبذر، 
اس،انموا " بمض،-لحدث: على بمضهم تفضيل له يجوز ولا ه قاما 

كاب,اسحب الشرعية التمويه عر نالعدل أولادكم" أ؛و واعدلوا 
أعلم.واف تعال، 

ضله؟أن لما |بمدي نة مصر الراشدون الخلفاء سله  ١٠كل مل ; ١ ٨ > س ٠ 
•اجودين؟أفدوظ 

الخلفاءنة ومبمني "عايكم قال: وملم عليه اذ صلى الم أن ثت : ج0 
رواه. يايواجد" عليها وعضوا يها، تمسكوا بمدى، من الهدمحن الرائدين 

وعثمان،وعمر، بكر، أبو عم: هنا بالخلفاء وا،لراد المن، وأعل أخمد 
علىصار لأنه العزيز، همد بن عمر بهم وألحق صهم، اف رصي وعلي، 
الذينومجن انمحابة، ندماء من هم الأربمة الخلفاء أن ولأمك نهحهم، 
وملم،علمه اذ صلى ترؤ، حتى بعث ح؛ن من السلام عليه الني لازموا 

مجنمم وكذلك به، أمجر ومجا ناله وما ومنته بسمرته الناص أعلم من فهم 
بانوالهمالعلماء بجنح فلذلك أثره، واثقاء به الاثداء على الخلؤ، احرص 

اسعلى يتولوا أن مجن أورع فهم حكتا، الرفوع من ويعدونها وأفعايم، 



المليئةالمساص في الشرعية الفتاوى جأم ١ ١

عنهم،ينفل •،ا الاستدلال العلماء من كثر وند علم، بلا رسوله وعلى 
الخطآيوجد وأنه سصوبن، غر أنهم العلم مع والرأي، الماس على وتقديمه 

والأمثلةالاجتهادية. والسائل الأراء ل اتمحلأف بجنهم وبحمل بعضهم، من 
فهرمخالف له يعرف لر و نول لأحدهم وحد إذا ولكن ، كئئرة ذلك على 

نولأو الخلماء، قول هو الفدم نالصحابة من غرهم خالفهم فان احماع، 
أعلم.واس من على الصحابة أكابر 

فهلالسجد، ل أصلي وأنا جرح، أثر على بم دم مي خرج •ساخا:إذا 
لا؟أم الصلاة أقطع 

والخمر،كالتة ت نحى نهر محاتل مخرم وكل محرم، لأنه نحس، الدم أن لاشك : جه 
منبجب وإنما له. غبجب ،ولا الوضوء يفض فلا سره، عن يعفى ولأكن 

أهلبعمى ذهب وك به. حبإنان كل نفس j( يفحش ما وهو الفاحش، 
بيثعوجرحه صلى عمر بال وامحتدلرا الوضوء، يفض لا الدم أن إل العلم 
الصحابيقصة وكدا الول، كلس البالة القروح لأن معذور. ولكنه دما، 

قاماالدم. يوقف لا قطعها فان صلاته ل فامحتمر يصلي، وعر رُي الذي 
منهافخرج بثرة عصر عمر ابن أن البخاري ذكر فقل عنه، فيعفى اليبر 
هذاوكل صلاته، )، نمضي دما أوفى أبى ابن وبرقا لقلته، يتوصا إ و الدم، 
إذاقارن ومحالم عليه اف صلى أنه لمنا ند لكن المم، عن العفو على دليل 

الوضوء،د لعل. أي ولمصرف" بانفه فاومسالث، محلاته ؤ، أحدكم أحدث 
الصلاة،من .ا ينمّرذصاحبه أن عندهم مشهور ه ارعانأن على دليل وهن.ا 
أعلم.والق للوضرء، وناقض تجس لأنه 



١١١دؤُب الطبية المسالل في الشرعية الفتاوى 

الخاجة؟وصلاة الامتخارة صلاة j؛J المرق ما 

المننوأعل أخمد الإمام روى لكن صحيح، حديث الحاجة صلاة ل ليس ؛ ج0 
اذصلى اذ رسول سمع أنه عنه، الق رصي انمييق بكر أبي عن )شرم 

فسغفررمممحن، محملي نم فتوضأ، يذنب رجل من »ءا يقول: وملم عليه 
أماالتوبة. صلاة هدم ولكن حمن، حديث وهو له" غفر إلا وجل م اف 

كاننال• عنهما الق رضي آلته عجي بن جابر رواه ٌا فهي الاستخارة صلاة 
يعلمناكما الأمور، ق الاّستخاره يعلنا وسلم عليه افه صلى الله رسول 
غممن ركسن فلوكع بالأمر أحدكم هم "!ذا يقول: القرآن، من السورة 

فدرتك،تقدرك وأمتخهرك أمإني اللهم ليمل: ثم المريضة، 
وأنتأعلم، ولا وملم أقدر ولا فدر فإنك؛ السليم فضلك من وأسألك 

ومعاشي،لمحي ل، ق حم الأمر هذا أن ملم كنت إن اللهم الختوب، علام 
اركبثم ؤ،، ويسره ل، وآجله،فاقدره أمري ع١جر، قال أو أمري وعامحة 

وعامةومعاشي ليي ذ ل شر الأمر هذا أن ملم كنت، وإن . يه فل 
واقدرعته، ،واصرفي عي، فاصرفه وآجله، أمري عاجل ق قال أو أمري 

الخاريرواه حاجته" مي ويفال سه، أرضي، ثم كان، حيث لخم ال 
•وغمء 

بمدنم نملي عدمها، أو بته •نامق يتردد الذي الأمر ؤ، صريح ومحو 
أعلم.واس اللiءاء،  ١٠^٧٥لقبول كوسيلة الصلاة لتكون يدعو، الصلاة 

بميركعة عشرة اشي الضحى صلى "من الخدث: هذا صحة  ١٠•سماحا: 
ذهبمن اية ؤ، 3مو'\ له ماؤ، الذ 



اثطبيةالمسائل فى عبة _ lIiالفتا،ء> حأٌ  ١١٢

وكذاالضحى، صلاة ق حاء ما ؛L'--،؛ الصلاة، ق الترمذي رواْ الخدين، ! ج0 
حدبثإمن الضحى، صلاة ل جاء ما باب؛ الصلاة، إقامة ق ماجه ابن رواه 

أضعن أنى، بن تامة عن ماللقإ، بن أنس بن المش بن اف عد بن موسى 
الحاففلوذكر الوجه، هذا من إلا نعرفه لا غريب الترمذي! وقال مالك،، بن 
قلأنه فيه، تساهلوا لكن صعيم<، ، لحديفا محهول، الله عد ين مومحى أن 

الأتمال.فضائل 
القيمابن أكثرها ذكر الضحى صلاة ق الترغسس، ق أحاديشر عدة الباب( وق 

أعالم.وافه المعاد، اد زق 
الحلموس؟يوله لن وامما الول يجوز هل ؛ ١ ٨ ٤ س ٠ 
قومسباحلة أتى عن . الّك، أن عنه، الله رمحي حذيفة الصحيح ق ستا ؛ ج0 

بمأبفه،لوجع كان ذللثج إن فقيل! ذلك(، مسب( ق احتلم( وقد قاما، فبال 
العربكانت( كعا الصلب،، وجع من امتشقاء فحله وقيل؛ الركبة، باحلمن أي! 

البول.إصابة عن وبعدا تنزها فعله وقيل؛ الشافعي، ذكره تفعله، 
فهوبوله، عليه لارتد جالتا عليها بال فلو الرتفعة، المزبلة هى فالسجاءلة 

ررمنعنها! افه رضي عائشة قالت( وقي. قاما، البول من بد يكن فلم ببما استتر 
أحمدرواه قاعدا®، إلا يبول كان ما تصدقوه، فلا قاما يبول كان أنه حدثكم 

٠ص؛حيح ومحتده نن، الوأهل 
قامايلت، ف،ا قال! قاما،ا، تبل لا عمر ءايا قال! البي. أن الترمذي وروى 

أنالخفاء! من راثلاث( مرفوعا! بريدة عن صحيح بامحناد البزار وروى يعد، 
أعلم.وافه الحديث(، قاما...® الرجل يبول 



١١٣جبمِ الْفة اد4سائل في اكرمية اكتاوى  ت_نج._1

أكله؟محوز الحيوانات من البحر ل ما كل هل I ١ ٨ ٥ س ٠ 

وأاو؛ارْه،لكم متاعا ومحلمامه البحر صيد لكم ، ^١٣تعال؛ افّ قال ؛ ج0 
النبيلقول ذكاة، بدون مباح فكله متئا؛ لفظه ما وءلعامه يصادفيه، ما قصيده 
البحردواب كل أن وءلاهر٥ ميتتهء، الحل ماؤه الطهور راهو البحر؛ ل ه 

ءأنني• والمالسنن ففي الصفالع بعضهم وامحتى وميتا. حيا حلال صيد 
3،سيهه حرم ما أن إل بعضهم وذهب الضفدع،؛، محتل عن نمى ه الشي 

الإباحةعموم الأصل كان ؤإن وحياته، الماء ككلبا البحر! ق حرم الر 
أعالم.واف الر، ل يعيش ما إلا البحر لصيد 

زوحانممبأحد الأزواج بعض قيام الأحثرة الأونة ل يلاحقن !  ١٨٦س ٠ 
ونيلعلميها الصلاة أحل هن الحائز فيها تكثر التي احي المإل وأحوانمم 

توجيهكم؟وما منرؤع، هذا فهل الثواب، 
الرحاليراهن لا للنساء، حاص ممل هناك كان إذا ذلك، من مانع لا ! ج0 

اء،والتالرحال يعم الحنانة عل الصلاة عل المترتب الأحر لأن وذللئ، فيه، 
أوكان قريبا الميت، اللم عل بصلانما الأحر من قرامحل للمرأة فيحصل 

للرجال،تثرز كانت إذا ما عل لهن حثر ومحوتمن حديث وتجمل بعيدا، 
علالمرأة صلاة عل يدل ومما الرحال. صفوف من اء التصفوف وتقرب 
بنمحي بجنازة يمر أن أمرت عنها اف رضي عائشة أن لم مرواه ما الحنانة 

ماأّرع ما فقالت،؛ عليها الماس فأنكر علميه، فتصل المسجد، ق وقاص أيى 
المسجد،ق إلا البيضاء بن مهيل عل س اف رسول صل محا الماس؟ نمي 
يمرواأن المي. أزواج أرمل وقاص أبط بن معد تول لما رواية؛ ول 

يصلنحجرهن عل به فوهم، ففعلوا، عليه، فيصلين المجد، ل ؛جنازته 
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علوهودليل اكاعد. إل لكن الذي الخنائز باب ْن به أحرج ثم عليه 
الخنائزإن وحيث كيرص,! سعل عل الصلاة عل حرصن الومنين أمهات أن 
مصلفيها الماحي أغلب وأن المساحد، ق عليها يصل الأزمنة ذه هق 

ويثاركنالنساء يأق أن محوز فعليه منيعة، يحيطان محجوب بالنساء محصن 
أعلم.واش للأجر، طلتا الأموات عل لصلاة اق 

الساعةحدود ق عمل إل الذهاب أريد وعادما معلمة امرأة أنا ت  ١٨٧س ٠ 
إثم؟عل فهل يوم كل وذلك الفجر صلاة أودي صباحا والصم، السادسة 

اشقول، ق يدخل للوقت،، ؤإصاعة ؤإهمال تفريط هذا فإن ذللث، محوز لا ! ج0 

بالويل،توعدهم ماهون4، صلامم عن هم الذين 
•تعال قال وكذللئ، وقتها، عن يالتاخر السهو وفسر العذاب شدة وهو 

ؤإصاعتهاالشهوات^، واتبعوا الصلاة أضاعوا خلم، بعدهم من 
الأيامهذه ق الفجر صلاة وقت، إن حستا الوJi،؛ بجرج حتى فيها التفريهل 

ةالخامالساعة الشمس وتشرق والريع، الرابعة الساعة الرياضي ق يبلدأ 
خروجيعد الصلاة تزخر الرأة هذه أن ذللث، فمعنى دقائق، وخمس والصف، 

علمنه تحصل الن>ي بالعمل تيتم ذللثج مع وهي منها، أوقريتا ساعة الوقت، 
إذاالعمل هذا يعتبر وقد المكتوبة الصلاة وتيمل عليه فتحافظ دنيوي مال 

ويفرطالدنيوية باموره الإنسان حتم حيث فوها؛ أو كفرا الإنسان تعمده 
بأمرالاهتإم وعلءم الإجمال •من وذللث، أدائها ق اهل ويتالعبادة مر أق 

أعلم.واش الخذلان، من باش نعوذ العبادة، 
والخاطرالشرور من وحماها الملمة الأسرة عل الإسلام حاففل ت ١  ٨٨س ٠ 

ذلل؛،؟من شيئا نعرف أن لل فهل 



١١٥مب اسية ائءسالل في الشرعية الفتاوى 
واحدأصل إل وتنتمي واحد، موصع يقمها التي الخإعة هي الأسرة ج؛ 0

علحريصا ويكون وانحرافها فائها أسباب؛ عن مؤول كرئيس لها يكون 
الوليتوصية الإسلام حاء وقد والكاد، الفساد من وسلامتها استقامتها 
بحسنوذك ومحفغلها، بملحها بإ والقيام برعيته الاهتام عل والراعي 

لهحلقوا وما الإسلام معرفة الصغر ق الأطفال فيلقن والتعليم، التربية 
مايعلمهم وهكذا السليمة، العقيدة عل ينشروا حتى ونبيهم رثيم ومعرفة 
ومحب،فعاله، محرم وما فحلها، يكون وكيفا والهلاءاتا، العبادالت، من يلزمهم 
الحاجلوالثواب الأحر عل الحصول ق الترءس_ا ويلقنهم عنه، الابتعاد 

إنيم وأسبا-اا، والأخروية الدنيوية الحقوبايتح من والتحذير والأجل، 
الحقوباُت،ذللئ، عل ورتب والبدن، الدين ق يفر ما كل حرم الإسلام 

الشرورو الامإك عن الضعيفة النفوس لذوي رائعة لتكون والزواحر؛ 
أوتنشهلأوترفيه تسلية أنيا بحجة القوس بحص إليها تندغ التي والمخاطر، 

العادةجرئتا وقد والمجتمع للأسرة ودمار هلاك الحقيقة ق أنيا مع رياضي، 
الشرعبتعاليم التزامهم عند ؤيعيبونيم الأخيار الأسرار لط ياممه أن 

مالذاتياعن النفس وفطم الماح وتحريم والغلو والتشدد ويرمونيم؛اكزمت، 
فتراهمالهلاك أسباب ق وقعوا الذين الغفير اُبمم به ينخيع مما ذللثج ونحو 

الأليحةوالأفلام الماجنة والأغاي واللحمبح اللهو آلأيتط منازلهم إل محلبون 
وصمنالاستقبال أجهزة أو الفضائية القنوات؛ عجر سواء الفاتنة؛ والصور 

الفهلرةعل حفاظا عنه وتيى الله حرمه مما أومسموعة مرئية أوأفلام أشرطة 
المحرمة،والمغإت الأصوات تللث؛ بسببخ تنتهلث، فد التي للكرامة وحفظا 
جاءوقد وعفتها كرامتها المسلمة المرأة ّدبا إل السوء دعاة يدعو وهكذا 



اسايراسغالصا،،،صسذ،ج  ١١■
-ؤلأتح

لوالقرار والسر بالحجاب وأمرهن ا،لؤمنين اء نعل بالحافظة الإسلام 
منذلك ونحو والاختلاط نور والالتبمرج عن ومي لحاجة، إلا اويوُت، 
حلقفمتى الرذيلة، ق وتوقعها بالأهة، تفتك التي والمخاحلو الشرور 

منلمون يفإثهم الإرشادات هده عل وممثوا التعاليم هده الملمون 
أعلم.والله ه، نفإلا يلؤمن فلا عنها أعرض ومن وا،لخاءلر الشرور 

أربعة،أو ثلاثة أدوار، شكل عل احي المتكون البلاد بعض 3، ت ١  ٨٩ص ٠ 
الدورل أي فوقهم الرحال وصل الثاف الدور ق ة النساء صلت فإذا 

اممه.أثايكم وحهونا صلاتيم، حكم ف،ا اكالث، 
يناحرؤإنإ الاختلاط، من الماع والحاجز الفاصل لوجود بدلك باس لا ؛ ج0 

بعصا،بعضهم يرى يحسنا واحد موضع ق كانوا إذا الرجال عن النساء 
صفوفوخثر آخرها، وشرها أولها الرجال صفوف خثر ١١اليي فقول 

مستوىق الحمح أن عل يدل مسلم، رواه أولها،، وشرها آخرها النساء 
عنالصحيحين وق الرجال. من القرب ثقافة التقدم للنساء فكره واحد، 
علأزرهم عاقدي . الني، مع يصلون رجال كان قال؛ سعد بن مهل 

يستويحتمح، رؤؤسكن ترفعن لا للنساء ؤيقال الصبيان كهيئة أمحاقهم 
صلينإذا أما واحد، موضع ق الحمح أن عل دليل وذللث، جلوسا الرجال 

حيثالرحال؛ محاذين، أن حرج فلا الإمام حلفا وكن أوتحتهم الرجال فوق 
اعلم.وافه والاختلاط، الفلر يؤمن 

ترونهل المتحمل الذهب زكاه مسألة ق فضيلتكم رأى هو ما ت ١ ٩ ٠ س ٠ 
لا؟أم زكاة فيه 

زكاةق حديثان ورد فقد الأدلة، تكافؤ بسبك، الخلاف قوة أن ثلث، لا ; ج0 
أوردهالزكاة عدم ق جابر عن حديث وورد باس؛إسناد-آءا، ولا مطلخا، الحل 





اكفةالمسائل ذ، الش>ست الساءء1 حام  ١١٨

اءالحنعلى وبحتهم ال، والفالثم ودعاة الوء جلساء من بحذرهم وهكذا 
أنشك ولا يخالل- س أحدكم فلنغلر خليله، دين على الرء فإن الصاض، 

نخذلونفيه، واقعون هم ما إل يدعون وأنهم المدون، هم الوء جالساء 
الخيراتومحل الدخان شرب ويزينون الجماعة، عن أو مجهللما الصلاة عن 

سويمحرن عليه، يقدرون ا مبكل ذلك على ويخثون ومحوها، والحشيش 
اللحىبجلق أس بلا وأن بمر الدين وأن ومشدد ت مم يانه خالفهم 
الحيلمن ذلك وبحو نفسها، ل الحرية ئ الرأة وأن والاختلاط، والإسال 
وأنبالمح، يته وأهل رعته بمعاس أن الأمر ول على فالواجب الغامدة. 

للأدياندة القالرماثل كل عنهم يعد وأن والفال، الشر أهل مجن يخوفهم 
الونق.والله ملامتهم، ل مسا ذلك يكون حتى والأخلاق، 

أنلأهلها بجون فهل وأمها، قعر كاقط .رم، النماة أصاب إذا : ١ 
منوبلغت كرت إذا لاسيما آخر، بشعر ال-اقي شعرها يملوا 

)الأزواج(؟•الخطاب شلها أن أجل س الزواج 
الأمارمن جارية أن عنها اذ رصي عائشة عن الصحيح الحدين، ق ورح : ج0 

الميمالوا يصلوها، أن فأرادوا معرها، فتمعهل مجرصت، وأنها تزوجن،، 
الصحيحوق وادمصال،ن'، الوامحالة اف "لعن فقال: وملم عليه الق صلى 

رصولإل جاءت امرأة أن عنهما الذ رصي بكر أبي بنت اسماء عن أيصا 
مكرىأصابها رسم ابني أنكحت، إني ث فمالت، وملم عليه الذ صلى الله 

صلىاف رسول نم، رأسها، أفاصل بها يتحتي وزوجها رأسها ذعزِذ، 
أنعمر ابن عن أينا الصحيح ول والصتوصلة. الواصلة وملم عليه الزه 

والسوصالة"الواصلة اف "لعن نال: وسلم عليه الذ صلى اف رمول 



مالطبية السائل في الشرعية الفتارى 
—-سسج٠  —

عنالشديد النهي ا ونحوهالأحاديث هده وق وغمْ ميرْ أض عن ومثله 
اعىانمن الشعر أو بالباروكة مي يمما الشعر يشبه ما أو يشعر الشعر وصل 

وزوجهالم:" ملرواية نفي الزوج ذلك امتحن وي ذلك، تحر أو 
يدلوالنهي باللعن، الوعيد أن ولاشك الوصل، يتمن أي ت بمتحسها" 

الرأسفعر أن وذلك وتدليس، غش ه لأنالكبائر ُن وأنه الحريم، على 
كلهونمل منهل نعتي الإنسان، ق اذ أنبته الذي والجمال، الزينة من يعتر 

ذلكومع اليم، والتالرصا فيلزمه وقضائه، اس بمدر ذلك فإن بمضه أو 
فيتمكان، كما بمود أن فلعله ونحوما، ادعان أو مباحة بأدوية علاجه يشرع 

أعلم.راق المعللوب، الحمال 

•ربمناكن، وفد الأمراض، يمض علاج الخمر أن طسب ادعى ؛ ١ ٩  ٠٤٠٢
فهل-_، ا أنوالأن الخمر، ض قليلا فشربت مي( )جهلا فمدته 

كمارة؟علمآ 

الحدتعل ويفعلت، ما كفارة فذلك الأّتغفار، وكثرة التوبة صدق عليك : ج0 
فقدعلانا أو دراء الخمر ؤ، أن ادعى مجن تصديق يجوز ولا الجهل، بعدر 
انميمأل الجعغي مؤيد بن طارق أن وغ؛رْ مسلم عند الحديث ل ورد 

اأصنعه—إمما فمال: بمنعها، أن أوكره فهاه الخمر عن وملم علبه اف صلى 
ينملهذا شرجه: ئ الووي فال داء" ولكنه يس؛دواء "اله فمال: للدواء 

فيحرمبدواء ليت بأنها التصريح وفيه وتحليلها، الخمر اتحاذ لتحريم 
أعلم.واذ اغ، بها.. التداوي 

إقفيه ومكث السشفى، إل وقل عرفة، يوم ./ض أصيب رجل •سهها: 
يحولهوهل حجه حكم فما الخجة( ذي ض الخائر )الوم انمد يوم 



استاسص ض اردرس اثفتاوى  ١٢'

عمرة؟إق 

وكعالتانعقد، ند ححه فال نهارا ولو محرم وهو برية ونف فد كان إذا ؛ ج0 
أوالعيد يرم والمروة الصفا ض ويسعى بالبيت يهلوف أل يعد فعليه أركانه 

والممروالخلق الحمار ورم منى ليال باليين.ممم الواجبات ويكمل بمده، 
ودمالواجبات، مجن لأنه المبيت.ممردلفة ترك عن دم وعليه مجتمعا، كال إل 

نحوبل؛حرامهل الخاّع،)ض اليوم ل الغروب، نل عرفة مجن انصرافه عن 
ففاتهبعرفة الوفو؛و قبل المرض أصابه ند كان إل أمجا سْ. والحال عمرة إل 

حجقد يكن لر إن الإسلام ححة عليه وتبقى بعمرة يتحلل فإنه' الوفوفا 
أعلم.وافه فرصه، 

•u-.WU  مرتهنغلام "كل معنى

رصيّمْ عن المري الح>، عن السنن وأهل أخمد الإمام رواء الحديث : ج0 
عندهذا على والعمل صحيح، حسن حديث هدا قال عته. اذ 
ينهياب فإن الساع. يرم العتيمة الغلام عن يذبح أن يستحيون العلم، أمل 
وعشرين.إحدى يوم عنه عق يتهيأ ب فإن عشر، الرابع فيوم السابع يرم 

مجافيه فيل مجا وأجود ، هداق الناس اختلف ت المن مجعالر ق الحطابي وقال 
عنهيعق لر إذا أنه يريد الشفاعة ق هدا : ال قحبل بن أخمد إليه ذهب 
،مجنه—الابد لأزمة العقيقة أن مجعتاه ت وقيل أبويه. ق، يشفع ل؛ ؤلفلأ فمات 

يقوىوهدا المرتهن، يد ل الرهن بمجنيا الانفكاك وعدم لزومها )ا الولود نثب 
قالوليلك شعره، بأذى مجرهرن أنه المعنى  '■وقيل بالوجوب، قال م نول 

بمرضرنالناس إن : قال الأسلم بريدة عن حرم ابن وأخرج الأذى• عه فاميطوا 
ث؛أ،لو وهذا الخمس. الصلوات على يعرضون كما العقيقة. على القيامجة يوم 



١٢١إؤ«ئ الطبيت السائل فى الشرعية الفتاوى 

.آعلم والذ بالوجوب، نال محن به يمك خر آ نولا لكان 

ططفهل أصلع، ه أنبمي ورأ-هثعر)خلمة( لمن •سيها:رجل 
العمرة؟أو اخج ق القصم أو الخلق عته 

;بقوله تعال اف ذكره والعمرة، الحج ل وسك عبادة التقصم أو الخلق ؛ جه 
به،إلا وانمرة الحج يم لا والسك ه وضربن روومكم 

لليهنمكا ترك من عباس ابن لقرل جمران، دم فعليه تركه من ولهذا 
علىالوسى يمر أن نعليه رأمحه ق شعر لا من أن ذكروا العلماء إن نم . دم 

أخرىبعمرة أحرم م نرأمحه حلق مجن وكدا الشعر، مجتات أي،ءاى رأصه 
التحللبحمل فيذلك رأمه، على الموصى يمر فإنه شعره، نبات نبل وتحلل 

•أعلم واف • ج>ران دم فعليه يفعل ل؛ فإن 
اليللشمة فذمب ومشقة، محب أصابه ثم أشواط أربعة ف حلل رجل : ١ A؟ _٠ 

الأشواط.بام وكنل رجع الوم نمن و وقت بمد ثم لها، يسكن 
عالٍه؟وماذا سا فعله حكم فما عمرته أكمل ثم 

وواجبانمرة، ل أو الحج ل ركن وص مجمتنلة، عبادة بالبيت الطواف : ج0 
الموالاة،ومجنها مجعروفة، وأركان شروط ولها ذلك. غير ل ومنة للوداع، 

أنلرمه فعل فإن طويل، بفاصل محنها ممل فلا الأشواط، يوال أن وعي 
وصرؤءانتقض لو فكما المم، الفاصل ا أمجأوله، مجن الهلواف يتأنق 

الصلاةأفت، إذا وكذا ونحوم، صاعه كرح نصهر ونتج ؤأ فتوصأ فدهس، 
نبلالثقة إل ذهب الذي هذا فنقول: يواصل فإنه رجع، نم ومحلي فتأخر 

لروإن يستأنف، أن فعليه نحوها أو ك،اعة فيها البقاء أطال إن الطواف، 
فلعلهتقاليد أو جهل عن فعل مجا فعل إنه وحيث، الإتمام، أجزأه القمل بملل 



اثملييةالمساتل في اتشوعية المت1وى  ١٢٢

التنبل.ي الاشاه وعله للمشمة، انمعرة يامتتاف ولا بالجهل يعذر 

أعلم.واف 

ابفأنشه على فخشي بجج ل! وم شديدا، مرضا رجل مرض ١: ءس؟؟ 
وشفيعوق ذلك بمد ثم الفريضة( ) الإسلام حجة صه بحج س محه 
الفريضة؟صه مقفؤ أم فرضه بجج أن عالٍه بجب فهل ضه، رس 

المراس،يلزمه •ممرض يروه ؛رجي لا الذي المعصوب عن إلا الإنابة صح لا : ج0 
أنغله والمشلول، كالمقعد بإعانة أر له علاج لا أنه العتمون الأطباء وينرر 
دليلفإنه المرض من برئ إذا أما وجما. حث مجن عنه ومر بحج مجن ثب 
علىه بمغعمرة أو حثا الفريضة يودي أن فعله بروم، يرجى أنه على 

وصعيهوطوافه فاحرامجه مالية، عباده •مها أكثر بدنية همادة الحج فإن المختار، 
اورقونميا ذلا يكسه وذكره ويعانه وتلينه ورمجيه ومجبيته ووقوفه 

أعلم.واف عنه بحج قلن ١لال، بيسر ذلك له بحمل ولا لربه وخشوعا 
فملمن يلزم وماذا المكرية، وايدل بالمحاب الإحرام بجون ، ١٠: ٠٢ 

ذلك؟

وعليهإحرامه صح كرية ع .بدلة أو مخ؛3ل ثوب بدنه وعلى أحرم س ؛ ج0 
إلاعليه فلس رأمجه يغط لر فإن الرأس• تغطة عن وفدية الخيط، لس عن 

الحرم،اكئن ممن مجساكما مجتة ؛"لعام أو أيام ثلاثة صوم وص القاص، فدية 
أنوذللت، صحيح، وإحرامه الثلاثة، بين الخيار فله الحرم اكلن ملشاة ذبح أو 

اللمياسعن التحري شرطه مجن وليس المسلتح، 3( الدخول، نية عر الإجرام 
حلقكفدية الفدية: بفعلها بحب الي الإحرام مخغلورات مجن ولكنه المعتاد، 

والجالقالهليثح، ونحصب، ياكلية، وائتغل بقلبه، أحرم فمتى الرأس، 



١ ٢٣اسية اوسائل في اكرعية اوسايى 

التاصكإكمال وعلبمه إحرام—4 صح ومقدماته والكاح، والصيد والتتليم، 
انحفلورات.مجن فعله لما ويفدي بعده وما بالهلراف 

فواثد؟له وهل والماء؟ الرجال حق ل سة الكحل هل ٢: ٠ •سا 

ووجعالرمد من والماء الرحال حق ل لنمن كعلاج يفعل غد الاكحال : ج0 
أمحمن وعر بالاثمد، ال الأكيعلى الحث ورد وفد ونحوه. برمي انمن 

محاالتجري الهلب ل المم ابن فال ه. وتغويتالمر وحفغل لنمن العلاج 
منبه يؤتى الأصول الكحل حمر عر قال: الإثمد ذكر طنا افزة حرف 

المريعوأجريه أبمنا، الغرب جهة مجن به ويؤتى أفضله، وهو أصبهان، 
الأوصاخ،مجن شيء نه لمس أملى، وداخله بميص، لفتاته الذي التفتت، 
صحتها،وبحغغل ا، أعصابهريشي ويغويها، انمن ينغع يابس، بارئ ومزاحه 
الصداعويذيب ريجلوها أوصاخها وينفي ويدملها، الزاني اللحم وياوهب 

المعلمرهمنن ق الفقهاء ذكر وقد اه. الرقتق ١لاأي انمل مع به اكتحل إذا 
مالقيام، وذكر ثلاثا، عغ، كل ق بالإثمد النوم نل يكتحل أن يستحب أنه 
إذاأبمارعم صعقتا قد والذين للعشايح، لاسعا لنمن الأكحال أجود أنه 

للزينةاء الته نتخذ الن.ي الأمرد الكحل قاما السك، مجن شيء مجعه ج*ل 
الرحالفعل أن وأرك، بالماء، خاص وعو علاجا يتخذ ولا الإثمد، غير فهو 

أعلم.واف اء، باكتثبها ويكون الأنفلار، يلفت، موب له راسعمالهم له 
الدفن؟بمد يقال والدي المن، دفن أثناء يقال الدي الدعاء هو *ا ٢: ٠ ؟ س٠ 

رّولمجالة وعلى اف م بفتره؛ ؤا البت إدخال عند ينال أنه العلماء ذكر : ج0 
الروضي لئ، ذلذكر الدفن، عد بقال وهكذا وصلم. عله اذ صلى الئه 

أبوروتما ففد الدفن بعد فأمجا وغترعا. القناع وكشاف الندي والروض الربع 



الطبيةاييسالل فى الشرعية اثمتاوى ^٠٠^  ١٢٤

عمانبن عقمان عن حض بإمحناد للميت المر عند الأثمار ياب ؤ، داود 

دفنمن يرغ إذا وّئم عله اف صلى اف رمول كان فال: عته اذ رصي 
الأن^؛-4 الست، له وامالوا لأحؤكم ''ارس؛،امروا وفال: عليه ونف الجن 

:البت دفن من مرغ بمدما يتول كان أنه محه اف رضي علي وعن يمال" 
مدخاله.ووصع له فاغتر يه، مجنزول خ؛ر وأنت ياك، نزل عبدك محيا اللهم 
اذرصول أن عمر اين عن الجنائز ؤ، داودوالترمذي أم وروى رزين. ذكره 

وباقاف م ُبمفال: التبر الين أدخل إذا كان وسلم عليه الق صلى 
اذ"ومول مئة وعر وياف  ٥١بمم ءرْتُ وقال " ٥١لمول ملة وعر 
بالنولثبته اللهم يتول: أن انمفن بمد فتب واليمي، الحاكم وصححه 

اللهمححه، شه اللهم المراحل، على تبته اللهم والاخرة، الدنيا ل الثابت 
أعلم.واف ذلك، ونحو اللقاء، عند نته 

صلتاولا أجرم تحرصا لا اللهم للمن: بمال الذي الدعاء ءس ما ٢: •سما• 
بمده؟

فلهيدفن حى نمه ومجن الأحر، مجن قراط فله عليه صلى مجن أن ورد ند ؛ جه 
الندعوان فتحن ذلك، مجن الق يحرمجه لم الأجر هذااحتسب ض * ٠ءر١طان 

وتجهيز٠تثسعه وأجر له الدعاء وأجر عليه الصلاة أجر أي أجره، ربنا يحرمجتا 
الأي بمده، تملكا لا أو بملء ممشا ولا ونقول: ذلك، ونحو ودفنه وخمله 

أعلم.واف الين، محيا بحد الحق عن بها نضل شبهة أو فتنة علتنا سلْل 
جمةمدم : عتها اذ رضي يكر اض بمن أسماء قول مس ُا ٢؛ • •سا 

نملهافتعن فمها، كان وملم عيه اف صلى اف ومول 
ارما-دتي؟بجاب الاممحشياء بجون وعل : يها سشش للمرضى 



٢١٢٥ الطبية اسدل في الشرعية الفتاوى 
ونحربشرعم، ولا يمرنهم ولا يامهم ،أي مطلقا باكالخين المرك يجوز لا ج: 0

جعلند تعال اف بأن محموص نهو وملم عليه اذ صلى الني قاما . ذلك 
منالهاء بع اء الهل القرمة يده غص إذا كال فقد سه، معا الركة نه 

عنهاس رصي جائر عتل واا>رُة انممن ق تغل ولما كالعبون، صابعه أض 
ذا٠ فعلى كلهم الخندق، أعل منه أكل حتى والعمن، اللحم ل اف بارك 
أسماءمحي كانم، الي الجبة هده ي كما مه، والمرك.مما الأسشغاء يجوز 

صلمححديثا وق للمرضى. يغالونها كانوا ث، حيعنها، اف رصي 
ابهفسح أحيعم، يد على تقع غنامة انتخم إذا كانوا الصحابة أن الحديية 

١يلتقغون وصرته على يقتتلوا أن كادوا توصأ وإذا وجده، جلدء  يتةاءلر٠ 
طلبماايا أعطاء الحج ل عرء ش حلق ولما ونالل• ناصح فمن أعضائه، مجن 

معولا ٍعَ ولا بكر أض، ُع ذلك يفعلوا ب إنهم نم الاما، ض وزرق 
العلماءمع ولا محهم اس رصي عار مع ولا عائشة مع ولا محمد ,ت قاطعة 

آدسيد ب أهم هوه لأن وذلك بميعم، من أو الصحابة من اامالح؛ن 
سدمهمومادتهمال يودي وقد نجوذلك• أو قربة أو ركة خصوصية لجم 

الت-ررلمحبجرز لا كما تعال، اف يغغره لا اال-ى الترك من وهو اف دون مجن 
اذصلى بمده محدُث، ذالئ، فكل البرية الححرء بجيران ولا الموي بالمتم 

حولهالعمرل، الزجاج وعر إبراعيم المح.كثام بجون لا كما وملم، عليه 
الأّردالححر تتبيل يشرع وإنما البيت،، بكرة ولا إسماعيل حجر بجدار ولا 
بابمن يستلم وإنحا ينفع ولا يضر لا حجر أنه اعتقاد محع عليه القدرة عند 

أعلم.واف وملم، عليه اف صلى الني لفعل الأتباع 



اسيةالمسائل فى الشس الغت1.ى حآج ١  ٢٦

إحاسمع أكحر أو يوما الطلق أل! *عها ستمر الماء يمض ٢؛ * •سه 
؟باكلأة تفعل فكيف برءلوبة 

فلها.بوض أو بجرم الولادة نل الغاص كدم هو الذي الدم منها خرج إذا ؛ ج0 
قامااء، المعلى بحرم مما ونحرهما والصوم الصلاة رك ق اء الفحكم 

تحسرءلوJة بحرد أو ماء أو كدره أو صفرة أو أبيض محاتلا الخارج كان إن 
صلاة،كل لوقت وتطهر ذلك، مع فتصر الصلاة وجوب فالأصل بها 

كالحيناره لاعتبمالصلاة نفس ق المائي السائل منها خرج ولو وتملي 
.أعلم واس للوضوء، ١لانض الدائم 

ووجههيديه ق الهاق( ) الرص بمرض الإنمان بماب صدما ٢؛ ٠ •م،ا' 

أفيونااف خلق ممٍم من ذلك وبمتر إثم عله هل للعلاج ويدما 
•اجورين؟

مضدء ح بعض ق الناص لعض بحدث الدم، الرض من البرءس أن لاشك ؛ جه 
قالرأس أو الرحه ق كان لو فه الذي، شعره وسض حده، امر محي

ولاشكتعال، اذ بإذن نمث الي الأمراض مجن بتم وءيرْ، الشباب 
وجدان علاحه من ماغ لا هذا نُلى اس' إلا بملعها لا خفية أبابا له أن 

عيسىعن تعال قال، وتد له، علاج لا أنه المروق المنال كان وإن علاج له 
مخاطاتعال وفال، اذه بإذن والأبرص الأكمه ؤوأضئ اللام عله 

اليالعجزان مجن ذللئ، فجعل إإذني،ه والأيرص الأكمه وترئ ؤ عيك، 
اله،اصعحاز يبرئه علاج له وجد إن لكن اللام• عليه عيي بها خص 

الشيبمثل وليي عارض، مرض إنه حيث اذ خلت، تغيثر ل خل، بد ولا 
لخلمح،تغييرا بمتم الراد إل تغي؛ره فإن المخم،، ق، ض م، لكل عام هر الذي 



ا ٢٧يثئر الطيي4 المسادل هي اكرست الفتاوى 

•أعلم واس ونحوها، والتملج والتمتس الوشم فعل وكذا اس، 

 •U_• :يطعإ فإن يده، فلغ،رْ مكرا مكم رأى "من الخديثه ل ورد ٢
هذامل الإيمان" أضعف وذلك فقيه، يطع لر فإن قيانه، 
الأعمى،الكر تمم من ويشى فمط، ايصرين بحاص الخديث 
؟اف أنابكم وجهونا 

النوويوأءلال عنه، اس رصي صعيد أبي عن وغترْ صلم رواه الحديث هذا ؛ ج٠ 
ةللصحابخطاب انه ولاشك مسلم، صحيح من الإيمان كتاب ق رحه شق 

إذابمره ذهب من مهم ا .ممالأمة أفراد من بمدهم لمن تم العهد، ذلك ت، 
أنأي الأغلب، على بماء .اوذبة النمير ويكون الإكار، على 3اما كان 

الأمروبممه التبع مبالأعمى فيدخل بأعينهم، النكر ويرون يبصرون الكثتر 
ijمنكر بوجود السلم علم فمتى والتحقق العلم بالرؤية المراد أن ويمكن 
يخفرنند العصاة مجن الكثير إن حيث إنكاره عله وجب خفي مرصع 

لووكدا الصلاة، ونت والمختفي والدخن وعامله الخمر كئارب •نكرانهم 
ومعارفومخدرات وزنا كلوامحل اد فعلى اجتماع البيت عذا ل أن علمت 

منكروحول بلغه إذا فالأععى نتهلح، ما بمدر الإنكار الواجب فإن وأعاني، 
مجنأعلم يكون ما فكثيرا خبلسانه، يقدر لم فإن بيده، الإنكار عليه وجب 

الكرات.لأهل الشبهات ورد الصواب وبيان الإقناع على وأقدر غتره 
 .A_, :وجامعباك بمشقة إلا المرير من النول يتطع لا مريض رجل ٢

فمط؟بالمحمم يكفي وهل ايابة، من يضل فكيف زوجته 
عندهأن على دليل فهر منه، الخماع لوجود الاغتسال عنه سقط لا أته أرى : ج0 

الشد<يدالمرحس فإن الجماع، إل دفعته شهرة معه وأن الحركة، على ندرة 



الطبيةالساتل هي الشرعية اسارى ؤب ١  ٢٨
أنالمريض مذا فعلى الجماع، شهوة ويضعف الشاء، إل الميل عن يشغل 

العادة ل انمسهدا فإن المشتة، هذه ويحمل البالغة، المشنة •ع ولو يغتسل 
المشقةمع فإنها تكرر الي والأستحاء، الوضوء يالعلهارة بخلاف يتكرر 

تإل النزول يكل 1؛ إذا التيمم، إل ويعدل •محة، تشل قد وتكررها 
علىوهر حاجته يفضي وصار وصعوبة بضرر إلا الأعضاء وغل الماء 

.أعلم واف والهم يالاسحمار بجس الحال هذء قس صريرْ 
إذاله فهل سرعة، بطه وجريان الإمهال سمض يشتم رجل ٢: ٠ .سه 

؟ذلك ك لس أم واحد وفت، ذ اضلاص بجمع أن وضأ 
اءبالمالعلهارة لمهرلة ١ل٠لأتين الجمع له تدض يلا المرض هذا : ج0 

المستمرا كان أو الصلاة ل شيء منه خرج إن لكن علميه، والاصتنحاء 
أنفعليه الميالة، والقروح كاللمن دائم حدثه •ممن ألحث، إمساكه يستطيع 

الكان إذا الوقت ل بالخارج ونحروه ينتقض ولا صلاة كل لوقت يتوضأ 
العدةفراغ عند ^١ ٠٥'بموقف الغاف ل الإمهال إن وحيد فيه، يتحكم 

مشقةفلا كافنا وقتا خروجه يعد يتوض وكدا ونحوه، العلعام من 

زناوفن كل ب؛ن فإن خاصة، بملهارة وفتها ؤ، صلاة كل بملي أن عله 
اعلم.واف هلمريلأ 

وملوالفضة؟ الذمب امممال ق لم الملرجل ليرخص ص : ١٢ 
والفئة؟الذمبم، حكم له الآإلاس 

أبوروى وقد الحرير. كلههم الرجال على بالذعب التحلي تحريم الأصل ؛ جه 
لقال وملم عليه اذ صلى الني أن عنه؛ اف رضي علي عن وغره داود 

وصححهرللرمذي أمم" ذكور على حرام عذين إن ؛ والحرير الذب 



١٢٩انمثيي،ت المساص في الشرعية الصاوى 

الدمجأحل ت قال وسلم علته الق صلى ائتي أن مّى' أبى عن 
مامحاح وإنما نال، أوكما ذكورها" على وحرم أمي إناث على والخرم 

وسلمعليه الذ صلى البي أن السنن أهاى روى نقد الحاجة، إليه دعت 
ذهب.من أنفا يتعمحذ أن ، الكلاب يوم أنفه قطع لما أمعد بن لعرغحة رخصِر 
لخئيةالوهس؛ا يامرطة أسنانهم ربطوا المحاية من حماعة أن الفقهاء وذكر 

شيعةباس ولا الخه؛اب; أبو قال الذب. أنف معنى ل ذك لأن مقوطها، 
محنماتلث، فيه كان عته اس رصي عمر ّيادا لأن الذهب،، من السيف 
محزيدةعن يا غريونال.ت الازُذي، وروى أخمد الإمام ذكره ذب، 

ذبيفه موعلى الفتح يوم دخل وملم عليه الله صلى البي أن العمري؛ 
النصلأن الظاهر، ق، بحرام فليس الألماس قاما ورد. محا على فيقتصر وفضة، 

الثمياس بالألمالتحلي للرجال يكره لكن فرم، دون الذب j، ورد 
الوتدبر إسراف لأنه ونحوم، كاللتن الفئة والجواهر واللؤلؤ والقيان 

والذالعلماء، لئ، بذلعلل ،كما الفقراء تلوب كر فيه ولأن إليه، داعي 
أعلم.

غرفةيمحل موف كان إذا الملأة بجمع أن لليب يجوز هل ٢: ١ •'را١ 
اأيدون؟ طويلا ومحا سمق ثا3ة عمليات لإجراء انميات 

اف.اثابكم 
أنوأعوانهم اء الأطبوعلم العملية بدء نل مجثلأ كالغلهر الوقت، دخل إذا ؛ ج0 

العصروقت، يتركوها أن يستطيعون لا وأنهم الليل، إل عادة تمر تالعملية 
ولاتركه، محع محوته القلن على يغلم، الذي المريض، على خرثا للصلاة 

كونأو العملية لخعلر العض ويملي بعضهم يشتغل بحيث، المتاوبة يستهليعون 



الطبيةالهسائل في الشرعية ١لمتاوى جااَ  ١٣٠

ققاري ١لع٠اJات، نهاية حتى حضورء من لأبد الذي هو الحاذق الطبيب 

أوعذر هذا فان العملية، بدء نبيل الغلهر مجع العصر تقديم جواز الحالة هنْ 
ليةالعأن علم إن أما أشد، أو والخرف والغر كالطر للجمع مسرع هر 

ملنراغهم كان ولو نمهي حتى العصر يؤخرون فإنهم المحل نل تنتهي 
أعلم.والذ أخرء، ل الوثن يدركرن فاتهم الغروب، 

يرتكبوالدي البلاد، هالْ خارج غنية أمرة س ملم شاب، أنا ٢: ١ •س'آ 
بلفحب، مدا وليس والزنا، الخمر كشرب الأكراتت هن كئيرا 

والتبرجالخجاب نزع أخواتي من ويطلب ذلك، محا إخواني ويحب 
لوأخواتي أخواني بدأ حتى نجب، يفلم ومرادا مرارا فصحته 

فمالتبه، التشبه وعدم والدي ُن بمحذيرمم فقمتا مثله، الانحراف، 
هوكما الخال واترك قلوبهم، من والدك بهية تذما لا الدتي: وق 

؟فضيلتكم رأى هو فما عنده. من بالفرج اف ياتي أن اف 
كبعلى واطلاعه إليه والكتابة بعيد من ولو نصحه ل الامحتمرار عليك : ج0 

فيهاوأن الذنوب، كباتر من أنها وتبغ، المعاصي، نلك من تحذر الي العلم 
عقوبة؛قاف ملما كان إن ويرب يرعري أن لعله الكم، والإثم العقربة 

التشبهمجن إخوانك تحذير فعليك الإصرار على، امتمر فإن ثوابه• ويرجو ربه، 
ليمحلرق طاعة لا وأنه اخرمجات، فعل ق، ومجتاب،رته الكرات ؤ، وطاعته به 

الفراحس،وافتراق الشر ق قدوة ليس أباهم بأن وإخبارهم الحالق، معصية 
وخلعالجاهلية وتبرج الحجاب بنزع طاعته مجن اث الإنأخواتك، وحذر 

المرأةكرامجة ذهاب و الغاحشة ق الوقوع إل ومجيلة ذللئ، فان الحياء حمحاب 
الحالترك من تقوله فيما أملئ، عصيت لو حرج ولا وهمجنيا، وحشمتها 



١٣١أئ اسد اساس ض الشرس الصادي 

رصيفمن انحرمات، *عل ل لهم وتمك؛ن للمنكر، إنرار هدا فإن م. كما 
أعلم.واف الإثم، j شريك فهو ذلك 

أنهعندنا عادة جرت الشركات إحدى ذ س 'عاعت نحن ٢؛ •سّاا 

)نصارىكافرا أو كان سلما عندنا اكاقدين أحد عقد انتهى كلما 
جزءلخمص فجمع المال س بمبلغ باكرع محا كل يقوم وغرهم( 

إحدىق عشاء حفلة إقامة ذ الأخر وايزء هدية شراء ى مشه 

إذامبلغ بأي برع التعن بمع بمضا أن غم اكاقد، لدلك النمادق 
اببمن بانه الأحر العض عليهم واحتج كافرا، التعاهد ذلك كان 

مهردأي محدلوا م و_جودْ مدة خلال أنهم دغم الإسلام إف الدعوة 
وهلهذا؟ عملنا حكم ما الشيخ فضيلة يا ومزالي نحاهه دعوى 

لا؟أم اللأي مغادرتهم وفل عقودهم إنهاء عند للكفار بالمرع نقوم 
كانولو عليه وصرهم اياطل بدينهم ممسكهم العرب نصارى س المعروف : ج0 

مداتقاعد متى مذا فعلى به يتسعى لما تحقيق أو عمل بدون التسمي بحرد 
احترامهولا إكرامه بجرز فلا كمرْ على باق وهو عقده ألغي أو انمراني 

مجنذلك فإن رخيمة، كان ولو بهدية إتحافه أو بتوديعه الاحتفال ولا 

افنهى وند ومكانتهم، بمضلهم والاعتراف شأنهم ورفع الكفار تعغليم 
تتخذوالا آمنوا الذين أيها يا ؤ تعال نوله ل كما موالاتهم، عن تعال 

فانهمنكم يتوفم ومن بمض أولياء يمضهم اء أوليوالمارى اليهود 
وأ-مءم،تولاهم فغد وقربهم وخدمهم واحترمهم أ/مهم س أي 

أولياءؤإخوانكم آياءكم تتخذوا لا ؤ تعال نوله ق وكما مثلهم، فيكون 



الطبيةالمساثل في الشرعية الفتاوى قااِ  ١٣٢

الاياءتول عن الهي هذا كان فإذا ه الإيمان على ام امنعوا إن 
اصالنأبمد من محم الذين المارى وخدم تول نكيف.ممن الكمار والإخوة 

الال؛ نعنه اس رصي الخهناب بن عمر عن وبت ردينا، ووث نستا عنه 
ولااف، م ابمدموفد تمريومم ولا اف، وضعهم وفد ترضومم 
تعالاذ أن بمي اف" أذلهم وقد ولامزومم اف، أعانهم وفد تكر.وعم 

يجوزلا أنه على العلماء ونص شانهم، ومغم وإهانتهم إذلالهم بأمر 
ال" لم ومعليه اف صلى النير ونال لهم. الشام ولا امحالسر ل مديرهم 

ياضطروعمطريق ل لمبمومم وإذا لام، بالوالصاوي الهود تدووا 
توفرهميجرز فكيف الواجمة معاملتهم هذه كان فإذا أضمه" إل 

وادعاءللسدين واحمماتا ب يزيدهم ذلك فان الوداع، عند وإكرامهم 
إليهمحاحة أهل، أنكم علير لهم بإكرامكم يجنحون فند علينا المنة أهل! أنهم 

إلالدعرة باب مجن إنه نال مجن فأُا عليكم وترفعهم مضلهم نعزفرن وأنكم 
عنيمعرن وهم طويلة مئة معكم بقوا إنهم حبنا صحيح فغر الإصلأم 
لرر يشلوا لر و والسنة القرآن وسعون عنه ويفروون أيله ويخالعلون الإسلام 
يجوزفلا كمرهم، علؤر ثإصرار٠م عنائهم علؤر فدل الإصلأم، ل يدخلوا 

أعلم.واذ ولاكرامجة، إليهم الإهداء 
منلأبد أم حبمها، أيام j وم الغناة على النكاح عمد يجوز عل ٢: ١  ٤٠٢٠

طهارتها؟

عننهى وإمما العمد، لصحة شرطا لمست، الخض مجن، فالعلهاره ذاائا، يجوز : ج0 
بمدبمليها أسفه فيخاف لها، الزوج كراهة وقت لأنه الحيصر زمن، الْللاقا 

القرآن.ل ذكر كما أذى، لأنه الحضر ل الوطء عن نهير وكذا الْللاق، 



١٣٣الطبية السالل هي الشرعية 

آعلم.واس الحيض، ونت \يق\ءه ل محذور فلا العمد قاما 

أحكامبجهالون أهلها أغلم.، قرية ي شاب أنا الشٍح فضالة ٢: ١ ه س• 
ولدىقيره، وإدخاله وتكفه الت، غسل طريقة ذك وس الشرع، 

وتكفينهاليت نمل الطريفة سن فارجو ذك، أنول أن j الرغبة 
ذلل؛،؟ق ل نصيحة من وهل ل؛، ذلبمد نقول وماذا قره، وإدخاله 

اف.أنابكم 
والحملوالصلاة ر١لتكمين بالتميل يتعلق ما كل الحنائز ق الغغهاء كتب فد : ج0 

والعمدةوانحرر كالهدابة الحنابلة: فقهاء كتب ل محا ذلك ومحن والدفن. 

فالأولوغرها. والروض والزاد والكشاف والمنتهى والكال والهادي والمقنع 
اكوهنالفعل، بالهلرينة للن، يشرح حتى العلماء بعض على أحدها مرأ أن 

زودهند ازة. الجننجهيز ؤ، الرجازة اسمه غيث بن الرحمن عد للشيخ كتاب 
أحدمع الفعل بثتعلم أن ولعلك آخرها، إل الكيفية فيه ووضح بالصور 

تطيقكيف مرق حتى ثلاثا أو مرس بالرياض الموتى مغاصل ئ( الغسلين 

الجوابهذا ل الكيفية لذكر مجتاسة أرى ولا راءه، ١ ومحا والتكفلن التغسيل 
ذكروهما على زيادة نعرف لا فحن إليها، الثار الكتب ق ذلك و-حود مع 

الموفق.واف وجده محلله فمن الأيدي محتنارل رق موجود، وهر 

ينهما؟الرواج بجرم وفتاة  Vrذادب؛ن الدم نقل أن صحح هل ٢: ١  ٦٧٠•
النملقول الصغرا j بالرضاع إلا التحريم يرد ل( حيث بصحيح، ليس : ج0 

وكانالأماء مافتق إلا الرضاع من بجرم لا " ; ونم عاليه اف صلى 
الخظم"وأنثز اللحم أنبت  ١٠إلا مجرم "لا : وحدت الفطام" مل 



الطستفى؛سائل الشرعية ارفتارى ؤب  ١٣٤
وغدالجوع، يدفع ولا غداء يسعى لا لأنه الرضاع، معتى في، الدم نقل ولتس 

في،نوة 4 ؛نحمل إنما فالدم " افهاعة س الرضاعة انحا " الحديث ق ورد 

ماصفلا الكبر، ن، بحمل أنه والغالب صعق، من ثغاء أو الحم 
أعلم.واف بالرضاع 

 \U_• الوضوء؟إعادة بجب فهل للصلاة أنهيا وكن مء بموبة أضبمت ٢؛
افصلى الني أن الدرداء أبو روى ففد الوضوء، ينقص افص الكم القيء ؛ ج0 

صببتأنا صدؤ، ت عنه اذ رصي ثوبان تال . فترصأ قاء ت وملم عليه 
نالاب. البهذا في، شيء اصح حو و٠الت والترمذي أخمد رواه وضوءْ• له 

قمحالف حديث هذا اليهي؛ نال متصل. صحيح إسناده مندْت ابن 
أمبه النقض إل ذهب وند عامدا• القيء على محمول فهر صح فإن إستادْ، 

نمسفيا يفحص ما وقتل: م. الغ•مملء رواية ؤا وقاره أحمد والأمام حنغة 
أوالغم ملء كان إذا القيء محن الرصرء إعادة يلزم عذا فعلى ان. الأن

أعلم.واف الجد، من بحس خارج فانه آك؛ر، 
الثلاث؟الطلقات من يحسبا ومل الخلع مو U ٢; •س٨١ 

والأصلمحه، كمحلص نحوه، أو .ممال زوجهاس نمها المرأة افتد.اء حو الخلع ؛ ج٠ 
فالا أن يخافا أن إلا شبا أتيممومن مما ■اخذوا ولا ؤ ممال: قوله فيه 

فيماعليهما اح جنفلا اف حدود يقيما لا أن خنمم فان اف حدود 
أعيبما نالت: أنها نس ين ثابت امرأة نمة الصحيح ول، ^ افتدت 

اقصلى افي فقال الإملأم. ق الكفر أكرْ وم دن، ولا خلق ل عليه 
صلىاف رٌرل فقال . نعم : نالت حدقته؟ عاليه أتردين " وملم عليه 
عدتهافجعل رواية وق نمقه" وؤللمها الخدمة اقل 'ا وملم علبه اذ 



١٣٥حأم اثطيية الهام في الشرعية المتاوى 

الشديدةالنمرة حصلت حيث اب، البل أصل الحديث وهدا ٠ حهنة 

الحالماءت متى للوجوب وقيل إرشاد• أمر بطلانها خامجره وجهه، لدمجامجة 

الفولعليه وجب أعطاها ا مت، بدلفتى يضرران بجبن، الزوجين >ين 

الزوجية،براج—، تقوم لا أن خشية بعضهم وشرط القول، هدا على ونحليتها 
ُعهباكام خافتإ أو دينه نقص أو وخلقته زوجها أخلاف، الرأة كرهت، فإذا 

أعطاها،مما أكثر مجنبا باخذ أن ويكره الخالعة طلب، غلها بحفه تنوم لا أن 
النسخ فإنها الهللقات، مجن الخالعة هذه تحب ولا واحدة، بجيضة وتعتد 

بعدتراضيا وإن رجعتها، على يفدر ولا الطلاق، مجن يمللتح ما به ينقص 

الزوجكرمها وإذا الأزواج، من كمره والص العقد بحديد مجن فلابد ذللئ، 
بخليبل تداء، الافمجتها —V ربملل عليها ويضيق يضارها أن له يجرز فلا 

بهتاياأتأخذونه شجا مه تأخذوا »ؤفلأ تعال: لقوله اقتداء بدون سيلها 
محكموأخذن يمهن إل بمضكم وفدأنمى تأخذونه وإممامناوكيف، 

واذ!علم.غالفاه، مثاقا 
بماغلقومه؟ فا ننا اللام عليه عيي اف ني كان هل ٢: ١ •سبم 

مرضاهم؟

؛تعال ال نكما الق، رمرل هو وإنما طيبا، اللام عليه عبي يسمى لا ؛ ج0 
لكمأحلق أني ربكم س آية جئتكم فد أنى إمرايل بي إل رورمولأ 

مجنيخلق أنه مجعحزانه مجن الذ فحمل الايات ه الْلر كهيمة الملين من 
فإذاالماطرين، أمجام يطم طائرا فتكون فيها فينفخ الطم، كهيئة الطن 

فيردأعمى، يولد الذي الأكمه يرئ أنه مجعحزاته ومجن مجيتا• سقْل جاوزهم 
الأبيض،البق وهر الحرص، يمئ أنه مجعحزانه ومجن الذ. بإذن بمحرم إليه 



اوطساتاتمساص فى ادش>عمة الس1ءى حأم  ١٣٦

الموتىبحيي أنه معجزاته ومن اص النبعض j الجلد طامر ل يكون الذي 
سانآيات وعنْ بيوتهم. ق يدخرون وما ياكلون تنهم.مما وأنه اف بإذن 

الاءلنت-تللأمجراض الأطاء علاج جس من ولست، الشر، قدرة عن خارجة 
واذالضالة، بالأمراض المرضى يعالج كان عيسى أن يذكر م ث ونجوعا، 

أعلم.

والملأة؟الطهارة ق الوسواس علاج هو ما : ٢٢•_* 
أحدهمإل بحيل بجث والماء، الرجال مجن للكثم تحدت الوموصة  aJUb؛ ج0 

يغللر أنه إله بحيل وكدا مرارا• الوضوء فيعيد يتوضأ، وعر أحيلنا أنه 
تبلغمجا أنه محه يلنا العضو، غسل ويكرر يعيدها فتراه بعضها، أو أعضاءه 

الاغتال،ل وعكيا اعات، صأو اعة مالوضوء ؤر ءكسثا فر.كا بالماء، 
أنونصيه ان، للأتعدو هو الدي الشيهنان، ومرمة من هدا أن ولأمأاوث، 

أوفيها يلاقي لما محها يممر أو الصلاة يكره حي الإنسان، على العبادة يثقل 
بحبها،وهر الصلاة، نرك إل الأمر به ينتهي ونل■ والمئغة، اإتمّبا مجن نلها 

الشيطانبمللبه مجا وهذا أدالها، ق له حيلة لا ولكن فعلها، عدم على ويبكي 
غلطأو كثر مجا أو نرى مجا أنه الصلاة ل بعضهم إل بخيل وهكذا العبد، مجن 
علىيندر لا الإمام *ع يلريلأ ينم، فتراه ذللئؤ، نحر أو القراءة أو لتك؛،ر ال 

يكثرأن ذللئ، مجرارا.وءلأج الصلاة يقهلع أو الية ق يتردد أو التكمم. 
أوالصلاة إفساد مجن ونصيه عداوته يستحضر وأن ١لشيهإان، مجن الأّتعاذة 

أنوعليه ان، الإنإل ادة العبتكريه أو المرء على تقتيلها أو اللهاره 
حاءما وأنه ادات، العبق الحرج وءار>م وسهولته الإسلام يسر يستحضر 

الصقنمن حوله فيمن ينلمر أن عليه نم مشقة، ولا كلمة فيه بشيء 



١٣٧^؛^٠ الطبية اثمساثل في الشرعية الصاوى 

أوُكلمة بدون انمادات جميع وأدوا أنمهم، أراحوا قد الذين والتطهرين 
لالومرمة من الشيطان يلقيه ما كل ويهلرح بهم، ه نففيلحق صعوبة 

انتقاضمجن بباله محلر ُا إل ينصرف فلا ا، بقاؤهالأصل وأن الملهارة 
الأصلوأن الحديث، ل -حاء ا كمبحا ر يجد أو صوتا يسعع حتى الحدث 
الالومحاوس تللئ، أن ير وبمتئالقراءْ، بالتكبم الصحيح والملق المة وجود 
ويرديه، نميربح حتى مسها فيعرف الصلاة، وفت ؤ، إلا له سرض 

أعلم.واف ينبض، كما العبادة، 
؟الوالدين وخاصة ايث إل ثوابها بمل المحرض قراءْ هل : ٢٢•سا 

وغيرهم—١؛كالوالدين الت إل ثوابها بمل والدعاء الصدفة أن خلاف لا : ج0 
إهداءل واختلف غيرهما، أو أبويه لأحد والعمرة الحج إهداء وكدا بالية، 
وصولعلى العلماء فأكئر ونحرها والقراءة والذكر والاعتكاف الصلاة ثواب 

وجعلفعلها قربة كل أن الفقهاء: كتب، ل ذكروا فقد اليت،، إل ثوابها 
اكعل ذكر هكذا بذلك، ينتفع فإنه لم؛ن المُن ميتح أو لحي ثوابها 

المجا على ار الأفتمالأفضل كان وإن الحائلة، كتب، ُن وغيرها وشروحه 
أعلم.واف ونحوها، والنامك والدعاء كالصدقة فيه، خلاف، 
ياسن"زاكم على "امءوا الحديث سمى ما 

والمهموالحاكم حان وابن ماجه وابن داود وأبو أحمد الإمام رواه الحديث ؛ ج٠ 
قاختلق، وفد أوله، ق زيادة أخمد وعند مجرفوعا• به بار بن ُ*ةل عن 

بعضهمه وأعلة، ثقادة زيه لأنالرفع، الحاكم ورجح ووثقه، رفعه 
العلماءبعض عن ونقل محورة)ص( تمهر قا كتم ابن ومله بالاضطراب، 

افيره إلا ير عأمجر عشي تفرأ لا أنها الورة هذه خصالص مجن فوله؛ 



او1ْبيةالسيائل فى الشرعية الفتاوى مإم ١  ٣٨
—ج—ع—

علهولمهل والركة الرحمة فزل المن عد قراءتها وكان نال: تعال، 

تمراولا اختمر عند مرأ أنها يعلم ومنه أعلم، تعال واذ الروح، خروج 
أعلم.واس المتر، عد ولا اجلوت بعد 

اخضر؟عيد وبجضر يشهد من على الواجب هو ما 

ولس_انه،وجهه على الوفاة ءلأمارن، وظهرت الوت حضره الذي هو انحنضر : جه 
هولةمتما أنها ذكر ففد )يس( سورة عنده يقرأ أن حضره لن فين 

الشارةمن فيها لما ومل والرحمة. الثركة معها مل ونل الروح. خروج 
آخركان "من لحديث يرفق، اكهادس يلفته أن وين الإيمان، لأهل بالجتة 

الحتى برفق تلقيته أعاد بعدها نكلم وإن الجنة" دخل اف إلا إله لا كلامه 
وتذكيرهالحقوق، من عده مجا وإيضاح الوصية تل.ك؛ره وسن فيملها، يضحره 
لرما المد تربة يقبل تعال الق فإن الذنوب، كل مجن الصحيحة بالتربة 
مستقبلووجهه الأيمن جتجه على بوضعه القبلة إل توجيهه وين يغرغر، 
قوملم عليه اف صلى اسم، لقول النم، ق، وضمه يكون وكذا القبلة، 
يسهلحتى ه وفشفتيه.ياء ل وهن " وأموائا أحياء للتكم " الكعبة: 

حديدهووضع Jثومبا، ونجيته عينيه، تغميهس ين ُارت، فإذا الكلام، عليه 
يسهلحتى ه، مفاصلونلمن مرير، على ووضعه يربو، لا حتى بملته، على 

أعلم.راق تغيله، 

*عهماكان إذا واحدة غرفة ق ؛الممرضة بجلو أن للطيب بجون هل : ٢٢ءس؛ 

الءمٍٍر؟من دون وهو بمالجانه حلفل 

إلاامرأة برجل يخلون "لا نال: وسلم عليه الذ صلى عنه الحديث ق، ورد : ج0 
ميةمن اء المحميع يعم وهذا الشيهنان، ثالثهما أن وذكر بجرم" ذي ُع 



١٣٩خو الطبية المساتل في السرعية الفتاوى 
٠٧٩٠

الخلوةتزول لكن الأجنمات، من ونحوص وخادمة وممرصة وطبمة وكافرة 
دونذي البالهلفل تزول ولا أخرى، امرأة أر رجل من معهما ثالث بوجود 

ومرحنإمعاف كحالة شديدة حنرورة اك هنكيان إذا لكن التمييز، من 

واذالضرورة، بقدر لئ، ذإ•عاز الحلوة ه بتزول مجن وجرد وتعذر حقلتر 
أعلم.

عنمرتدا بمبر ~ دفعها على قدرته مع ~ الزكاة تارك هل : ٢٢•سه 
لا؟أم قاله وبحب الإسلام 

مرتداحر بمتهدا فان لفرصيتها، ُنكتا لوجوبها جاحدا الزكاة ُاغ كان إذا ؛ ج٠ 
نائلولهدا بالضرورة، ااد'ين من معالوما أمرا أنكر لأنه ويقتل، بكفره بحكم 

تابوا>ؤذان تعال; بقوله وامتدلوا مرتدين، وسمرهم الزكاة مانم الصحابة 
عليهاف صلى الي ونول سسلهمه فخلوا الزكاة وآتوا الصلاة وأقاموا 
ومولوأني اف إلا إله لا أن يشهدوا حتى الناس أقاتل أن "أمرت وملم: 

غيرمن وشحا بخلا منعها من وأما اخ الزكاة". ويوتوا الصلاة وشموا اف 
أنالحديث ق ورد وفد يردعه، وبمرر.مما منعها، على يقاتل فانه لها، جحود 

ومنأجرها، هاله بها مونحرا أعهلاها "من نال: وملم عله اذ صلى الني 
وأهلأخمد رواه ربما" عزمات من عزمة ماله وشطر آخذوها فائا .مها 
الذيالتعنير، من مجاله شْلر أحذ الياء واعتم الحاكم، وصححه المن 
أعلم.يراه،ثاس مجا بجب الحاكم فيه يجتهد 

معهانح؛ث اف" شاء إن عليلث، باس لا "طهور كلمة؛ معنى  ١٠•'ّرااُ؟ا 
أنبمتحب، الذي الدياء هو وما للمريض؟ يقولونها المرضى زوار ُن 

للمريض؟الزانر يقوله 



الئييةالمسام في الشرعية الفتاوى 

علهاف صلى التي أن عاص ابن عن صححه س الرصى ق الخاري روى : ج0 
إذاوسالم علمه اذ صلى المي وكان قال: سوده أعرابي على دخل وسلم 
نالاخ اف" شاء إن طهور بأس "٥٠ له: نال بمريم مريض على دخل 

العامةحصلت فإن الخطايا، يكفر الرض أن أي باس لا شرحه: ق الحافغل 
بدأخر طهور. وقوله: ير التكفربح حصل وإلا الفاثدتان حصلت فقد 

لغطأن منه ويستفاد مجعلهرة، أي ذنوبك من لانأ ؤلهور يو أي محذوف 
فوله:أن على يدل اذ شاء إن وقوله: فمط، الطاهر لس.ءعنى الهلهور 
ليعلمهالجاهل عيادة ل ااع_الم على نقص لا أنه وفيه خُ. لا دعاء طهور، 

عليه،فخط اف قدر بمخهل لئلا بالمحير، ويامره ينفعه، ويذكره.مما 
أهله،وخاطر خاطره حم من ذلك غير إل سقمه بمطه بل ألمه، عن وبمليه 

أعلم.واذ 

وفدهذيان، أحيانا منه وبجصل )كجر( السن ذ طاعن دجل أيي •س'اآ'ا؛ 
اوألمالمسجد، إق به أذهب أن مي وبمللب نمه.. على يبول 

لبوله من شيء يفع أن خشيه السجد إق به الذهاب س متحرج 
اه؟حفظكم توجهوني فماذا المسجد، 

مفسدة،ذلك على يترب لر إذا القدرة حب طاعته وإظهار به الرغث، ض ؛ ج٠ 
إذاإلا المسجد إل به تذهب لا أن فأرى ه نفعلى بمول ند إه دح؛ت 

بعضل إل يحصل لا البول كان فإن متعدية، بحاسة منه بحمل لا أنه ؛٣، 
الأن عليه يؤمن بحيث شاشة أو بخرثة بحفظ أو ياخر أنه وعرهما الأحيان 
بأنهوأنمه له فاعتدر وإلا بإحضاره باس فلا الفرش أو المحي ينحس 

أعلم.واف المنزل، ق وحده الصلاة ق عليه حرج لا وأن معذور، 



١٤١يثث؛ الطبية المساثل في ، i_^Liiالمتأوى 

AYY_• : هذاإن حسثؤ راأحة له الذي بالطب تسلر أن للمراة يكره هل
ا|زئن؟هذا ل المالي م الخطر 

الرج_اليشه بجث ععلرة رائحة له الذي الطب تمس أن للمرأة يجوز لا ؛ جه 
نالنال محه اذ رصي موسى أبي عس المنن أعل روى ففد الأجانب، 

امتسلرتإذا الرأة وإن زانية، عين "كل وسلم• علته  ٠٠١١صلى اذ رسول 
ومحوذالمة" فهي لبجها لمبمدوا القوم على أونمرت امحلس بغمرت 
روىوند نحوها، الأنظار وامتداد الفتنة مجن يسسببم لما وذللش حسن، حديث 

ومجهؤلهر ما الرجال "شب ^ ١٠وسلم عله اف صلى اليي عن عريرة أم 
الترمذيروا، وبجه" وخمي لونه غلهر ما الماء وحلما لونه، وخمي 

نحر•■حمض بن عمران عن .وللترِذى صحيح حديث ومر والنسائي، 
ونحومحاوكركم وعمنر وورص كزعفران لرن له ما الماء فلجب وحسنه. 

ونحر•والورد والربحان الماك الرجال ولجب وماعيبها، خديها ُه تصغر مما 

أعلم.واف اللون، ولا رائحة له مما 

YYالينطريق عن والحران البول منهم يخرجون الرضي بمض : •_؟
أوالوضوء يمض الْلريمة بهذه الول خرج إذا فهل ليات بوامعلة 

للوضوء،ناقهنا لمن عداه وما اوسالتي من الخروج يكون أن لأبد 
مأجورّين؟ ٧٠۶٠١

*—وخرج وسراء وكنحرْ، فليله للوضوء ام نالحران أو المرل خروج ؛ جه 
كانإذا إلا الوضوء يعيد فانه منه فيء خرج فتى عترهما، ُن أو الميلن 

يتحكمولا الجب مع اللي راصطة تخرج يكالذي ينونف لا دائنا حد١د١ 
لحولبعد ترمحا بجث اض كماحج، يعماذ معذور فانه فه، المرض 
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اعلم.واف إءس.اكبم، يستطح لا حيث الصلاة، ل خرج ما يضره ولا الوثت، 
عضعجزهم بمب وقها عض الصلاة ممرن المرضى بمض 
ذلك؟حكم قط افبمامة، ازالة أو الطهارة 

إباحةل عدرا وجعله العلهارة، أية ق المرض اف ذكر نني يدلك، باس لا ؛ جه 
أنهعلى العلماء نص ااهلهارة.و؛د مشقة أو ، 11؛اسععال عن للعجز التيمم 

إحداهماوقت ق، العثامح، بع، أو الظهربن، بع، المريض بجمع أن بأس لا 
الوفن،من كل ي التحامه إزالة تكلفة أو وفت كل الهلهارة لشقة 

ونىإل التاخم أو الأول ونت ؤ، التقديم مجن به الأرغؤ، يفعل أن وللمريض، 
الوقتبخرج حتى تأخئرعا يجوز ولا وتتها، ق، أدالها عل5، الخرم، ُع الثامحة 

خرجحتى الشديد والألر الوجع غله فإن ونتها، قا أدالها على القدرة مع 
هفانيؤمن أو يوما عليه أغمى لو كما الونت، بعد نضاوها فعله كله الونتح 
فانفقضاها، أيام ثلاثة عليه أغمى عمارا أن روي كما الإفاقة بعد يفضي 
أعلم.واف القلم، عته رفع لإلحاقه.ممن القضاء ّنط الإنماء مدة ٍنالت 

وهلبه؟ يتيمم الذي الراب ذ توفرها ي؛بض الم، الشروط م يا 
نافلة؟أو فريضة صلاة س أكم باليمم المسلم يملي أن يجوز 

ومتعوااليي.، بيعلق غثار له بتراب التيمم يكون أن العلماء مجن كثهر اثترحل ؛ جه 
إذاالترامذ مجعه بجل أن السافر وألزمجوا له، غبار لا مما ونحوم بالرمجل التيمم 

صلىنوله لعموم بالرمل، التيمم جواز الصحيح ولعل رملية، أرض قا سافر 
ويشترطعليه، ؤفق ث.ءلهودا" مجدا الأرض ؤ، "جعلتؤ ويم: عليه اف 

صمدا»ؤهيممرا تعال" نال وند خيتتة، المحاّة لكون الأرض طهارة 
بخلافالأرض أصل مجن يكون أن ولابد الأرض، وجه والصعيد ءلي؛اه 



!٠٤٣ اسة اكالل ذ، الش>س الفت1ْء، 

قصلاة لكل المم بحديد الياء أكثر واشترط ونحوها. والأسمدة الرماد 
قولو المام وبوجود الوضوء وممبطلأت الونت ؛،زوج التيمم وأبمللوا ونتها، 
فرائضالوقت يخرج 1؛ ما بالمم بملي أن له إن وقيل؛ بعدها. لا الصلاة 

المميصلاها فان لكان—ة، المم له استحب الوقت خرج فإذا ونوافل، 
أعلم.واف اكاني، القول على جاز الأول 

يميواأن أزواجكن مرن عنها) اف رضي عانثة قول معنى ُا 
كانلم ومعليه اف صلى اس ومول وأن أمتحسهم، فاني باناء، 

صحيححديث هذا الترمذي; قال ( يسله 
الغاممل،أو الول بعد بالماء المخرحبن غل أي الاسحاء يي الأ'سهلابة : ج0 

إلانحل يعود حتى له بغأن وجده انحل، رسقلف الحاسة أثر لإزالة 
تنحاءالامصأنكر وند أصح والأول غلان بح بعضهم وحدده حشرنته، 

اهفوجدنحريماه ا إن; ونال رجع لكنه عمر، ابن منهم الصحابة بعض 
ثمونحرها، بالأحجار اخل مح وهو بالاسحمار محدأ أن والأفضل صالحا. 

بحزنة،والأححار أول فالماء ا أحالهمعلى انتصر فان يالماء، بالاسجاء 
أعلم.واف 

محلف؟أو واحد وانمارى اليهود دين هل 

وقالتؤ تعال: نال كما الأخرى، محلل اإهلاممتين من فكل مختلف، ل : ج0 
علىالهود لست المارى وقالت ضء على الصاوي ليت الهود 

هقويم مقل يعلمون لا الذين فال كذللئ، الكتاب يتلون ومم فيء 
ونورهدى فيه الإبحيل علمه اف أنزل فد الملام عليه عيمى أن ومعلوم 
أوزانية وأحكام بئريعة حاء فل. ولكن التوراة من يديه بان لما ومصدقا 



الطبيةالسائل في الشرء؛ة م
حرمالذي بعض لكم »ؤولأحل عنه: تعال نال كما الخوراة ق 1\ مغايرة 

وكذاأصف، عن وغم مه زيد وند محرف اليهود دين إن ثم ه عليكم 
الطاممتنمن فلكل وء-مثا ونقصوا الأناجيل ل زادوا فند المارى دين 

منكل خ ينالإسلام •حاء ولازلالئ، الأخرى، عف مجا تغاير ودين ثريعة 
أعلم.وافه وغ،رما، 

ذلك؟قالية وما الء؛لفل؟ أذن ق والإقامة الأذان المة من هل : ٢٣•من؛ 

عليهاذ صلى اذ رسول رأيت نال: رافع أي عن حديث ذلك ل ورد : ج0 
الحسين.لمغل وق، بالصلاة. قاطعة ولدته ح—؛ن الخن آذن ق أذن وملم 

بنالحن عن الي ابن وروى صعق، سنده ول السنن، وأهل أحمر رواه 
المسرىق وأقام اليمنى، أذنه و فاذن مولود له ولد من " *-رفوعا علي 

قالحافغل أوردْ الجن، من التابعة محي ان الصبيوأم الصبيان" أم تضره لر 
ولادته،عند الصٍي أذن ل التاذين امتحباب ونه عليه، يتكلم ول؛ التلخيص 

ابنعنه حكى حيث العزيز، عيد ين عمر عن المرى ق، الإقامة وحكي 
ولعل، المرى ق وأقام المنى أذنه ل أذن مولود له ولد إذا كان أنه الذر 

وتكبم،تعال اف ذكر سمعه يقرع  ١٠أول يكون أن ذالنا ق الحكمة من 
أعلم.والله والشياطن، الجن مجن له -حافغلا ليكون أو التوحيد وكلمة 

ويتصرفموليته أو ابمته مهر ياخد أن ١^ أو الأب حق من هل : ٢٣٥•'س
شاء؟كيفما فيه 

حاجتهبه تتعلق ولا الولد يضر لا ا جمولده مجال مجن يأخذ أن للوالي يجوز ؛ جه 
أحدهمامجون مرض ق لي ذليكون ولا آخر، ولدا يعهليه لا أن بشرط 

حاجتهاعن زامذا كان إذا يتملكه أن له فإن ابمته، مجهر المال ق ،ويدخل 



١٤٥ِ مام الطبية المسائل في الشرعية الفتاوى 
أنل بجون ولا نحتاجها، الي والأدوات والحلي والطعم كالكرة الضرورية 

فليسالأبوين غير خأما الحاجة. عند مقتها عليه ،فإن عليها ويضيق يضرها 

أوالعم أو للأخ فليس برضاه، إلا الأخر مال، من يتمول أن منهم لأحد 
لعمومبه، نفسها تطب لر ما ا،لرأة مهر من شينا بملك أن بنيهم أو الخال 

منوبشى منه" نفس طيب عن ألا ملم امرئ هال بحل "لا حديث: 
أعلم.واف لأبجك" وم "أن لحديث: الوالد، ذلك 
ووقتها؟ركعاتها عدد وكم الأوالإن، صلاة ص •سا"؟؟:ما 

عليهاذ صلى الق ول رّخرج تال؛ أرنم بن، زيد م، لم ومأحمد روى ؛ ج٠ 
إذاالآواب؛ن "صلاة فنال: الضحى، يملون وهم ناء أهل على وملم 

ينبن الأوا؛ "صلاة بلقط: الترمذي ورواه الضص" من الفصال ومصت 
تغفار،والاسة بالتوبال تعاس إل الرثاع والأواب الفصال" ترمض 
الضحىاشتلل إذا الضحى صلاة أفضل أن والمعنى الناقة. ولد والفصل 
الحارةالأرض هي الي الرمضاء، مجن خفافها احترقت، أي الفصال ثرُضت، 

وحرفهمأعمالهم j( اس النأغلب أن لث، وذلعليها، الشمس وقع شدة من 
لهوالصلاة اس بذكر غيره عن تميز فقد الوقت، ذللثؤ الصلاة تحرى فمن 

أعلم.وافه الاس، أكثر غفلة ونت 

لا؟أم الصاتم بمطر الدم تحلل هل 
قالتحليل ه مجتسليعمل الدم، مجن شيء ان الأتمجن يؤخذ أن هر التحليل ؛ ج0 

JfjJUالي الإبرة رأس على قليلا يكون الماخوذ الدم أن والغاليه المختبرات، 
اليبالحجامة يلحق فلا لقلته وذللئ، الصاتم، به يفطلر لا هذا فمثل بالرواز، 

^١المأخوذ الدم كان فإن الإفطار. به بحمل الذي الكثير، الدم إخراج هي 



الطبيةالمسائل في الشرعية الفتاوى اٌ 

بالخجامة.لإلخانه يفطر فانه لربض، ترعا يؤخذ كالذي 

يلزمههل والهذيان، اكخريف مرحلة بلغ المس ذ كم رجل 
قطنوهل أحيانا، فيها يمحو الي الأوقات ي والصلاة الصوم 
أمواله؟ذ عنه الزكاة 

ويساعدبها، ويزمر بالصلاة، يذكر فانه الأوقات، بعض ل وفهم عقل إذا : ج0 
لرو اس والإحمالعمل فقد إن فأما يؤديها. حتى بالتراب أو ياناء بالطهارة 

فإنهصوم، ولا بصلاة يزمر ولا التكلف تئه يسقط فانه حوله، .ممن يشعر 

كبمخركان فان العقل، فاقد هو الذي كامحون اإقلمت عنهم رغ ض يلحق 
وعامهمكن، طعام يوم كل عن صه بملعم فانه الصوم، عن عاجزا المن 

أيكهزه مشام فدية بمليقونه الذين ؤوعالى تعال: اذ فول ينطق 
الالمبنفس تتعلق لأنها بحال، تسقط فلا الزكاة فأما ومشقة، بكلفة يلجقونه 

ومحوهم،وامحانين اليتامى أموال ق بحب ولهذا مالكه عن الطر بقطع 
أعلم.واف يستحقها، لن ويصرفها وبحفظله مجاله، يتول س فيخرجها 

أوصنأو١ل١مور الماسور مقل الإنسان جسم من الخارج الدم •م،ه'؟؟؛ 
الصيام؟على يوثر هل الأنف 

الدبر،ق يكون مرض الماسور أو اكاسور فان الصوم على يزر لا الجرح دم ؛ ج٥ 
البولوملس الميالة بالقروح فيلحق فليل، لكنه منه الدم خروج يستمر وقد 
بحديديلزم الوفأا،ولأ دخول يعد صلاة لكل الوضوء فيلزم داتم، حدثه ثُن 

فيه،التحكم ولعدم لقلته الصوم به يعلل الخارج،ولا هذا .ممحرد الوصوء 
يكنلر إذا الصوم على يوثر لا فانه الأنف من يخرج الذي الرعاف قاما 

لرو ضرمحه قير لو وكذا جرنه إل دخول عن ونحفظ ، إخراجه متعمدا 



!٤٧ثؤ، الطبية اساثل في اسرمية الفتاوى 

صحيح.صومه نان شخا الدم محن 

)الخمام(الخاجة قضاء محكان إق الذهاب يستض لا الوضى يمض : ٢٤
ويظلجيم من الول خروج مكان ق بلي ويربط كيس له يوضع 

رأيفما والصلاة، ااهله١رة كفة عن ويسأل فيه محربوطا الكيس هذا 
؟١٥١١^١^٠٠ فضيلتكم 

الرليى صاحب، حكم وله اكه، إمحعلى القدرة عدم ق محعدور عر : ج0 
يمللولا وثنها، دمحرل بمد صلاة لكل بمرصا أن سليه داثم حدثه ومجن 

حتىالطهارة هده على الماء وله الصلاة نفس j( الرل، بخروج وصرءه 
يكنلر و المرض لشدة الوضرء عن عجز إن ,أمجا الثانية الصلاة ونت يدخل 
أعلم.والته صلاة، لكل ويكرره التيمم، إل يعدل، فإنه يوصثه. من عناك 

حيثالنقاهة منشفي ق منوات عدة صد محريهنن هريمحي، له رجل ٢: ٤ •سا 

بجرزوهل الشرعية، الأوامر من شيء عليه فهل الخركة يطع لا 
مأجورين؟أفيدونا عته، بها الهيام لنا 

تتعليقالشرهمه والأحكام الأوامر فان وإدراكه وفهمه معه عمله كان إذا ؛ ج0 
وبجرزالقدرة، بجب ونحرها والهلهارة والصوم الصلاة بويكلف عليه، 

استعمالعن عجز فان أعضائه، غل على قدر إن العلهارة على اعدته ص
الرانقنال عجز فإن التيمم، إل عدل عليه غسلها وشق أعضائه، ق، الماء 

الصلاةفأما الية. محع وكفيه وجهه فيمسح الراب يضرب بان بدلك ينوم 
معبمنيه الإشارة على انتصر عحز فإن وكفيه، رأسه بحركة ولو يصلي فإنه 

بتركيصوم فإنه علمه ندر فإن الصوم أمحا يوليها. الي الصلاة اصتحضار 



اسي،اسايل في اثشرمة اثغتاوى أث  ١٤٨
شدفإن كنا، ميوم كل عن عنه أطعم عليه ثق نإن المة، مجع المطران 

والقعيره، عنه ادات البمن بواحدة يفرم لا التكاليف، عنه ممهلت عمله 
أعلم.

إلالفخذ من جبمنا الطيب ألمها وقد كسر، رجله j رجل 
بماءإلا الياه دورة إل الذهاب تهليع بمّولا الرجل، أصابع قرب 

اكمم؟صفة وما بمٍمم فهل جنابة، اصابمه وقد ومشقة، 
لقماءالمستحم إل بمل كال فإذا الهلهارة من علميه يندر مجا يفعل أن عليه ؛ ج0 

كرأسهالجنابة عن ده جمجن علميه يقدر مجا ويضل يتوضأ فإنه الحاجة، 

علىيمح م ثالماء، إليه يمل طامر هو مما ذلك ونحو وبملته وطهره وعنته 
فكإل الغل مقام المسح ويقوم رحله على الذي الجس رعي الجمْ، 
ذلكشق فإل كالأصغر، الأكير الحدث ق علميها بمح الجبيرة فإن الحبس، 
وجههويمح بيديه التراب فيضرب التيمم، إل يعدل فإنه علميه وصعب 
أعلم.واف غيره، أو الرد لشدة الماء اصتعمال عن كالعاجز ضل: وكفيه 

معهيصعب شديد بممؤ الهار اثناء قعرت ولكها صامت امرأة ٢: *ب؛ 
بجبماذا أفطرت وإذا ممطر، أن لها بجون فهل الصوم، ل الامتمرار 

عليها؟

بفطرأن للمريض تعال اذ رحصّر وفد بالمرض، يلحق الشديد التعب هذا ؛ ج0 
مفرعلى أو مريضا كان ٠ؤو٠ن نعال: فهال، آفهلمرعا، الي الأيام ويفضي 

بجرنولا انمره بكم يريد ولا المسر بكم اف يريد أخر أيام من، تحية 
لولكن للقوة، وإضعاف إرهاق مجعها بجمل الي الشاقة الأعمال تعمد 



،٤٩حم المليئة المساول فى الشرعية الفتاوى 

الإفطار،ق الخال تلك ل يرخص فإنه عارض لأمر والمشقة اكب حمل 

تلكأو اليوم ذلك فضاء سوى معه يلزم لا نم المرض، ُمللق من أول فهر 
أعلم.والله المرض، أو اكب ب أفْلرتها الي الأيام 

الستق وكان بمحر، الليل آخر ي قام يسمع، لا أصم رجل ٢: ٤ ءس؛ 
يمعلا إنه وحيث الصسح، ضوء ثاهد حتى ياكل فاخذ وحده، 

صيامه؟حكم فما يعلم لا وهو أذن فربما 
ووقتاك الإمونت ومعرفة الماعة ل ب—الطر الوقت تعلم عله كان ؛ ج0 

الساعاتفان الأذان، يسمع لا كان ولو اس المعادة هي كما الإفطار، 
والمع،الأصم بها الزمن ويعرف غانا، بج—ت كل ل موجودة الزمنية 
لرإذا أما الصوم. ووقت الصلاة ونتا بها ويعرف يسممملها الأعمى وحتى 
هفإناكبح، ضوء ظهر حتى الليل ق يعتمده الأكل ؤ، واستمر بالهار يشعر 

النولعلى عاليه فضاء فلا الإمساك، بوقت لجهله الصحيح، على معذور 
ذلك.بعد الانتباه فعليه مجمرمحل، لكه المختار، 

شعائربمطم بمل-الب فهل المستشفى ق مربض وهو أملم دجل ٢: ٤ •سه 
المنفى؟من بجرج حش تزخر أم الإملأم 

لهويشرح الشهادتين، فيلفن مجرفه، حال ل عليه يقدر ا متعلم يلزمه ؛ ج٠ 
نضلله ويب؛ن اعتقادا، أو قولا مجته والتحذير الشرك تحريم له وييئن معناهما، 
للمسلميحمل ومجا اعتنقه، محن على وآثاره إليه يهدف ومجا ومحامنه، الإسلام 

لالعليبة والحياة الرزؤا وسعة والهلمانينة و١ك٠كين الصر مجن والمال الحال قا 
دونمجرفه حال يتحمله ما حب ذلك مجن له فيثرح والأخرة؛ الدنيا 
.مماويزمر ندرته، حب والهلهارة الصلاة يتعلم وهكذا صعوبة. أو مشقة 



ا1طيياتالسائل في الشرعية اJفتاوى ^ ١٠٦ ٥ '

وسنذلك، من بالإكتار ويور ودعاءه، الذ ذكر ويتعلم ذلك، س يستطعه 
الذيالقرآن، من عليه يقدر مجا ويمملم الخال، |نالك ل ومزاياه الذكر ٠^٠١^ له 

الملاموأذكار الإخلاص وسورتي والمذتين كالمانحة الملام ق يلزم 
واخرمات،ات الواجبمن الإسلام شرائع بقية قاما القدرة. حب وألهمتها 
والصومكالزكاة العمل إل وحاجته المتشفى مجن خروجه بعد فتعلمها 

ذلك.ونحو والقتل والخمر الزئا وتحريم والعمرة والحج 

بحرزفهل الأمراض، لعض علاج اكعامح، مم أن العض فول : ٢٤•سا'
نحس؟أم طاهر الم وهل محرم، أنه أم الم بهذا العلاج 

الحي،لضررها تناولها، نيحرم ناتلة، أو ضارة وم الجميع أن ادمّأّف ؛ ج٠ 
أنحرب إذا لكن اهل، مجئهر كما بالحياة، ويودي بالأبدان، يمتك الذي 

بذللث،وعلم الجلدية، الأعراض أو الجراح أو القروح لعض علاج عر ما منها 
معذلك استعمال مجن اغ جمفلا الأبدان، طب ق والتخصص الجرة أهل 

الثم١ب^نم مذلك ق وسراء بتجربته، المعترف المعتر الهلبيب بإرسال الالتزام 

يظهرفلا الهلهارة قاما ، ناولها مجن المنع فالأصل وإلا السموم، من غنوه أو 
والقذر،والتكن الحث مجن الحية تجاّتها على يدل مجا المعروفة موم لاق 

أعلم.واف ونحوها، الصلاة ل خملها قمح 
قالدحول بمد أو فل العمرة أو اخج نوى من مرص إذا 
عليه؟فماذا المسك 

تيقول ان بيشترط فتارة عمرة، أو جحا المسك ق السلم دخل إذا ؛ جه 
اشترطفان يشترط، لا وتارة حبمتى. حيث فمحالي حابس حبي فإن 

قتحلل أن ه فالة، نفقذهاب أو ضياع أو بحادث أصيب أو فمرحض 



١٥١الطبية المسائل في الشرعية الفتاوى 

لمتقال وسلم عليه  ٠٥١صلى الني أنا ثبت وند عليه، شيء ولا مونحعه، 
لكئ)، نحسي، حيثا محلي أن واشترطي حجي " الرم بمن صاعة عمه 

وأجدنيالحج أريد إني قالت: لأنها وذلك امقتجت" ئ اف على 
منالتمكن عدم خاف لمن الاشتراط نيستحب بالاشتراط. فامجرها مريضة 

لهفحمل وأء؛للق العمرة أو بالحج أحرم بل يشرط لر إذا قاما المك. إتمام 
لقولهالدي، من امشسر مجا عاليه فإن الإحصار وهر كه نإتمام من بمعه ما 

الهديب<من اقبر فما أحمرم فان ف والُمرة اخج وأتموا ؤ ت تعال 
يتحلل،لم الحرم، لساكين بقرة محح أو بينة مع أو شاة يذبح بان وذللنا 

أواكسلئا ق الدخول نل مرض مجن أمجا نحلل. ثم أيام عشرة صام يجد لر فان 
بلامكة يدخل أو ويرجع الإحرام، يرك فانه فيه، الدخول من مانع منعه 

اأهلهيتتقلرها ولا نحض أن خافت! إذا كالمرأة وذللئ، عليه، ولاشيء إحرام، 
أعلم.واف إحرام، بلا مكة دخول فلها لئ، الملإتمام 

منجزء أي أو وأمه ق دم عمرة أو بحج اخرم س خرج إذا ٢: •_A؛ 
عاليه؟فماذا جيم 

فديةبدللث، يلزمه ولا إحرامه ق يوثر لا اغرم مجن القيء أو الدم خروج ؛ ج0 
شينايخلق لر و رأسه ل شج أو بدنه قا جرح أو رعما لو كما ها-ى، ولا 
بدواءجرحه عولج لو يضرم ولا عليه، شيء ولا كه، نيم فانه شعره، من 

أوالشعر من شيء حلق يعمي لآ ا ممحسومة رائحة له كان ولو معتاد، 
صوموهى اغغلور، فدية فعليه فعل فان الهلب،، من شيء مس أو الأفلغار 

أوجرح إذا ّيء يلزمه ولا شاة ذبح أو ُساكإزإ صتة ؛ؤلعام أو أيام ثلاثة 
أعالم.واس ذلك، ونحو شاشة أو بخرقة فسترجرحه شح 



الطبيةالمسائل في اوشرء؛ة الفتارى ئؤ  ١٥٢

الإملأمة؟الغربمت j الخضب علاج ما 

٠٠٠١صلى لسمحا ثال رجلا أن عنه  ٠٠٠١رصي عريرة أي عن ايخاري روى ؛ جه 
مهب".لا " نال: رار؛ا فردد سب/ لا " : نال أوصي. : وملم عله 
اليبالأصاب الأم مادْ يكون أن ا أحدميحتمل ; رجب ابن فال 

والاحتمالوالتواضع والحياء والحلم والخاء الكرم من الحلق حن ترحب 
النمسفإن والبشر... والعللأنة الغيظ وكظم رالخو والصفح الأذى وكف 

الغضبدفع ذلك لها أوجب عادة لها وصارت الأخلاق بهده نحلتن إذا 
إذاالغضب تعمل.ممقتضى لا المراد يكون أن ..والثاني أممابه حصول عند 

نمالالذ مدح وند الغ، تنفيذه نرك على نفساك جاهد بل لك، حصل 
;تعال وبقوله بممروزه مم غضبوا ما وإذا ؤ وحل: عز بقوله آمنوا الذين 

غضبمن يأم وملم علمه اذ صلى الم ااغظهوكان ؤوالكاءلم؛ن 
واخمرغضب الن.ي الرحل قام ونكته، المحضب عته ندف، أصبات بتعامحلي 
المحصببأن راخر الرجيم• الشيهنان من بالله يتعيذ أن البات عند وجهه 
ونال:بالأرض، غللزّق ذلك من بشيء اص فمن آدم•• ابن قلب ل ■مْ 

وإلااسلب صه ذهب فإن ففجلن، قاثمم وهو أحدكم غضب ذا أ" 
اكار،مجن خلق والشيْلان الشيهنان مجن الغضب أن أيقنا وأحم فليهنعدجع 

عليهاذ صلى. ونال أ فليترضأحانكم غضب فإذا بالماء المار مملفا وإنما 
محيه نفمملك الذي الثديي إغا بالمرمحة الشديد لمس ت وملم 

نرحj رحب، اس ذكرها المعنى هدا ق كثءرْ أحاديث وهناك الغضب 
ينعدأن اللم ننصح هنّا فعلى الروية، الأربمن من عشر السادس الحل-يثا 

النزلفارق غضب فتى •'لغضب، نثبر الي والخصومات الخيال عن 





اسييةاثمساص فى السرست الصاوي حوم  ١٥ل
.ص—ت

كلj بل فمط، الصلاة j لص الوسواس علاج هو ما ٢: ٥ •سا 

الأحوال؟

الذيان الأنعدو فهو الرجم، الشيطان من باق الاسعاذة كثرة أولأت ؛ ج0 
الحيرةل ويوسه باليتان ليضه والتخيلأت، والأومحام الشكوك قله ق يلقي 

.والاطعتان الراحة وعدم والحرة 

الاستعاذةفغيها اس، النصورة وتكرار ١لمذyزا مررني قرامة كثرة • وثانيا 
الماصبرب لم الماستعاذ فتى الشيطان، وحو الخاص الوسراس ر ثس 

عليهّلهل الذي م صحانه أنه وعرف ريه، إل ولجأ الناص، إله الناص مجللنا 

فإنالقراءة، هده ق وصدق، وقعه. ردْ على القادر وعر الرجيم، العدو هذا 

الشي3اانومحرمة عنه فيرد ه ويعمويحفظه ويحميه دعوته يا يحيتعال ربه 

وإصرارهإهلاكه يريد الذي 

القسعن وإبعادها عها والإعراض الرساوص تللت، بقطع ننمحه وثالثا؛ 
كانتصواء الوصوصة، يقعلع ذلالئا فان حنانه، ؤ، الإنسان يهم .مما والأنشغال، 

وضروهانتفض ند أنه أو أعضاءه يطهر لر أنه المرء إل يخل بحبمثا لهلهارة اق 
توهمأو القراءة ؤ، كالشاك الصلاة ق ك١نتا أو ذللمثؤ ومحو حركة بأدنى 
أوالأذكار أو ات الواجبؤ، نقص أو الفاتحة فراءة ؤ، نقص أو خطا وقوع 

زوالوصرصة الشاك كان أو المة نطع نوهمم أو الصلاة أول، ل امة ت، فلثؤ 
الرسالةؤ، أر والمثرر العث ؤ، أر ان والمنالأسماء و)، العقيدة 

افيهوتمادى الوسوسة هذه مجع تتاح مجتى الإنان فإن ، ذلكف وتحو والشريعة 
الحياة.هذه ل الصر عن وعجز وتحر حياته، ؤ، وتلق ربينه نله رض 

والأذكارادات بالعبرانفنل تلبه، عن ا وأبعدهاكوهمات هده نطع فإذا 



١ ٥٥ؤءتٍ اسية السائل هي الشرمة الفتارى 

وّامنفه أراح تهمه الي دنياه وأمور المحاخ والعمل النافع والعلم والقراءة 
أعلم.واف خميعها، الومحرمحة من 
ممونونالذين الكمار أبماء مالأ ذ لديكم الأهوال أصح ص ما •س؟هأ؛ 

كالذينالإسلام رمالا ت؛لغهم ثر الذين أو والتكليف؟ البلوغ قل 
اذجواكم أيدوثا ؟  ٣١دول j والغايات الأدغال j بميغون 

ي'■
أنهمأرجحها لكن أنوال، تمانية نهم الهجرنثن طريق ل القيم ابن ذكر ؛ جه 

كفرابن أكثرها ذكر أحاديث، ذلك ق وردت ،كما الاحرْ ؤ، بمحنون 

نيعثحخما ا كنوما ؤ ت تعال ه نولتفسير عند تعال الله رحمه 
افرسول أن سريع بن الأسري عن أحمد الإمام رواه مجا منها رسولاه 

أصم،رجل القيامة: يوم بجتجون أربمة " : نال وسلم عله اذ صلى 
فاخذ" فوله: إل الفترة" ل مات ورجل مرم، ورجل احز، ورجل 

عليهكانت ا دخلهفن ايار ادخلوا أن إلٍهم همرمل ليطعه ُواثيفهم 
انكتق، اليهمي ورواه إليها" يحب يدخلها لر ومن وملأنا، بوذا 

مريرة،أيي عن نحره صلمة بن خماد وروى صحيح. إصاده ونال: الاعمماد، 
وملم:عليه اذ صلى الذ رّول فال فال أض عن يعلى أم الحافغل وروى 

والشخالمرة، ق •ات ومن وانموْ، بالولود، القيامة: يوم باربمة "يؤتى 
المار:من نمق وممال ارك تبمالرب فيقول بججه، بمكلم كلهم الفاني، 

وإنيأنمهم، من رملا عبادي إل أبعث كنت م لهم: ويقول ابرز، 
الشقاء:عليه مب، كتهن فيقول قال: هذه ادخلوا إليكم، نفسي ومول 
بمضيعادة العليه كتب ومن فال: نفر! كنا ومنها ندخلها أنى يارب 



الطبيةالمسائل فى الشرعيت الفتاوى ^٦  ١٥٦
فدخلومسمة تكدنا أشد ؤٌتي أكم : ٠٥١فثول مرعا فيها فشحم 

واختارأحاديث عدة وذكر الزار رواه وكدا اكار" وعولأء اية هؤلاء 
نويدهالذي القول فهو الاعراصات، من عليه ورد ما وناقش القول هدا 

أعالم.واف المحي، حث من الأنوال أقرب هو كما الأحاديث، 
ونحاهاف إل الدعوة نحاه هاله ل المال احب، محسواجب هو  ١٠
الم؛ن؟الإحوانه 

فينموالرزق،، أباب له ويسهل يشاء، ُن يرزق الذي هو بحانه ربما إن : ج0 
الاعترافعليه بجب هذا غطى وإعانة اف س بميسم تجارته وتتضاع>ف ماله، 
تنمال اف قال كما به، وفصاله اء أءط_الذي اف مجال هو يده ق مجا بان 

جعلكمثما وأنفقوا ؤ نعال: وقال ب آتاكم الذي اف مال من >ؤوآتوهم 
ربهبجبه مجا وق اف سبيل ل مجاله أنمق مجن فإن ذللت، ومع قه مسخلفتي 

ذامن ؤ تعال: ال قكما الثواب، كثم ذلك على وأثابه الأجر له ضاعف 
فسماهأجر وله له حط فرهنا اذ مرض الذي 
فواجبالرزق أّياب له ويصر أعطاه الذي حو صبحاثه افه أن محع قرصا 
لمتعطائه ومحض اف فضل بأنها يعترفوا أن الأموال أصحاب على 

معالعلى أوتيته إغا ؤ نوله فارون على اف أنكر فمد ُلولهم' ولا بحولهم 
دليلالمال كثرة وليس رامجتحان، ابملأء بانه العلم أيصا وعليهم ه عندي 

يعطيولا محب، لا ومن بجب من الدنيا بملي اف فإن والفضيلة، الكرامة 
الكافر"وجنة المؤمن مجن "الدنيا الحدث وق أحّ،. مجن إلا الدين 

وجرهق الأموال هذه صرف ق تعال اف رصي يلتمسوا أن أيضا وعليهم 
للدعرةاكعاونية كالمكاب تعال اف إل الدعوة وسائل ذلك ومن الحير، 



١ ٥٧الطبية ائل المفي الشرعية الفتاوى 

اجينالسوأمر وااغارمين تضعمين والمس_الفقراء على والقمة والإرشاد، 
منبمانول الكثير ماك فان وخارجها، العلكة داخل ل الحاجات وذوي، 

يدلهم يمدوا أن الثروات أهل فعلى عليم ثه الله ما والمكنة والري الجوع 
يكتبأن رمحاء ونحوها الحيوية والجمعيات التعاون مكاتب بواصقلة العون 

أعلم.والذ الكبير، الأجر لهم 
الاستغفار؟فضل ق ورد ماذا •سله؟: 

عليهاف صلى الذ رمول، أن عنهما الذ رصي عاص ابن عن حدين، ب : ج0 
ومنمحريا، ضيق كل من اذك جعل الاستغفار لزم من " نال;ويم 

وابنداود وأبر أخمد رواه محسب لا جث من ورزقه فرجا، مم كل 
اذرسول مول زيد وعن الممني، تحقيق ل شاكر أخمد وصححه مجاجه 
مرإلا إله لا اللي اف أسمفر قال: "من نال: وطم علمه ^ ض 

يائيأبمو روا• ارحف" من فر كان وإن له غفر إل4. وأتوب الموم الخي 
رصيانمديق بكر أض وعن ، المءس_، j الذري إّناده وجتد والترمذي 

دج-لم ما يقوذ•' وملم عله الق صلى الذ رصول حمت قال: عنه اف 
نرأثم " ك غفر إلا اف بمتهفر ثم ويملي، فطهر يقوم ثم ذنا، يذب 

فاسضفروااف ذكروا هم أنفآوصوا فاحثة سوا إذا ^والذين 
ءنحسوإساده الن أهل رواه الذي إلا الذنوب يغفر ومن لذنوبهم 

وملمعليه اذ صلى الم أن أرن س شداد عن ^٠ البممحاري رروتم، 
أنتإلا إله لا ربي أتت اللهم : المد يمول أن الاستغفار "سيد نال: 

منبك أعوذ امتضت،  ١٠ووعدك عهدك على وأنا عدك، وأنا خلقتي 
اذهذنوبي، ل ف١غفر بذني، وأبوء علي بنعمتك لك أبوء صنعت،  ١٠شر 



الطييةالمسائل هي الشرعية الفتاوى مم ١  ٥٨
يومهمن فات بها  ٧٥٠٢ايهار ص فالها س أنت، إلا الذنوب يضر لا 

نمات*وش.ي وم اللمل س فالها دس الخا أعل ص فهو بمي أن قل 
أنالصديق بكر أبي عن المن وق اية" أمل س فهو بمجح أن فل 

الومو عاد وإن استطر من أصر U " قال وملم عله الذ صلى الم 
وملمعلمه اخ صلى الله رصول سمعت نال: ريرة أيي وعن ءرْ سمص 

مرة"ممن من أكتر الٍوم ل إله وأتون اف لأمتطر إني "واف يقول 
وإزالةموها أي الذنوب غمران طلب تغفار الاسومعنى البخاري، رواْ 

منيهللب نم الخطايا، وكثرة بالذنوب لربه يعرف العبد أن وذلك أثرها، 
رحيم.غفور واف بها، بواخد، ولا ذنوبه، ويستر له، يغفرما أن ربه 
والإنس؟الخن شرور س وذريته يته السلم يحصن وكهف بماذا •م،هه؟؛ 

مماأصباب عثرة الغواني بيانع من الثاني الجزء آخر ي القيم ابن ذكر ؛ جه 
تا أحده: ال قملخصها، أذكر ا وأنالشيطان، من العبد به يعتصم 

أنولأمك لئ،، ذلعلى الأدلة ذكر نم الش؛ع|ان. من اق بالاصتعاذة 
والاعتصامالاكعاء تفيد وهي القربان، أفضل من تعال باق الاستعاذة 
ولهذامنه، يعصملئ، مجن إل نحانه شيء مجن الهرب وحنشها واكحرز، 

أويؤذيه مما هرب فل باق فالعالن ووزرا• وميعأ معاذا به المعاذ يمص 
ه،بواعتصم يديه، بض ه نفوألقى إليه، ومر ومالكه، ربه إل يهلكه 

منالقلب بيقوم فما وإلا وتفهيم ممل وهذا إليه• والتحا به، واستخار 
إليهوالافتقار الرب يدي ب،ن والاطراح به والأعمام اف إل الألتحاء 

الش؛هلانأن ان الإنمعر فمتى العبارة، به نح؛هل لا أمجر يديه، ض والتذلل 
ّالهلهالذي عر صبحانه ربه أن وعرف إهلاكه، ويحاول ، لهويكل- مجاريه 
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عنبعجزه وشعر ربه، إلى فلجأ ؤإذلاله، ورده قهرْ يملك لذي ام 
هعنويرد بحميه ربه فإن وإخلاص، صدقا عن ذ*اإا بالله وامتحار مقاومتها 

عجينا-ا;ير1 فا نان ّورتي قراءة : القاني الخرز كالد. كل كند 
تعوذ"ما الحدث ونى وكبمده- الش—يْلان شر من المخلص انمد اية مخل 

ابنرجح وند الشرور، جمح من بالله الأّتعاذة ففيهما بمثلهما اكوذون 
ةآيقراءة اكالث الخرز والإنس. الخن من يكري الومواس أن القيم 

إلأولتا "إذا رفيه البخاري عند هريرة أبي حديث ودليله اهرمي، 
ولاحافظ، اف من عيالث يزال، لن فإنه الكرسي، آية فاقرأ فراشك 

المةمن ؛رة كنأدلة فضلها ق وقدررد تمح حتى يمريلئا 
إنوفيه هريرة أبي لحدت البقرة محورة فراءة ت الرابع الخرز الترية 
:الخامس .الخرز " الشٍطان يدخاله لا القرة سورة فيه تقرأ الذي الست، 
منالآبم؛ن قرأ من " المرفوع الصحيح الحديث ففي البقرة محورة خاتمة 
دارق يمرأن فلا " آخر حان ول كساه". ليلة ل، القرة مورة آخر 

غافرحم محررة أول قراءة : السادس الخرز . شيطان" فقربها ليال، ثلالثا 
هريرةأبي عن الترمذي روى، فقد الكرمحي، أية مع المصير إليه فوله إل 

بمتجححبن الكرسي وآية الصم" "إلًه إل الوم، حم قرأ "م، : مرفوعا 
بمسححض بهما حفظ بمي جمن فرأهما وهن بمي حتى بهما حفظ 
الحمد،وله الملك له له، شرك لا وحده اذ إلا إله لا : انمابع ا>ز 

حررا"وكانت وفيه: هريرة أبي لحديث مرة مجائة قدير" شيء كل على وهر 
افذكر كثرة : الثامن الخرز يمي" حى ذلك يومه الشيْنان من له 
يهربالشيهلان أن صح وقد ذلك، ؤر كثيرة أحاديث وردت وفد وجل، عز 
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ومروالصلاة، الوضوء القامع: .الخرز الذكر محائر وكذا الأذان، سمع إذا 
والوضوءنار، فإنها والشهرة، الغضب ، Upيما ولا به، يتحرز ما أعظم من 

والطعاموالكلام النظر فضول اك إم: العاشر الخرز . تهلفثها والصلاة 
مجنهم مالتفلرة فإن الفضول، هل.ه مع يدخل الشيهلان فإن الناس، ومحالهلة 
أعلم.واف الفضول، هذه ثرح ل القيم ابن أطال وفد إبليس. مهام 

بمدنهانا مما الجمل متع ■صوب تستخدم أن للمرأة بجون هل .سا*همأ: 
افأثايكم وجهونا الأولاد؟ من أوخمسة اربمة 

هيفعلا حمويشبه تعال، اف لعطاء سخهذ هاوا فإن ذلك، تبرز لا ؛ ج0 
تقعلواولا ؤ وجل: عز بقوله عته تعال اف نهى الذي القتل، من المشركون 
برزقتعال اف تكمل ففد ه وإيامم نرزهكم نجن، إملاق ممح، أولادكم 

فكمالخم، وكثرة العيس رغد قا مببا وجودهم يكون وقد والأولاد، الأباء 
وئعأولاد لم وحد أن فعد والفاقة الفقر أقو ق كانوا أفراد مجن ئاهلانا 

نكلوا^ولأ ه: نولال تعاف ؤ، فحف الرزق، عليهم وأدر عليهم، اف 
تعاطيسبب كان إن قاماوإياكم^ نرزقهم نحن، إملاق خشية أولادكم 

إلاتلد لا كاث أو البدني عحزها أو الأم مرض هو الحمل منع جوب 
تعاطيلها يجوز فإنه والهلاك، الضرر عليها يخاف مما وذلك قيصرية، بعملية 

للضررالمقرين الأياء تقرير بمد الضرر خوف أو موقنا الخمل، بمع ما 
بعضرخص وفد ذلك. ونحو اللولب أو الحبوب باصتعمال التأثر ولعدم 

الأموتضرر بتينهم وضعف لتتابمهم الأولاد تضرر إذا الحمل ُتع ق، العلماء 
اختلافبيختلف وذللتا ونحوها والحضانة التربية ق بالمشقة كثرتهم مجن 

مهلردة.قاعدة يخذ ولا والأزمنة الأشاحاص 
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م؟دس عقيما الألبياء س أحد كان هل •سبه'ا؛ 

وذرية؛؛؛أزواجا لهم وجطا فلك س رملا أرسلنا ولقد ؤ تعال الذ نال : ج0 
وسلمعلبه اذ صلى الشي نل رسلا أرل تعال الق أل على دليل وهو 

لهكان وملم عليه الق صلى ا نبينأن كما وذرية، أزواجا لهم وجعل 
بعضفر وند ذلك. ق نقص ولا ورفعة لهم كمال وذلك وذرية، زوجات 
سبكلمة ممدها بيحٍى يشرك الق >ؤإن : تعال فوله السلف س العلماء 

ذلكولقل اء اكأتي يلا الذي هو الخمور أن وحصوراه ومدا الق 
أنكرتعال اف رخمه كشم ابن ولكن المفسرين، من حماعة عن جرير ابن 

أنه طيبة ذرية لدنلث، من ل هب ^رب ال تعنوله من وامتنمهل ذلك 
ؤليبةذرية ليحيى أن فيمكن بحيى، له اف فوهب •جعا أي ذرية محللب زكريا 

أعلم.والله ؤللب، لما زكريا إجابة تتم حتى 

'٠٥٨١ الجماععد بمزل أن الزوج يلزم فهل ا،لرأة يضر الجمل كان إذا ٢؛  ٠٣
عام؟كل التكرر الجمل لع الطريقة ص وما لا؟ أم 

الضررتدعي من كل فليءّر والأحوال، الأشخاص باختلاف يختلف الضرر : ج0 
العزلإن ثم ونوعه. الضرر تحديد المعترون الأطاء يقرر أن فلابد متضررة، 

العزلباب ؤ، ححر ابن الحافظ علمه الكلام ل أطال وفد حكمه، ل محتلف 

منفيه ورد وما ذلل؛،، ل المداهط وذكر الباري، فتح ف، النكاح كتاب من 
فانبإذنها، إلا الحرة عن يجوز لا أنه العموم حث من والراجح الأحاديث، 

اقعق العلة إن ثم صيدها، إذن بعضهم فاشترط لغم، مملوكة زوجته كان 

الرضيعويتطرر تحمل قد لأنها المرصع على الضرر خوذ أنها ورد العزل 
أرقواها ينهك مما عام كل الحبل كثرة ص المرأة على الضرر خوف أو 



الستاسالل في الشرعية اساوى ئؤي  ١٦٢
نميرلا وند التربية، على تمنها خادمة إل ا،لرأة يعوز مما المال( كثرة خوف 

عندذلالن< فله بإذنها الحرة ا،لرأة عن العزل العلماء أجاز وحيث ذلك، على 

نمعند أخرتم، طرنا اك عنإن ثم العزل. بجز ل( ترض ل( فان صه، وحول 
بثلاثةاكلهر بعد ء رحل المن الامتناع محها العلماء بعض ذكر حيث، الحمل 

الحلسب لا العلهر أول ل الوطء أن جرب نفد الطهر، أواخر إل أيام 
وإنالحل بمنع فد خإنه باللولمج، يمي مجا اصتعمال ومنها اخرم ل وكدا 
منلعلفالها المرأة إرنحاع ومنها الشهرية، الدورة ل اضطرابا م، كان 

إلالحمل ينرقف وفد الأول، المنة ل نحمل لا ارضع أن فالغالب صدرئ، 
حبوبامتعمال ومنها الحمل. فنوقغ، لما، الحيض دم يقلم، حيث، ،، Ijaii؛؛

أعلم.والذ الصحة، على إصرارها عدم الأطباء نقرير س لابد لكن المع، 
الرواجعن الما-لحن الشباب انصراف من يشكون الأياء بمض •س؟ه'ا: 

فهل؛؛، ١٠٧١يمض يسهرن وربما التمريض، j بمملن لأنهن بماتهم 
لهم؟كلمة مجن 

 Cاذصلى النم فتها رغب الي المالحة، الرأة يلتمس أن الملتزم الشاب على ؛ ج
:رفعه عياس ابن وعن يداك" تربت الدين يذامت، "فاحلمر بقوله: وملم عليه 

وإذامرته، إليها نظر إذا المالحة، المرأة المرء: يكنز ما بجم أخركم ألا 
صحيحوق والحاكم داود أبو رواه أطاعته أمرها وإذا حغغكه، عنها غاب 

المرأةمجتاعها وخم متاع، الدنيا : مرفوعا عمر بن اف عبد عن لم م
كانوإن امرأة له لمس رجل يز، "مالحليح^ بعض وؤ، . المالحة 

كونهانكاحها من يمع لا هذا فعلى الأصول، جامع مح، ذكره " المال كمحر 
تلتزممحصنة، عفيفة كانت، إذا والتدريس، كالتمريض رسمية: وظيفة ل تعمل 
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ولابالأجانب، الخلوة وعن الرجال مخالطة عن ونمعد والاحتحاب، بالتتر 

وتقومترم ثم واجمها، من ذلك فان أحيانا، الليل ق نعمل ند كونها يردم 
مجنهو ا جممجنها يسماد للمجتمع خدمجة عملها إن حث ا، زوجهبحق 

الشبابفتنمح الأمة، لأفراد ونفح ومداواة علاج من الحاة ضروريان 
وفليفةق تعمل كانت، ولو تقيمة، مجممصالحة نتاة لكل يممدموا أن المالح 
ولا|صسالمان.لها مفيدة 

رجلافوجدت •ؤاعة، الصلاة فاهي أن بمد افبمد دخلت •س'ا"ا: 
أمالصلاة، بداية ق إنه حسن، معه أصالي فهل قاعد، وهو يملي 
وحدي؟أصالي 

يأتيورتما كامجام، ه ينملي حتى نانلة، صلاته يةاو_ا عليه تشتر أن يفضل ؛ ج0 
ويجوزالخماعة، صلاة أجر لكم خماعة، وتكونون خلفك، فيصفون آخرون، 

وإذالحدت; جالسا معه صلاتك والأفضل غيره. نجد لر إن خلفه نملي أن 
نالناخلفه صلست، فإن عليه، ُممق أمحون" جلوما فصلوا جالسا صلى 
وملمعليه الق صلى التي بصلاة واستدل البخاري، اختاره كما ذلك، جاز 

بكرأبي خلف، والمصلون نالنا، بكر أبو عنه يبع جالسا، حياته خر آق 
صلواحالنا الصلاة ابتدأ إذا بأنه العلماء بعض الحدثن يثن جع وقد نام، 

أعلم.وافه خلفه، نيامهم وجث، نالنا ابتدأ وإن استحبابا، حلونا خالفه 

'•٢٦١Lثديها،ألقمته إذا إلا الصياح عن يكن، ولا مريض طفلها امرأة : ٢
هدْثم، فا بجون وهل ؟ صلي وهي وترضعه نحمله أن لها بجون فهل 

قاعدة؟تملي أن الخالة 



الطبيةالمسائل في الص1وى ٍحز  ١٦٤

ولاوالطمأنمء، كون الفيها يلزم الصلاة إن حث ذلك، يجوز لا أنه أرى : ج0 
أنبالعلماء صرح وقد الصلاة، أفعال بناق الذي والعمل العبث فيها يجوز 

زادل كما وسهوه، عمده يهللها الصلاة حض غير من المتكثر العمل 

ابيديهكنه وأمتصلي وهي خملته مض هذا فعلى وفره، المشع 
عادة،متكثر عمل هذا فان القيام، مدة منه بمص الثدي له وأخرجت 

التشهد،أو المحول أو الركوع حالة ذللئ، فعلت، لو وكذا الصلاة، به فتبهلل 
والأدعية،بالأذكار والإتيان الصلاة على والإنال الهلمانينة عن يشغلها لأنه 

كماالشروع، الدعاء أو التدبر أو القراءة عن الذكور عملها يلهيها حيث 
الصلاة،ئ ركن ومو القيام، على لقدرتها قاعدة، ويي الصلاة لها يجرز لا 

أنالمرأة فلهذه ذللثؤ م علوإذا ونحرهما، وكثر لرض بالعجز إلا بنط لا 
الصلاة—ت، وف صناعيا لبنا ترضعه أو صلاتها من تفرغ حتى بحمله من تركل 

لهممشمة فيه للاحلفال البكاء أن الأطباء ذكر فقد المر، بكاؤه يضره ولا 
أعلم.واف صحثا 

أمفم إماما ويكون بالناس بملي أن له بجون الثكل اخش هل •ما'اا"ا 
لا؟

بالرحال،فيتقدم امرأة كرته لاحتمال حالته ق للشلئ، ذلك له يجوز لا ؛ ج٥ 
كصلاتهنذلك جاز رحال معهن ليس بنساء صلى إن لكن يجوز، لا وذلك 
قفال بذللث،، الفقهاء صرح وند بهز، يتقدم أن وعلمه الرجل، خلف 

ولاامرأة، يكون أن لاحتمال برجال مشكل خنثي إمامة تصح ولا المطالب؛ 
قأي مجهللما رجال وهم امرأة يكون أن لاحتمال بختاثى خنثي أمامه تصح 
أنغايته لأن ، اء يالموالخنثى المرأة إمامة صحة منه وعلم نغل، أو فرض 
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الخنثى.خلف الرأة تقف لكن صحيحة، يالناء وإمامتها امرأة يكون 

شهدا؟بمم البطن بمرض مات ض كل هل 

اليالفضول، بسبب مزاج اد نأو نحمة عن شديد إمهال هر الطن مرض ؛ ج0 
خملاللمعدة فإن ا، فيهالغداء امتقرار تمنع لزجة أخلاط عن العدة تصيب 
الغذاءدت وأفأفدتها اللزجة الأخلاط بها علقت فإذا الشفة، كخمل 

قم، وند ون. المهلدواء اب باري: البفتح ل ناله إليها، الواصل 

"الطوننال: وسلم عليه الله صلى المي عن هريرة أبي عن الصحيحتن 
ععامجلةبمامحل لا لكنه شهيد، أحر له والمراد ١؛؛. شهيد والمضون شهيد 

فانهالمعركة شهيد بحلاف عليه وبمالي ويكفن يغل فانه الدين، ل الشهيد 

والذالعلماء، ممد المشهور على عليه، بملي ولا يفل ولا بثيابه يدفن 
أعلم.

المجد،إل بي يذهب ملم، غم يالق ولدي م،،اق، رجل أنا ؛ ٢٦•م،؛ 
أنمعلي فهل الأيل الصد ذ عله أصلي لكي الكرسي ف ويضع 

كافر؟وم المجد لدخوله 

محنتجد فمهل يستر العمل محيا فإن الكافر، هذا اّتحلأت ل إثم عليك : ج0 
ءأنالهي ورد وند أنل، أو الكافر هذا كأجره باجرة به يقوم محن الملمن 
كلامهق المستقيم الصراط اء اقتضق الإسلام شيح قال الكافر. استخدام 

:نال خبمالاه ألونكم يلا دونكم من بملانة تتخذوا رلأ تعال: نوله على 
الولايات،ز بهم الاستعانة ترك عز الأية بهذه يستدلون لل الكان وخذا 

نلتنال: صه الله رصي محومى أبي عءن صحيح بإسناد أحمد الإمام فروى 
سمعتأمحا اذإ قاتلك مجالك قال: نصرانتا؟ كاتبا ل إن عنه: الذ رصي لعمر 
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أولماءوالصاوي اليهود تتخذوا لا أسوا الذين أيها >ؤيا يقول: الذ 
قالحنتما• انحدت ألا ^٠ ٢٠٣فانه محكم بمولم وس يمض أولياء يمضهم 

الق،أمحانهم إذ أكرمهم لا قال: دبمه. وله 'مماته ل الرمحين أمحم يا قلت: 
أنفتصحاك أمس اذ. أنمامحم إذ أدنيهم ولا اف، أذلهم إذ أعزمحم ولا 

بخدمحتلما،يقومجرن كثيرا وصتحدهم نير، ادوعسامتا أي محن لما حمتلتمس 
مجنوجود مع إليه صرورة لا حيّثا كبحر ذنب الكافر لهدا امسخدامحلمه فإن 

ليسإنه حيث فلسامحر  tiaS'المحي إدخاله ل ثم السلمين. مجن محقامجه يغرم 
^مانمال: ونال نحس^ الشركون >ؤا،ا نمال: نال وفد الصلاة أمحل مجن 

احيالمإدخالهم يجوز لا فلهذا افره اجد مبممروا أن للمشرين كان 
أعلم.والق صرورة، نمر 

الما؟عرق بمرض أصيب من علاج هو ما •سها"ا: 
وينزلالورك محغمل من يبتدئ وجع المسا عرؤا المعاد: زاد ق، القيم ابن قال ؛ جه 

نزولهزاد مجدته طالث، وكلما الكع_ا، على ور-ءا الضمحذ، على خلف من 

عليهالله صلى الني عن أنى حديث وذكر أم. والغخد. الرجل معه وتهزل 
أجزاء،ثلاثة تحزأ ثم تذاب، أعراية شاة أية ا المعرق "دواء نال: وملم 

هراء المأن وذكر محاجه ابن رواه جزء" ثوم كل الرئق على يثرب ثم 
محياأن وذكر صراه. مجا بمي أله لأن سمي؛دللئ، قيل: بالعرق،. الخال المرض 

مجنهذا فإن البوادي، أءراب، لاميعا الححاز، وأعل للعرب خهلماب الحديث، 
محالة-مجن يخدُث، وند يس، مجن بحلُث، المرض هذا فإن لهم، العلاج أنفع 

والفنالإنضاج الحاصيتان: فيها والأليا بالإسهال فعلاجها لزجة غليغلمة 
لقلماالأعرابية الشاة تصن ول الأمحرين، عذين إل علاجه محاج المرض وهذا 



١ ٦٧ٍأتٍ الطبية ائل المض الشرعيد الصاوي 

منويمهم إخ، مرعاها وخاصية ا جوهرهولطف مقدارها وصغر نضولها 
الخعمازكاهل الأعراب ويالحارة اللأي باهل خاص العلاج هذا أل كلامه 

والعقافرالأدهان مجن ياسهم بلد.مما كل أهل إعالج هذا فعلى ونحوهم، 
الشاق.راذ الأثورْ والقراءة بالرنة وكذا ا،لركبة والأدوية 

وتذهبالربض فزاد نحم الفة "إن الحديث: هدا معي ما 
الخاري.أحرجه الحزن' ببعض 

إذاكاث أنها عانشة، عن الأطعمة كاب الخاري صحح ل الحديث هذا : ج0 
تلينةمن برمة أمرت تفرقن نم النماء، لذلك واجتمع أهلها، من المت مات 

إنيفمنها، كلوا قالت: ثم عله، التلمنة صنم، ثم ثريدا، صت ث فطختح، 

الريض"لنوال ييمة ''الفة يقول: ولحم عليه اف صلى الذ رمول سمعت 
قههر الذي الرقيق اء الحهو التلينة البري: العلي، ق القيم ابن قال اخ 

ابياضهق باإااز، لشبهها تليينه سميت الهروي؛ فال اسمه اشنق ومنه اللن فرام 

الالنضيج الرقيق ال*ليز،.وم النافع هو الغذاء وهذا القيم: ابن فال ورقتها، 

بتخالته..الشمر لنبق من متخد اء حفإنها اليئ- الغليظ- 

اهرامنجلاء وبجلو مريعا يمن- صحاحا مهلبرخا الشمر ماء أل والمقصود 

أيله مجربجة أنها مهثاه المريض.. لمزاد بحة ونوله: لعلما، غذاء ويغن-ي 
هذاالحزل ببعض ب، وتذهونوله: الراحة وهر الإخمام من وتكنه، نربجه 
وقيل:الغريزية.. الحرارة ويضعفال الزاج يردان والحزن الغم لأن أعلم واس 

الفرحة.ية الأغن. خواص ر جنءِمجن فيها بمناصية الحزن ببعض تذهب إنها 
أعلم.واف 

لا؟أم زعمران وفهما >b أو قهوة تشرب أن للحالة يجوز هل 



الطبيةالييائل في الشرعية الفتاوى ^٦ ١  ٦٨

,كاوالطسجا الخالي لس من متعت إنما الحادة إن حيث بذلك، باصا أرى لا ؛ ج٠ 
والماناتاللذيذة الشرووا>ت، أو المأكولات بمرك تؤُر ولر ريح، أو لون مه 

لهايجوز لا وإنما الزعفران، ذلك j ويدخل والخزاعي، كالقرنفل الريح ية 
أوعصفر أو زعفران، أو بورس ذراعيها أو ا خديهتمح بأن به التعليب 
ريجه،وخفي لونه، ظهر ما وهو اء، التطيب هو ذللتا لأن أونحوها، كركم 

أعلم.واف 

'•٦٨١ المفي وبمالي الجمعة، لصلاة مكرا بحضر أن يرغب دجل ٢:  ٠٢
كلااواْ دورة إق فحاج والول، الريح خروج كم لكنه الأول' 
بجددأن أراد كلما الصفوف يلع ذ حرجا وبجد تمريثا، ماعة صف 

الصفوف؟قطع ل إثم علد ومل توجهونه فماذا الوضوء 
،ويجيدوالقراءة الذكر بويشتغل الصفوف، آخر j( يكون أن بينمح ؛ جه 

قمكا'ا له يججز أن وله الناس، رناب بمخعر أن بدون بثاء كما الوصرء 
الرقابنحطٍة عن ويعفى نيه، جلس الأخ؛رة للمرة تْلهر فإذا الأولر، الصفا 

اعلم.واس للعذر، واحدة مجرة 

لدور كل موظفو يصلي أن السعثفيات يمض ذ أحيائا مجمل ؛ •س٩٦٢
واحد؟ممالى ي :2\ى' يملوا أن لابد أم جالز محيا فهل دورهم، 

نمةحث من الماجد حكم لها لها يملون ١^، الأساب وهل 
ضه؟الجاض مكويثا وعدم المجد 

مشقةولا عدمم فريبة كاتتط إذا القاتمة احي المق، يصلوا أن ننصحهم ؛ ج٠ 
بتيناجد المولأن ، النداء يسعون لأنهم إاًبا، ادوج ق ولأءذور 



١٦٩نؤبن الطبية المسائل في اثشرعية الفتاوى 
لأداءحد، الات جهجميع من المملون فيها يجتمع ّن، الخمللصلرات 

لللصلاة رغ ُعذر ساك كان إن أما واحد. إمام خالف جماعة الصلاة 
عناع الأنمهنويخافون احي المعن بعيدة المستشفيات كانت، أو تشفي ال

المرمىعلى ثق أر المراقة إل بحاجة هم الذين المرضى وتعطل انمل، 
أنويفضل المستشفى، ق بالصلاة باس فلا المرض لعلة اجد المإل الدهاب، 
معهم،نفر مخاص إمام م ويتقدمهفيه، يؤذن يعمهم، ُكا'ن ق يجتمعوا 

محراباله وجعلوا وفرقوه، بجراجز ححروه للصلاة موضعا خصصرا وإذا 

أرادفمن المسجد، حكم له فيكون احف،. بالمصوزودوه معروفة، وجهة 

بإن ا أمالحاتهس. ولا ب، الجنفيه يلبت، ولا جد، البحية صلى فيه الحارس 
توجهوا،أينما الناص وممر الطرقا j، يصلون بل مكان، له يخصص لر و بححر 

أكدفيتللملأة محصيصها لعدم الحل حرمة لها يكون لا الأماكن هده فان 
أعلم.والله للصلاة، من مرصع تخصيص عليهم 

،_•YU : يعييأن عليه فهل يؤمن أو يوم لمدة المج بعقله زال من
المج؟من صحا إذا فانته الي الصلوات 

عنهالله رضي ر يامحبن عمار عن روي فقد إفاقته، فور مرتبا القضاء يلزمه ؛ ج0 

بالبنجالعقل زوال ومتله الإغماء أن وذللت، فقضاها. أيام ثلاثة عليه أغمى أنه 
بخلافمشقة، بلا القضاء لإمأكان التكليف به يسقتل فلا ما٠jه تعلول لا 

عليهفتشق سران، أو يبقى؛.؛^؛١ قد فانه الهلريل، والإغماء اللجق الجرن 
اللهصلى المى لقول التكليغج عنه فرفع والصوم، الصلاة ص فاته ما قضاء 

حشىرامحون تمظ، يحتى المانم ثلاثة: عن اكلم "رفع وسلم: عليه 
بعدالصلوات ن ٢٠فاته ما يقضى النائم أن ومعلوم يلغ حتى والممر يفيق، 



الطبيةالمساثل في الشرعية الفتاوى نثم  ١٧٠

أوصلاة عن نام وملم: عليه اس صلى الني لقول وذلك نومه، اسهاء 
نمال:فول وقرأ ذلك" آلا لها ^٠ لا ذكرها،  ١٥١فلبملها نسها 

آعلمواس لاوكرىب< اكّلأة >ؤوأقم 
وضوءعلى وكان حائل، بدون ماشرة امرأة ااف_، لس إذا : ٢٧•سا

الوضوء؟يمض اللمس هذا فهل 

واحتج—واالوضوء، ينمض مباشرة المرأة لمس مجرد أن إل الشافعية ذهب ؛ جه 

يمدقاللص فان اءه النلامستم >ؤأو تعال: اس نول فرأ من بقراءة 
إذاينقص أنه إل أخمد الإمام ب وذهحالل، بدون الشرُين التصاق على 
عاديااللص كان فان اللسس، عند لدة يجد بأن لشهوة، اللمس كان 

تيميةابن الإسلام كثيخ اخقفن بعض ذهب وقد يتقض> ط كالماقحة 
واحتجوجوب، يدرن الوضوء تحب يوإنما مجطلما، ينقض لا أنه إل 

إلوحرج انه نبعض قبل وملم عليه الق صلى اليهم؛ أن عاتشة بحديث 
لقولهولدة، شهوة اللامس وجد إذا الوضوء والاحتياحل يتوضأ ل؛ ث الصلاة 

أعلم.وافه اءه النلامتم ^أو ت تعال 
-•XUYj المغل،ق مريض إنه حيث العورة مكشوف وهو بمالي رجل ؛

حينئذ؟صلاته حكم فما بشيء• فخذك تغط لا الأطاء: له وقال 
النيلقول العورة، من الفخذ أن مع فخذه. تر بتضرر إذا لذ.لك معلءور هو : ج0 

مت،"ولا حي فخذ إل تطر ولا فخذك ترن "لا وملم: علمه اذ صلى 
فانفخذك، "غط له: قال سلم ١ لب ت. اف صلى الني أن جرهد ولخديث 

إذالكن أوجب، المتر الصلاة ففي الصلاة، غير ل فهانا عورة" الفخذ 



١٧١ؤي اس ش الشرب الفتارى 
للعذر،صلاته وصحت كشفه، له حاز عارف حلبيب بتقرير يتغطيته تضرر 

أعلم.والذ 

UY^. : ص بل رعة، بيزل لا محيى الول j طويلا،وفا الخمام
الصلاةفوات ق يسب مما أكم، أو الساعة نصف إل أحيانا يمل هد 
لويكتب ا-يماعة، صلاة من أعفى وهل أعمل؟ فكيف الخماعة، •ع 

أفيوني؟أجرها، 
فانالومحوة، متابعة ل تتعالى لا أن وأنصحك الوصوصة، ُن هذا أن أرى ؛ ج0 

تكخرج فمتى نر، ترك وان در، حلب إن الضرع ل الين مثل البول 
يجبمما ذلك فان حه، متولا نجره ولا يكرك تعمر فلا العتاد البول 

أنعليك الأول البول خروج انتهاء بل-ممحرد بالرمرسة، الابتلاء أو السلس 
وثوبكسراويلك تبل أن ولك العتاد، الغسل فرجك تغل أو ؛ tilتستنجي؛

ماال تلتفت لا ثم الول، من الرطوبة أن نتخيل لا حتى الفرج حول الذتما 
صحيناكان فإن ونحوه، توهمك انطع بل ذلك، بعد يخرج بول أنه نتوهم 
وتضباقية فهلهارتك وتوهما خيالا وإن السلس، كصاحب معذور فاث 

الشاتللك يجوز ولا وتستريح، الوماوص، هذه تتقطع فبعده أياما، هذا على 
وافالخالق، لك يرغ لا الذي العذر، بهذا الجماعة صلاة تفوتك حتى 
أعلم.

بجلد،أن عليه حكم وق• قضية، ذ مسجون ومحو مرض رجل : YU•_؛
صهض أو اخكم .وجل أو ايم، محرض وهو الخكم يفد فهل 

ذلك؟ل الشرع حكم هو وما لمرضه؟ 
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أوللحد بجلد م ثيشفى محي يثلر فانه ثرنا، زواله يرجى الرض كان إل ؛ ج0 
ولايتيديجلد فإنه عادة، مدته محلول أو الرض استمرار عرف وإل التعزير، 

وردا معلى بعثكال أو والعال بالأيدي يجلد أن ويمكن تلغه، خيف إن عله 
أبيانماي كان ت قال ا عنهاس رصي عبادة ين ّعد ين صمد ديث حل 

صلىالذ لرسول عد صذللئ، فدكر إمانهم، من بامجة فخث ضعيف رويجل 
منأصعق، إنه اس رّول يا فقالوات حده اضربوه فقال؛ ٠ وملم عليه اذ 

واحدْ"ضربة به اضربوه ثم شمراخ مالة مه عثكالأ حذوا ' فقال: ذلك. 
يعدالخل ءذ3، عو والعثكال حن واصناده ماجه وابن والماتي أخمد رواء 
أعلم.واس جلدة، مانة مقام قالعا يه الجلد جعل منه، المر أحد 

فهلرعيه" عن تول مسوكلكم راع، كلكم الخديث ذ جاء 
صتولئامهما؟م وما كلاهما أو ا،لرأه أم الوجل الثيت ذ الراعي 

سممتنال عمر ابن عن وغره الجمعة كاب ق، البخاري رواه الحديث : ج0 

عنمستول وكلكم راع كلكم يقول؛ وملم عله اف صلى اذ رّول 
تولمسومحو أهله ل راع والرجل رعتته، عن ومثول داع الإمام لعهنه 

قالالجديث دهمتها" عن ومتولة زوجها بجت ق داهمة والرأة عن 
سياستهأهله الرجل رعاية الأحكام: كاب أول ى الحديث شرح في، الحافغل 

والخدموالأولاد البمت أمر تدبحر المرأة ورعابة حقوقهم وإيصالم لهم 
مثلعدي وابن الهلراتي أخرج وقد اع، ذللئ، كل، قا للزوج والصيحة 

ا؟جرابهومجا تال: جوانا" للمسألة محال'•"فاعدوا ول،آخره عمر ابن حدين، 
من ١٠"مريرة؛ أبي حديث، محن وال٠لبراني حن وسندء الر أعمال قال؛ 
أنس:عن عدي ولابن أضاعه" أو اق أم أقام القياُة يوم وبمال ألا راع 



١٧٣الطبية المسائل هي الشرعية الفتاوى 

صمحومنيه ضعه" أو ذلك حفظ امترعاْ عما راع كل محاتل اف إن 
رعبمه"همن مثول وكلكم راع "فكلكم الحديث: ق ونوله الحافظ، ناله 

علىراع نإثا ولد، ولا خادم ولا له زوجة لا الذي المنفرد فيه يدخل 
واعتماداونطنا فعلا المنهيات وبجنب المأمورات يعمل حتى جوارحه 
مرعتايكون لا أن راعتا كونه مجن يلزم ولا رعيته، وحواّه وقواه فحوارحه 

أعلم.واذ آخر، باعتار 

)الع(،الأمل بصد يقوم من هناك أن وهي ظاهرة لدينا يوجد : •س٦٧٢
قطعةسعها يقوم يوما أربعتن الشممس، ل وبجممها ه نفتخرج يم 

أنعلتا الأمراض، لعقي الاستشفاء بقصد باهظة، بمبالخ هطعة 
القطعة؟هذه ثناوله بعد منها المريض يشفى حالات عدة شاهدت 

شرعا؟حائز هدا فهل 

ولااكها إميمكن ولا جرم، لها ليس عرض أنها ،ومعلوم الروح ص النفس ؛ ج٥ 
الداخلة،ا-يوز، أعضاء أحد أو الرنة عي بالض السانل مجراي ولعل بحفيفها، 

همنالحديئ،:"تهى ق، لقوله اخرمجة، التاب ذوات من الأسد فإن هدا وعلى 
بجونلا فإنه محرنا كان وإذا أكلها، حرم ادءاع"أي من ناب، ذي كل 

بجملم اف "إن ومجلم: عليه اف صلى الني لفرل، بأعضانه، ولا به الداوي 
دواءتخذ الحر عن سثل ولما حان، ابن رواه عليكم" حرم فيما شفاءكم 

لايمحأنه أرى هدا فعلى لم.كعتاه مرواه ، دواء ولست، داء إنها نال،؛ 
الشفاءحصول وإن نهلعة، نطُة يعه ثم العضو، هذا بحفيغ، ل الإنسان هدا عمل 
بملاجأو بالصادفة حصل وإنما صحيحا، لص العلاج هدا آثار من يشاهد الذي 
أعلم.وافه ذللي، يغز.ممثل فلا واتحائا، ابتلاء حصل أو آخر 
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UUY_• : الأمراضلبمض ضد باله ا-نمر حلبمب افس بمض يصف
الدين؟ذ ذلك حكم وما صحتح عدا فهل الثديية، كالكحه 

معصة أكلها نحريم طهر وإنما الإسلام، أول، ق، ماجة كانت الأهلية الخمر ؛ ج0 
عنها،النهي ق كثيرْ أح-ادبثا وردت حث خيبر، غ-زوة ق، لجرة اس 

ورصرلهاف إن خسرت ؤ، بمالي من ويم عليه اذ صلى الني أمر حيث 
المدوررأى لما نال وحيث رجس. *إنها الأهلية، الحمر لحوم عن بمهيانكم 

س-التلها؟ ونعأونهرنها "مميل؛ واكروعا أهربموها " بلحمها تغلي 
إل،اس عبابن وذب محوبدا• نحريما تحريمها إل، الجمهور ذب "أوذاك".وند 

قنتدخل للأنان، المخرة الأنعام *يلة مجن لأنها وذللن، أكلها. إباحة 

فمخلفا ؤإ؛ا تعال ونوله الأمام؛< بهيمة لكم ٠^١٢^؛، تعال نوله عموم 
وصهاركويهم نمها فم وذللماها مالكون لها فهم أنعاما أيدبما عملت، مما 

اواس،وقدخمولة كانت، لأنها إتلافها، خومح، نحريمها أن وذكر يأكلوزه 
رمجرلإن عنه؛ اف رصي علي فقال، الصحابة، بعض عباس ابن على أنكر 

امعالأهلية الحمر لحوم وعن التعة نكاح عن نهى وسلم عليه الق صلى الذ 
وغ-م*مواللراء وأنس وجابر َو وابن، عمر ابن عن ئله وروي خء>ر• 

الالمم: عبمد ابن قال العلماء. أكثر أكلها تحريم وعلى صحيحة، باسانيد 
عبماسابن عن روكا ما قاما تحريمها• ؤ، اليوم السلمين علما■، بئن خلاف 

حليهاثرب بجون لا ء-ن-ا وعلى عته، رجوعه روي وقد مجنه اجتهاد فهو 

إلابجل ولا به، العلاج جرم أكله حرم مجا لأن لغءرْ، ولا السعال لعلاج 
اعلم.واذ للمضطر، الية بها تحل الي للضرورة 
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AUY_• : حثالدين ق جاء وهل قواني فا فهل الركة حبة عن نممع
اف؟أثابكم أفيونا عليها 

الخضيراء،أو السويداء ممونها العامة بمغرها والي الرداء، الخبة لعلها : ج0 
أوالخلة مع كئ؛تا ومحت محذر مرونة وهي الثرنين، نص الفرص لغة ومح، 

اذصلى الشي عن هريرة أبي عن الصحيحض ق ثبت وقد الرشاد. حب 
داءكل من شماء فيها فأن السوداء، الجبان بهذه عليكم " نال وملم عليه 

حاروالشومحز : الشوي الطب j المم ابن نال . الموت والسام المام- إلا 
وخميترص المن نافع الفرع، لحب مخرج للنفخ، مجدهب الثالثة، ل يابس 

ورطوبتها.المعدة لبلة بجغد للرياح، ومحلل للسيد، مفتح والبلغعية، الربع 
قنكرن الي الحماة أذاب الحار بالماء وشرب بالعسل وعجن دق وإن 

ّخنوإن أياما. شربه أديم إذا واللض والحيض البول ويدر والمثانة الككن 
أوالرف الحنغلل .ياء عجن فان القرع حب ثل او2لن على وطلي بالخل 

ُنويشفي وبحلل ويقطع وبجلو أنومحا، الدود إخراج ل فعله كان اللخوخ 
وقدكلامجه، آخر إل أذهه دائما واشتم خرفة ق وصير دق إذا البارئ الزكام 
أعلم.واف .ناقعها، ق أطال 

ضغطلارتفاع علاج وأنه القوم" " فوائد عن قرأت الشيح فضيلة : YU•_؟
لكنتعمله، أسوبدأت الكولمترول نمة شص وكيلك، الدم، 

حسثاالصلاة، أداء أياء المسجد j لاميما القوية رالجته ل المشكلة 

فيكم؟اف بارك ل توجيهكم فما المالمن، من أحدا أوذي أن أخشى 
عندالمل وأكل أكله عن النهي ت وقد المشهورة، النباتات مجن الثوم : ج0 

مجنبملل الْلبخ لأن طبخا، بمنهما أن أكلهما مجن وأر المسجد، إل الوهاب 
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الأوقاتل ويوكل يه، الداوي بجون منفعة الثوم ل إن وحث الراتحة، 
الملامحضرر مل ربجهما يخف حيث العشاء، وبعد الفم كعد الطويلة 

مزاجهولمن للمرودين نانع أنه التبوي ب، الهلل القيم ابن ذكر وند الثانية. 
هاضمالغلينلة، للرياح محلل وأنه الفالج، ل الوقوع على أشرف ولمن بلغم، 

الخالق،ويصغي الشح، ريخلل البلغم ويقعلع ... للعهلس اطع قللهلعام، 
وجعومجن المزمن، والسعال، المياه تمر مجن وينفع الأبدان، أكثر صحة وبحفغل 
توالداي؛، اه. الذاُسمه ورق عليه بمضغ أن رائحته قالاتريده،ثج ... الصدر 

أعلم.واس اللغة، ؛ح كتق كما مجعروف بقل 

•،/-•YA : بمخمص أن لرجل بجون هل الشح. محيلة j أمراضدوامة
وجهومايجوز؟ لا أم انجال هدا ق طسا ويصبح والولادة، الماء 

اف.أنابكم 
والأسانكالرأس الأمراض أغلب ق الرجال كطب، اء التط؛ح أن الأصل : ج0 

عرفونحره الباطية طسم، تعلم فمن والحفية، الءلا،درْ والأعضاء والعلن 
الرحمكامجراض اء بالمنحص أمراض هناك لكن والماء، للرجال العلاج 

حتىاء الميتعلمها أن فيها والراب ونحوها، والثدتتن والحمل، والخيصل، 
يستلزممما الرجال محي المملمب إل، ذللئ، يعونهن ولا بعصا بعضهن، بغ 

لئ،ذلوع وزينتهن، الماء عورات إل، الأجنم، الرج-إؤ يطر التكشف 
مخافةوالولادة الماء أمراض )، تحمموا الرجال ُن الكثم هناك أن فالواقع 

نه،جبمجن أو لث، ذلميتول مجن الماء مجن مها يوجد لا ة حالطرأ أل 
مخافةبهم الخاصة الرجال أمراض ؤ، يتخصصن أن الماء لعض يجوز وهكذا 
ولكنالرجال، ُن يتولاها س يوحد لا طارأة ضرورية حالات وجرئ 
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■أعلم واس بخصه، جنس.مما كل احتماص الأصل 

ويشجعهمالصجام، على الصغار أبماءه بجث الناس س العض •ساخ'آ؛ 
تمولوءلٍة شرعية تروية قواني الصيام ق إن وفول: ذك، عالي 

؟صحيح هذا فهل والفاثدة بالنفع عليهم 
فليلكرمضان، كمرم جشمها افه نرض بدنية، عبادة الصيام أن لاشك : ج0 

انكولذلك به، التقرب على الثواب وكثرة عليه والحث فضله ورد 

إلاالدهر صوم الكث؛ر عن روتم، وفد وبمردونه■ بالصيام يتعبدون الصالحون 

علىنزب الي والغواني والص_الح الحكم على الياء تكلم وند ندر• ما 
ةوبدنيديشة ي وقرانة عقليلحكم إلا قرع ما أنه وترصح الصيام 

لنعال اس رخمه الحنبلي رجب ابن ذلك بعض ذكر كا واجتماعية، 
لعليه وتشجيعهم الصيام على الأطفال تعويد أن ولاشك رمضان، وظاتف 

والمغاق،الخرع ونحمل المر على ويدربون ويعتادونه، إليهم بحبمه الصغر 
لماأنه ثبت وند والتكليف. البلوغ عند عليهم وتسهل العبادة، هذْ ويالفرن 

الهلعامطلبرا فإذا أطفالهم، يصومون ة الصحابكان عاشرراء صرم فرض 

تدربويستحب الشعءذ، تغرب حتى بها، يلهون ونحوها العهتة أعهلوهم 
اغوممفرائد ففيه ^lJ؛_، غر كانوا ولو رممان ق الصوم على الأطفال 

أعلم.راذ أهليهم، وإل إليهم تعري 
)_•TAY : جحوطالالكرب سك لفوملم عليه اذ صلى الرسول دعاء هو ما

الشفاء؟

يفرلكان وملم عليه  ٠٥١صلى اش رصول أن هماس ابن عن اكبين ق، ؛ ج0 
انمرشرب اف إلا إله لا الخلمم، العفليم اذ إلا إله لا " ااكرب محي 
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انمرشرب الأرض ورب السع الموات رب اف إلا إك لا انمظم، 
نالأم حزبه إذا كان وملم عليه اذ صلى الني أن أنس وعن الكريم" 

النيأيا هربرْ أبي الترمذي،وعن رواه أمقهبمثا'' برحمكؤ قوم يا حي يا 
فنالالماء إل طرفه رفع الأمر أمّه إذا كان وسلم علته اف صلى 

"قوم يا حي يا " نال الوعاء ق احهد وإذا اسلم" اذ "مجحان 
عليهاذ صلى الق رّول أن عنه اف رصي بكرة أيي وعن الترمذي• رواه 
إلتكلم فلا أرجو، رمحاك اللهم اشروب: دعوات " ال نوسالم 
داود،أر رواه أنت،" إلا إله لا كله شأ؛ي ؤي واصلح صن، ؤلوفة شي 

افصلى الذ رمول ل فال ت فاك عنها اذ رصي عميس بتت أسماء وعن 
الكرب؛اوذ الكرب محي تقوليهن لكلمات أعلمك ألا " وملم: عليه 
داودأر رواه مرات، مع تقال أنها رواية ول " شٍثا به أفرك لا ربي اف 

افصلى التي عن عنه اذ رصي معود ابن وعن حن، بتد ماجه وابن 
محدكإني اللهم : هال حرن ولا هم محيا أصاب ما " قال وملم عليه 
قضاؤك،ي عدل حكماك، ل اض مبيدك أمةلث،،ناصٍتي ابن عيدك ابن 

أوعالمتهكتابك ق أوانزلته لئ، ضبه 'مت، هوللث،، اسم بكل اساللث، 
القراننحمل صدك،أن انمم، علم ق به أوامتأترت حلقلثح، من أحذا 

اذهبإلا همي اب حزني،وذهوجلاء صدري ونور قلي ريع انمفلم 
صحيح،بند حبان وابن أخمد رواه نحا" مكانه وأبدله وحزنه همه اف 

وملم;عليه اذ صلى اف رسول نال نال■- وناص أبي بن سعد وعن 
مجحانكأنت، إلا إله لا الخوت بملن j وهو بها دعا إذ الرز ذي "دعوة 

تهمبامإلا قط فيء ل ملم رجل بها يدع ب الْلال؛ن من كنتا إني 
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أنالخيري معيد أيي وعن ، الحاكم وصححه والرمدي أخمد رواه له 
كلأنااعالماك ألا " الأمار من لرجل نال وملم علته اذ صلى الله رّول 

أمت:وإذا أصحت إذا قل ٥^١، وقضى همك الق أذم قلته إذا 
والكسل،انمبمز من بك والحزن،وأعوذ الهم من بك أعوذ إض اللهم 

الرج-ال"للهر الدين غلة من بك وأعوذ والبخل، الخن من بك وأعوذ 
عنوله داود، أبو رواه ليي. وقضى همي اذ فاذهب ذلك ففعلته نال: 
تغفارالاملزم محن ولم: عليه الذ صلى اف رّول نال فال: عاص ابن 

المث من ورزق محرجا، ضًق كل ومن رجا، هم كل من له اف جعل 
إلفزع أمجر حزبه إذا وملم عليه اذ محلى البى أن السند وق بجسج، 

وغمومههمومه كترت "من مرفوعا عاص ابن عن الصلاة.ويدكر 

ونحوهاوالأذكار الأدعية فهده " باذ منةوللأحولولأةوْإلأ فليكتر 
وشوهدجرت مما الصيب الوابل وق الممال زاد ق م القيابن أورده مما 

إلاه لعلاج لا تحكم مبداء أصيب ففد بها يتأثر لر فمن أثرها، 
أعلم.واذ الاصتغراغ، 

انمد؟عالي الق رضا علامات من الصالخة الوزيا هل •م؟: 
للزمن،يثرى الصالحة الرؤيا أل على مدل أحادث الصحيح ل ته ثب؛ جه 

منجزء انماخ الرجل من الحط "الوزيأ وملم: عليه الذ صلى كقوله 
ثادةأي عن وروي أنس، عن البخاري رواء الموة" ص جزءا وأربع؛ن مة 

منوالخلم اف، من الصادقة "الوويا فال: وسلم عليه اس صلى اليي عن 
"إذايقول: وصلم عله اف صلى الني ّءع أنه سعيد أبي عن وله الشيْلان 

ولحدثعليها اف فليحمد اف، من هي  ١٥٥بحها رويا أحدكم رأى 
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منظيمذ الشيطان من هي  ١٠٤٥يكره، ى ذلك ض رأى وإذا بها، 
يإذاشادة أبي حديث ق وله تضرم" لا مإنها لأحد يدكرمحا ولا شوما 
أبماوردي تضره لا فانها رثاله عن ولعز مه أحدكم حلم 

وسلمعليه اف صلى اذ رسول سمعت قال: صه اذ رصي مريرة أبي عن 
"الرؤياقال: الشرات؟ وُا قالوا: افيشرات" إلا اووْ محن يق y يقول: 

فالومنصادفة، صحيحة تكون ومتى الرؤيا على العلماء تكلم وند اكالخت" 
فالأوليكره ا حمرأى فإن حي، كما وتقع روياه تصدق أحواله ل المتمم 

نال:وسلم عليه اذ صلى التم عن السنن أعل روى نقد لا؛عبرها، أن 
الترمذيوصححه ومت" عبرت فاذا تمر حض ءلالر رجل على "الرؤيا 

أعلم.واف والحاكم، 

اّالزبمة هي وما زوجها؟ عتها توق الم الأر،لأ عدة كم 
تستخدمها؟أن ئا يمح 

حاملا،تكن ل! إذا أيام وعشره أشهر أربعة تتربص زوجها عنها التوفي ؛ ج٠ 
يضمنأن أجلهن الأحال ^وأولأت نعال: لقوله الحمل، مجل*ْ تحتي وللحامحل 
صساحبقال التربمس، مجدة عليه الإحداد زوجها عنها التوفي وعلى ُحلهنه 

منومجلمرن خانا، ولو حلي ولمس وتحسم،، زينه اجتناب وهو التوضيح: 
رأمفيداجوحضاب رمحاء صاف وأزرق وأحفر وأصفر كأخمر ثياب 

جننم غزله صبغ ومجا دهن، قا العلتب ونجتب ونحوه، وجه وتحم؛ر 
نماب،ولايحرم حاجمة، لرتكن مجا وكحلاأمحول حه، بعدنكمصبوغ 

قوفاة عدة وتجب كمحرمحة، تسدل حاجة فمع بحرم، وغيرْ الحرفي وعند 
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نحشىأو مالكه حولها بأن خروجها إل الحاجة دعت فان غءر٥، لا مكنها 

نحرجولا شاءت، حث الانتقال لها جاز به تكري ما نجد لا أو ها نفعلى 
عطسةأم عن اكحيحين ول اهر. لحاجة نهارا الخروج ولها لحاجة، ولو ليلا 

أشهرأربعة زوج على إلا ثلاث نوق مت على نحد أل ننهي قالتتكت١ 
ءص_،،نرب إلا مصرعا ثرب—ا نلس ولا نممليب ولا نكتحل ولا ثءشنا، 

أرممل من بيه الحيض، مجن أي طهرت إذا إلا طنا تمس ولا رواية ول 
تلسسلا ا زوجهعنها "التولي مرفوعا: سلمة أم حديث رق أظفار، 
تكحل"ولا نخضب، ولا الخلي، ولا المشقة ولا الشاب، من الصفر 

بلفظ:للفرورة الكحل ق الرحمة حديثها ق ورد وقد وغيرْ، أخمد رواه 

مدمفرح إل ويرم وغئره، مالك رواء يالمهار" وامسحيه باليل اجعليه 
أعلم.واف الأوطار، ونيل الماري فتح ل الجمل 

فيه:فول الذي وملم عليه افه صلى الرسول حديث معنى ما •سهم'اآ: 

يوالقوافالأحكام مي ومجا الأمد" من فرارك انجذوم من "فر 
الجدث؟من المستخرجة 

أبيعن صحيحه ل الهلب كتاب س الجذام باب ل البخاري رواه الحديث : ج0 
ه:نوله أولول موصولا رواه من الحافغل وذكر متعلقا، بلفغله هريرة 

عدوىلا حديث.' العلماء س طائفة فردت اخ طيرة' ولا عدوى لا 
حطأ،القول وهدا أكثر، المرض اجتناب على الدالة الأحبار لأن طيرة ولا 

حديث:آخرون ورجم عدوي لا نوله: ل الأحادث تكاثرت فقد 

ةعاتثولأن شاذ، لأنه انحدوم، س الفرار أحادث وردوا عدوى" "لا 
حدثآخرون: وقال بتة، ى كفرة الأجناب ل الأحادث لكآت أنكرته، 
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مسهعن يينع أن ستطع بحيث تركله، وصح يمينه، نوى لمن عدوى" "لا 
والتوكل،الإيمان صعق حق ففي انحدوم من الفرار وأما العدوى، اعتقاد 

بحينكلأ الذريعة، وسد المادة لحسم فهر شيء، شه ق يفع أن مخافة 
إن؛ وقيل العدوى، صحة فيعتقد ة المخالهلبسبب أنه فيفلن شيء للمخاظ 
الفعلإضافة من يعتمدونه الجاهلية أهل كان لما نفي عدوى" "لا حدين، 

محالعلة.كشئته اف يجعل فقد وإلا بطعها، تعدى الأمراض وأن افه، غتر إل 
يوردلا نال؛ ولهدا للحدوث، سببا الأمراض هذه من شيء به من الصحيح 

وكلالطاعون، مه الذي اللي على القدوم عن ونهى يمح" على رض 
يتعدأن لم الفعلى أسابا، للامراض جعل ولكنه نعال، الك بتقدير ذلك 

أعلم.واف الهلاك، أسباب عن 
nAY_• : بالعدة(تزال لا وهي زوجها صها )الوفي انمدة للمراة يجوز هل

خيرا؟اف جزاكم أفيونا وابمالها؟ أهلها هع للبر أو لموق نحرج أن 
الكتابيلغ حتى بيتها ل تمكث زوجها عنهِا المتوفى المعتدة أن الأصل : ج0 

إلترجع ثم للحاجة نهارا الخروج لها يجوز ولكن العدة، من وتفرغ أحله، 
أحدغزوة ل نتلوا الذين الصحابة زوجات أن ثبت فقد فيه، للمبيت بيتها 

وذلكازلهن منإل اللتل )ا يرجعن نم منهن أوكثحر النهار قا بجتمعن 
رقالأدنى إل الخروج فلها هدا وعلى والوحشة الوحدة وإزالة للأستئناس 

وكذاا، أبريهاحد أر أقاربها من مريض لزيارة وكدا صرورية حاجة لشراء 
عنهتتحرل، أن ولها منزلها ل ت، البيكون بنرمحل الرئة أدنى ل لانزمة 

أوذللث تتحمل لا وهى الأجرة ل زاد أو صاحبه أحرجها لو كما لضرورة 
فلهاوتحوه' اليت سقوط خافت، أو فة قأو لصوص من ها نفعلى حانتج 



١٨٣^٠١^ اوهليي4 الساادل هي اكرعية اJمتاوى 

أعلم.وافه شاءت، حيث البلد ق تثتقل أن 
_•fAU عدتهاتحب فكيف شهر، *مي بمد إلا زوجها بوفاة تعلم لر امحراة ؟؛

اف.اثابكم أفيونا بموته؟ علمها س أو زوجها محوت ابتداء س هل 
ولمسالختيمي، الوفاة ونت من بدأ الزوج على الإحداد مدة أن اعلم ؛ ج0 

بالوفاةعلمها نل العدة بعض مضى فإذا العدة، انتهاء ل شرطا الإحداد 

تعلملر ولو علمها نل فات مجا تفضي ولا انحلي الرمجن بغتة عله نحد فاتها 
أنيا وجاز والإحداد، العدة سقطت أيام وعشرة أشهر أربعة بعد إلا بوفاته 

أعلم.واف علها المشترط التربص لوجود علمها وقت تتزوج 
AAY_• : الصقر،اكف،، الغراب،، : شرعا جائر الخيوانايتؤ هدم أكل مل

الغزال؟

والإحرام،الخل j( تقتل الي القواس، مجن فانه أكله، يجوز فلا الغراب أمجا ؛ ج0 
يأكللا الذي وهو الزرع غراب هناك لكن ات، والجاٌالجيف ياكل وهو 

وأماالمشهور- الأصول الغراب مجن أصغر وهو حلال، فهو واإهلاهر الحب إلا 
إنهقال: ومجن حرام. فهو المحامات وباكل ويفترس ناب ذر فهر الثعلب 

نهىوفد المخالب، ذوات ن فهو الصقر وأمجا الحريم. كراهة أراه مجأكرثْ 
مجملا جمكل وهو الطم، مجن محنلب ذي كل عن وصلم عله اف صلى الني 

والمروالعناب والش_اهين والماشي كالمقر بها بم—د أو طعامجه.ممخاله، 

الغزالوأمجا أكلها. فحرم بالحاصات، وتندى الحيف تأكل ولأنها ونحوعا، 
الصحابةجعل وقد الوحش، الميلء مجن لأنها الطي، وهى بالإماع، فحلال 

أعلم•واف إباحتها، على فدل أوالإ-مام، الحرم ل نتلها ُن على ندية لمها 



اسةاسالل ذ، الشس اوصا،ء، ٠!^  ١٨٤

،\_•YA : فهلالأبماء، نحو قوة عاطفان ولديها تلد، لا عمم بامرأة تزوجت
اه.فقدنمحا أنفا موض لكي صدنا، ونربيه طفلا نتض أن لنا بجون 

أفيونا؟

نال:سار بن مسل عن الماثي روى ممد الخاتر، االرأْ نكاح للرجل يكره : ج0 
امرأةأصستا إني : شال وملم عليه الق صلى اس رّول إل رجل حاء 
اهفنهالثانية أتاه ثم نهاء ؟ أخأتروجها تلد لا أنها إلا ومنصب حب ذات 

رواهوكذا بكم"، هكاتر فالي الولود، الودود تزوجوا فقال" الثالثة أتاه ثم 
عليهاف صلى اف رصول كان : نال أس عن معيد وروى داود، أر 

الودودتزوجوا •' وينرل شديدا، نهيا الشتل عن وينهى بال؛اءة يأم وملم 
حبانوابن أخمد رواه وكذا المامحاز" يوم الأءلم بكم محكاثر ماني الولود، 

صلىاف رمول أن عمرو بن اف عبد عن أحمد الإمام وروى وصححه، 
يومبكم أيام الأولاد، امواب قال وسلم عليه اف 

التعلقوله أريه، لخم الولد اب انتبجون فلا البي قاما " المامحان 
الصفرالهلفل ربيا بجون لكن اذه صد أمط هو لأبائهم ^ادعوهم 

كماالأب، معروف أو لقيطا كان وسمراء عليه والنفقة وحضانته وتنشئته 

توثرلا التربية هذه ولكن صغره، ق، عليا وملم عليه اس صلى اليي ربى 
هذابلغ فمتى رضاع، أو رلادة تكون إنما انحرمجية لأن العلفل، لهذا عرمئة 
صاحم،عن الأنثى وتحتجب عنه الاحتجاب الرأه فعلى الذكر العلفل 

أعلم.واف، عنها، أجني لأنه البيت، 
إلمحسن، إنمان مجن الأعضاء نقل ؤ، زغلر'كم ل الشرع رأى مجا ؛ ٢٩•_* 

اأميونالأعضاء هذه محن يسماو وموف مريهنن لكنه حي، ان ان



١٨٥ؤه الطيية المساش هي الشرصة المتاوى 
اف؟آءاكم 

كحرمتهميتا حرمجته فإل السلم، حق ل الجواز عدم — ٠^٣ واف — أرى ؛ ج٠ 
الستعظم كسر نال وملم عليه اذ صلى النيئ أن بت وقد حيا 

لوزاد عائشة. عن وغرهم ماجه وابن داود وأم أخمد رواء حا" ككسره 
إنشولت هذا فش الإثم، ق بمي الحي، عظم ككسر صلمة: أم عن رواية 

يتثنىأن ويمكن الحديث، هدا ؤ( يدخل محنها شيء قش \_\j4 ؤ، العث 
انفقيهيضرم لا الي أعضائه، محن بشي،ء ويرع عائلا حيا كان إذا ذللئ، محن 

بعدوهكاوا حياته، ل له حرمة لا فانه الكافر، ذللئح ل يدخل ولا كالكلية، 

قرخص فان الحرب، ق بالقتلى المثيل عن النهي ورد فد كان وإن موته. 
آعلم.واف عليه، فالعهال.ة نوله، يارت>ر أحد الريض محن الأخذ 

الأم المرام ضلم ض لالقالم؛ن الزكاة دفع بجون عل : ٢٩•سل 
وجهونا؟

أيالزكاة، أهل محن الإف٠لار طعام ياكلون الدين المرام كان إذا ذلل؛، يجوز : ج0 
الذينإن حيث، الأزمنة، هده ل الغ—الم، هو كعا والماك؛ن، الغقراء محن 

ضعفاءفقراء وهم السلمين ١^١^^ العالة مجن الإفهنار أمحاكن إل هوافدون 
وبلادهمآمحلتهم قراؤه ر حملتهم امح، الحاجة محن فيه هم ولما دخلهم، لقلة 

الخ؛ريهللئاريع الزكاة دفع يجوز وكدا ولعواللهم، لهم العيش لقمة لهللمؤ 
والأمحانة،الثقة أهل مجن جماعة ذلك تول إذا لكا الخارج الافهنار ث، 

أهابلعرنة محاب هو ص عليها وأثرذ الإِلامية، البلاد إل فأرمجلوى 
أهابمجن أنهم فالعالم، وامحنمعات ايازل ل العام الإفطار قاما الأّتحقاق،. 

أعلم.واف الزكاة، لهم نحل فلا واس، التروة 



الطبيةالمسائل في اكرعية الفتاوى حم  ١٨٦

يلزمي؟فماذا بمرض أصت مكة إل طريقي ق وأنا العمرة نويت 
إنا قام_؛،، ولاشيء الرجوع ظك الإحرام مل المرض أصابك إذا : ج0 

حصفإن بقولك• الإحرام عند اشزطت كنت فإن الإحرام بعل• مرصت 

عليكوليس العمرة، وترك التحلل نالك تني. -صسسحيث سحلي حابى 
الإجرامعلى نشى فانك النية عقد بعل• ومرضت تشترؤل لر إن أما شيء. 
مافعليك لر فإن محمولا، تهلرف أن ولو عمرنك، تنهى حتى 

تعاللقوله ومحلل، الغنم مجن واحدة أي ثاة فتيبح الهدي، من اصتيمر 
أعلم.والله الهاويب<، من امتيسر فما أحصرم >ؤفان 

وهوالأوقات لعض يؤذن أصسح ا حينمجد ق مؤذن لديا 
؟هدا عمله حكم فما القيام عن وعجزْ منه لكم نظرأ جالس 

أندىذلك ليكون الخيعافن، ق ويلتمت ناتعا، يكون ا،لوذن أن الأصل : ج0 
صارالكهربانية التكيم أجهزة وجمود ل• وبعالأزمجتة من.ه ق لكن لصوته، 

إلتل•فعه الي الماعات إل صرته ويذمب الجهاز، ق اللاقهلة يقال المؤذن 

توجل.حيث للاقهلة مجقابلأ قاعدا العجز عتد الأذان يجرز عل-ا فعلى الخارج، 
أكلفهو ام القيجال والإتامجة الأذان تسر فإن القائم، وأمام القاعد أمام 

أعلم.واذ ناعيا، جاز وإلا العتاد وهو 
حيثمن مها نحرج الي الرطوبات حكم ا،لرأة مرق كيف : ٢٩•ص؛ 

الجامة؟أو الطهارة 

المماس،أو الحيض فهر كترا أمول أو أخمر دمجا كان إن الرحم مجن الخارج : ج0 
الالي الامتحاصة فهو الزمجن مجن أكثر واستمر العادة زمجن غهر ل كان فإن 



١٨٧ؤي الطبية ائل المفي الشرعية المنادى 
فهوالطهر بمد وكان كدره أو صفرة كان إن أما والصوم. الصلاة من تمنع 

تحانحةكالمعه ونمل الحيض، حكم بمطي ولا ، الوضوء تنقص بحاصة 
الوضوءكفاها شيء الصلاص ض يوجد لر فان ، صلاة لكل تتوضأ حيث 

تعطىفاتها متفرة، غم رموالل اه ميبحرد الرطوبة كانت إن أما الأول• 
محسوسةوغم فليلة كاث فان الوضوء، ونقض المحاصة ل البول حكم 

بمضيوجل- ونل- الول، سلس به من حكم أعطت إمساكها على ولاتقدر 
لمشيةعنها فيعفى إمساكها على المرأة تقدر لا الي القليلة ات الرطوب

أعلم.والق التحفغل.، 
اكابر؟زارة j المة م U •سها،مآ: 

القبمورزيارة همن نهيكم كنت نال؛ وملم عليه اطه صلى أنه ثت ؛ ج٠ 
زيارةاستحباب العلماء وذكر مسلم، رواه الآخرة'' تذكر  ١٠٠٥فزوروها 

المقابررأى إذا فإنه العمل، ل ضعف أو رة بقالإنسان أحس كلما القابر 
والمكاسب،ال الأعمj ينافرنهم أهلها ،ع الدنيا ق كانوا أهلها أن تاز.كر 

الأستعل.ادعلى ذلك فيبعثه الاخرة، مقدمة هى الي الشرر هل-ْ إل فانتقلوا 

عليهمويترحم للموتى يل.ءر أيما وهكذا للاخرة، ويهتم بهم نزل لما 
مجنتثنى ويفيه، مم بمنير.تما أر صالحة، بدعوات ويخصهم أقاربه، ويزور 
صلىالني أن وغثرْ الترَدي وصححه نن الففي المساء. الفرعية أو الخوان 

"لعنآخر حدين، رق اشور" دوارات  ٠٥١"تحن ت نال وسلم علته  ٠٥١
تبعناء المبمص رأى ولما المساجد" عليها والمتخذين الفور زائرات اذ 

ا'لوابمته: لفاطمة وقال هاجورات" غم مازورات ارجس لهن؛ نال جنازة 
 c_لماذلك ولعل أملي" جد يراها حى اية رأيت ما ( ٠٠٠٠



الطبيةالمسائل فى الث4رعية الفتاوى  ١٨٨

أي" ص وتودين الأحًاء تمأد قيلا س الروايات بمص ق ورد 
الوسنمن الديار أعل علكم الملام " توله؛ للزائر وبمض صرحن، لقلة 

امنمالمدمن اف يرحم لاحمون، كم اه شاء إن وان—ا والمانمن، 
أجرمم،نحرمحا لا اللهم الخافة، ولكم لتا اف نمال والتأخرين، ومنكم 

ذلك.نحو أو ولهم" لتا واغفر بمدمم، تفننا ولا 
؟رتكنمه موته؟ بمد أبماتها أحد ممل أن للمرأة بجون عل 
اف.أنابكم أيدونا 

إبراحيملأن ويكفنه، بن صح دون له الذي الْلفل تغل أن للمرأة يجور ؛ جه 
محترمة،عورة له ليس ولأنه الماء، الته غوصلم عليه الق صلى اليي امن، 

بمدفكلوا وتثلمه اكنوؤل بمد الحياة ل زجه تغل ونجوما الأم أن والعادة 
صلن،سع من أنل لها الي الململة يغل أن للرجل يجوز وعكذا الوفاة، 
أعلم.واس ، كمرما الماء بها الأول كان وإن لها، عورة لا إنه حيث 

 :Y؟U_•الخجو؟مودة ل القرأن ل الأل.كورة اكاني المع ص  ١٠

أيالئرأن، أول ق، الملول المع مي فقيل: بها، الراد ق، العلماء اختلف قد ؛ ج٠ 
فيل;ابمة وايوالأعراف، والأنعام والمائدة والماء عمران وآل، القرة 

اسعبوابن عمر وابن، مسعود ابن، القول مدا واختار التوبة• ثمحز،ت يوص• 
اصانيدءحرير ابن ذللئ، روى كما والضحاك، ومحامي جيير بن وصعيد 

مورةق، اكانيه من معا آتياك ►اولمي تعال: فوله تقسم عند عنهم 
والأخبماروالأحكام والأمثال القصص فيها ممى لأنها مثام وسميت الحجر، 

آيات،سع فإنها الفاتحة صورة آيات مي المثا؛ي المع إن وة؛لت والمواعظ• 
ؤغ^رت ه قولابمة فالمستعد ب فإن منها، المملة عدت إن وذللث، 



١٨٩ؤي l_، اساس ض الشرس الفتاوى 
طالبأبي بمن وعلي الخطاب بن عم نول وهذا اخ، ^٠٣^٠ الغضوب 

أبمناويروى وغ-ممم، وقادة وعطاء والحس العالة وآبي كعب بن وأبي 
عندمرفوعا روي لأنه وذلك جرير ابن واختاره عاص وابن عود مابن عن 

وسلمعف" الذ صلى الني أن هريرة أبي عن طرق عدة مجن وغمْ حرير، ابن 
اكوراةق ينزل لر سورة  siJأعلم—أن أحب إني " • كعب بن لابي قال 
j>أ نال.L ثم اكرهأن،فالها.." j ولا النبوي ق ولا الإنحل ق ولا 

الثموالقرآن الثاني السع إنها " نقال: القرآن. أم عليه فقرأت الصلاة 
ينمعد أبي عن روى ثم هريرة، أبي عن طرق مجن رواه نم أويه الدي 

مورةأعفلم لأعانمك نال ثم دعاه وملم عله اذ صلى اليي أن العلى 
الثموالمران الثاني المع ص العال؛ن ب ١ ف الخمد قال لقرآن.. اق 

ممىلأنها مثاني، وسميت وغيره البخاري رواهما والحدثان ٠ أولته الذي 
المعأكثر نزول تبمل نزلت أى مكنة الأية ولأن تكرر، أي ركعة ل كل 

رأيضا الطول المع وأن المثاني، المع هي الفاتحة نكرن أن بمكن وركز ااطول، 
سورةي نوله ل ياكاتي كله القرآن وصف تعال اف فان الثاني، المع 

مهممى أي ه مشاني مشابها ا كتابالحديث أحن نزل الزمر: 
أعلم.واف والأحكام. والحدود القصص 

 :Y؟A_• بمقفهل صه، بمق ولر اف ثوفاه شهر بمد ثم مولود أتام رجل
لورد وماذا لا؟ أم بالثغاعة هتمالمة الشفة ومل موته؟ بمد عته 

فضلها؟

الميص جت_دب ص سمرة حديث فيها ورد ما وآكد مزكية منة الضقة : ج0 
المائع،يوم صه تذبح بمقيقته رمنة غلام "كل ^١^ وملم عله اف صلى 



الطبيةالمسائل في الشرءية ارغتارى ١ ٩

نالالترمذي. وصححه المن وأعل أخمد رواه ويس" ه رأموبجلق 
ر،بةأنه الحديث وظاهر أريه، ل الشفاعة عن محبوس أنه أحماو:م،ناه الإمام 

ولاالعال: زاد ل القيم ابن نال ه. بيراد حم عن محرص ممنوع ه نفقا 
هينالعما العميقة أريه بترك حص وإن الآخرْ، ل يعاقب أن ذلك من يلزم 

يكنل! وأبا الأربن، تفريهل سب خئر الولد يفوت وند أراه عنه عق *ن 
كالليثالعقيقة وجوب يرى من الحديث بهازا استدل وقد ا-ه- كبه من 

تحبابهااسعلى الجمهور واستدل الغلاهر، وأهل البصري والحسن سعد ابن 
ّئلفال: عمرو بن الذ عبد عن الرزاق وعبد المنن وأهل أحمل رثاْ .مما 

الشوقأحب "لا فقال: العقيقة عن وّلم عليه اف محلى اف رمحرل 
منفقال: ولده، عن أحدنا ينك الله رمول يا قالوا: الاسم. كره وكأنه 
شاة"ايارية وعن شاتان، الغلام عن هلمنمل، ولده عن اك مبأن أحب 

هعنالعق قبل مجان لو وأنه الماح، اليوم ل عنه يعق أنه الأحاديث وظاهر 
عنروى وفد أحمد، الإمام قاله كما الثماعة، عن مجرتهنا لكونه شل تب 

والذسنة، أحيا لأنه يفترض، أنه أرجو قال: ثمنها بجد لا الرجل ؤ، أحمد 
أعلم.

انمك؟يكون وبماذا المنة من الأطفال نمك هل 

بميوملم عليه اقه محلى النم أتى نالت: عالشة عن الصحيح ؤ، ثبت : ج( 
لولد قال: عنه اف رمحي مجرمي أبى وعن الماء، فأتعه عليه فال بجتكه 
بالركة.له ودعي بتمرة فحكه وسلم عليه الق محلى الني به فاتيت غلام 

الذعبد ابنها ولدت لما أنها عها الله رمحي بكر أبي أسماء.بنت، وذكرت 
ثمححره، ل فرضعه وسلم، عليه اس صلى الق رصول به أتت الزبئر ابن 



١٩١حبمي اثطيية المسائل في الشرعيم الفتاوى 

فركله دعا نم باكمرة، حنكه نم فيه*. ل تفل نم فمضغها، بتمرة دعى 
مشروعيةعلى دليل وفيها الصحيحة. الأحادث من ذلك وغتر عليه. 

ليتمرنبه حنكه ودلل^ انميي، فم ق ووضعه الشيء مضغ وهو التحنيلث، 
غ؛رْ،س أول الحل وعل غالرطب المر به بحنك ما وأول الأكل• على 

وافهه، دعوتإجابة رجاء العلم، طلبة من الصا-لض العباد احد ذلك ويفعل 

•أعلم 
يماه؟الذي رس التقوى؟ على أس الذي المسجد هو ما : ٣٠•_* 

عليهالذ صلى الي نإن المدينة، أعلى ؤ، الذي ناء مجحد أنه المشهور ؛ جه 
الذيهو جبريل وكان ه، يتأعبوأم هنالث•، نزل أولا المدينة فدم لما وسلم 
عليهافه صلى افه رصرل أن الصحيح الحديث ق ورد وقد القثلة، له *من 

عليهافه صلى الني أن رنت كعمرة" فاء مجد ق "صلاة نال: وسلم 
الأيةت، نزلولما وماشنا راكيا ين كل اء فبمسسحد يزور كان وسلم 

وملمعله الق صلى اليي سألهم يتطهروا؛* أن بحون رجال الكريمة؛ 
فمامجدكم، قمة ل الْلهور ق الثناء عليكم أحس فد اف "إن فقال: 

منارهم أدبيغسلون كانوا أنهم فاحبروه به" مملهرون الذي الهلهور هذا 
أنطرق عدة من مرفوع حديئ، ورد وفد • هذا هو فقال؛ بالماء، الغاممل 

فالالمموى. على أس الذي هو وسلم عله الذ صلى اذ رسول مجد 
كانإذا لأنه هذا، ث؛-ين الأية ؛-؛ن منافاةولا ال؛ تعافه رخمه كئثر ابن 

صلىاس رسول حي فميرم أول من التقوى على أّس فد قثاء مسحي 

قدفكلاهما القوى على أسس أنه والأحرى الأول بملريق وسلم عليه اذ 
أعلم.واذ القرى، على أص 



اسي،اساس ض الشرس اممت،وى نور  ١٩٢
وامتمرالأمان عصب يمض نزع الأفء له عمل رجل : ٣٠.سا 

أجلمن بممل فكنف - خمف م د - يؤمن أمنانه س الدم خروج 
الخمع؟له بجون ومل والصلاة؟ الوضوء 

لفناعرا الدم خروج كان إذا وثها دخول بمد صلاة لكل يتوضأ أن عليه ؛ جه 
تونفنإن المسالة، المروح أو المول سلس به من ينعل كما ونت، كل 
أووالعشاء، الغرب يخن شيء منه بجرج ب مثلا أي الملاين. ُين الدم 

يتتمضلر ذولإانربأ0 يوصونه اكتفى الوضوء، مثله يفض لا نليل دم خرج 
ؤرنإن الدم، هدا لأجل الملاين؛ ض ا-نمع له ولص الخارج، بمم وضووْ 
مشقة.ح صلاة لكل يتوضأ أن امكانه 

منوأصحابه نمه وملم عليه اف صلى اف، ومول عاغ كيف ٣؛ ٠ ؟ س٠ 
الأكل؟ق له وضع الذي المم آثار 

إلأهدت يهودية أن ماك بن كب بن الرحمن همد عن الرزاق بجد روى ؛ جه 
علمهافه صلى المي نأكل هر، مملة شاة وصلم عليه اف صلى اليي 
مدهسممت 'اهل للمرأة: نال ثم قال''أأمكواأ ثم أصحابه وبعض وملم 

إنأردت .. نعم : قالت السلم" "مدا نال: أخحرك من قالت: الشاة؟" 
المفاحتحم يمرك لر لما كنت وإن مجنلث اياس بمءِيح أن كاذبا كن 
وقبعضهم. فمات أصحابه واحتحم الكاهل، على وملم عليه اذ صلى 

منكاهله على وملم عليه اف صلى اف رمول واحتحم أخرى؛ طريمح، 
نكرنم المعالجة : المعاد زاد ل المم ابن قال الشاة• س أكل الدى أجل 

وإمابكٍفياتها إما ويطله: م الفعل تعارض الي وبالأدوية بالاصتفراغات 
الجحامجة،وأنفعه الكلي، تفراغ الامإل فلمادر الدواء عدم فن بخواصها. 



١ ٩٣ريحم اسميية السام هي الشرعيات ١دصاوى 

إلسري السمية المرة حءارا,نإن والزمان حارا البلد كان إذا ولاصيما 

الهلاك،مكرن العلب، إل مل حتى وانجاري الروفا ل نتنمث الدم، 
رمالائر بماذا والأعضاء، القالب إل م للالوصل ايمل *ر فالدم 

تامااصتفراغا كان فإل خالهلته، الي الكٍغية ؛JUlj vععه خرجت الدم غاخرج 
الطيعة،عليه فتنوى يضعف، أن ا وإميذعب أن ا إمل م. الضره يب 

.ام تضعمه أو سله فتبْلل 

معا.وما وملم عيه اف صلى اف ومول عن حديث مدا مل 
يطض"؟اكك؛؛ر فان ، فك؛روا اخريق رأيتم إذا 

بمنصرو عن  ٢٩٢—  ٢٨٩رنم والليلة اليوم صل )، الي اين روى ; ج0 
إذات وملم عليه افه صلى اهله رمول قال تال حده عن أبجه عن ثعيب 

القيمابن تال ضعغ،• منيه ول " بمكثه الكر فكلووا، الخليق رأبمم 
مها،خالق الي افلمان مائة ومي المار، به الحريق كان لما العال: اد زق 

لالسهلانكان ه، وفعلالشيطان.ممادته ياب مجا العام ال الفمن فيه وكان 

الأرضل العلو ريي ا *نهمكل والشيطان فالمار ... لهوتفيد عليه إعانة 
تكبحركان ا ولهن. وفعله، الشيهل١ن تقمع وجل عز الرب ياء وكم اد، والم
لهايقوم لا وجل عز اف كمياء فان الحريق، إطفاء في، أثر له وجل عز اذ 

صالي الشيطان، وخمود النار حمود قا تكبمترْ أثر ربه السلم كم فإذا ئيء، 
واللهكيلك، اه فوجدنمدا وضريا نحن حربنا رقد الحريق، فيهلغئ مادته، 

ه.١ أعلم 

سنالرابمط ا ماذه وبمالمكم اق >ؤواتموا تمال اق فال •م،ئ'٣؛ 
؟واسم الطوى 



اكفةالمسائل ذِ اكءععة المتا،ء،  ١٩٤

عنهنهى ما وترك أمر، ما معل وذلك وعذابه، الق غضب نوني عي التقوى : ج0 
أنت بقوله لف المسبعض ومرعا لالماب. وطلبا العقاب من خرفا وزجر، 

افمعصية تترك وأن الذ. ثراب ترجر الله، من نور على  ٠١٠١بملاءة تسل 
الصغائرالذنوب ترك ا بأنهومرت اس. عقاب نحشى اس، مجن نور على 
القفان التقوى بعل مجن أن ولاشك آثارها من ا خوفوالكانر كلها 
اتقىمن أن وذلك العلوم، أنواع ويلهه ويفهمه المعارف عليه يفتح تعال 

بالهناعيويعمره ال، الفمن تلبه بملهر أن فلابد تقاته حق تعال الق 
محباعن ويتنزه للعباده، وتفرغ وتعغلبعه، ريه القلب.ممحبة ويمتلئ والعبادة، 

ومايمعه مجا يتمل فهناك وأعلها. المعاصي حب رعن وشهواتها الدنيا 
يشغلها جمقليه ق يزاخمها لا بجين، العظيمة والغواني المافعة العلوم من يقروه 

أعلم.والذ وتعقلها، تفهمها عن 
؟قواني له وهل ؟ اخاء فضل ق السة س هيء ورد هل ٣: ٠ •سه 

مولاةرافع أم حديث ُن ماجه وابن والترمذتما داود وأبو أخمد الأمام روى : ج0 
عليهاس صلى اليي بمب لا كان نالت،ت وسلم عليه اللم صلى الله رمول 

عريرةأم عن الزار وروى الخناء• عليها وصع إلا شركت ولا قرحة وسلم 
صدعالوحي عليه نزل إذا ومجلم عاليه اس صلى اس رصول كان قال؛ 

اسرمحول أن تاريخه؛ في واابخ_اري داود أبر وروى بالحناء. رأسه فيغلف 

ه؛ملنال إلا رجليه ؤ( وجعا أحد إليه شكي مجا ويم عليه الله صلى 
الحناءوأن نوعا، عشرين للصداع أن القيم ابن ذكر وند هلخ؛اء احضب 

مائهمجن يكن ولر ملهبة، حرارة مجن كان مجا وعو أنواعه، مجن نوع علاج 
بهوضمدت دق، وإذا طارا. نقنا فيه ينفع الحناء فإن استقراغها، يجب 



١ ٩٥حو الست المسائل في الشرمة الفتاوى 

مكنيه ضمد إذا للعهب موانفة نوة وفيه الصداع، سكن الخل مع الجبهة 
بهتشد قبض وفيه الأعضاء، يعم ل الرأس، بوجع محص لا وسا أوجاعه. 

قوانيوغيه محكه. والألته_، الحار الورم مرضع به صمد وإذا الأعضاء، 
وغمْ.العال زاد j القيم ابن ذكرى أخرتم، 

؟الريض يمع ومل زمزم اء محماض هي  ١٠السح فضيلة ٣: * ^،٦ '٠ 
يشر،ه؟الريض يصحون الناس بمهن مع ن حيث 

وأعلاماالفرس إل وأحبها ندرا وأحلها وأشرفها الاْ سند هو زمزم ماء ؛ ج0 
نفدلما إحماعيل أم أن عباس ابن عن الصحيح ون، الماص. عند وأنمها ثمنا 

نبحبعمه نحث< ال؛ا، االا أتاهابمها، وعطس وعطنتؤ الماء ص عندها مجا 
تغمللر لو " ومحلم عليه الذ صلى اليي، فقال وتحوطه تحريه فاخدت الماء، 

أنامأنه عنه اف رصي ذر أيي إمحلأم قصة ق، وورد •عينا" عينا زمزم لكانت 
منت،فنال زمزم. ماء إلا حلعام ه لكان وما ويوم، ليلة بين، ثلاثغ، .ممكآ 
النيله فقال جوع• ّخفة كبدي على أجد ومجا بطي، عكن نكرت حتى 

فيهوزاد لم جمرواه ^٠٠٠ طعام وإنها ماركة ءانها وسلم عليه الك صلى 

ماجهابن، وروى صحيح وإسناده مقم" "وففاء والبيهغي والزار الطالي 
زمزمماء قال وصلم عليه اف محلى ادوٍا عن عنه اذ رضي جابر عن 

زادوت، الكافي الجواب، j( الميم ابن نال حض. حدبثؤ وهر له شرب لما 
عحيبة،أمررا زمزم الأمح|تشغاء,ياء من وغ—تري ا أنن، جربوفد المعاد. 

بهتندى من وشاهدت اطه، بإذن نيرأت أمراض, عدة ُن به واستشمت 
ويطوؤ،جوعا، بجد ولا أكثر، أو الشهر نصف من قريبا العدد ذوات الأيام 

قرةه لوكان يرما، أريمن عليه بفي ر-'لا أنه واخترُء_ا هم، كاحل• الماص مع 



الطبيةالمسائل في الشرعية الفتاوى جم  ١٩٦
٠

٠٠٠١مرارا ويطوف ويصوم بها أهله بجاُع 

-•V-Vj : ْوانمتآخر رجلا فتروجمت طلمها ثم رجل س ثزوجت امأ
الأوللزوج لتكشف أن لها بجون فهل ك؛رت الست سْ ثم يمتا، يي 

ماجودين؟الديل ذكر ع م؟ 
أبمائهن،ويمان زوجاته يمان لجميع محرما يكون أنه اساء ذكره الذي ؛ ج0 

وبممهالزوجة، يمت مى مؤا لدخولهن بميم، أو نله امرأته وللتهن سواء 

^اللاتيت تعال بقوله الممسي قاما بالأم. الدخول بشرط لكن الأم، زوج أنه 
ذكروإنما شرطا يكون فلا أغلٍي، وصف إنه فقالوات جوركم^ حق 

بمدأو أمحها موت بمد الزوج حجر ق تكون أنها النالب لأن للتعريف، 
أردنإن الماء على قيانكم تكرهوا >ؤولأ : -مال قوله وُئله لأمها طلاقه 

مجنتول وأما يردنه. لر أو تحمنا أردن محواء ممنوع، الإكراه نحمناه<ءان 
وبمضالطامرية عن حكي كما الحمر، ق الربسة كون باشراط قال 

توسعوقد اكعليل، يقتضيه ولما الجمهور، لقول مخالف اجتهاد فهو لف، الس

أعلم.واف وغئرمما، الكيئر تفره ل والرازي التمئر ق، القرطي لك ذق 
يإدراكامو والخسوف، الكرف صلاة ق الركعة درك تم 

أثابكمالدلسل ذكر •ع الأول، الركعة من اكاني أم الأول الركوع 
اف؟

عليهافأجها يالكوف نتعلق أصثلة الخوبملر طارق، الشاب إلينا رفع لقد ؛ ج0 
—٤٠١ ١ ا/ْ  y/yaبتاريخ مي بمدالإذن للنشر أسام مؤسسة ل وطبعت 

قركن الركوع أن معلوم يلي: عنه.مما فاجنا المزال محيا مثل جملتها ومجن 



١ ٩٧اكليية المسائل في الشرعية الفتاوى 

أنفالصحيح الركوع، فيها يكرر الكرف صلاة إن وحيث صلاة، كل 
للأول،مؤكدة مضافة عبادة يكون بمده فما الأول الركوع هر الركن 
كاملةركعة قضى الأول الركعة من الأول الركوع فاته فن هذا وعلى 

منالأول الركوع ناته ومن انمن، على زادت إن يركوعاتها أو بركوعيها 
الأول،الركوع بمد أدركه ا بمني.ممولا كلها، الصلاة نضى الثانية الركعة 

كلق افلوجرد الركن فاته حث ومجودا، ركوعا ث قياما كان ولو 

الثانيالقيام ق الجماعة وجد لن نقول هدا فعلى اه أعلم واف الصلوات 
ة،الثانيأو الأول الركعة مجن القيام أو الركوع ل مراء معهم، أدخل 

انطارعميجوز ولا الصلاة، وفضل الجماعآ إدراك أجر لك أن واحتسب 
اخصمعمل معهم يصليه ما فإن الثانية، للركعة ( jyJbtfcJlمن يقوموا حتى 

تعالاف مجن أجمر به له يجمل وخشوع، وعبادة وذكر ودعاء قراءة نيه 
أعلم.واف ونصيه، نيته حب 

مكبرعبر نداء صوت مع نثم الملام ق نكون الأطاء نحن ٣: ٠ •سه 
خفيفةنتمها أم الصلاة نقطع فهل المتشفى، داخل الوجود الموت 
اف؟أثابكم وجهونا 

حريقأو مقاتل عدو أو كح كير لخطر إلا المكتوبة الصلاة نطع يجوز لا ؛ جه 
معتادئيء _الهم إأٌءللامحلياء به ينادى ما إن ثم نحوها، أو حية أو غرق أو 

غثوأمجر أنه والغالب التكرر، العمل بجكم ذللئ، عرفوا م أنهئلث، ولا 
أنولم صلاتهم،، ل نمروا يأن معليهم الصلاة، تطع يستدعي لا ضروري 
علاجمجم• إليه دعرا ما إجابة إل سارعوا حتى يبهللها لا نحفيفا يخففرها 
أعلم.واش ذللئأ، نحر أو عملية إجمراء أو مريض 



اوْلييةالسائل في ا1شرءيات الفتاوى جءك  ١٩٨

الكذبهذا فهل صحته على خوفا ارض على لكذب أحيانا : ٣١•سه 
جائز؟

ارضالمعففي راد، الحلاف ت بمهم الكلام.عا ق الممريض بجون ; ج0 
أناديض على وخني العارض من يتمكن لم فإن الكذب، عن مندوحة 

الأجلق له التنمس جاز الختلم ارض يوع أخر إذا أله ويشتد يتأثر 
فإنفدرا برد لا له التنفيس فال العلاج، ق الجهد ويذل بالشياء، ووعده 

للإصلاحالكذب ق رخص لأته للمصلحة، جاز صريح كذب إل احتيج 
أعلم•والته الناس، محن 

المالصلوات يصلي أن يلزمه فهل المج س ارض يمق عدما : ٣١•سا 
بملمكم.اس ي وجهونا لا؟ أم •رئة وكيف لا؟ أم فامحه 

القصلى لقوله الواحات، تمهل منواله اكآثليف سب العقل أن يخفى لا ؛ جه 
انجونوعن، يسقظ، حتى النائم عن، ثلاثة: عن الملم "رفع وملم: عليه 

بائراستغل إذا المالم ال ومعلوم يلغ" حنك، المغبر وم، يمتؤء، حتكر 
أوصلاة عن نام من " وملم: عليه الذ صلى لقوله وقضاها، الغاية بالصلاة 
ال:تعفوله وقرأ إلا لها كفارة لا ذكرئ إذا فليملها نمها 

العادة فإنه نحوه أو التح برامحهلة الإغماء قاما لذكرى،ب< الصلاة ؤوأةم 
الصلوات.من فاته مجا تفاء أفاق إذا فيلزمه بالرم، ملحق فهو مدته، تهلول 

فلماأيام، ثلاثة عليه أغمي أنه عته الله رصي بامر بن عمار عن روي وفد 
المغمىفيقضي فليلة مجل.تها الأيام ثلاثة أن الياء فاخذ كلها، قضاها أفاق 
القضاء،فيه يلزم فلا الطويل الإغماء قاما الصلوات. محن فيها فاته محا عليه 

أمهراالإغماء ق، يفي فل■ باليارات، ارور حوادت )، الصابان بعض فإن 



١٩٩ٌثُم الطبية السائل في الشرعية الصاوى 

٠أعلم وافه ^^، ٠١١المدة يقضاء يكلف فلا يفيق نم وسنوات، 
هيفما ايانمن، غير من ايسشفى ق معا يعملون زملاء لما ٣: ١  ٠

الطهر؟الشرع وفق •عهم انماون حدود 

الأطة.ممنوصرب لم، الإسلام تعالم وفرح الإسلام، إل دعوتهم عليكم ؛ ج٠ 
الدينأنه من اثتاعهم بمد والذكاء والمعرفة العلم أهل من الإسلام دخل 

أصروافتى وغحرهاء والوثنية والتصرانيّة اليهودية لدين الناصح الصحيح 
ذكرفقد وإعانتهم، وإذلالهم لهم المقت ايلهار قاليكم وعاندوا واصتكموا 

لهم،القيام ولا امحالس، ل تصديرهم يجرز لا أنه الد>يين معاملة ل العلماء 
حالك؟كيف أو يت أمكيف أو أصبحت بكيف أر باللام، بداءنهم ولا 
وكذاين،، الحل. ل ذلك ورد كما أضيقه، إل يضملرون الملريق ل لقوا وإذا 

منازلهمرفع من ويمنعون الإصلأم، بلاد ق ومعابد كالس إحداث من يمنعرن 

ُاض أيديهم ونجر ونوقهم وبملمال الجزية بذل عند وممتهنرن اللمز فرق 
بالذليشعروا حتى ومقتهم، وبغضهم وإهاقهم احممارهم تظهروا أن علتكم ذكر 

أعلم.واف بملي، ولا بملر الإصلأم فان أنمهم، عنيهم وتصغر والهوان، 
غسيلله عمل ثم للصلاة، ضنا ت ء ضع ١ عل,الألمان كان اذا ٣.  ١٣ءس 

صفهلطضوضول^تملأ؟
رجحوك يردونه نم يصفونه ثم الدم يخرجون أنهم العادة فال نعم، ؛ ج0 

ؤ،أحدث مجن أمجر ورد فقد الوضوء ينقض الكتعر الدم خروج أن العلماء 
معدليل فهر مرعرف، أنه ليوهم الصلاة، مجن فيخرج بأنفه ل؛، ميأن الصلاة 

أوالبنج بالتنويم تلزم ييل الغكان إن ثم الرصوء، ينفض الرعاف أن 
المريضوشعر تنويم إل يجتاج لا كان وإذا أيمنا، نافض التنويم فان نحوه، 



الطييةالسالل هي اكرعية الفتاوى مأم 
•ه~-ع

وضروهبمفض لا »ازه بدنه، خارج إل دم منه يخرج ب د السلتة حال بنفسه 
أعلم.واف ، ykliiJlل

—اءمح ل ه رأمحبمح أن يطع ولا جروح وأمه ذ رجل ؛ ٣١ءس؛ 
يعمل؟فكيف للصلاة الوضوء 

نمرناأو دواء الجرح على يضع أن قاما المح. من ممملعه ا جميفعل : ج0 
روصطهالرأس جواب بمح أن وإما بذلك، يتضرر لر إن فرنه فيمسح 

ث،بجيخفينا سمحا بمسحه أن وإما مجه يالر ما ويزك فته، جروح لا الذي 
البحيث اللمل مجن شيء هع الجروح على خفتنا إُرارا رأمه على بندم -م 

الحديث:ول اّطنممه ا ماف  ٠١٠٣١٥^: تهال لقوله الجرح على يوثر 
امتطم". ١٠مه فأتوا يام أمرتكم "إذا 

منحلمه من يعمل فكيف انملأة أياء ق مسجد إمام توي ٣؛ ١ ه س٠ 
الخالة؟مده j صلاتهءم حكم وما الصقن 

فانمادةعليهم، يكر غرنا حدئا ^عت^رونه بهم بملي وم وفاته أن لاشك ؛ جه 
عنالحث أو العلاج إل نه ويرقم بأمرْ وينشغلون الصلاة، بملعون أنهم 
نمسرحدث ا كسعليه سالعل. قاتل بسبب الموت يكون وقد لرفاْ، اب 

بدلكانشغلوا حيث الصلاة، ل وحر طعن لما عنه اذ رضي الخهلاب ابن 
صلاةبهم فصلى عوف بن الرخمن عند تقدم ثم س م ^ ص 

بميمونفإنهم الصلاة، مح، النوم إمام وفاة ءدت ءش مدا 
امجاكهمعن ومشواوتحركوا تكلموا فان ارلإة، بمنة بهم ليكمل أحد>م 
وافأولها، مجن الصلاة يستأنفون فإنهم الأم، لهدا والفزع لحادث 

أعلم.



٢٠١اوه1ييم المساتل هي الشرصة الفتاوى 

ورحمتشفاء هو ا مرآن القمن ونمزل ؤ ئمال اف فال : •س٦١٣
لممغم وهو مريض ان إنعلى المران قرئ إذا ُل للموم"تيه 

المالة؟هذه حول أنيدونا القرآن ينمه لا 

للموسنورحمة شفاء م  ١٠ؤ الأية هذه ق تعال لقوله اإفلا*ر، هو هذا : ج0 
والرحمةبالقرأن الشفاء نخص حاراه إلا ال3لادن يزيد ولا 

تتعال قوله وكدا مٍنا حسرانا يزيدهم بل يه، ئتفعون لا ١اغلاإلين أن وأخر 
وفرآذانهم ل يؤمنون لا والذين وشماء هدى آمنوا للدين مو ل فؤ 

أماوبالإسلام. باق للمومنين وشفاء هدى جعله حيث عليهم وهو 
إنهالعلماء: بعض نال وقد آذانهم. ق ووقر عمى عليهم فهو الوُنين غم 

اللديغ،لثء ذلرم الذي الصحابي بقصة واسنل.ل به، الكافر استشفاء ممكن 
كفارا.كانوا الخم أوكلثء أن يدكر لر لكن عمال، من نشط كأنما فقام 

القرآنإن نم يقروهم، لر أنهم عليهم أنكروا ولهدا ميون أنهم فااغلاهر 
الخمىمجن الأبدان تمري الي الحسية للامراض شفاء الأيات هدْ ل كما 

المدصلاح ب وذلك الحسد، أمراض من ذلك وغ؛ر والرمد والصداع 
القراءيتفاوت ولدللث، وبقينه، ومعرفته الرام لبمان حب وكدا واسنامته، 

والربالشك من القلوب لأمراض شفاء القرآن أن كا برقيتهم، لتأثم اق 
وتدبرهالقرآن تامل بشرط والنقاء والكيل. والحمد رالفاق والشرلتؤ 

أعلم.واف ودلالاته، بآياته القلوب أمراض وعلاج 
•٣١٧٠ الإحرام(ملابس ) ملابمه يلوث أن وبجشى الول لص بمريض : ٠٢٠

؟بمنع هكيم« 
صاحبه،على طاهر فهو البول، من منه يخرج فثعا معذور السلس صاحب : ج0 



اسهاساس ض اكرس الغتارى ؤبمئ  ٢٠٢
الصلاة؛ي الول ه منتمامحلو ولو ي بمالأن نله غيره، على نحس 

لسالاحب صيمكن لكن الخصءّ، على الدم قْلر ولو تملي كالمتحاصة 
ففدوالجلد، كالئاغة الرل اك مبمسكيس ل ذكره بجعل بأن يتحفظ أن 

أعلم.واف ذلك، ففعل ياللمي، أصيب الصحاية بعض كان 
ألدنيامن خم غدوة أو اف ميل ق "لروحة اخديثؤ: ذ ورد •سا/اّا: 
غمأو للدهموة اخروج هو هل اذ يسل اقصود ما مها". وما 

ذلك؟

افكلمة لإعلاء القتال هر الذي الجهاد، عال اذ سيل يطلق ما أكثر : ج0 
الكفار.وإذلال الشرك، وقمع الإسلام، طهور إل يالة وموذلك تعال، 

روحتهأو غدوته فإن الكفار، لقتال اف سيل ق غازيا مار من أن فالمعنى 
الزوالإل النهار أول المر والغدوة فيها، مجا و الدنيا له نحصل أن من خم 

افسل( يطلق، وند الغروب- إل اروال بمد النهار آخر مسئر والروحة 
إلللدعوة أو العالم لطلب كالفر اف رصي من يقرب مجا كل على تعال 

مجنكله فإنه ذلك، أشبه ومجا ال الحهتعليم ١ الصحيح العلم لتشر أو اف 
أعلم.واف وثوابه، اق رصي إل يوصل مما أي اق سيل 

نمقه؟أو السالم الرجل دية مثل المسلمة المرأة دية مل 

الذيالكن—اب ل أن حزم بن عمرو روى ففد الرجل' دبة نصف المرأة ليه : ج0 
علىالمرأة "ودية : ال ننحران لأعل معه وسبم عليه اف صلى اليي كتبه 

خمهورذلك وعلى وغئرصا، والساثي مجالك رواه الرجل" دية م، الصفا 
الدية،ثلث تبلمر حتى الرجل، ^اح مجتل المرأة جرام لكن والأئمة، العلماء 

ثلاثونأصابع ثلاثة وؤ، الإبل، مجن عشر الإصبع ففي الصف، على نكرن ثم 



Y'V؟ الطيبة المسالل في الشرعية الفتاوى 
أيالإبل ص عشرون منها أصابع أربع ويا الرجل، أصابع ل كا الإبل، من 

الثالثبلغت إذا المسف الشحاج ل ومكذا الرجل، أصاح ل ما نصف 
.دونها معا والكل كالمأمومة 

الأحكامهي وما الشرعي اكريف ايستحاضة مريق هو ما : ٣٢ءس' 
بها؟اكُلقة 

الخاريروى وند العادة، دم على زاني دم معها بجري الي عي التحاصة : ج0 
امرأةإني اف رّ—ول يا ١لتت فحبيس أبي بنت ناتلمة حديث ل لم وم

ولمسعرق، ذلك إغا "لا، نال: الصلاة افادع أٍلهر، نلأ اسحاض 
عنكالي فاغأدبرت وإذا الصلاة، فدعي الخٍضة أفالت فإذا يا-ييهة، 

نفاطحديث ق اء جنوفد اذل. العله: يقال العرق وعازا ، وصلي" الدم 
الخيضةال إقبفإن الاسحاصة، حدوث قبل عادتها إل تر-سر أنها المدكور 

المعتادةونعى شهر، كل ؤ، منوات عدة ُن تعرفه الذي وقتها مجيء عو 
هوفإدبارها العاشر، إل الخامس اليوم من تبدأ أيام محتة عاينها تكون كأن 

مجدتها.انتهاء 

يا:قال حبيبة أم حديث ول الشهر. من أي فدرها ذهب فإذا رواية وؤ، 
كانتمن أما اغتسلي" نم حٍضشك، ك نحبكات ما قدر اك؛ي ا" 

ولبالتمز. تعمل فانها والنأخر، والتقدم والقص بالزيادة نحتلم عادتها 
الخٍضةدم كان إذا " قال: اتي رالمداود أبي عند المذكور قاطمة حويث 

لهأو كنذا أر ءاJثلا أو أسرد بكونه اء المستعرفه أي بمرق" أمول فانه 

ةالحالهان.ه ففي العرق، دم مع بها تحس لا بالأم معه تحس أو معروفة رائحة 
لرقتأ وتتوصفيه تصلي عنه زاد ومجا المعروف، الدم أيام الصلاة عن نجلمأ,، 



ا1طسةالء|سادل ف، الش>عدة المتاءء| حأم  ٢٠٤

وتحفظوتعصبه، زجها تغل الوضوء، ونل دائم حدثه كن صلاة، كل 

لهاويجوز انمت، خرف مع إلا وطوعا ويكره الصلاة، ؤ، خروجه عن 
أرارحم على صرر نها يكن ب إن الدم، تونف حومه أو دواء امتصال 

أعلم.واف (، jJlJعلى؛

سعيها يوب وماذا الخلماء؟ باتفاق اغومات الرضعات ص ما ؛ ٣٢•سا 
اءور؟

اللاتيوأمهاتكم ؤ الكاح ؤ، اخرمات مياق ؤ، ممال اف هال، : ج0 
من"بجرم وملم ف اف صلى الني وقال ١رضاعةه من وأخواتكم 

الوسلم عليه اف صلى أنه وبت . النسب من بجرم ما ارضاع 
قالعلماء غ، اخظلوند " والإملاجتان الإهلاجة ولا واضتان الصة نحرم 
ولويحرم ركثهرء ارصاعة قليل أن إل المالكية فدهب انحرمجة اارصعاُت، عدد 

الخدين،عن الجراب، ل وتكلموا الأية بإطلاق، واستدلوا واحدة، ممة 

ونالوا!رصعاُت،. بمشر إلا يكون لا الحريم أن إل الحنفية وذمت الدكور• 
منمجرم لا بحديث؛ واستدلوا التغذية. به بحصز، لا ل؛، ذلمن اقل إن 

عددأن إل الخابلة رذه—-، السلم" وأنشر اللعم أنمت ُا إلا ارضاع 
القرآنمن أنزل مما كان عاسة: لقول رصعات<، خمس اخرمة ارصعارت« 

الميولأن اتا. رصعيخص سخ ثم يجرمن، ات معلومرصعات عشر 
خمسسالما ترصع أن حديقة أبي امرأة هلة م—أمر وملم عل؛ه اف صلك، 

المصةالرضعة فقيل؛ خلاف غيها ارضعة إن ثم ه لتكئغ، لم رصعات 
الرضعةأن والمشهور وانمشوة كالغدوة انثع عي ارضعة وقيل اراحدة. 

واحدة،ة جلق مجرات عدة وف إطلاقه ثم رالأُتصاص الثدي، إمساكه هي 



٢٠٥ؤا،إ الطيية المسائل في الشرعية الفتاوى 

وأولادأخوى وياتها أمه وهي الرضعة، كاح تحريم الرضاع على يترتب ثم 
خالاتها وأخواتها إنايأو ذكورا أخواته أولاد أو إخوته أولاد أولادها 
وهذهوهكذا، أيه. من أخوته غيرها من وأولاده الرضاعة مجن أبوه وزوجها 
ولاالإرث تمد ولا إليها، الطر وجواز معه والصغر امحرمية تفيد الرضاعة 

ذلك.ونحو الفتة، وجوب ولا العقل 

 Y_#دون— الرضي ملابس تيو أن أحيانا بجمل المرضان نحن : ٣٢
هذافهل طهارة، على ونحن باكجاسات، مبلة تكون وقد البلوغ— 

ماجررين،؟وجهونا الوضوء ينفض منا العمل 

مسخإذا النجاسة( مسته ما يغسل وإنما ناقض، وجود لعدم الوضوء تنقض لا ؛ ج٠ 
ما>وإذا الحدث، لرنع لا النجاسة، لإزالة غسلهما، محييه المص الثوب 

مانحسلت جمدها مجن ُثيء على أو الممرضة ُرب على النجاسة مجن شيء 
يدمه،نجاسة مس من حكم وهكذا الثوب، أو الجسد مجن بالنجاسة تلوت 
غسليكفيه فإنه تحوها، أو الخمر أو الدم أو النحص الروث أو البول سواء 

وضروه.يفض ولا بدنه من النجاسة مجس ما 

القيام!ق عملي يرملي ما وكشرا القرى، إحدى ل ينا أعمل 
طيبوجود لعدم أهلها، لعلاج اخاورة، وافجر القرى إل بريارات 
٩٠~ ٤ ٠ ينز ما نحتلف والمسافة أيام، بضعة هاك وأجلس محدهم، 

ناحيةمن السفر أحكام ول ْسافنا اعتير الخالة هده ق أنا فهل كم، 
أنيعلنا لا؟ أم اخ والصيام.. الخفبن على والمح الصلاة فصر 
ماك؟وغدا ما اليوم بل واحدة هجرة أو قرية ف، أقيم لت 



اتحثييةاثمسائل في الشرعية الفتاوى حآم 

النمنال كما إلا.ممثقة، يقطع لا ما م الرخص نيه الذي فر الأن اعلم ؛ ج0 
طعامهأحدكم بمع العياب، من قهلعة "السغر وملم: عليه الذ صلى 

إنثم عليه، متفق أهله' إل فليعجل نهيته قضو، فإذا ونومه، وشرابه 
الحديث،هذا j، ذكر كما المسام، يلاقيها الي الشقة لأجل فيه الرخصة 

أياممن فعدة مفر على أو مريضا كان >ؤومن ; الصيام آية ق تعال ولقوله 
الرخصةل المسب فجعل انمسره بكم يريد ولا اليسر بكم النه يريد أخر 

القرونتلك أسفارهم ق يلاقونه الذي العسر وينع اليسر هو الإفهلار ل لهم 
فإذامشاة، أو ا ركبانكانوا مواء الحارة، الشمس ق يسيرون كانوا فقد 

وإصلاحار الأبأعما3( من الدواب ومحقي الرحال حقل إل احتاجوا نزلوا 
اتالصعوبمن ذلل؛، ونحو الطعام وإصلاح اان١ر وإيقاد الحطب رجع الفلل 
لامحلفوا قد الفقهاء إن نم بهم، رقما رخص عدة لهم رخص لأحلها الم 

أربعةإنها بعضهم: فقال وترخص، قصر إليها محار إذا الم أي القصر مسافة 
قاصدينيو>ين ق الأثقال بمير تقطع وكانت فرسخا، عشر ستة أي برد 

أيومزاد زاح إل فيه بحتاج مجا وقيل: 'فاكئر. وليلةبيوم بعضهم وحددها 
واختارفراسخ. ثلاثة أو أميال بثلاثة بعضهم وقدره وصراب، طعام خمل 

ماقال حيث افة، بالملا بالزمان تقدر أنها انق رخما< تيمية ابن الإسلام سيخ 
مسافةقطع ومن افر، مفهو طويل زمن ؤ( قه.ئرء مسافة قهلع من إن معناه: 
افةموقْلع سابقا فرسا رجل ركب فلو افر. فليس.ممقصم زمن ؤ، طويلة 

يقصدولا الجيران، يفتقده ولا افرا، ميسمى فلا يومه قا اّحع ثم طويلة 
ائراتوالينالمارات وحول وبعد القول هدا فعلأ,ا عتبته، لقلة عليه، للسلام 

القميمإل الرياض من، بخرج فد فإنه والحعع، والفْلر بالقصر الترخص، يقو 
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ليلته،ق أو برمه ل ويرجع الشام، إل أو العراق إل ورعا الإحساء، إل أو 
الشقة،ولقلة الزمان لقمر وجيه وهو القول، هذا على افرا ممي يفلا 

لأو برية ل اللي خارج ويقيم نرامح ثلاثة مسيرة بلده عن بخرج وند 
العلةأن مع المسافة نمر مع ولو القصر، غله أربعة، أو أيام ثلاثة مدة خيمة 

ومشقة،صعوبة يلاقى عادة السافر وهذا والسر، التخفيف هو لترخص؛ ال 

أنالأحاديث ورحرت، وند فر، الحكم فله أيام عدة أهاله م؛ غائب ولأنه 
خروجهممند السفر ق يقصرون كانوا وخلفاءه وملم عليه اس صلى الني 

ذهبوند مشقة، مجن يخلو لا ة الأزمنتللئ، ق، الم لكن رجوعهم، إل 
تعال;لقوله واجب، غير جائز الفر ل القصر أن إل العلماء بمض 

كمرواهالذين ينمكم أن خفتم إن الصلاة من تمصروا أن جناح علكم 
وهونمر، عمن الخرج ونفى الكفار من خرفكم القصر أساب ُن فحعل 
قلم ومعليه الذ صلى ال-بي فول وكيلك رخصة، القصر أن على دليل 

أنعلى فدل صدقه" فاملوا عليكم بها الق تصدق "صدقة عمر: حديث 
حددوهاالفقهاء أكثر فإن الإقامة قاما العباد، على وتيسير رخصة القصر 

يتمفانه منها أكثر أقام فمن الإنامة، على عزم إذا فيها القصر فله أيام، باربعة 
و.عنىيقصر أيام أربعة بالأبهلح أقام وطم عليه اللي صلى الني لأن الرباعية، 

يوماعشرين؛ يبؤك وإقامته أكثر الفتح وص إنامجته وأما يقصر. أيام أربعة 
الرحيل،ق، له يؤذن ا مونت بمفلر بل الإنامة، على يعزم ل( بأنه فاعتدروا 

ليسوامعه وءز^ هو البلد خارج نزل فإنه المسافر، حكم ق، أنه الضراب ولعل 
صغيرةأدم منر وقباب والكهوف الشجر قللهم معتادة، منازل ولا ور منق 
السفر،مشقة يلاقون الشتاء، وبرد الشممّر حر يلاقون صغيرة، خيام أو 
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غاواو خيمة ي اللي خارج سكن مثلهم كان من نقول: نحن نرخمرا، 

بميولو فر الحكم غله هناك، وينام اللي خارج يأكل سارته ظل ل أو 
ونمع.ء-االقيع-ين منازل ل ومكن اللي داخل ل استقر من أما أشهرا 

والخدمةوالأنوار والسرر والفرش والتهوية والتكييف الغلل مجن به يمعون 
لاسيماالترخص، له أرى فلا يشتهه، ما وإحذار الطعام وإصلاح التامة 
وحدهيملي أن له حق فلا بقربه، رالماجد المؤذن صوت يصمع وهو 

وافالقيمين، وبين ينه نرق لا أنه مع از مبأنه ويعلل الجماعة ويترك 
أعلم.

ايلم؛نفر من انمامل؛ن من عدد ا.لممثمض ي لدبما يوجد : ٣٢؛ س٠ 
واللاديم،،والهتدومي والمؤذي ايصراني قمتهم محلمة، ودياناتهم 

*عهمنبدأ فبماذا الكمار، هؤلاء لغة هن؛،مد الساومتي من ولدينا 
للإملأم؟لدعوتهم 

كبوند وأخلاقه، وآدابه وأها.اءه الإسلام دس محاسن بذكر أولا عليكم ؛ ج0 
الوينن محاممن ر مران رسالة ملمان س العزيز عيل. الشيخ فيها 

أنولعلها الانجليزية ياللغة أيضا ترجن وند صفحة ٩ ٠ يلغت الإسلامي( 
وانصاروقوته الإسلام طهرر تذكروا أن وءايكم لغات، عدة إل تترجم 

علىأنهم ودليل تعال اف مجن نمر ذلك، وأن الكفار، على السلين 
تعاليملهم تشرحوا أن وعليكم الأديان، 'لكل ناسخ ديتهم وأن ، الصواب، 
مجنفيها ومجا وانحرمجات، والخوود والعاملأت والعبادات العماثد من الإسلام 

قدخل مجا تذكروا أن عليكم ثم وانحامن، والحكم والفوائد الح الص-
مجنليسوا وأنهم الضالة والفرق وانحاوثات البدع مجن َته ليس مما الإسلام 
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الإسلام،إل والتدعة العماة أعمال تنب أن يجوز ولا شيء، ؤ، الإسلام 
ستراأن علكم ثم إليه، السأين ق، الدع بمعض عيب الإسلام يلحق ولا 

ماونسوا والإنجيل، كالتوراة سماوية كانت ولو الأخرى الديانات نخ 
الذسلط وما والتديل، والتمم والتحريف والقص الزيادة س فيها ولمع 
كفرهمبسب وأنه والهوان، والضعف والمكنة الذلة من أعلها على 

مجنتحثوا أن عليكم ثم متسرخة، أو محرفة بأديان وتمكهم الصحيح بالدين 
الأذىمن يناله مجا على والصر واتياعه به المسك على الإسلام قا رغب 

مجاوذالثs والرفعة، والصر الحنة بالعامة وتيشروه والشدة؛ والمقر والابتلاء 

أعلم.واس ليتقن، العانة بان اس وعد 

يرقةأرهلغا تربة اذ بم ) الخدين، هذا بشرح التكرم يرجو ؛ ٣٢•سْ 
؟وسلم اليخاري رواء ربما( بإذن مقيمنا يشفى بعضنا 

اذصلى اف ول رّكان نالت: ة عاتثعن الصحيض j الحديث هدا ؛ ج0 
بإصجعهنال جرح أو فرحة به كانت أو الإنسان اشتكى إذا وسلم عليه 

علىبها صح نم المائة وهى الأرض ق، غمسها نم بريفه بلها آى هكذا 
للقروحلهليغة معالجة فهذ0 آخره إل اف" م "بنال ثم ونحرها الجروح 
بحفمةة يابارئة بالتراب طيعة أن وذلك الأدوية، عدم عند الرطة 

ومعنىالمرض. حرارة التراب روية فتقال والجراحات، القروح لر٠لربات 
المائةإصبعه على ه نفريق ُن ياخل- وسلم عليه اذ صلى انه الجدي—٠■ 

الجرح،على به فيمسح التراب، من فيء بها ف؛؛علؤ، الأرض، )، ها يغمثم 
والتوكلإليه الأمر ونقوبض اف امم ذكر ُن فيه لما الكلام هذا ويقول، 

بعضأن ريب ولا اكأئم، فيقوى الأخر إل ١اعلأجين أح؛- ف؛نضم ءليه، 
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كانوإذا اس، بإذن رديئة أصناما ويشمي كثيرة أمراٍس من محتغع الأتربة 
تربةوهي الأرض، وجه على ة تربباق الظن فما التراب جشس ل هذا 

رنيتهونارنت وسلم، عليه اذ صلى المحي ريق خالطت وقد البرية، المدينة 
أعلم.وافه ,ممعناه، القيم ابن ذكره إله> الأمر وتفويض ربه باسم 

منيبجرج فانه الخاجت لقضاء جت وإذا غترمتروج، شاب أنا ؛ •س٦٢٣
ذلك،ق بحيث مرة كل ففي متجمد، وم شهوة، غم 4ن بدفق منإ 
عليبجب الخالة هده ق وهل لا، أم مرض علامة هدا هل اعلم ولا 

الموم.ؤ، مرسن أو مرة مجدث حمث لا؟ أم ابشابة مجن غل 
مأجورين.أفيونا 

اليرلبعد يخرج الشهوة، مي عن زاني مي وهو الودي مي يالخارج هذا ؛ جه 
الأعزبمن عادة وبخرج شهرة ضحبه لا الكن دققا ويخرج نقط، أو نقطة 
مجننزل، ند مجنيا فتكون الشهوة، قرة دليل وهر التزوج، س يخرج وند 

لرنولونه عقبه، ويخرج بالول، فيختلط بشهوة، نزوله يكن ل؛ و الصلب 
أصابإن غسله ووجوب نجاسته، ق البول حكم له أن والصحيح المي، 

الذكرغسل فيه فيكفي شهرة، بلا لخروجه الاغتسال يرجصّا لا وأنه التوب، 
ذكرهق برطوبة بحسسن بحيجثا مستمرا بخروجه ابتلي من أما والوضوء، 

حكميععلى هذه والحال فانه فيه، يحكم ولا احيانا، إلا تنقطع لا مستمرة 
قويصلي صلاة، لكل الرف-تا لحول بعد يتوصا الذي السلس صاحسآ 
أعلم.واف والشقة، للعذر بخروجه أحس ولو ونرافل فروصا الوقت 
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UYV_• : لأحدجراحية عملسة إجراء بالأطثاء نحن قوم أن أحيانا بجمل
ظهزاأم جمة ماليها الخالة هذه ل فهل الخمعة، صلاة وقت المرضى 

وجهونا؟ممانية أو أربعة حواق عدده يكون الملي الفريق أن علما 
ولاالجمعة صلاة من الفراغ إل ا تأتمرهممكن مما العملة هذه كانت إذا ؛ ج0 

ثمالصلاة عليكم وجن التاختر، ل عليه خعلر ولا صرر المريض يلحق 
أخرتفان تأثيرها بمكن لا الق الهنارتة الحالات فأما بعدها. العملية نجرون 

صلاةونت للعملية ونمن العيب أو الشلل أو احلون احلريض على خيف 
كاهلالتآختر ل عدرا لكم أن فأرى كله الوقت العملية واستغرقت الجمعة 
فانكمالعملية من فرغتم متى هذا فعلى ونحوهم، الغرنى وإنفاذ الحراس 

أنوذلك أكثر، أو ثمانية عددكم كان ولو زكعات أربع أي ثلمهرا نصلونها 
وفنول >تماربين جدين مل أو الواحد جد الل تتكرر لا الجمعة 

UyO^ ، ايصلونهأكثر أو العشرة ييلغون خماعة كانوا ولو الجمعة فانته فمن
أعلم.واس الظهر، ونت دخل ند كان إذا طهرا 

AY'Y_• : علىالقرآن قارئ بها بمحلي أن بمغي الي اكوابط هي ما
؟الماء من المرضى 

ولبعضعمونا، للمريض وفاثدنها تايرها لما الشرعية الرقية أن لاشل؛، : ج0 
لبصفات تأثيرها يقل ولكها بالأدوية، علاجها يصعب الي الأمراض 

وجهبه ويتغى ذ، عمله بخلص أل أولا الراني فنومي المريض ل( أو الراقي 
لقراءته،التأثير صعق أساب من ذلك فان الدنيوية، الماغ يقصد ولا اس 

إلوالتقرب الشرعية العبادات وأداء الدين تعاليم على بحافغذ أن ثانيا وعليه 
لوالمكروهات ات انحرمعءن ويتعل. الفراثض، بعد الموافل بتعال اس 
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الدهموة"نجاب متكن مطعمك أطب " ■زدث واللس، والمشرب الماكل 
وهىوالمنة، اماب من المرعية الوني بالرمة ستعمل أن ثالتا وعليه 

أنامرأة المريض كان إذا رابعا وعليه و١اإتعوذات، الرقى كتب ق موجودة 
رجلبخلو لا وملم عليه اس صلى لقوله محرم' ُعذي إلا بها بخلو لا 

ا،بدنهخمتع وسلية تر بالتيأمرها أن وعليه محرم" ذي مع إلا بامراة 
أنه لولمآى تعال، اف بإذن يفيد وم نونه ونفته اللباس فوق رنينه ونكون 

حالةكان مهما الفتنة، إل ودعوة محرم، ذلك فإن بثرتها، من شيئا بمس 

أعلم•والق _، راقي 
انمودبهذا عليكم ) اه معنوما الخديث هذا صحة درجة مجا : ٣٢*س؟ 

؟ائب( ذات منها أذفية: سمعة فيه فان افدى، 

بابول اللدود باب ل صحيحه من الهلب ل البخاري رواه الحديث هذا ؛ ج0 

علىدخلت قالت: ة، عكاشأحمت وهى محصن، بت نيس أم عن العدرة 

فقال;العذرة، مجن عنه أعلقت وفد ل، بابن وملم عليه الله صلى رمرل 
فيهفان افدي انمود بهذا عليكن انملاق بهذا أولادكن تلغون "علام 
ذاتمن ويلد انمذرة، من به يعط ا"ينبا، ذات مها أفقية ميعة 

وقدانمح: ل الحافغل نال ارن. وأهل وأخمد مجلم أيضا ورواه الخب، 
والبولاإء؛ومثإ يدر أنه افدي العري هو الذي القسهل مجنافع ن ٢٠الأحلباء ذكر 

ويحركالعدة ويسامت والورد الربع وحمى م الويدفع الأمعاء ديدان ويقتل 
طالقل لئ، ذلحو القيم اس وذكر محللا،. الكلف ويذهب الجماع شهوة 
أعلم.واف البري، الطب م القان، حرز انظر افدي. العود وهر 
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انمسرفل صالي امرأ اس رحم ) وملم عاليه اس صلى قال 
ذيدخل ركعات اربع الظهر صلاة بعد السلم محلى إذا فهل أربما( 

؟لا أم الفضل هذا وبمال الأجر هذا 
لحولبعد الصلاة بيكون انما وذلك العصر، محة ل ورد الخديث هذا : ج0 

نتكونالعصر، إل الصلاة هذه إضافة يصح حتى لها، بوذن ما بعد أو وفتها 
وكذابالعصر، لها صلة ولا لها، تابعة فاتها الظهر بعد الصلاة قاما ئبلة. منة 

منالترمذي حسنه فد الحديث وهذا مهللق، تهلرع فانه الوa_، بين صلى لو 

حسثبعضهم واستغربه حزيمة، وابن حبان ابن وصححه عمر، ابن حديث 

عشروصلم عليه الق صلى الذ رّول من تح حفغليقرلت كان عمر ابن إن 
,مماأتير إنما ه بأنوأجيب الصلاة، هذه يذكر فلم والليلة• اليوم j، ركعات 
لعلهأو نوله مجن الحديث وهذ.ا وسلم. عليه  ٠٥١صلى اليى فُل س حفظه 

هذافعلى فعلها ل رغب انما الصلاة وهذه له، راتا وصار عليه داوم ما أراد 
والقللمحي، كتحية ركعت،ن على الاقتصار ويجوز ر، نيمتى فعلها يندب 
أعلم.

 ■Tr\_• اكابجح؟صلاة حكم ما
هذاودالت رمذي، — والداود أبو رواه حديث ل التسبيح صلاة ذكرت : ج0 

عليهالذ صلى افي عن روي ند فال: ثم رافع. أبي حديث مجن غريب 
ونده ا شيء ير كبمجته يصح ولا التسبيح، صلاة ؤ، حديث غدر لم وم

لكنالربذي، عبيدة بمن ه.ممومى وأعلالموضوعات ق، الجوزي ابن أورده 
كلهاهلرنه أن والحق الوضع، لرحمة إل يمه لر ضعيما كان وإن الحديث، 
الحسنشرهل من يقرب داود أبى عند عباس ابن حا-يئ، كان وإن ضعيفة، 
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عينتهاومخالفة معتر وجه من والشاهد التابع وءدم المردية لشدة شاذ أنه إلا 
لوالنووي والمزي تيمية ابن الإسلام شيخ صعقها ونل الصلوات، باقي لهينة 

لكننصعحح—وْ، وشواهده، ؤلرنه بكثرة آخرون وانحدع هم، وغتر امحعوع 
سرقاأن اإضع-ءا ادة وعمنهم، ■بماعآ أو ااضعفاء أحد من طريق بخلو لا 

أوشاهد أنه فيوهم جديدا إسنادا له يركسا ثءم غيره، رواه الدي الحديث، 
داودأبر رواها النا وإدلالناخرين، ق للأحاديث، الرنة كثرت وقد متتابع، 

الإماميذكرها ل؛ ولهذا ضعفها، ذللئ، ومع الترمذي، وكدا طرف،، عدة من 
بوكدا عليه، ، نحنإ صحيحة كانت، ولو كلأآم فيها عنه ينمل ب و ماللئ،، 

تلامحدةكني، ق تذكر لآ و اكتلوع، أحكام ق نوّعه رغم الشافعي يذكرها 
قتوٌعه رغم الأحاديث، هذه مجن شيئا أخمد الإمام يرو ولر حنيفة، أبي 

الحديثمحرفة فيهم اشتهرت الذين المتأخرين عند اشهرت وإنما الرواية 
افوذكر ونتا. كل ؤ، مفتوح التْلوع وبابا بها عرة فلا طرفه وتوصيع 

أعلم.واف بعدد، تحديد دول، والمحول الركوع ل مشروع بيحه ونذعاإا 
الملمة(؟) عالم ت|ُلم ي الشرع حكم ما 

الممارىعلوم عن مآحوذ فهو الإسلام، على غري-ا علم القلقة أن لاشلث، ؛ ج0 
العلمعندهم وهو أرمحعلو، الفيلسوف ا;أ!مملمجان من به اشهر وند ونحوهم، 

السالمان،من الكثير عند قشي ثم الإلهيون الملاصقة لأُذته ويسمى الأول، 
عميدهومجن الثاني. العلم عندهم وهو والفارابي ميتا ابن فته بالبحث واشتهر 

يزللر بل أول له ليس عندهم العالر فهذا وإتءادته، الخلق بدء إنكار الفلامحفة 
ولمصالوجود، مجن ينعدم أن يمكن ولا بعدم، يسبق فلم هكذا، الإنسان نوع 

نمالالإله صفات ق وقولهم الأجساد. وحشر الأخر اليوم عقيدة ءنا.هم 
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قةالقلعالم مبادئ ق العلماء بعض رخص ند ولكن انمللة، فول من أغد 
أعلم.اس,واش القائد اقحال مخافة ف، التوغل دون الاؤللاع نحرد 

rrr_• ■ الأمهات(؟أقدام نحت اية الخدين،) هدا صحة ما

قوالدولابي ميرْ ق الثعلمب رواه الأمهات" أقدام تحت، "الخا حديث: : ج0 
الشهابمجسد ل المضاعي رواه وكذا أنس، عن الضر أبى ترجمة ل الكنى 

فالحينصه، الراوي وكذا يمرق لا الضر وأبو الجامع. ل والخطب 
والحاكمسه مجن الجهاد ل ئالس_اني أحمد الإمام روى وفد ضمف، 

علهاف صلى ال-بي إل، جاء حاسة أن حاسة بن معاوية عن وصححه 
شال؛أ>سشيرك, ت، جئونل أغزو، أل أردت اس رمجول يا فقال: وملم 

هذافمي رجلها" عند ابنة افالزمها؛إن نال؛ نعم نال؛ أم؟" س لك 
أعلم.والق الله، سل ل الجهاد على وتقديمه الأم حق عظم الحديث 

ابهادإق الأصغر الخهاد مجن )رجسا اخديث، هذا صحة  ١٠: ٣٣•سأ 

؟الأكثر بالخهاد اكصود وما الأكر( 

ابنالحافظ ذكر الأكبر" الخهاد إل الأصغر اد الجهمن "رجعا حديث : ج0 
قالغزال وذكره . علمه بن إبرامم كلام ِن أنه القوس نسيبي ل ححر 

الحلجب،رواه د وفصعيض، د بالمهني إل العراقي وعزاه الإحياء، 

مقدم،مر فدمعم ولفعله؛ عثر الثالث، الجزء آحر ل تاربمئه ل البغدادي 
الأكحر؟الجهاد ومجا نالوا؛ الأكبر" الخهاد إل الأصغر الخهاد س وفدصم 

ابنالإسلام شيخ ذكره وقد ضعيف. ومنيه . هواه انمي محاهدة نال؛ 
يرويهالذي الهدت وأم—ا فال• ١  ٩٧/ ١ ١ ١ل٠تاثتم، محعوع j، كما بعية 

ممنأحد يروه وب له، أصل فلا رجعا.. تبوك؛ غزوة قا فال أنه بعضهم 
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أنيعرف وبهذا هر ا وأساله وسلم عليه اف صلى البي يانوال معرفة له 
والشيطان،والوي المن جهاد فيه الأكم بالجهاد والمراد يصح، لا الحدين، 

أعلم.واذ 
لكيلم ايالشاعر بها يلتزم أن ينغم الم, الضوابمل هي محا •سهّآما; 

الخاووزه؟يتمهم ^والشعراء محاق قوله س يخرج 
الإطراءإل أحدهم يخرج حتى الذم، أو الدح ق ايالغة الشعراء على يغلس، : ج0 

ليسومعاوه.مما يستحقه لا ا الإنسان.ممومدح الكذب، ق فيقع الثللم أو 
ينعهمؤو١لثمر١ء تعال بقوله عوما الشعراء على اذ حكم ؛، JJJLLiفيه، 

تعال؛فقال، به، والتحلي نوله عن رسوله ونزْ الايات الخاووزه 
افصلى نوله الصحيح الحديث، ؤ، وورد له ينجي وما الشعر علمناه 

شعرا"•بمنلئ أن من م يريه فحا أحدكم جوف بمش "لأن وصلم عليه 
المالحانوعملوا أموا الذين ^١١ قوله الشعراء من تعال الله امتثتى وند 

الشاعركان فمتى ه غللموا ما بمد من وانتصروا كيرا اف وذكروا 
والمجوالقذن، والبيان الكذب وعن والباب الهجر عن لسانه يصون 

العلومونظم وبيانه الحق نصر على شعره ي وبمصر العثراُت، وتتبع والقلب 
علىوالرد علهم وكذب هجاهم س على الدين لأعل والانتصار الممدة 

الصحيحالدين وعلى وأهله الإسلام على تورد الي الشهات وتفتيد المبْللغ، 
الشعريقال; ولهذا تعال، اذ امحتقى فيمن داخل فإنه السليمة، والعقيدْ 

وندناسانا الثر الكلام في أن فكما أتم، قبيح. ومجه حن فسنه لكلم 
إنحيث، وأبلغ، ذللث مثل الشعر م نكدا ونميمة، وغبمة ونّدرا يكذبا 

Ji^يلقطه ومجغغل ويرصد غالبا يبقى الشعر  Jj ،أنالشعر يمول مجن نحث، ؛
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ونحوالصحيحة، والعلوم الحنة رالفوا؛د الحسن الكلام نقلم ق شعره بجعل 
أعلم.واس ذلك، 

أحدالأن بمقدم ولر كثرت حتى ابمته عن الخطاب يرد كان رجل •سا*''اّآ: 

الشكلة؟مده من الخرج م ما ويهوون لدللثا، ُتالم وهو لخطتها، 

م؟علي يهل 
حسن،ا، عنهالأكفاء الخطاب ورد ابنته تزويج تآخ؛ر ل إثما عليه أل، لاشلئ، : ج0 

ترضونمحس "^ ٧١إذا وسلم عليه اس صلى بقوله الوعيد ذلك ق ورد 
رواهعريض". وفساد الأرض ي فتنة تكن تفعلوا إلا فزوجوه وامانته دبمه 

اتفند وحث ، وحسنه المزنى حام أبى وعن هريرة أبى عن الترمذي 
يعرصهاأن، عليه أن، فأرى السن ؤ، طعن أن بعد الحطاب وتأخر الأوان 
أوزوجة معه أحدهم كان ولو زواجها ؤ، ويرعهم الحم، أهل عل5، 

الإياص.س إل وبقانها حرمانها ِن أول ذالنا فإن زوجتان، 

؟محبمه بجون لا وص الصحف بجع وز جيص 
أحمدعن الكبتر الشرح ؤ، فنل المصاحف، يع منع إل العلماء بعض ذهب ؛ ج0 

،شرائهال ورخم . رخصة الصاحف يع ل أعلم لا نال: أنه اذ رخمه 
الفقهاءيمهءى وأجازه يعها. ل تقطع الأيدي أن ولدمت، : عمر ابن ونال 

الأوراقعلى يقع البع ولأن العلم، كتب كساتر به محتتفع لأنه الكراهة، ُع 
لولأن وأجرة، ة ونفقتعب، إل تحتاج الكتابة ولأن ماحة، وهي والغلان 

مثمءن له بجصاب لا أنه علم ن إن ث، حيوجرده قا نب رشراله بجعه 
فيه،والقراءة اتناله إل محاجة الماس ولأن طعه، ل ولا كتايه 3، يثرع 
قلمافانه ال المم■ فيه دفع فما ، ويجليهريطعه خه ينمن استئجار فجاز 
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>بم—ت

القديمة.الصاحف ق الكم يغال ولهذا ت.( والاستفادة اقتنائه لحصول 
إهانتها.لا احترامها دليل وذلك الأموال نفيس فيها ويبدلون 
لأكلها المحرم الحيوا1ت وفراء( )جلمود امتعإل محو3 هل •سصً 

فيها؟ؤيمل ادم يستعملها التي ات الملمبوم
وعنباع، الجلمود عن ض ه الني أن الملح أثى عن وغرم أحمد روى : جه 

الهتم،إن وقتل• عليها• يركب أن النمور حلود ص ض اه. رسول أن معاؤية 
فيهايبقى غات لأنه وقيل! والحيلأء، الترف أهل مراكج، من لأما للمكراهة، 

رجحوقد الدخ• قل استمالها عن الهي إن وقل: يوثرفيه. لا والدباغ شهر 
لورودوذلك الشوكاق، واحتاره الدغ، بعد ما الأنتفاع جواز العلمإء يعفى 

وغره.المأكول ق عام فلفظه طهرا' فقد دخ 'رأيعاإهاب بلمففل: الصحيح الحديث، 
لحديث،:اللحم، مأكول جلد ق يوثر إنإ الدا.اغ أن إل العلمإء أكثر وذهس، 
ذللث،ومع المشهور، هو وهذا الماكول، غر شح لا فالذكاة ذكاتيا" اادباغها 
قالكشرون ؤيغال الأثإن، باغل تثغ أصثحت، السثاع جلود أن فالواقع 
أعلم.وافه اتكراهة، عن ذللث، محرجها ولا واستعالها، اقتنائها 

الماصيالعام ق المج فريضة أدت الحمينات ق امرأة بثينة الحاجة ؛ ٠س٩٣٣
بصفةالمتسمايتج إحدى ؤا الكلوي المل بم، بالكل ل بغتعالج وهى 

لهاالإيلءز نقل الخهلآ بهلريق تم بانه خرهم أمحرما؛المتثإمى فوجثت، دورية، 
قطيعة،إل والأقارب، الطيبة؛الح؛ران علاقتها فانقالسته فجأة علاجها، أثناء 

حجرما،ق هي اعتزلت، بأبنائها، الاحتلاط. ءن أطفاله ومغ بابه، أغلق الحمح 
ينامامع الحلوس عن وامتنعتا عليه، حوقا الحجرة لحول من زوجها ومنعتا 

القار مرض الإيدز أن أساس عل قتلا الإءهمال هذا يعتبر هل عليهن. حوها 
إليها؟المرض هذا نقل ق افن عز، وuذا الأن؟، حش مه شفاء 



٢١٩ذء الطيية المسائل فى الشرمية الفتاوى 

الونا،أي• السام،؛، داء إلا شفاء له داء كل ®١)!( الخدفئ،ت ق ورد فقد ج! 0
اض.اذن الشفاء محمل وسيلة بأي المرض لهذا العلاج ق نعى أن فلعلها 

ولانوء ولا صفر ولا هامة ولا ؤفرة ولا عدوى لا ار أنه! لمون المويعتقد 
المجدومررفرمن لخديث،؛ الشر، أماكن العاقل المسالم محير ولكن غول؛؛، 
إذاهدا فحل ممح،،. عل ممرض يورد ررلأ وحديث،I الأسد؛؛، من فرارك 

بإذنينتقل المرخى أن عرفح أن بحد وأولادها أهلها عن المرأة هده ا؛تحدرءت، 
منولا الحقوق، من ذللث، يكون ولا الانتقال، ق عذر فالها السليم، إل اممه 

يحديثذعملا محالتها، وامحزال عنها، الابتعاد ولأهلها الرحم، قطيعة 
أعلم.وافه ونحوه، المجدوم من بالفرار الأمر 

الاحتإعيةالأوسامحل يسودان الاطمئان وعدم الخيل يزال لا 
ظهرتحيث الأجنة؛؛؛ رربنوك بموضع يتعلق فيإ العلبية وحتى والدينية 

صحيةراحوا الدين الأزواج بعض حق ل الخرائم أو التجاوزات بعض 
طيعةق الوارد الخهلآ طريق أوعن قصد، عن إما أحرى، بأحنة الأجنة حلهل 

الشأنهدا ل المتخصصة المتشفيات، بحض أن ثستا وقد البشرى، العمل 
أوأصحا-يا نسيها ريإ التي المجمدة بالأجنة تلاعب حالأيتح فيها ثبتت، 

•احرين لأسحاصى نيا ليسعان عنها النفلر صرفوا 

القضية؟هذه ق وحده الطي الض<ار يكمي هل ؛؛'" 
البنوك؟هده عل القاثمان اختيار يتم كيم، أ؛أ 
ومالهم، الأمحرين حيوانادت< امتعإل تم أنه الزوجان اكتشف إذا الحكم ما أ!ي 

هده؟التلاعب حالأُت، إحدى أومن الشك، يشوبيا حالة ق يولد من حكم 
منفيه لما جوازه، عدم واستفلهروا الشهور التلقيح عل العلمإء تكلم قد ؛ ج0 

محملما فكثثرا نجاحه، يتحقق لا ولأنه الأجنبية، المرأة ومي العورة كنف، 
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الحملحصول قدر ولو الائمي، صناعة دءحالته لأنه الخلق تشوه أو الإسقاط 
عدمالغالب إن حيث مطلما بالخوان للفتوى موءا يعتبر لا ذلك فان وتمامه، 

النويةوالهيوانات بالمتي التلاعب من فيه لما ثم الغالب، عل والحكم النجاح، 
الخن؛نأهل من التحفظ المستشفيات ق الولادة عند الواجب إن يم ونحوذلك. 

ذلككتابة ثم أعالهم ومقر هواتفهم وأرقام مساكتهم وعناؤين أماكنهم، ومعرفة 
ولااختلاط محصل لا حش وأبته أمه باسم مولود كل ومعرفة الحنتن ْع لفإ مق 

وأداءالأمانة،الصدق، وعليهم الأجنة، هزلاع عل الأطاءمؤتمنون اشتباه. 
إدارةوعل كدب، عليه وئرمحرب يالصال.ق، عرف إن اطلوتمن الفبإ قول فشل 

وليحففلواالأجنة، هنولأم ليتولوا والصدق والثقة الأمانة أهل اختيار المستشفيات 
الأبواناقتغ صدق ومحل ثقة أهل كانوا ف٠نى وقبيلته، ونبه جين كل أساء 

شالخرة فان الأحرين حيوانات لها استعمل أنه الروحان اكتشف ؤإذا بقولهم، 
أيللفراش، الولد لأن يزوجها، الولد فيلحق والولادة الحمل منها حصل 

الولودليسهدا أن ق العارض الشك إل لايلتفت، وأقول وهوالرؤج، لصاحبه، 
إلاللروجئن الولد وتحية الاستمتاع هوحل الدي الأصل، عل بناء الزوج من 
أعلم.وافه الملأعضن، قصة ق كا ينفيه، أن إله الزؤج غثر من أنه بشن، تحقق إذا 

أعلمهمإذا مقعد سخص قبل من الصلاة ق الناس إمامة حكم ما : ٣٤•سا 
اتكيفية؟هي وما افه؟ لكتاب وأحففلهم 

قلازما ركنا ترك قد القعد فهدا الصلاة مروط من القيام لأن محوزذللث، لا ؛ جه 
لخل،ي.ئا!القعود، ق الإمام يتع الآموم أن والأصل حلفه. من وصلاة صلاته 

علقادرون الماموم؛ن إن وحيش، أحمعونء، جلوسا فصلوا جالنا صل ®ؤإذا 
ولوغيره يقدمون بل أقرأهم، ولوكان القاعد، حلف، الصلاة لهم تحوز فلا القيام، 

أعلم.وافه الحفظ، ل دونه كان 
حلقية(؟)عيوب ءإرة الماس: قول حكم U •س؟ئم: 
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أومن وفقد وملل وعرج كعور الظاهرة العيوب فالمراد يدلك، بأس لا ج؛ 0

موجودةاش حلق من أما والمعنى ونحوذلك، وحرس وحدب ونئادما إصع 
وجباJاتتأحلاق هي الش أي• الخلقية، العيوب ؤيقابلها الخلقة، أصل س فيه 

يحيرلا فهذه ونحوها، والعدوان والغللم والكذب والحمق والحقد كالغضب 
ه.نفحفظ عل يقدر لأنه العبد، 

القيام؟عن العاجز صلاة صمة هي ما 
فعلتتهير لر فان فقاعدا، نثخ لر فان فا؛،، ُرصل هؤ•' النبي هال، ! ج0 

علمتكئا ولو القيام عل قدر إن المقعد أو المعصوب أو فالمريفى حنب®، 
علوقدر القيام وكالفه عجز إن أما القرصي، ق القيام لزمه عمود أو عما 

حازمفترسا صل فإن متربعا، يكون أن والأفضل حالتا صل الخلوس 
الأيسر،أو الأيمن الخنس، عل مضهلجعا صل الخلوس عن عجر فإن ذللثإ، 

٠معه وعقاله الصلاة عل قادرا مادام عنه الصلاة تضل ولا القبلة، إل ووجهه 
علميها،يدخل أن قبل س طلقها ثم لرجل، بنتي عل ءقدت< أنا : ٣٤•م،أ 

الخزاء.ح،ر اممه جزاكم عدة؟ عليها هل 
متىتتزوج أن فالها الخلوة، وقبل الدحول، قبل طلقها إذا عدة عليها ليس ؛ جه 

أعلم.واف شاءيتح، 
سرصعت، وأنا اثنت،ن متزوج حال إن حيث وال بأتقدم •سْ؛م؛ 

ابنةتزوجتا ولقد واحدة، يقولون نم رصعات، ئلأُث، ت يقولون الكبيرة، 
يرعاكم.واف زواجي؟ حكم ل إفتائي راجتا الصغيرة زوجته س حال 

الثديإمساك هي والرصعة أكثر أو رصعات خمس الحرم الرصاع ؛ ج0 
فلاالخمس س أقل الرضلع كان فان رصعة، فهي تركه فإذا والامتصاص، 

أعلم.واف ذلك،، ق حرج ولا حاللث،، بشتا ص الزواج لك هذا فحل يجرم، 
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jمل ايار مهأ أن دون الكرش أو اص اكل س لماس اص 
قيء؟ذلك 

مناليئ فإن المحي، للضرر ذلك عن ينهى وإنما شرعا، بذلك باس لا : ج0 
هلونثري، أو طبخ إذا ءنررْ تزيل فالمار بالصحة، مضر رنحوه اللحم 

يضرهاولا نيتا تاكله والباع الدواب وإنما به. والانتفاع هضه المعدة على 
صهل أمالكبد إن نم الضرر، وإزالة الهضم على القوة ص أمعاتها ق لما 

أعالم.واذ تضرهم، لا الهلبخ يبل يأكلونها ذ١لكثيرون غمها، 
للص وهو للمجد -انا ينا المؤذن أر الإم امتلم إذا هل 

يؤجره؟أن له بموز مل إليه حاجة 

ثاءلهان منافعه بملك أوالمرذن، الإمام مدا على ونف لأنه ذلك له بمرز ؛ ج0 
هفالبأجرته وانتفع أجره فان أقاربه، أو أهله أحد فيه أسكن ثاء وإن سكنه، 
كمايراه، ا فيه.ممالمصرف وله الوقف، محيا عر المظر صاحب فهو ذلك، 

صقوطه،خيف أو قط سسإذا وثيديلوه منه وهى ما وإصلاح مرانبته عليه أن 
أعلم.واس 

معوجده إذا لشخص لم. ميا قول: إن الماس: بعض يقول •سخأمل: 
هؤلاء؟بين س بالإسلام خصه لأنه بجون لا محموعة 

وتدكرهبالإسلام، ونداوه جهنابه فيجوز مسالم، هر بل صحيح، غم هدا ؛ ج0 
الإسلامنفي على يدل، ُا حميمه ق، وليءِا بالإّلأم، يديآن بأنه العتاب عند 
وهكذارجالا. لموا غثره أن على يدل لا بالرجرلة دعاه لو كا عتره، عءن 
عليهأن يندكر الملم إن حيث وتحريفه، رءفله يقصد وإنما الصفات، بقية 



٢٢٣مام الطسة اثمساتل في السرست المتاوى 
أعلم.وافه ويرتدع، يتنزجر السلمين لإخوانه واجمات 

أنفه.ق يوله الماء إن يقول: الوضوء وصد أنفه، من يشتكي رجل 
يفعل؟ماذا 

مابمدر ه بممالماء اجتداب محاولة مع الماء ق ومنخريه أنفه يغمس أن يكفيه : ج0 
تعاللقوله عليه، يقدر ما على الاقتصار فله وآله عليه ثق فان يتهلح، 

أعلم.واف امتْنمّإؤ<  ١٠اف >ؤفاتسما 
مرعجةكريهة رانحة إبمليه من يخرج السجد حامة من بعضا إن : ٣٥

يعلموهو صه، يعد من بل يجانبه، يصلي من منها فضرر ونفاثة، 
هدهمن يعدر وهل الشخص، هذا لمقل توجيهكم فما نمه، عن ذلك 

المميز؟عن أذاه ليْهع بجته ل بالصلاة الخالة 
لهماوغفيهما الشعر نتف ويتعاهد إبهليه، ينفلق أل أولا هرلأء أحد ننصح : ج0 

أنوذلك الاس، مالر ق هو كما الرائحة، تزول، فبدلك والتانبر، يالصايرن 

والعرق،الأوساخ تراكم مع الشعر إزالة بميم العهد ء؛لولا سبها الرائحة هده 
لمرض اك هنكان إن أما كريهة. رائحة له الذ.ي يالصنان مي يما فينتج 
مند فلابوالترف والشعر الرمح أجل من وليس الرائحة هذه يسيبا الإبهل 

لرو العلاج أعياْ فان السام. داء إلا دواء، له داء فأكل الأْلباء، عد علاجه 
الص—فطرف ل يصلي أن فله المص>ّلين، على ه منالضرر وحصل يذهب 
منهنفر فإن يليه الذي بالصف اتصاله محن ولابد حوله محن يؤذي لا بمث 

وحدهالصلاة له جاز لها علاج ولا تْلاق ولا شديدة الرائحة وكانت الماس 

أكلعن الهي ورد فمد المرض، هذا يزول حتى منزله ل أو لحد ال 



اككيةالمسائل في !}شرعية !لمتاوى حآم  ٢٢٤
———.ذ،-—-ت——

مماتتأذى الملائكة لأن حد، الإل الذهاب ممد والكرات والثوم البصل 
الحتى البقول، هذه أكل تركوا بدلك الصحابة علم ولما آدم• بمر منه يتاذى 

أعلم.والق الصّلن، تؤذي رائحته من كل فكدا المحد، محن تمنعهم 
لإصابةا نظن الكلام أمتطع ولا القامة، محسثفى مرضى من أنا : ٣٥•سآ 

صليتإذا د.ولكض اخموف مليم وعماني رأمي. ذ حملت 
معصليت وإن وحدي، أصلي أن أم.تطع فلا الوساوس، تأخذني 

ولاالمهلق، امتaلاعي لعدم ات والواجبالأركان يمض فتفوتي أحد 
هملق رحمة ل نحدون فهل الرواتب، نن المأصلي أن أطع 

ونكران؟وأذكار قراءة س بالصلاة يتعلي، ما فيها مكنون ورقة 

توملم عليه اف صلى اليي وقال امتْنمنميم ؤا اف >ؤفاتقوا ^١^ الله نال ؛ ج0 
نميرفما الجهل. نبدل أن ٠عاJاك امتضتم" ْا مه فأتوا بأمر أمرتكم "إذا 

الاستحضارل ر وليمِتفعل، ومحا تقول لما نلبك إحضار على فاحرص عليه، 

التعلق.ياوعليك الكلمات محءن ممه نعحز مجا خك فيسقط الكلام أمحا صعوبة. 
كنقرؤه—ا نم الأذكار كتابة أمحا بعضها نغئر ولو الحروف محن عليه تقدر 

مإذا فتحرز الحاجة، ممد إلا محكروه أنه فأرى الملام م ق وأث الورقة 
وقراءتهالكزي إل واحتجت فيها، والقراءة الصلاة وأذكار الأدعية تتذكر 

شينا،محنه بجغغل لا ذن الصحف ُءت كالقراءة بدلك: بأس فلا الورقة، محن 

أعلم.واذ 

وتحرمصلتهم ف الذين فالأهم الأهم الأرحام أولو هم من •س؟هم؛ 
قهلتهس؟
٢٢٢٣•



٢٢٥اثطيية المسائل فى الشرعية الفتاوى 

الأصولوأقربهم الأم، جهة من أو الأب جهة من يالنب الأقارب هم ج: 0
وأبرمالأم وأبو علا وإن وأبوْ الأب والد أي والخدان كالأجداد والفروعت 

قويدخل علوا، وإن وأبواها الأم وأم الأب أبي وأبوهاوأم وأمها الأب وأم 
وأولادوإناسا ذكورا وا نزلالينوإن وأولاد وإنايا ذكورا الأولاد الفروع 

مثات والعمالأعمام وهم الأب أولاد ثم نزلوا وإن وأولادهم ات الن

أعمامأي الجد أولاد ثم وإناثا ذكورا نزلوا وإن أولادهم وأولاد أولادهم 
توريثل الفقهاء اصعللح وند نزلوا. وإن عنهم تنرع مجن ثم وعماته، الأب 
مجشلبتعصبمب ولا بفرض يرثون لا الدين الأقارب أنهم على الأرحام ذوي 

وأولادالعم وبنات الإخوة ويمان الأخوات ووك. الابن بات أو البنات ولد 
الأممن الحد أو الأم عم أو الأم مجن والعم وإناثا ذكورا الأم مجن الإخوة 

والأخوالالجد وعمات الأب وعمات أحدهما أو الأبوين من والعمات 

ومنالأم أبي كام أُين بغ، بأب أدلت حدة وكل الأم أبو والجد والحالات 
تتفاوتصلتهم أن ولأسلد ونحوهم، الخالة وخالة العم كعمة بهم أدل 

والاستنارةبالزيارة الصلة وتكون والصغر، والك-ر والعد القرب بحب 
لامالورد والمردة ة والصدقة والغنا وقبولهوالهيبة الدعوة وإجابة 

وتركالدعوة ورد بالهجران القطعة ونكرن ذلك، ومحو بهم، والاجتماع 
المحالةمجن الرء على الواجب وترك القاؤلمة وُلرل اللام رد وعدم الزيارة 

أعلم.واف ذللث، ومحو والهدية، والفقه 

واليمم؟الوضوء محن الجمع فها بجون الي الجالأت هي ما •سّاْم 
كماأعضائه، لبقية تيمم ثم اصتعمله أعضائه بعض يكفي قليلا مجاء رجي إذا ؛ ج0 

ولاله غيستطع لا جرح به من وكدا يديه، إحدى أو رحله بقيت لو 



الطبيةالساص فى الشرعية الصاوي  ٢٢٦

الترتيبق واختلف للخرح. ويتيمم الصحيحة، أعضاءه يغسل فانه مسحه؛ 
يديهيخمل خانه ه رامحمق الجرح كان لو كما الوضوء أثناء يتيمم فقيل هنا 
يتيممت وقيل ندمه. يغل ثم الرأس، مح ص يتيمم ثم وجهه، غل بمد 
الوضوء—ال ح التيمم لشقة أعضائه يبس و؛عد الوضوء، من الانتهاء بعد 

ينتفضلر ولو ونتا كل التيمم بمني ثم الأقرب، هر وهذا يدلأ، لرطولأ 
بميدهلا يانه الصواب ولعل الوقت. بخروج يعلل بأنه القول. على الوضوء 

آءالم.والذ وضروه، ينتفض حتى 
الدين،ورفع مستمرة بصفة بمد الدعاء ق النوع رأى ما ; ٣٥ءس؛ 

الوم؟الاس س كشو من مشاهد م كما 

اأنمع نولا ذلك نقل لعدم عله، يداوم عادة يتخل. لا لكن جائز، أنه أرى : ج0 
منالصلاة جنس أن وذلك عادة، النوافل بمد يفعلونه مشابجا كبار أدركا 
اإل.عاء،إجابة ياب أممن فتكون وطاعة، قرية لأنها الوعاع، إحابة وماتل 

الخضالأسماء >ؤوس تعال; نوله ق ياسماله بالدعاء تعال الذ أمر كما 
الإجابةأساب مجن أن ورد وقل. الانءاء، مع باّءاله توسلوا أي بهاه فادعوه 
يانيل؛ قال؛ عنه اس رضي اياهلي أمجامحة أبي فعن الفرائض،  Juuالل.ءاء 
الصلواتودبر الأحر، الليل "جرف قال: أسمع؟ الدعاء أي الله رسول 

وراءْشيء كل دبر الهادات؛ أبر وقال وحسنه. الترمذي رواه ا،لكتوبات 
صلىالتي أن الصحيح ق ثت وقد الصلوات، مجن الفراغ لأ وا،لراد وعشه، 

يدعوثم ركعتي أحدهم يصلي بأن الاستخارة أصحالأ علم وملم عليه اف 
صلىمجونه بعال. عامجر أبى لأخيه يستغفر أن ءومح.ى أبر مجته طلب لما وكذلك 

الصديقبكر أبي عن السنن وأعل أخمد الإمام وروى له• دعا نم رك*تين 



٢٢٧الطبية المسائل في الشرعية الفتاوى 

يذنبرجل محن "U نال: وسلم عليه الق صلى اض مع أنه عنه اس رصي 
ك"غفر إلا الق فطفر ركع؛؛ن، بمالي ثم الوضوء، محسن فتوضا ذث 

أعلم.واف الإستاد، جيد الحديث هدا خزممة، ابن ورواه 
رأىفلما أحد يهم يتقدم وب الصلاة أقيمت الساجد أحد ق #سهه'م: 

وهووكبر بهم تقدم كرمي على بجلس وكان المن كار أحد ذلك 
صلاتهمحكم فما والسعجود للركوع إماء يومئ الكرسي على جالس 

قعوداأو قيانا بملون الخالة هدم ق وهل — خالفه س صلاة ي أ— 

بمدإلا يقدم إ أثه علنا إثم؟ بهم تقدم الذي الرجل هذا على وهل 
اخمميع.اعتذر أن 

قدونه كانوا ولو المام، على القادرين من غيرْ بمقدم أن الأول كان ؛ جه 
علىجالس امهم وإمنيام وهم صحيحة صلاتهم الحالة ءانْ ق ثم القراءة، 

صلىوملم عليه اس صلى النيئ أن الصحيح ق ئيت فقد الكرسي، 
جالس،وهو عنه، اف رصي بكر أبي جانب إل حياته أخر ق بالسلمين 

ظاهرلكن مأموم؟ أو إمام مو مل ذللثا ل اختلف، قد كان وإن نيام. وهم 
عليهاف صلى الني ْ بصلا بكر أبو يصلي الراوي لقول، إمام أنه اللغغل 

براعتونل. التكبير. ي؛لغهم أي بكر، أبي بصلاة اكاس ويصلي لم، وم
بالجلوس،الأمر فيها الي للأحاديث ناصعا ذللث تعال اف رخمه الخاري 

خلقهصلوا -عالي وعر الحي إمام الصلاة بهم ابتدأ إذا أنه الفقهاء واختار 
صلوافجلس اعّل، ُم قالم ومر ابمدأمم فإن القيام ويجوز امتحباثا، حلوصا 
أعلم.واف الأحاديث، بين جمعا أي وجوبا. نام وعم خلمه 



العلساتالمسائل فى اكوعمة المتا٠ى حآٌ  ٢٢٨

وعددهمالمصفى داخل التجوال ستأنمون مرضى ميموعة •سآُه'م: 

رأىفما الجممة، صلاة عظوهم تقام أن ن ويطير، اكلأو؛ن، على يزيد 
يؤذنولا حمئة، اجد مبقربهم يوجد لا ألا' علنا ذلك؟ ق الشرع 

اديشفى•خالج الخروج ق لهم 
للعحوثالدائمة اللضة من الإذن بعد إلا هدذه والخال الجمعة يقيمون لا : ج0 

ونددالنا، الاستيطان الجمعة إقامة شروط س إن حيث والإفناء، العالمية 

أهليهم•إل المستشغى يفارنون شفائهم فبعد مواتة، إقامتهم هؤلاء إن ^١^ 
وجوبهاأهل من رجلا أربع-ين حضرر الجمعة إقامة شروط س وكذا 
التشفيق القول يهللب هذا فعلى الفقهاء، عند المشهور القول على 

أولهم الصلاة وصحة حالهم ق يتغلر من ت؛اث وهى ا ر الرئاسة من الإذن 
وتحققلكثرتهم، الجمعة يصلوا أن الد١Jمين عءتن اللأهل أذن كما عدمها، 

أعلم.واف، إقامتهم، هلول 

عليهومل صلاته؟ حكم فما حرير، فته ثوب وعليه صلى رجل •سيه'؟؛ 
إعادتها؟

اءإنمن نوطا لو كما الصحيح، القول على الإعادة تلزمه ولا صلاته تصح ؛ ج0 
نهيتبطل.مما إنما الصلاة فان مغمحوبة، أرض ق صلى أو فضة أو ذهب 

بهصلى سواء الرجال، من لبه من ويانم معللما محرم الجرير ولاس مها عنه 
به،الصلاة صحة مجن بمع لا بلباسه الحاصل الإثم ولكن به، بمل أوب 
بطلانالأرض بغصب بجمل الذتم، ُنإئمه يلزمه لا الغاصب أن كما 

والسعودية.الرمة بالماكة والإفناء العلمية الحرث تاسة ر١ 



٢٢٩مم الطبية السائل هي اكرcيات استاوى 

وافالحرام، أكل إثم ل حمر مع يصح حرام الحج.عال وكدا مها، صلاته 
أعلم.

وملعليها؟ الخلوس حكم فما حرير فيها يكون الفرش يمض .سح0م 
الماء؟حق و الخكم بجلف 

منشمء مها الي، الفرص عن ض لكن مهللما، الحرير افتراش بجون لا : ج0 
أوالرج-ال كونه بان الافتراش ق، فرق ولا أشهه، ما أو دمحاج أو حرير 

غمومر التحمل، إل للحاجة الحرير لاس ق، للنمماء رخص وإنما اء، للت

شيعايورث ومو وااتلن.ذ، التنعم مجن شيء فته كان وإن الفراش، من متمرد 
مطلعا.الإمراف عن نهي كما محه نهي فليلك والترفع، الفخر من 

أملس محصي، من لأبد أو الرؤى نمر أن إنمان لكل بجون هل : ٣٥ءص؟ 

مأجورين،؟وجهونا الشرعي، الخلم 
وكذابه بمل وما بالرام نحتمل أشياء معرفة إل فته يرجع الرؤيا مم ؛ جه 

يتملوما الكلمات معاني وُم.فة الشخص وسعا والأحوال الترالن معرفة 
بمصبها يختص ونحرما الأمور ومده عته. بها يمر ومجا وشرعا، لغة بها 

أنأحد لكل يجرز لا هذا فعلى حريا، يدور وما •ييرفتها لأنشغايم الناص 
العني،مجن لا اللفظ من التسر ياحد وند بمدا. فهعا يفهم فقد الأحلام، يمر 

ق،وورد أحد كل على الأحلام عرض العلماء بعض كرْ وفد ذلك. ؤ، فخهلئ 
وقعت.عثرت فإذا تعثر، حتى طائر جناح على الرؤيا أن الحديث 

وزيارتها؟بغ مدام، تمرير يجوز هل ؛ ٣٦
وأنوح-ردتهم• *وتهم محا والطر أحوالهم، وذكر للاعتتار، بدلك باس لا : ج0 



الطييةالمسائل في الشرست الفتاوى  ٢٣٠

الأرؤسق يالس-ار اس أمر وقد شيئا. اقلي عذاب من عنهم أعي ُا ذلك 
jإن ظلموا بما خاوية موتهم ؤيك صاي نوم عن وقال للاعشار. 

بطرتقرية من أهلكا ؤوكم نمال ونال بملموزه لقوم لأية ذلك 
نومعن وقال ئ—لاه إلا بمدهم من تكن لر مساكنهم يلك ممنتها 

ذلكوكل أفلاتملوزه و؛اللل معسمحن علهم لتمرون لوط 
تلكوا نحنكيف وأعمالم، توتهم روية عند والتذكر يالاعيار أمر 

لهميكن ل؛ و أعمارهم انقضت ثم الساكنوايازل، نها ونمالوا الصخور، 
أعلم.والذ للممرين، عرة إليها والغلو تمريرها نفي يخلفهم، من 

مقطرعكالأصحاء: بالمادة مطالون الأشخاص هؤلاء هل : •س١٦٣
الشكل؟الخش اليدين. ضلوع الأصم. اللمان. 

الونإي٠لوالإدراك، والفهم العمل وهو التكاليف، سب وحد إذا نمم ؛ ج0 
وبمعرنالأصتهراءة، *ع والخح والصوم، وبالصلاة، القدرة، حب بالطهارة 

وكذاالزور. هادة وث—والريا والمرنة كرات والكالزنا ات; اخرمحمن 

علمهيقدر يقرأ.مما اللسان ضلوع لكن ذلك، ونحر والفل والكفر الشرك 
ويفعلبالإشارة، بجاف والأصم تهلاءت4، امحب بالشهادة ويتعلق 

مجايد!ه مجن فيغل الأنطع أما والروية. بالإشارة بها الراد يفهم الي المادات 
الإنسانيلزم •مما مكلف فهو الخنش وأما لهما. غعته مئنهل عجز وإن بقي 
للرحالالصلاة ل إماما كونه بملح لا لكن والمعاملات، العادات مجن 

آعلم.والذ أمجرم، سن نل نكاحه ولا 
القرآن،أحفظ أن وأممي عاما، عشر مبعة العمر من أبلغ فتاة أنا : •س٢٦٣

فارجوتطع أمولر بالفشل، باءت ومحاولي حاؤك ولمد به، وأعمل 



٢٣١المليئة السالل هي الشرب الفتاوى 

لأنمالقرآن. حفظ إل ١^ الأساب س بمضا توردوا أن محكم 
مربما؟اه أنثم اسنا جزءا إلا أحفظ ولر الكتم، عمري س مضى 

ماجورين•أفتددتي 
ؤولْ~دتعال نال، كما عله، اف ره يمن على سم صهل القرآن حغغل : ج0 

ونماس،'كرار إل محاج ولكه ملكوه من فهل للذكر القرآن يمرنا 
مننقمنا أقد ه فانالقرآن ''ماعدوا وملم: عله اف صلى الني لقول 

أيةنمستا يقول أن لأحدعم يسما عقلها. من انمم من الرجال صدور 
أدلاالأخت على فتشم وغ>ْ، أخمد رواه ني" مر بل وكبمتؤ ك-ت، 

المذكورالمماس وعو والترديد، بالتكرار وئاما الحفظ، على والإنال بالتغرغ 
اكغرغمع وعكذا الذاكرة، ق ويرسخ الحفظ شن، الكرار فع لحاود.ث،، اق 

العلومعن الانقهياع مع وهكذا والجلساء، الأهل مع الانشغال، وترك 
علىبمغ، مما وهكذا والعموم، الهموم وبجل—، القلس،، تشغل الي الحديدة، 

الحكممجن تتضمنه وما الكلمايتء رملءلول العاني معرفة على الحرم، الحفغل 
ؤ،بمنقر لا المفهوم فر الكلام إن -من، والوناع والواعغل والأحكام 

أعلم.واذ القلم،، 
لمومعلميه اس صلى اف ومول عن، صحيحا حديثا سممت، لقد : ٣٦٣•م،

اوأنالملألكت" تدحلمه لر كل؛،، أو صورة يته ؤ، كان من " قال حينما 
والآحرةالدنيا ؤ، منها أمتقيد الفواتد من الكثم بها يوجد ءدلة لدي 

بهاويوجد وعلمجة، وثقافية والدنيوية الدينية الأمور على ونحتوتم، 
صورمشل( اكور ص بمض، بها ولم، الأسرة ملة وهي فتاوى، 



الطبيةاس،4ادل في اJسرعية الصاوي ^٠٠  ٢٣٢

؟ماذا أم اضاوئ بجون فهل فمط، والأطمال والإنمان الخٍوانات 

دجريمخ؛را•

كلب"ولا صورة فٍه الذي الين تدخل لا اللألكة "أن الخديث: ورد نعم : ج0 
طل،لها الي وعي امحدة، على الصورة بعضهم رخمل وءيرْ الخاري رواه 
ممتهنة،كانت إذا بعضها عن يعفى ند لكن العموم، الحديث ظاعر كان وإن 

عنهااف رضي عالشة عن التصاوير من وؤلئ ما باب ؤ، الممحاري تم( رث ففد 
لبغرام محزن وقد محقر مجن ومحلم عليه اف صلى اف رمجرل قدم نالت• 
لمومحعليه اف صلى اس رسول رآه فلما تماثيل، فيها ن، سهرة على 
قالم انمور إن وحيث، ادت\ن, وّأو الة ومحفحعلناه ت قالت ٠ عتكه« 

وعللنحريمها، اخرين النبعض أنكر حث خلاف فيها انحلأت أو الأوراق 
اسخلق مجضاهاة مجنها ينمي لا لأنه عنها، الهي الخور لجت بأنها 

بعضهمأباح فقد الق، خلق هي الي للمحور حس أو رسوم عي وإنما تعال،، 
مجنورد مجا عليها يطق صور أنها انمحيح لكن الشبهة، لهن-ْ انتتابما 
صورةيطمس أن اشاها مجن على نشإُ ذللئ، ومجع التحريم، مجن أر الوعيي• 
الترلةإل الحاجة صد إلا للعيان بارزة تكون ولا يخغيها، أن أو ونحوه الوجه 
اعلم.واذ وامحلأت الخحف مجن فانية ف مجا إلا يجتلب لا وأن فيها، 

أمالدنما، هذه 3، الأحياء نحن بما وبحسون يثعرون الأعوان عل = ٣٦٤٠٢٠
"٠٨٤٠كالخرش الشهداء " وأخم،ليثا، ملمون لا الرذخ ق أنهم 

مجنأرواحهم وخرجت الدنيا، الحياة فارقوا ند الأموات أن لاخلئ، ؛ ج٠ 
ولاتميم، لر مجوجودة وهى الغيب، ءالم قا الأرواح لكن، أجسادهم، 

وشنليسئ وتبصر تسمع بأنها الأدلة ؤ، وصغت وثل ما٠ءتها، ذ*لم 



٢٣٣لأم الطبيأ المسام هي الشرما الفتارى 

أجوازل جعلت الشهداء أرواح أن وورد اكعيم، أو لر بالأ ونحس 
حتىالجنة، في( معلقة نائل إن( وتأوي الجنة شحر في، تعلؤر خضر، ط؛ر 

ونميرتغنى الأجساد أن علم وند أجسادها، إل إعادتها ز اس ياذي( 

تحسأن تعد يولا الأرواح على الحرزخ ل الأحكام ولكن ترابا، 
ماسرمادا أو ترابا كانت ولو النعم أو العذاب من بشيء الأجساد 

أعلم.واس قدير، شيء كل على 
؟الزاني الإصٍع أو الزانية الأمغان خلع ق الدين حكم ما •س(ها*مأ: 

زانيةكن التفلر تشوه زيادة إحداها ق كان إذا الأمتان بترية بأس لا ؛ جه 
وإنماونحوم. برد سريتها أو خلعها أمكن، متتم، ذلك ونحو ؤلريلة أو رنانئة 

عولجمابن عن الصحيح ق ثن فقد والوشر، بالتفلج انمثع مجن الماء منع 
الغيرانللحن والفلجات والتمصات والممتوشمات الواشمات اف لعن تال،; 
صلىاذ ول، رم سمعت نال،ت عري مان عن اتى والنأخمد وروتما اس. خلي، 

كانل الفتح ق الحافغل نال، الغ والواشرة.. الاِصة عن ينهي وسلم عليه اف 
أنرااتغالج ب؛ن ما انفراج والفلج نال،ت للحن التفلحات بات اللماس 
والرباعساتا بالمايعادة ءنت_صِر وهو ونحره، باليرد التلاصفنه بين، بمرح 

لميرمتلاصمة تانها امتكون الي الراه صنعته م.ءا الراه من ويتحن 
١غانا الصغيرة لأن صغيرة، أنها نوهم الكبيرة تفعله وفد متفلحة،  نكرن٠ 
الوشريمي الأسان يد ونحل. الكم ق ذلك ويدهّيا الر حديد.ة مفلجة 

أه.وغيره. عود ماب• حديت ٍيرق يعض ل عنه الّهتم، ست وقد بالراء، 
والعيب،الضرر أمء• إذا الحديدة بالعمالية بازالته بأس فلا الزاني الأصع وأما 
أعلم.والذ اليد، ق يستعمل ولا الخلقة، يشوه الغاف ل فإنه 



اسياتالعائل الشرست،ي الفتارى م؟  ٢٣٤
——————،ج

لا؟أم الخيل كحمحؤق شرطا بمتر الزوجتئن لماحب، الخماع مل •سا"آ"؟: 
وانحادثةالطما والعشرة كن والوالفتة الميت ل *ر الزوجات >ين العدل : ج0 

رملالشهوة بميع لأنه فيه، العدل عليه واجتا فليس الجماع فأما و١الؤ١سة، 
حاناواقن سا وأصغر الا ■؛محأكل الزوجات إحدى تكون سد القس، 

اليكان ويدا اخبمة، ويقوي المس يتميل مما ذلك ونحو فولا، وأرق 
اللهمت ينول ثم الميت ق ويعدل شانه ض يفصم وسلم علمه اس صلى 

أمحلك".ولا ممالك فا تانمم فلا أمحلك لمحا مس مذا 

يالمور؟محليثة لوحة أمام الصلاة بجون هل •س؟ا"م: 

هممأمعلي لعانشات نال وملم عليه اس صلى المحي أن الصحيح ل بت ؛ جه 
عنالصحيح ول صلاثي" ل ل مرض تماويره تزال لا فإنه مذا قوامك 
فيهشينا بيته ل يترك لم وّعليه اس صلى الجي يكن ب ت فالت عائشة 

تماثيلهان بوأخلر فزعه، أعلام فيه ثوب ق مرة وصلى متكه، إلا تصاليب 
ذكرتإيه نظرت كلما "إني رواية: ق ونال صلاته. ق ه لعرضت 

IJjJt ." والصورالصاليب اصتقبال عن العل. على نص الروايات محذء فكل

محنوالأسفادة وحفظها الصلاة على الإقيال عن تشغل الي والكتابات 
ذلك.ونحو والذكر القراءة 

أحديوجد ولا للدواصة الرياض ق الأن وأنا فرية ذ محوذن أنا 

وفالأذان المغار إحوتي ملم وفد وأصم، أبكم أ؛ي لأن يؤذن 
أوكلفهل ،-وات مع والأخر منوات ثماني أحدهم وعمر الخمد 

محامة؟حاجة ق فعاللي بالأذان، لقوم أخي 



٢٣٥الطبية المسائل في الشرعية المتاوى 

كاملاويوليه ضغي، ا كالأذان بينوم تن اني مثابن أخوك كان إذا ج؛ 0
وكانوداخله، الحد خارج الصالن يمع بحيحا ونت لكل ويقيم ويؤذن 
أوأنت حضرت متى عدا فعلى وإنامته، أذانه يمح فإنه فاهما، عاقلا 
الميزأمحرك به ونام غت فإذا والإقامة، بالأذان تقوم فإنك هاك أخوك 

بابيكال1صة للحاجمة المال بيت مجن الأذان رزفر اخذ لك وجاز ذلك صح 
أعلم.واس وأخرنك، 

ثأحالفم صلاة ويمد رمضان شهر ق الأيام أحد ق كت •سها"م: 
وتما سر ثيء في إق وصل حى نحشات وفد معدتي j بغازات 

عللأم صحيح الهوم ذلك صيام هل ؛الخكم.. جاهلا وبانمه اضدة 
إعادته؟

ومنصحيح. وصومه عليه، شيء فلا الصائم فلفظه نهت؛ القيء خرج إذا ؛ ج0 
فإنهابملعه ثم فمه إل القيء وصل ومتى صرمه، بملل التيء إخراج نمد 
بأر سذا كان إذا عنه يعفى وفد وطلم، جرم له ما أكل لأنه صومه، يمد 

أوبالحكم، جاهلا كان إذا صيما حلقه، ل به أحس وإثما اللمان، إل يمز 
أنهخروجه بمد والقيء القلس ابملع لن فالأصل وإلا إخراجه، ُن نعكن يب 

أعلم.راق صرمه، يفضي 
الحمل؟إّفاط بجون ُي 

هلأنذلك، بمد بجرز ولا مباح، بيواء يوما الأربمن نز النهلغة إصتاط يجوز : ج0 
الملمبالكثف ظهر إن لكن العلقة، إل الملمة مجن الخلق طور ق بدأ 

والحالةالإجهاض يجوز فإنه يمش، لا أنه تحقق أو الخلق مشوه أنه الحديث 
ب،ونيضعف أر إعياء أو ناثرها.ممرض وتحقق الأم تضررت إن وكدا هذه، 



اسيةالمسائل في الشرعية الغتارى  ٠٠٠٠٠ ٢٣٦
•-■ا،4، 

قلالإجهاض فيحوز شديد، ب وأ بضرر إلا ولادته ثم بماءْ تتحمل لا بحث 
أوبالتحالل؛لأم أو الخت-؛ن على يالكشف ذلك ويرف فيه، الروح نفح 

وعدمالصير لنمها الأل؛ مجن شيء مع ولو وصحرعا نحملها رجي فإذا لخملها، 
الإسقاط.

صيامهامد مل منها لخلع رمضان نهار ق موعد لديها امرأة : ٣٧•سا
اليوم؟ذلك 

وجعه،واستمرار ألمه كاشتداد الحاجة عد جائز الصيام ق الضرس خلع ؛ ج٠ 
لفابملعه صائل دم مه خرج إن نقول: لا؟ أم اليوم ذلك صيام يقضي وهل 

عله.شيء فلا يتلعه لر فإن منه، التحرز يمكن لأنه الصوم، د يففإنه جوفه 
موضعد هأن فعليه يسهر، دم إلا مجته يخرج لا أنه الأزمنة هدْ ؤا والغالب 
بالريق.الدم بختالهل لا حتى بقطة الضرس 

ه|لطس،سوات من اكر منذ زوجها عند صداق محا امحرأْ 
بجرجها؟الذي ومن الزكاة فيه نحب 

الزوجذمة ي الصداق يغى ففد حوزتها j يكن لر إذا فيه عليها زكاة لا ؛ جه 
فدا بينزكاته عليه زادت أو لغي زكاته أخرجست فلو الستين عشرات 

فيه؛تصرف الزوج كان فإن الأكثرين حال هو كما دفعه عن عاجزا يكون 
ندكان ؤإل أرباحه مجن زكاته أخرج كالمضاربة ربحه مجن بجزء فيه ويتحر 

صنةعن نضه ممل. زكاته تحرج ر مجععلى دين فهر رامحتهلكه اقترضه 
أعلم.واف واحدة 



٠٢٣٧ اسات ، UUllهّ الش،صة ا1غتا،،، 

TWX_• • شرمرضى؛وامطت اشخاص عدة على القراءة بجون مل
المراءةعلمآ يممب حٍث عليهم والنفث ١زكرiون( ) الموت 
فىيزدادون وافاس لاسيما حدة على واحد كل على والمث 

الأخوان.بمض علمإ اشر حيث والسامة. المباحية القوتين 
اف؟أثايكم وجهولي 

عليهينفث بحيث ماثرة المريض على الرام من ال*تمة الرنة أن الأصل : ج0 
*انهيبد أبي حدت ل اللدخ ذلك *ع الصحابي سل كما الأيات ويقرأ 
اكٍيكان وعكذا اخ رب ف الحمد ويقرأ عليه محتفل أو ينفث جعل 
العوذدينويقرأ نهعا وينفث يديه بجمع النوم عند وملم عليه اف صلى 

عائشةحدت ل كما جده من أتل ما ا بهويمح الاخلاصر ومررني 
بحصلكان ؤإن شرعية رقية تعتتر دخلا المرن مجكتر بواصهلة الرنة غأم-ا 
نقولمدا فعلى اممن للموالمائدة الأمر مجن القرآن سماع ز لما نفع بها 

طاقهافوق نفك نكلف ولا ئحلْ زد كل على تفرأ أن علك للرافي 
بالرقةنقمي لا أن وعليك النركة وفيهم كئم فالقراء الانين عن واعتذر 

الضروإزالة الم؛ن النفع هر الأول القصد نجعل أن عليك ل دنيويا نفعا 
مجعالرقية بملك والنفع الشفاء بحمل وبدللث، ، التضعضن، عن والياّاء 

اعلم.واذ اكاسة المأثورة والأدعية الأيات واختيار الإخلاص 
UVجفافلوجود نفلرأ الفضلات إحراج و صعوبة من تعاني امرأة : •_؛

كحالل الخرطوش طرف بوضع تقوم الجاجة قضاء وعند ْلنها بل 
الماءإحراج بتقوم وبمدمحا الأمعاء هما جى الماء بفتح وتقوم الشرج 



الدي4اد4سادل هي ارسرءية اوفت1وى  ٢٣٨

العملذلك وكان - اف أكرمكم — الغانط( ) الفضلات سه ويزل 
 jفٍهاعملت الي الأيام ثلك قضاء عليها مل أيام عدة رمضان هر ش

مأجورين.أمحونا السلة مده 

س"وف إل ونحرم الشراب أو الطعام من شيعا ألحا، يجن أن الياء ذكر : جه 
إلالدبر مع الماء إدخال أن ولاشك أفطر نني إلاحليل غئر كان موضع أي 

الأيامتلك قضاء يلزمها يدا فعلى الجوف إل وصل أنه عله ينطبق الأمعاء 
منإن الرجتع خروج تهل القصد كان ولو العمل مذا فيها لت، عالي 

الإمكاننى أن مع الصعوبة على الصر أو الليل إل ذللئ، تانمر الإمجكان 
أعلم*وافه يخففه ,مما الجفاف ^٠١ ٧٥علاج 

فىالأول محدأ أيهم أن بشانجالس فى حلاف بجمل U كضرا •سهم 
انمنومل المس كحر أم س على محل والمامحي القهوة تقديم 
أفؤدو؛—١انحلس يبن أم المهوة بقديم شوم الذي بيم؛ن بمة-؛ر 

ماجورين.

أنهأنس حدث فى ورد حث والأفضل الأكر تقديم الحدث فى الوارد : ج0 
أعرابيبمه وعن الوسط نى كان أه مجع وملم عليه اف صلى الض ندم 

أنذكر مهل حديث وفى عنهم اف رصي عمر وأمامه بكر أبو يساره رعن 
اسصلى يالض الداءه فى البج، ولعل يساره عن شياخ وات بمنه عن النلأم 

مرأنه ريمكن والرسالة المره ُن به الذ خصه رما وفضله شرفه وسلم عليه 
الشرابطلب يدأ.ممن هذا وعلى به فيدوا القيا طليه آي استسقى الدى 

فيقدمالفضل فى فيسترون انحلي ل مجن بقية أما وضيعا أو صغئرا ولوكان 
فيأنس ث، حدينى الواقع هر كما أولا شرب الذي إل بالسة الأيمن 



٢٣٩جرّم الطبية المساول في الث،رعية الصاوى 

إذاأما -اليمن يلتميز0 الغلام تغييم نى هل محديث وق عرابي امد تقديم 
عليهحقه لعفلم بوالده السافي يبدأ أن ولى فات والسن الفضل في امحتووا 

أيبمه عن يليه س ثم السافى إل باب بالأم( بدأ أبوه مهم يكن، لر فإن 
إليدفعه أن فله الساهي( إل دفعه وأن المن م( يليه من إل الشارب دفعه 
مجنأعطاه م نبه بديء أحدهم المثيا طلب فإن السافي إل باب الأممن 

وافذلك ونحو والهلب والقهوة الشراب ذلك ويستوىفى ايمغ، عن يليه 
أعلم.

•rvU■  ارأة j الأم ١^ قراءة لها بجون مل والماس الخض قوة

مأجورين؟أفيونا 

رواهالقرآن من شسا اء النقولا الحائض لأتنرأ بلفغل حديث ورد : ج0 
الدارفهليورواه صعق إمائه وفى مجوفوفا جابر عن والإءهقي^ الدارقهلنى 

منشبما الجنب ولا الحائض لأقرأ بلفظ مجرفوعا عمر إن م، واليهقي( 
أكثريجزم ل؛ المتع على الأدلة لضعف ونغلرا ( مجن،،lJاماسدْ ولاتحلو القرآن 
الكبيروالشرح التوضيح صاحب بالتحريم صرح وقد التحريم بالعلماء 

مايان نفيخ_ى ئهلول ند والتفامى الحيعس مده أن وحب وغيرهم 
يرولأن والأوراد والدعاء الذكر مجن ثمنرعة غير ولأنها القرآن مجن حفظته 

بدونحفظا القرآن فراءه لها يجوز أنه فنرى كرا وثوابا أجرا القرآن فراءْ 
فيحوزصروري شيء هدا فان حائضا الدرّة كون وهكدا الصحف مص 
وافالصحف ممس ولا ات الطالبعلى وتفتح ا حققنالتدريس بتقوم أن 

أعلم.



الطييةالهسائل في اأشرعيم ؛جأم  ٢٤ '

كانوإن والسائق بالمال صيدما بمم الي الط9ور أكل حكم ما •سماماّا؛ 
احمانا؟الممة نمي قد الرامي 

روىوند اللحم يخرق الذي الرصاص أو المهم بسبب ماتت إذا أكلها يجوز ؛ جه 
فإنيويم عليه الذ صلى لليي تال حانمJأنه ءديبن عن وغئرْ الخاري 

ؤإنفكله فخرق العواض برميت إذا فقال الميد ناصب بالمعراض أرص 
رسوليا قال ثعلبة أبي عن المنن وفى تاكله فلا وقيذ فإنه بعرصه أصابه 

نإما عنك تعيب وأن قوصلثء٠ عليك ردت مجا كل قالت قومي ل أفتي اُته 
ادقوالبنبالبال اه رممحا بحل عذا وعلى مهمالئ، ضر أثر فيه بحد أو يضل 

تعالاف بقول الرمجي محي اذ اسم يذكر أن عليه لكن بالهم وفتله 
إذاالحديث وفى ه علمه اذ م امواذكروا علتكم اسكن ثما ٠ؤ٠كلو١ 

أوالسمية عن غفل إن لكن فكرا الك اّم وذكرت بمهمك رمتن 
بهيمةذبح عند السمية نمي كمن الصحيح على سذور فهو نيها 
نولتفئر ل الذبح عند التسمية نميان حكم كنهر ابن فمل وفل الأنعام 

أعلم.واذ لمزه وإنه عليه اف اسم يذكر لر مما تأكلوا ؛رولأ نعال الله 
-•VUAj : الوفاة؟وتاريخ المن امم فهأ المم على لوحة وضع بجون هل

رمحولأن جابر عن وصححه الترمجذي روى فقد القتر على الكتابة نجوز لا ؛ ج0 
يبنىوأن عليها يكتب وأن القبور تحصمل أن نهى وملم عليه اس صلى اس 

أوعليه يراد أو الفر على يبي أن نهى بلغظ ائي المورواه توؤنأ وأن عليها 
مسلميذكرها ل؛ ؤإن الكتابة ونال الحاكم ورواه عليه يكتب أو يجمم 

المررعلى الكتابة تحريم فيه : الميل ق الشوكاني نال شرؤله. على فهي 
قصربح وهذا وغرها اشر على الين اسم كتابة ض الغرق عدم وخناهره 



٤٢ ١ ؤأ الطبية المالل م الشرعية الغنائي 

•النم على توضع لوحة ق أو المم صب على الكاية لكنت مراء التحريم 

داودأبر روى شد بذلك باس فلا بها بمرق المم على علامة وضع وأما 
عثمانمات لما وملم عليه اس صلى المحي أن اف عيد بن افلهللب عن وغيره 

وقالكهوا ححرا رأسه عند وصلم عليه اف صلى الني وصع مظعون ابن 
حسنإّناده الحافظ فال I أهلي من مجان مجن إليه وأدفن أخي نر بها علم أ٠ 

بنان عثمقم علم وملم عليه اذ صلى اليي، أن أنس عن ماجه ابن وروى 
فمعلى علاما جعل جواز على دليل وفيه الشرلكني نال بصخرة مجفلحون 

أعلم.والق ونحوها حجر كصب الميت 
ماالمجوده أثمر من j سمام ؤ تعال اف مول 

سوية؟أو حسية JاJيماء اصود وهل الأية هذه تمم 

أنرالراد أن إل العض فذهب عنهم اف رصي الصحابة مدح ل الأية هذه ؛ ج0 
والممفلوايهعد الصلاة كثرة على علامة فهو الج؛هة ق يفلهر الذي المعود 

لذلك أثر يرى حتى بالوجه والححارة التراب وماصرة المعري ثإ٠لالة 
ولكنالأبة من ادر المتبهو فهذا وتمله محوله بكثرة بمرق بحيث الجم، 

الحسسنبالمت، الما رت فممعترية اياء أن على رين المأكثر 
الصلاةأثار من فيه والضياء وبياضه الوجه بحن أو والتواضع والخشوع 

بالهاروجهه حسن باليل صلاته كثرت من ت لف البحض نال كما 

وّعةالملس، ؤ( ونورا الوجه ق ضياء للحتة إن اللف بعم، نال وكما 

الوجهل خللمة للميقة وأن الناس قلوب ؤا ومة الجم ؤا وقوة لرزق ال 
الماسقلوب ل وبغضا العيشة ل وضنكا الحم ل ووهنا الملم، ل وسرايا 

تعالاس أبداها إلا مريرة أحل أمر مجا قال عنه افه رصي عثمان م، وروي 



الطييةال4أسائل في الشرست اJفتاوى مم  ٢٤٢
أصلحمن عنه اذ رصي عمر ال ونلمانه وفلتات وجهه صفحات على 

ندعنهم اف رصي الصحابة أن ولاشك علانيته تهال اس أصلح سريرته 
تعالف ليهم اوأحلموا بطاعته العمل ل واجتهدوا ورسوله الذ صدنوا 

والتهفملهم وعرف أحبهم رآهم من فكل وجوههم على ذلك أثر فظهر 
م•

فمامرئ ارتفاع عند يمها ثم الدولارات يشوي الماس بمض 

يشترطولا التفرق نل المماض فيه ويشترط صرفا يعي بالنتد القد يع : ج0 
ونمدعلة الأمريكي الدولار أن علم وقد المرع أو الجس اختلف إذا التماثل 
قنص إذا ملم مجال رأس جعله فيصح وغئرها الإسلامية الدول  ijyمتداول مشهور 
نصبشرط الممي أو الفطري أو السعودي بالريال بيعه ويصح العقد بجلس 

السودانيأو اكري الجنيه أو الدعي العودي بالجثيه بيعه وكدا امحلس ق ١إ٠رصين 
أوالسورية باللهرة أو الأردني أو الكوبي ار بالدينأو المغربي الدرهم بأو الورقي 
قالتفابمض بشرط الورقية الفدية العملات هده نحو أو الماكتانية بالربية أو التركية 

أوغلائه بعد آخر بشد بممرف نم سعره يرتفع حتى به الاحتفاظ ويصح امحلس 
الجاريةالعروض مجن المائعات ل مال كرأس دينا به الماغ شراء يمح كما رخصه 

أعلم.واف 



٢٤٣غث اسية في الشرس 

الهضةاو|ا،ؤاو رقماد،خ|و 

٥م«ةااسني 

٧ممةاهخابجمبجرساض 

٩الريض؟-ب--ب----بس---ى-----ب-س-ىبىب■■ عن الخمعة يوم الخل وجوب يقط هل ١- 

١^جد؟د.„..„......ىتت....ى..................... إل به يدهب أن العاق والد يلزم هل ٢"  ١
٠١ يتم كيف العضد إل يده مقطوعة رجل ٣" 

•١ماعات؟,,................,...بببب. ٣ كل ، lilبشرب الأطباء نمحه هن بموم كتف ٤" 
١١للملأة؟ الريض يتيمم كيف ٥— 

١١أسناتها؟................................. عن للكشف للعلييب تدهليبا أن للمرأة محور هل ٦" 

١١ ..................... ٠٠٠.....الحكم؟ فإ فأحطووا جراحية عمالية إ-ماء ل الأطباء اجتهد ^١" 
١٢............... أضلية؟ لها فهل الحوقلة من يكثر بأن للمريض الزائرين بعض يوصى ٨" 
١٣الومحوء؟....................... يقض اكاملية الأجهزة j جراحية عضلية إجراء مل ٩- 

١٣الخرعية؟ الرقية محنة هى ما •١- 

٤١ ...........ّ....ُ.....ُ......ّ... اء؟. للتعمليات نحرون الذين للأطباء نصيحتكم هي ما — ١ ١

١٠^اوردjففلانمرءلالرض؟ - ١٢

١٦الحديد؟.............. بالعام التهال كتابة من الناس بعض يفعله فتإ الشرع حكم ٌا " ١٣

١٦- ١٤

١٧لعض علاج والوبى الفن عل - ١٥
١٧................. الغب؟...................... علم ق يدخل الخن؛ن ضع الأطباء معرفة هل — ١٦
١٨..... ٠٠..........................العصر؟.................٠ هدا ل الأمراض كثرة أمباب هي ما - ١٧
١٩............. ......................١ يتوضأ؟ فكيف الماء رأسه يمس ألا الهلييب امره مريفس — ١٨



الياالسالل ذ, اصصة 1لسا.ء. ج  ٢٤ا

٢٠فسمظس.سسسسسس أراد ضراذا كف العاق الرحل - ١٩

٢٠تديموا ®لا قوله:٠ من الحكمة ما — ٢٠

٢١والتض................................... التشاؤم حول اللبس ؤإزالة الأمر توصيح نرجو " ٢١
٢١بالحبس؟.........................اا..ا........... مالفوفة يده من الناس يصل أن بمح هل — ٢٢
٢٢أحكاما؟ ص وما الخبيرة ص — ٢٣

٢٢.............................. ٠٠حكمها؟...فإ الكحول من سة فيها يكون الأدؤية بعض — ٢٤

١٢٣ ٠  ٠٠.....الصلاة؟.....................٠. يمصر فهل للُلاج وطنه جارج الريص افر ٌّإذا " ٢٥

فإالنفاس مدة يوما الأوبعين طيلة الصلاة عليهن محب أنه يعتقدن النساء يعص — ٢ ٦

٢٣هوالحكماكرصفيس؟ 

٢٤الشرعي؟..................................... الحكم ي والمتحاصة الحائض بتن الفرق ما - ٢٧

٢٥البنات؟...................... إنجاب يكرهون الدين الاياء بعمى ق الثميع هورأى ما — ٢٨
٢٦ولائما؟............................................... تعرت إذا الرأة تقوله دعاء هناك هل - ٢٩

٢٦الرص؟ نيارة ل هديه. كان قف " ٣٠

٢٧.... ...................................٠٠٠٠ خاصا؟ مستوطا يفح أن يريد من توجهون ب،اذا " ٣١
٢٨الرمحى؟,................ شؤون ويرعى الأطباء ياعد الذي الممرض توجهون بعادا " ٣٢

٩٢ قريب؟ بموت فثع من يقول ماذا " ٣٣

إذاالحلوس ل فهل الصلاة ق الوقوف عن وأعجز الن ل كبيرة امرأة أنا — ٣٤

٢٩تعبت؟ 

٣٠بالإض؟ يتلمس الخن صحيحأن هل - ٣٥
٣١سلآولإزالاارأةفيمها؟ - ٣٦
٣١للمستشفى؟ الخروج للمعتدة محوز هل — ٣٧

٣٨ - U عل إنه قول: حكم U ٣٢قدير؟ يشاء

٣٢الفجر؟................................ صلاة _ubJ يكرهون الصالح اللف لكن هل - ٣٩



٢٤٥حأم اتطسة اثسياثا. د/ اثشست اثصا،ء، 

٣٣^ضويو..سسسسا.س.......ىس.س...سس •٤- 

٣٣الدلتل؟  Ujب مر الخد هذا ض - ٤ ١

٣٤.ا،نىالأمراشبيأنترامحهاانمدة - ٤٢

٣٥.............ى..ص„ العشم؟ للمرأة ؤإعطاتها ليمة الالمرأة من يويفة أحد يمكن هل — ٤٣

٣٠• ذوب؟ بعلاج شرعا ملزم الزوج هل " ٤٤
٣٥الخم؟ س الخارج ام مطر ض ٤- ه

يحدثالرجال وثمحادثن رمضان يصمن التثمى ق العاملات النساء بعضؤ — ٤٦

٣٥فن؟ توجيهكم يإ ساتل نباب 

٣٦ءاهارنه؟....ى........ب...ب...„........... تكون فيف الذي جرلج يتكرر ّخص — ٤٧

٣٧مل؟..................... فكيف دم معها رالم؛نرج الثاف الشهر ل امأْ أمقطت إذا — ٤٨
٣٧....... ٠٠٠٠...,٠٠٠اكرآن؟..ّ...سّس..م........ابتها تعلم أن النفاس مدة j للمرأة بجون محل - ٤ ٩

٣٧■ ■■رحمة؟• له فهل والأتمام الراحة أجل من المدن إحدى إل افر -رجل ■٥" 
٣٨- ٠١

٣٩. ٠٠٠٠٠٠٠. ٠٠٠توجهوثم؟ خبإذا مدلغ ٌن المشمات للمرِصى ١^٠١^٥؛^، بمص يو,اجه — ٥٣

٤• . ٠٠٠الريض؟...............ئات الطيب لولا الأس: بعض الترع حكم ما - ٥٣

•٤الأختان؟............ ■SX وليمة ؤيععل كبار، إلاوم أولادْ بمن لا الناس بمص — ٥٤

٤١•• ٠^؟•••••■••١يعتم فهل للعلاج الرياض مدية حادج ٌن ء.ال-ْ أحمر دجل " ٠٠
٤٢الأدؤية؟............................... تركيب ق الحيوانات يعفن دم استخدام عبوز هل — ٥٦
٤٢ ٠٠............ضوودؤضزس\طولها- ٠٧

٤٣تفس؟,..اا...ا.....ا............... إحياء يعتثر وهل بالدم جرعه عل الإسان يؤجر هل — ٥٨

٤٣سةلهلس؟........س...............س - ٥٩
٤٤ . الدين؟ أصول ملامة عل الخيرات استنعإل أثر ما — ٦ ٠

٥٤ الخيرات؟ بشرب ابتل لن النصوح التوبة شرومحل ما — ٦ ١ 



الطبيةا1مساص في اJشرءيق اJفتاوى جأم  ٢٤٦
———.ج—ث 

٤٥الري؟...................... الطريق إل الدمت؛ن ار متغيير ل النصوح التوبة دور ما " ٦٢
٤٦ى......ى.ب...س.س....بسس........ب. والروج؟ للمدمن والأحرة الدنيا ل العقوبة هي ما — ٦٣

٤٦صوح................................. العاصي يرس j ونع لن توجمة كلمة س عل - ٦٤
٤٧البائر؟................................. هدا يزكي فكتف شهرية بأناط صنارته بيع رجل " ٦٥
منيوكلا أن اكحة العتلة والعجوز الأعمى الن ق الكبير للرجل بجوز هل " ٦٦

٤٧محجمحهءاسماادا؟ 

٤٨الفقراء؟.... إل الخج بمتفر لا لن للحج ي؛ل.ل الذي يصدق؛الال أن يجوز هل " ٦٧
نإومحو، عل ليس انه الإحرام تكبثرة بعد أوالتفردأوتذكر الإمام إذاأحدث " ٦٨

٤٨الحكم؟ 

٤٩صحح؟.......................... حديث فيه الولادة من بعدأصؤع القيمة يل. نحد هل — ٦٩
٩٤ ادالكة؟.........,..........ق.......................... إل ء،ال لاصتقدام القينا شراء حكم ط ٧- •

لهيدفعوا أن عل مراْلن كفالة تحت يعملوا أن العإل ق»للب القرع حكم ما - ١٧ 
٤٩_؟ س ملنا ذلك مقابل 

٥• الثانية؟............... الزوجة معر الّاواة بدعوى الأ*اث تغيم الأول الزوجة طلب - ٧٢
٥٠............................ب .... ٠ ٠.......٠  ٠٠....العقرب؟..٠. بعزيمة مي يفيإ الثممع حكم ما —  ٧٣

١٥ القرآن؟.........ُ.....ا.ّ....ّ..ا........ صرر قراءة j والتآحر والقدم الانتقال بجون هل - ٧٤
٥١الحمرإ؟.ّ...ّ....ّّ...ّ....ّا..ٌ منعر حبوب واستعملت الأولاد من ءا.ذا ولدت امرأة - ٧٥

٥٢فأرجوتوجيهي القهري بلبالوّواس أنا - ٧٦
٥٣الدءوم؟...ا...ا....هه..اه..س.هه الخلن من هذا هل بعت أصابه أحدا أن شخص ظن إذا - ٧٧

٥٣مثركةه؟.ُ...يم.......ُ.ُ.ُ..ء.. من حم مؤمنة تعال؛ قوله ق الأنه معض ما - ٧٨
٤٥ ءاوه؟......ّ.ُ.يم.ّّيم.....ا.ّ.ّ.. الصلاة j يقال الذي الدعاء هو ما طفلا الين كان إذا - ٧٩

تصومفهل لها، تعود ثم يومتن تتقعير نم أيام أربعة الدورة تأتيها اء التبعض — ٠٨ 
٥٤الانقطاع؟ فرة ل وتمل 



٢٤٧ٍئي الطبية المسائل في الشرعية الفتاوى 
٥٥اء؟ نقتبمسر فهل أمشهلت ثم حملت امرأة — ٨١
٥٥ذلك؟...................................... ق المع حكم فا أشهر بمة بعد ولدت امرأة — ٨٢
تستأذنأن دون الكتب يعص أحدت حرجت أن وبعد حعية ق تعلمت امرأة — ٨٣

٥٥ .,,■٠........... أحدت؟ما عل محاسبه ا|لرأة هده فهل الخمعية أصحاب 

٥٥وحولأحتها؟••■■■■■•■■■• j أحنها زوج ًع المرأة جلوس ل الشرع حكم ما " ٨٤
٦٥ يلزمها؟..................... فإذا مات أيام ثلاثة بعد ثم مولود مرة بقشر امرأة قامت — ٨٥
٥٦مكنية؟ عإرة نحت المجد بناء حكم ْا — ٨٦

٥٧.اا......ا................. ٠ صدها؟ بشكوى نتقدم أن لنا محوز فهل الحر تمارس جدق — ٨٧
٥٧ ٠١١......٠...............................ا.ا.........• بالزمن؟ تتعلق مسألة الإنجاب مشكلة هل — ٨٨

٥٨طريق ص العقم علاج بجون ®ل " ٨٩
٥٨الحجامة؟ وبين بالدم المع بتن الفرق ما " ٩٠

٥٨شامعذك؟.؛..ا....ا....ا.ا..ب..ا.اب.. - ٩١
٥٩للوصوء؟........................ أغلها فكيف يدي به أدهن عماوا اليب ل صرف " ٩٢

٥٩استعإلخ؟.....٠.....٠؛٠........... محوز فهل بائيا الشعر عل للقفاء طي علاج يوجد " ٩٣

٦٠............... ٠٠بلغت؟............إذا الحجاب عقل؛لزمها نحلف لدبما اش المن هل - ٩٤

٦٠الصلاة؟ يقصى فهل شهر لده بنيوبة أصيب ْن ن ٩ ٥

٦٠,...٠ ٠٠..١٠٠.٠.١..٠٠فهوأهالكهماا؟..؛٠..الناس هلك ! ١٠٠٢^قال ءإذا حددثث محنى ما " ٩٦
٦١الموت؟•.......................ؤ................... يعد يزال وهل الدهب ّن رصع حكم ّْا " ٩٧

٦٢..........ا.....ااا..........ا.ا..........ا.. أو الرجل مرض ءإذا حدث؛ شرح رجو — ٩٨
٦٢عينيه؟ ق بمرض المريض يصل كتف " ٩٩

١ ٠ ٦٣بمل؟■"•■"■•■••"••■■■• فكتف الفراش بلزوم الطتب وأمره ظهرْ ل مريض رجل " ٠
١ ٦٣الصوت؟. مك؛ر حلال من يصل فهل السجد بجوار ومنزله مريض رجل " ٠١

٦٤البهائم؟ أعناق ق الأجراس رصع حكم ما " ١٠٢



الطسةاث4سائل ضأ الش>عءة الساهءأ جُام  ٢٤٨
.ن)هتتع.

٤من محلس فهل فجلس بمل وص الإمام تعب إذا ّا*ا- 

٥.......................................... يته؟ ق وحدْ يمل فهل معي. بمرض أصيب رحل — ١ • ٤ 

عمليةبجروا أن للاطاء يجوز فهل الأمحر شهرها ق وهي حامل اصأْ نومت إذا - ١ ٠ ٥ 

٥الخنتن؟ لإحراج 
٦ ٠٠٠توجهوق؟...بإدا حليسة أعمل أن ق وأرغب الشرعي يالخجاب ملتزمة فتاة أنا — ١ ٠ ٦ 

•U -■٦و•...•••••••.••.••••■■■••■■■•• ؛

٧القل.ر؟........ا..... عل للاحتجاج العاق يثأن العبارات بعفي امحتخدام حكم ما " ١٠٨
٧الير؟يم...ا....ا...هاهس....ّّ..ّ.ّ ذ له كمائد ءمْ أو لكف الأعمى استدام حكم ط - ١٠٩
٨■.■■■■■ ١ ه؟ ينفيهلوف الن.ي مثل الأجر من ل هل ؤيقول محمولا به يطاق مريص — ١١٠

٨مّ'خروج أث- يول ّلى به ٌن ينمل بمُلهّ كتف - ١١١
٩. ٠٠.وراية؟.............امراض الأشخاص لتعقيم عملية إجراء حكم ما — ١١٢

٩التأم؟.................... فبالإصابةبالإءاقةامواجاءوالإجاب - ١١١"
٠دلاثا؟٠•■•••.•- سمتطع لا وهى تغتل فكيف التسمي ق حلهرت ْن " ١١٤

٧٠'ممرسمغيرْ؟.................. 

٧١

يالوعايةالعاق طفله الأسرة رب حص إذا الحكم ما — ١١٥

العملسنقر لا الن.ى العاق نحام اكولة واجب ما — ١ ١ ٦ 

٧١المجد؟....ّ...ّ....ّ..... ّرحة ق يمل أل له فهل الكفان براه. من يتضرر رجل — ١١٧

٧١طحكمٍلفلالأاسب؟ - ١١٨
٧٢قزئا؟................سٌسس...سسسٌّ...ٌّّ...ُ يعد الرأس آخر توبة من الحلاق يفعله U هل - ١١٩

٧٢كاملا؟ المداق الرأة نتحق ض - ١٢٠

٧٢والةال.ين؟ّ...ّ............ا...يمُ.........ء..... الوجه ق الأت الشعر تحلق أن للمرأة هل - ١٢١
"١٧ب،اذانم.لمفةالإحاع؟ - ١٢٢

"١٧........................... ٠٠٠يقول؟..فإذا الصلاة أناء التلاوة سجدة من الاط، رفع إذا - ١٢١"
٧٣،....... ٠٠.الملة؟من المخرجة الشركيان أمور ق بجهله ان الإنيعذ.ر هل — ١٢٤



٢٤٩؛ ٦٦الطبية المسائل في الشرعية الفتاوى 
قتصل فهل رحم غسيل عملية لإجراء أيام خمسة لمدة المستشفى ق امرأة نوعت " ١٢٥

٧٤لا؟ أم الدة هذه 
٧٤ماًلةفيالرصاعة - ١٢٦

٧٥نحوها؟.. يلزمنا فإذا بذيثا كلاما وسمعنا الوقت تعرف لا أصحت امرأة لدينا — ١٢٧

٧٦الربمن.................................................. ضل — ١٢٨

٧٧.................. عليهم؟ راصية غير وهي وماتت أمهم يعصون الذين الأولاد حكم " ١٢٩
٧٨الأحر؟.... له يضاعف الدسة الواجبات أداء ق صعوبة من الريض يعانيه ما هل —

٧٩لأهمةالإحرام؟.....اب.............................................. - ١م١١

٧٩....................... ٠٠.................٠ والخرح؟ الحّارة عل السح ل الرسب يشترط هل — ١٣٢

ومطاليتهالحتي •ع التحدث من ارصى عل يرمحون الدين يفعله ما حكم ٌا ~  ١٣٣

٨٠بالخروج؟ 
٨٠مطالئا؟ عورة ا،لرأة صوت هل — ١٣٤
٨١سرصى؟.........،.......ي....ابا....ب...... زهور باقات ^ — ١٣٥

ثماكوخن ص أتلع ان الرض من ملع كنت إن نفى وبض ببي -  ١٣٦
٨٢ذك؟ كفارة ما أدخن رجعت 

٨٣العاق؟,.....................................ب.....ب....بلإ.... ابمهم لفقة الوالدين أحد - ١٣٧
٨٣هلللأءسحضاةالطفلاسر؟ - ١٣٨

٨٣غر رجل ادلمين محبور حفر يتول أن محوز هل - ١٣٩

٨٤...........................ي.....ب..ببب..، حديا؟ العاقة المرأة بعلاج رجل يقوم بحووأن هل — ١٤٠
٨٤ماديا؟. يعوض فهل مستديمة بإعامحة العامل أصيب إذا — ١ ٤ ١

٨٤,......،................ب......ب..........ب محددة؟ لدة الإنجاب لومحف ماع اصتمال حكم ما — ١٤٢

٨٥هدا؟...... حكم ما الرعاية دور ق واجلرصى ااعادين أبناءهم يضمون الأباء بعض — ١  ٤٣
٨٥الرواج؟ فل للروجثن العلي الفحص إجراء حكم ما - ١ ٤ ٤



اسايراسئالش>سذ،النتا.ء،ه

٨٦طالباتإ؟ نحام العلمة هوواجب ها — ١٤٥

٨٧الصلاة؟.......... مثل ديتهم أمور الصم الطلاب لتعلم الصور استخدام حكم ْا — ١٤٦
٨٧ءمالئا؟...........ّلإ..ا................ الخلف الرحل عن الخحجب الماء عل نحب هل - ١٤٧
٨٨الولادة؟............................................. أناء و ترق اش للمرأ؛ قفل ورد هل - ١٤٨

٨٨الأصحاء؟...ا.هه....سس......ّ........ س ءمْ مثل التكالم بجمح ش الأهم هل - ١٤٩
٨٩الملام؟...... ق المانحة ثراءة ■sX شمته محرك أن الأبكم الشخص عل محب هل - ١٥٠
٨٩بصثوا؟.ا..اا...ا.................. سه،يعا القاصي يكون أن ء لقفا ا تول شروحل ْن هل — ١٥١
'٩.....................ٌّ...ه.. ٠٠٠القبلة؟...................تحرى ي الأعمى اجتهاد كمية ص ما - ١٥٢

"١٥١ - U ٩اسل؟.....ّ.................ه...س..ّّّ.ّ........................ا... عميان ق الثرع رأي•
٩١والاحتإعية؟١..................................................... المحة الزواج فوائد هي ما — ١  ٥٤

٩٢ومت j زوجته اش س كفارة ماهي - ١٥٥
"١٩صيامه؟ يفّل. فهل الصائم اميتقاء إذا — ١٥٦

"١٩............ ٠٠٠....٠٠٠.......٠٠.... ٠٠واحا.ة؟........رقيتهم هل والنملة والحية العقرب كغة — ١  ٥٧

٩٤الصيام؟ يمل- بالدم المع هل — ١٥٨

أقاربهأط يوكل فهل الفهلرة إحراج موعد حان ونل المتثني ق منوم رحل - ١ ٥ ٩
٩٥بإحراجها؟ 

عنهايضل فهل صت مر عها شهر كل من البيض أيام تصوم أن ندرت امرأة - ١ ٦ ٠
٩٥الصيام؟ 

٩٦...٠.................ّ... ٠٠٠حلفلمها؟.......ء............حاملة وهي تْلوف أن للمرأة بجون هل — ١٦١
٩٦ءاوه؟..يم.اا.اهها.سههس.هههههه فاذا الحج أعال إك،ال يطع ظم عرفة يوم أصيب رحل - ١٦٢

٩٧هلضةاتكلب-سقضالوصوء؟ - ١٦٣■

٩٧عقيم؟.................................... زوجها أن تت إذا الطلاق -طلب أن للمرأة هل - ١٦٤
٩٨الممرضات؟ عل الرحمة( كلمة)ملائكة إطلاق حكم — ١٦٥



٢٥١يث؛ب اثطيية المسائل هي اكرع٠Lت الساوى 

٩٨واسر؟ الأضاء مهض ما — ١٦٦

٩٩الصدقت• مرصاكم ءداووا حدينات شرح " ١٦٧

٠١ ٠ الرزقء؟.,..................... أعشار تسعة فيها التجارة ءأن ت صحح حديث هذا هل — ١  ٦٨
جوارّإل راثقل تقول؛ بجونان *ل - ١٦٩

يلزمهافإذا مات قل. وحدته أصحت فنإ نامت ثم حلملها ترصع كانت امرأة — ١ ٧ ٠ 
ا'اثرئا؟ 

أ-ابماْ والأشجاراكرة بجونشاالختل عل - ١٧١
٢•١الإّلأب؟.„سسب..س.سس.س.....سس.....بب القرمة ق والحزن الهم عوعلاج ما - ١٧٢

١٠٤ئسأدابزارةالرضى؟ - ١٧٢■

١٠٥بالل.م؟ قرمه عل ان الإنيزجر ،،ل - ١٧٤

١٠٦الم؟ حكمماسضرال- ١٧٥

١٠٦ذوجق؟......س.سسبسسب من أكثر لدبمم الرافوون الخلفاء كان عل - ١٧٦
١٠٧أصلهم؟............................... فكيف مكرات سهم ولكن ارحاس صل؛ اريد — ١٧٧
١٠٨افر؟ العن تضل. والخمع الأهماد ،ل -  ١٧٨
١١٩• •■■■■■..■■•.■•■ ■■■■٠■•حي؟ ومحو ورثته عل كلها أمواله م يقأن لم للعبجون *ل - ١٧٩
١٠٩نفعله؟........................ أن لنا يبني منة يخئثر الراشدون الخلفاء فعله ما كل محل — ١٨٠
١١٠...ا..ا.هه..هه...ه. ...المات'ة؟..أقطع هل الجد ل أمحل وأنا بيِ دم مني حرج إذا — ١٨١
١١١الحاجة؟.................................ٌّ............. وصلاة الاستخارة صلاة بن الفرق  ١٠— ١٨٢

لهتعال افه بتي ركعة عثرة اثتي الضحى صل •من الحدثت ءّنا صحة ما - ١  ٨١٢

١١١نمزافيالح.ةمنذب•؟ 

١١ ٢ يوله لن وائما الول بجون عل -  ١٨٤

١١٣................................................... أكله؟ يجوز الحيوانات من البحر ل ما كل هل — ١٨٥
١١٣لالصلأةضهمش؟س......... اجداركربالحام اسلامحكمإحضار - ١٨٦



اسميهةاثمسالل فى اكرهية الصاوي حب  ٢٥٦
—ت

قالحكم خإ الدرّة إل الذهاب تريد عندما الفجر صلاة تودي معلمة امحرأة ١  ٨٧
١١٤ذلك؟ 

١١٤شيئامن نعرف كاأن نهل اللمة الأ-رة >، الإ-لأم حائل - ١٨٨
١١٦أدوار؟........,........................... لها اش اجد المل والرجال اكاء محلأة حكم - ١٨٩

١١٦السلبزكاة؟ الذهب هل - ١٩•

١١٧هلالزودوالمن_تقطعانالخلأة؟.................................................... -  ١٩١

١١٧الوء؟ جالا، من ابماءْ الأب محس تمف - ١٩٢
١١٨رأةضرآخر؟.................................................................. - ١٩٢"

١١٩كفارة؟,....,.,...,... عل فهل همثربه الأمراض بٌص الخمرعلاج أن طبيب ادعى — ١٩٤
١١٩••■•••■■■•••■■•■■■■■■••■■••■■■■عمء؟ إل حجته محول فهل عرفة يوم بمرض أصيب رجل - ١ ٩ ٥

١٢٠بعقيقته؟ مرمن غلام كل معي ما " ١٩٦

١٢١واليمرة؟،..... الخج ل والتقصير الحلق عنه يسقط فهل شعر رأسه ل ليس رجل ~ ١  ٩٧
ونتوبعد لسكنه ذهب ثم ومشقة تعب أصابه ثم أشواط أربعة طاف رجل ~ ١  ٩٨

١٢١

منفأناب الإسلام حجة نج ل! وهو نفه عل فخثي شديد مرخى أصابه رجل " ١٩٩
١٢٢عثه؟,............................ى. الفريضة سقطت فهل اطه شفاه ٥^٠١ بعد تم عنه نج 

٢٠ ١٢٢ئره؟,.................................................. والدل ألئمزالإحرامباكاب - ٠

١٢٣وض}4شم\مُ................................... واس -نةفيحقالرجال الكحل هل - ٢٠١

١٢٣}ؤت^........................................................ دفن يقالأناء الذي الدعاء هو ما - ٢٠٢

١٢٤أحره..،إلحء؟...... صيقالس:»صلأممنا الدعاء معش ما - ٢٠٣
١٢٤للمرضى(؟ نغسالها فنحن يلبسها كان افه. رسول جبة رهده تولهم* مٌيى ما — ٢٠٤

١٢٦بالصلاة؟.............. تفعل فكيف أكثر أو يوما الطلق ألر سها بمنمر الماء بعض — ٢٠٥
١٢٦حكمءلأج.نأسبمرضالرصوالهاق؟ - ٢٠٦
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١٢٧• تغيّ من يض الأءس *ل 
١ ٢٧يكتفي هل مريص وص جناية عليه كانت من 

١٢٨............ .........ب الصلالإن؟,....ت بين الحمع له نحون الإسهال بمرض ألصاب هل 

١٢٨.............. . ٠٠.............. ............... الذهب؟. امتعإل ل اللم للرجل يرخُس ٌنى 

٠١٢٩ .............. .............. ...... ٠ الخالة؟ هذه ق الصلاتين بين بجهع أن لتجيب بجور مل 
١٢'٠ ................. معه؟,...................... أتعامل فكيف للانحراف، أحواق يدعو والدي 

١٣١............... ........ ..... ٠ ....... . ٠٠................٠ عقيم؟ انتهاء عند اللم غير تكريم حكم 

١٣١.  ٠٠٠............................ؤ............... العادة؟ وعليها الفتاة عل النكاح عقد نحون هل 

١٣٣وتكفيه؟ >يقةغلاب 

١٣٣بجتها؟............................. الزواج بمرم وفتاة شاب يئن الدم قل أن صمح *ل 
٠١٣٤  ٠٠..........٠  ٠٠٠٠........... ٠٠..................٠٠..الوضوء؟ إعادة بجب فهل شء بتوبة أصت 

١٣٤الثلاث؟..ّ..ٌّ.....ّ..هّس............................ الطلقات س محب وهل عوالخلع .ا 

١٣٥لموْه؟...ه..ه.ه....ء............ّ.ّ...................... يا سا اللام ي مى لكن عل 

U الوسواس علاج هو j ١٣٦والصلاة؟.ا..ا.ا....ء....................................... الْلهارة

١٣٧..................ُ...... .الت؟ّ.ّ..ه....ء..ء...................ّإل ثواب يمل القرآن قراءة مل 

١٣٧ص•؟....... •ؤوتاكم •انرءواعل >دثت مامض 

١٣٨........... ٠٠............الحتمر؟................عنل. ومحضر يثهل. من عل الواجب محو  ١١٠

محندون وهو يعالحانه طفل معها كان إذا بايرصة نحلو أن للطيب نحون هل 

١٣٨المميز؟ 

١٣٩الإّلأم؟..ه..ه...ءه....ء..............ّ......................... عن ممما سر الزكاة تارك هل 

١٣٩اف•؟........................................... ثاء إن علك بأس لا »طهور كلمة: ض .ا 

١٤•............................ ٠٠٠الخالة؟.............هذْ ل ص إل اي أذهب أن نحون هل 
١٤١للمرأْ؟ انملور من النؤع هذا يكر، هل 



انمكيةالمساص في الشرعية الفتاوى حأم  ٢٥١

١■ ■ ٠ حينثذ؟ طهارتم حكم فا السيلين عثر من البول متهم بجّج الرصى بعض  ٢٢٩
٢الطهارة؟.......................................... إزالة عن عجز لن الصلاة امحر حكم مجا " ٢٣٠
يملأن بجون وهل يبممبه، -^، ٧١التراب ل ييضتوفرها اش الثروط. هي عا " ٢٣١

٢منصلاة؟ السالمباليممأم 

٣،•؟........... liLستطسوا أن أزواجكن امرن عنيات الد اٌّي عاتثة نول ٌعنى ما " ٢٣٢
٣هلديناوهودواسدىوس؟ - ٢٣٣

٤أذن ق والإقائ الأذان نة المن هل - ٢٣٤

٤............. مراتأوه؟هل-سحقالأبأوالرلأن - ٢٣٥
٥ّ..سس...ّ............................ ووقها؟.ه،.. رتماما عدد وكم الأوابتن؟ صلاة هي •ا - ٢٣٦
٥لا؟ أم الْاتم يفطر الدم نحلل مل - ٢٣٧
٦والصلاة؟........ّ....ّه. انمرم يلزمه هل التخريق مرحلة ن الق ير رجل - ٢٣٨

علهل؛}ز الأنف ص أد الاّود أو الناّور مثل ابم من الخارج الدم - ٢٣٩
٦الصيام؟ 

٧الحاجة؟.................................. كاء الوهاب،لكان يتهليع لا من يتطهر كيف - ٢٤'

٧ ٠٠٠٠_؟.المادات أداء لقريبه هل النقاهة متنمى ق الحركة سطتع لا •ريض - ٢٤١
٠تمم؟..فهل حنابة وتداصايته جص رجك عل كان من - ٢ ٤ ٢  ٨، ٠٠..٠٠..٠٠............٠٠...٠

٨أصا.اا؟.........................ّّ رض رثان مار ل إذاأفطرت الرأة عل .ا،نابجب - ٢٤٣

٢٤٤ - U ٩الأذان؟...............ّ...............ء.......ء.....ء.... بمع لا الوي الأهم صام حكم
٩.......... الإعلام؟ ثعائر يتعلم ي3لالب فهل التثّفى ق وهوعريص أطم رجل — ٢٤٥
•٥اكاض؟ سم العلاج يجوز هل - ٢٤٦

•٥.......................... .......٠٨...عليه؟.......م.م.ّ..فاذا وانمرة الحج نوى من مرض إذا - ٢٤٧
٥١.ّ....ّّ.............................. ٠٠٠...عليه؟ فإذا دم محمرة أو بحح الحرم من ِج إذا - ٢٤٨
٥٢ ٠٠٠٠.٠٠٠...٠٠٠...........٠٠٠....................٠٠الإٌ..لأمية؟..الشريعة ق الغضب علاج هو ما — ٢٤٩



٢٥٥يثث؛ الطيية ائل اثمفي الشرعية الفتاوى 

٥٠

٥١

٥٢

٥٣

٥٤

٥٥

٥٦

٥٧

٥٨

٥٩

٦٢

٦٣

٦٤

٦٥

٦٦

٦٧

٦٨

١٥٣احي؟................................. المآحد ل عليه صل لن الغاب صلاة تثينآ هل 
١٥٤وضرئ؟...................................................... الصلاة ق الوسواس هوعلاج عا 

U الأقوال أصح هي j ١٥٥أبماء مالأ
١٥٦... ................٠ . وعلا؟ حل اممه إل الا■ءوة نجاه ماله ق الال صاحب واجب هو 4ّا 

١٥٧وردفيفضلالأتنفار؟ ماذا 

١٥٨الخن شرور من وذريته سه الملم بمص كتف 
٦١ ٠ ........................................ء............ . للحمل؟ مانعا تتخدم أن للمرأْ يجوز هل 

١٦١هلكانأحالٍنالأنياءءمحا؟ 

١٦١اdهمرمuم؟...................................................... طهيال>بمنيافل 

١٦٢المرصة من الزواج 

١٦٣بممس؟ خلف الصلاة حكم 

أنلها مجوز فهل ثدييا ألقمته إذا إلا الصاح عتد يسكت ولا مريض  ١٠^]امرأة 
١ ٦٣مل؟ وهي ترمحعه 

١٦٤.....ّه....ّ.................ّ....ٌّ....ٌّّ....ّّ.. ;الاس؟ يمل أن له يجوز المشكل الخش هل 

١٦٥مات من م مل 

إثمص فبمل الجد إل محا يدهب سلم غيد سائق ولدي دجل أنا 
١٦٥لكفر؟ وهو السجل لدحوله 

١٦٦.................................................... النسا؟ عرق يمرصر أصيب من علاج هو ما 
١^١٦ ...... الحزنء؟ يحض وتذهب الريص ^١٥ نحم التليتة ،إن ت الحديث هدا معنى ما 

١٦١^.................... ...........................١ زعفران؟ فيها قهوة تشرب أن للحاده بجون هل 

صلاةل الأول الصف ل يكون أن ويرغب باستمرار وبول رح منه بجرج رحل 
١٦٨محهوه؟. ماذا الحمعة 

١٦٨حائز؟ هدا فهل دورهم ل دور كل موظفو بمل افتشميات بعض ل — ٢٦٩



الطييةالسائل قي الشرعية اسارى  ٢٥٦

١٦٩فانته؟. التي الصلوات بمل أن عليه فهل أو يرم لدم بابج عقله زال من " ٢٧٠
١٧٠,.ب...............د. الوضوء؟يقض هل للمرأة ااط؛ب مى — ٢٧١

١٧٠..ّّّّ.......ّ..ّيما......ُ.... محلاته؟ حكم فا العورة مكشوف وم بمل *و-قض دجل - ٢٧٢

١٧١الخاص؟ صلاة س مفي هذا فهل الشول صعوبة سب طويلا الخام ذ ص - ٢٧٣■
يعقىأو الحكم _ مل بالخلي عله حكم وقد السجن ل وم مريض رحل - ٢٧٤

١٧١لمرضه؟ محه 

١٧٢سالراءيفياوت - ٢٧٥

١٧٣حكمطفالأضاءسنماني؟ - ٢٧٦

حكموها صحح؟ سا فهل الأمراض لعض مفيد الحمم حليب إن )،؛ ١٥— ٢٧٧
١٧٤شربه؟ 

y١٧٥؛^؟ لها فهل ٧ حية عن نمع - ٢٧٨

١٧٥توجيهكم؟.... فا المملن من أحدا أوذي أن أخشى ولكن صحية قواني له الثوم — ٢٧٩
١٧٦....■٠.........٠.............. ...........اء؟ التأمراض ل يتخمص أن للرجل بجون ه-ل - ٢٨٠

١٧٧وية؟ تربوية فوائد الصيام ذ هل - ٢٨١

٢٨٢ -y،u _ ...١٧٧سمةمسااكرب،؟.......ا.ا.هسه..ه.س..س.هسس.هه.س

١٧٩....................................... انمي؟ ض اش رضي ءلأس من انمالحة الروا هل - ٢٨٣

أنلها مح ياش الزينة ص وما زوجها؟ عنها توق الش الأرملة عدة كم — ٢٨٤
١٨٠ستخدمها؟. 

١٨١الأ<.اواا؟............................... من فرارك الجن.وم من رفر الحديث؛ مدا معنى ما — ٢٨٥
١٨٢أنءمجلالوق؟..ُ..ء................................ا..ء..ا.اءء.ا...... انمدة - ٢٨٦
١٨٣................... ؟ L^J،P•تحج ٌفواشهرفكٍفح بمد إلا زوجها بوفاة تحلم ب امرأة — ٢٨٧
١٨٣الغزال(؟.................... انمقر، الثعالب، حائز)الغراب، الحيوانات س أكل هل - ٢٨٨
١٨٤ا.......ا.............. عقيم؟ زوجتي إن حيث، عنا.نا ونرمحه محلفلأ نمنى أن لما بحوز هل — ٢٨٩



٢٥٧.مأُك الطيية السائل هى اوسرست الفتاوى 
ععءص.

مريضلكنه حي إنان إل متت إنسان من الأعضاء نقل ق الثممع رأي ما " ٢٩٠
١٨٤الأعضاء؟ هدم من يستمد ومرق 

١٨٥................................ المرام؟ تفطر منرؤع عل لكانمن الزكاة ينع عبوز محل — ٢٩١

١٨٦يلزمنتي؟ فإذا مرضت لكني العمرة نويت — ٢٩٢

١٨٦..ص.سص...ى.ى. القيام؟عن لعجزْ جالس الوذنوم أذان حكم - ٢٩٣
١٨٦مها؟........................ نحرج التي الرطوبات حكم المرأة تعرف ؤف — ٢٩٤
١٨٧ماساوةفيزيارةالقابر؟ - ٢٩٥

١٨٨موته؟ يعل. أبتاتها . أحلتغسل أن للمرأة بجون محل — ٢٩٦

١٨٨امم؟سس.ىىس...س,..س.. القرآن ذ \1ذضو1 الثاو المح ر  ١٠- ٢٩٧
وهل'وم بعد ئ يعق فهل ى يعق ول! ولائه من ئهر بعد توق طفل - ٢٩٨

١٨٩بااثلأفاص؟ ئعلقة العمقة 

١٩•س،؟.ص.ىس.....ى.ىس..„ يكون وباذا الة من الأطفال نمالن، هل - ٢٩٩

٣٠ ١٩١بناه؟..ا......؛........اا...ب............. الذي و.ُن التقوى عل أٌس اللي المجد هو ٌا — ٠

١٩٢.................................. الصلاة؟ أحل من يعمل فكيف دم أمنانه من ؛نرج رجل ٣" ٠ ١
١٩٢ضوسسآئارالم؟....ىاس....ا..س.س....س. عالج كف 

r-T - ١٩٣همواأ؟....ِ.ِس....سس.............س الحريق رأبمم •إذا صحح: حدث هذا هل
r-i  ١٩٣والعالم؟ التقوى بتن الرابط ما

١٩٤..................................... فو١مم؟ فا وهل الحناء نفل ق ة المن ثيء ورد هل ٣- • ٥

١ ٩٥ينفع وهل ذُزم ماء خماتص هي ما ٣- • ٦

r-v  ١٩٦... الأول؟.......س.ه........ّّ.سّ.س....سٌه.ّه...هسّ.ٌ...أمها لزوج تكشف، أن للت عبرن هل
 r-\ ١٩٦والخوف؟....................ّ..س،.ّ...ٌّ...ّ........... الكوف صلاة ل الركة تدرك بم

مكبراتعبر ينادتهم من ممحوا حال ل الصلاة قي للأطباء بجون هل " ٣٠٩
١٩٧الموت؟ 



الطييةاسائل فى الشرست اممتاوى جث  ٢٥٨
١٩٨صحته؟................................................... عل حوئا المريض عل الكذب حكم - ٣١٠
١٩٨غاى؟...ِسساسس..ى.ب.,...س.ساسا....س. اش الملموات المرض يودي كف - ٣١١

التعاونحدود مر فإ المان ال_عثر من تثني المل معنا سلون زملاء لنا — ٣١٢

١٩٩مُءمونقالثرع؟ 

١٩٩الومحرء؟ ينقض الكل غيل عل - ٣١٣

٢٠عند يعمل فكف جروح دأُه ل رجل - ٣١٤ ٠
حكموما ا،كاين من حك من يحمل نكف الصلاة أثناء ل مجد إمام توق ٣- ١ ْ

٢٠صلامم؟  ٠

٢٠١^بناممير..سسا..ِ  ٣٧١ضر،زينتفع - ٣١٦
٢٠١يصغ؟ فكيف الإحرام، رُلأبس ملابه يلوث أن وبمى الول بملي *ويض — ٣١٧
٢٠٢^ث؟ ق اض سل القمري ما - ٣١٨

٢٠٢أومف؟........,..س.ىا.س..سسسس الملم ديأالرحل مثل لمة المالمرأة دية مل - ٣١٩
٢٠٣المتعلقت الأحكام ر وئ المتحاضة ص من - ٣٢٠
٢٠٤باتفاق المحرمات الرضعات ماص - ٣٢١

٢٠٥............................................. الوضوء؟ ينقض بنجامة الميتلة الملأس تعيتر هل — ٣٢٢

٢٠٥الرض؟ ب ناح الذي - ٣٢٣

٢٠٨صإلالإ,لأم؟.سى.سس.سسس.,..,اِِس.سبا. ك؛ف،نلءوا - ٣٢٤

٢٠٩............................................. يعفنااأرخنايريقة تربة افه م ءبت حديث شرح — ٣٢٥

٢١•والي؟ والودي المدى س الطهارة ذ ،■؟"ا- 
٢١١إجراءءماوث؟.سساا...س....ا..سس.  JUق الحمعة الأطاءصلاة يمل كيف - ٣٢٧

٢١١المرضى؟......... اكاء عل القرآن قارئ بما يتحل أن يبني التي الموابمل ص ما - ٣٢٨
سعةفيه فإن الهندي العود -أذا ءعليكم معناءت وما الحا.يث هذ.ا صّحة درحة ما — ٩٣٢ 

٢١٢الخنب،•؟ ذات منها أثمية 



٢٥٩الطبية المسائل في الشرعية الفتاوى 

٢١٣الحمره قبل ركعات أرع ^١٠ ١١>دثت معنى — ٣٣٠
٢١٣التاج؟ صلاة عم ما - ٣٣١

٢١٤اعممعونمطم)اس(؟ - ٣٣٢

٢١٥تحتأندامالأُهاتاا؟.ب.ا....ىس.اس....ص.بب.ابس.ا.  '٠حديث: Uصحة - ٣٣٣
اكويوا الأكر« الجهاد إل الأصغر الجهاد من اارح،ذا حديث: صحة ما - ٣٣٤

٢١٥بالجهادالأم؟ 

٢١٦الثاءرالالم؟ محوايط - ٣٣٥

٣٣٦ - U ٢١٧م؟س.ِبِ..س..ِ.ا.س.....س..س..س..ب عن يردامحاب الدي الرحل حكم

٢ ١٧.ب.ب. ب؟بجون لا وش المحق بح يجوز ض - ٣٣٧

٢١٨أكلها؟............س.سس..س.سببسب. الحرم الخوانات وفراء جلود اسمال حكم - ٣٣٨
٢١٨الطي؟ الإهمال بمب بالإيدز أصت امرأة - ٣٣٩

٢١٩و>0لقما؟........ّءء...اّّ..........ّ..لإ.....ّّ......ه..ق....ما...هه..هسهه... بوكالأحة حكم - ٣٤•
٢٢'.اسهاهه..ه.... ........ ٠٠٠.......م.مقعد؟. ئخص نل من الصلاة ق الناص إمامة حكم ما — ٣٤١

٢٢٠حلقية(؟،..،،....... )عيوب عياره: الناس قول حكم ْا — ٣٤٢

٣٤٣ - U ٢٢١القيام؟......................................ا.......ا....هسٌ.قّ..... عن العاجز ملأة هنة ص

٢٢١.ّ...ّ.........ّّ.............. ٠٠٠ءالة؟؟.اا..اه....بما الدخول قل لملقت اش الرأة >، هل - ٣٤٤
٢٢١الرقاعة - ٣٤٥

٢٢٢الأر؟.ء......ّ.............س....ه.ه.......ّ....ُ..... سذلأنسما- ٣٤٦

٢٢٢للمجد؟ التابع اب -احم حكم - ٣٤٧
٢٢٢لم(؟ م)ا قول: حكم ما - ٣٤٨

٢٢٣الوضوء؟................ّ....ه..هه..ه...ّ..... محي ضل فاذا أنف يحل إذا س يزلّ رحل - ٣٤٩

٢٢٣■■■ إبطه؟••• من محرج كره رائحة لوجو؛• الخإ-عة صلاة من الرجل هل؛عن-ر - ٣٥٠

٢٢٤ّ يفعل؟ فإذا الومحاوص وممر الكلام بتهلع لا مريض - ٣٥١



الطسةالمساثل ذ، الس>ست الصا4ءأ ح؛ب  ٢٦٠

٢٢٤•••ى..••••• .••قطجمأ؟ ونحرم صلتهم نحب الذين الأرحام أولو مم من - ٣٥٢
٢٢٠و\ثم؟.........سىسسب الوضوء الجعبتن مها بجون التي الحالات م ما - ٣٥٣
٢٢٦سسرةمس.س.س...س..س.ب,اس..سس ماراي - ٣٥٤

٢٢٧إمام خلف انملأة حكم - ٣٥٥

٢٢٨داخل الحسن صلاة إقامأ حكم - ٣٥٦

٢٢٨.....سس.سس.بس.ب صلأنه؟حكم فا حرير ب زب وعف صل رجل - ٣٥٧

٢٢٩حرير؟ اشبجنفها الفرش حكم - ٣٥٨

٢٢٩- ٣٥٩

٢٢٩صالح؟ مدائن ونيارة موتر حكم - ٣٦٠
بالعبادةمهنالبون الثكل، والخنص اليد وشلؤع والأصم اللسان شلؤع مل — ٣٦١

٦٣'كالأصحاء؟ 

٣٦٢ - U ٢٣•اتكريم؟سبسز...,...س.سس...ى...س...... القرآن حفظ عل الهبة الأسباب ص
٢٣١اشازئ؟......ءء............................... محو3 وهل القيد؛ الجلأت j الخور حكم - ٣٦٣

٢٣٢الأحياء؟...................ٌ.ّ.....ّ.ّ..............ّ تحن بما ومحون يثعرون الأ،رات هل - ٣٦٤

٣٦٥ - U ٢٣٣.ء.ءا...يمه..ّ الزائد؟................................الإصبع أو الزانية الأئان حلع حكم
٢٣٤سب١رومحنمددرطامحالعدل،أملا؟....................... - ٣٦٦
٢٣٤ّ...ّّ.............................. د؛نباكور؟..هه.هه..ه..هه.ه.أمام Aلنحوزاكلأة - ٣٦٧
٢٣٤اسر؟ الصي أذان حكم - ٣٦٨
٢٣٥حكمميامسحرجتاشء؟ - ٣٦٩

٢٣٥.رمحوزاّقاطالحمل؟ - ٣٧•

u٢٣٦عالنj٣اررمان؟ حكم - ٣٧١

٢٣٦زكاة؟ الرأة وصدق هل - ٣٧٢

٢٣٧صرين،؟..................... مكبر بواصعلة مرصى أثخاص عدة عل القراءة نحون هل — ٣٧٣



ؤأماثطيية ايائل هي اثشرعية الصاوي 

٣٧سيبرم؟ ، UIأدخل الزى الرص صيام حكم - ٣٧٤
٣٨س؟ عل الذي أم يدأبالأيرث عل - ٣٧٥
٣٩القرأن قراءة اء أوالفالحاتض للمرأة بجون *ل - ٣٧٦

٣٧٧ - L. ٤بمدق؟ىِِ.سِسس..س..ب..سس...س بالنال تصاد اش الطٍور أكل حكر•
٤٠......................... ٠ الوفاة؟ وتارخ الميت امم فيها الفر عل لوحة وضع بجون هل — ٣٧٨

٣٧٩ - U ّياهم الأية: ضد( j ؟............................ء.اء... أنر س وجومهم)٤١الجود
٤٢الخكم؟......... فإ عرعا، »ارتفاع عند يييعها ثم الدولارات يشري الناس بمص — ٣٨٠

٤٣مرسال>ث>ءاوا 




