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محمحئ
محمد،نبينا واثرسلبمن، الأنيياء أشرف على والسلام والصملأة العالين، رب لله الحمد 

بعد:أما أجمعين، وصحبه آله وعلى 

بنعيدالله الوالد الشيخ سماحة وفاة بعد ١لحيرية جبرين ابن مؤ؛سسة ءان فحيث 
علىورقه من وحصعلت العلمي، تراثه نشر مهمة حملت الله رحمه الجبرين عبدالرحمن 

•وغرها كتب من تراثه لنشر الحصمرى الحق 

علىعملت حيث الله؛ رحمه الشيخ وفاة مند ذلك حْلوات.ؤت بعدة الؤسمية قامت وفد 
الشعخكبه ما وحمع وئمريأّ^، ومٍوعدها وفهر،سها ووح^شاه^ وااترىه الميولاه األهاد حمع 

الورقيةالنتجات من عدد ق - لإحراجها وذلك وفتاوى؛ ورسائل كتب من أملاه أو يده بضد 
وعيرها.والميوتية والإلكترونية 

منعدد على الوسسة احتيار وض الله رحمه الشيخ كتب بعحس بئشر للتعجيل حطوة ؤؤ 
اختياروكان وعيرهم، الله رحمه الشيخ تلاميد من اليلم طلاب بعص عليها عمل التي الكتب 
الجملة.—ق متقثا فيه العمل وكون الكتاب، أهمية وهما؛ لسيبين؛ الكتب هده 

اثزو.جيةوالسكلأت للخلافات الشرعية رالحلول كتاب الكتب هده من وكان 
أنفتدعوالله أبولوزا؛ حسين بن رعلي الشيخ سابما وطبعه به اعتنى والدي ، والأسرية( 

جهد،من بدل ما على خيرا ؤيجهميه يثيبه 

رحمهالشيخ لرسالة واكمالأ القارئ، نفع ه رغبة طباعته إعادة مقت سعى إذ والوسسة 
فيه.سعى ومن ومحققه ،، ^١٥العلم هدا أحر بمضر أن مقت وأملا الشرعي، العلم نشر الله-هت 

الجزاءحير يجزى وأن الكريم، لوجهه خالصا الهمل هدا يجعل أن تعالى الله نسأل 
مجيب.سميع إنه جناته، ضسح لسكنهم وأن الله، رحمهم ومثالخه الؤلف المعخ سماحة 



f



مماثقرثت الخلوو 

الق}؟ئ6ل،

شرورمن ياف ونعوذ وسنغفره، نسه، وننحمده، ف، الحمد إن 
هادىفلا يفلل ومن له، مقل فلا اف يهده من أعمالنا، وسنان نا، أنف

عبدهمحمدا أن وأنهي له، شرياكا لا وحده اف إلا إله لا أن هي وأنله، 
ورسوله.

بمنمون وأنتم إلأ نموس ولا نماته حى الله ائقوا آمحرا الذين أيها ا يؤ 
[١٠٢]آلعمران: 

أعمالكمنكم يملح )Tv( ^^١ فولا وقولوا الله ائقوا الذيزآمنوا أيها ا يؤ 
هعظيما محورا فاز محقي ورمولن الله يفع ومن دنوبكم لكم ويغفر 

[٧١، ٧٠]الأحزاب: 

زوجهامئها وخلق واحدة مس من حلمكم الذي ربكم ائموا الغاس أيها ا يؤ 
كانالله إن والأرحام به ساءلون الذي الله وائمرا ونساء كشرا رجالا منهما وبثأ 

١[.علكمرماه]اس: 

;بعد أما 

روميه، محمد هدي الهدى وأحسن اس، كتاب الحديث، أصدق فإن 
فيضلالة وكل ضلالة، بدعة وكل بدعة محدثة وكل محدثاتها، الأمور 
الار.



اثصءالءسا,م
—-م 

;وبعد 

فالقرآنه، رسوله افوستة كتاب اشيع في والرشاد والتوفيق الخير فإن 
ورحمةومدى للناس بصانر هذا ؤ I تعالى نال كما للعباد والرحمة الهدى فيه 

[.٢٠]الحاثية: ه يوفون لقوم 

الأحكام.عن فيه أجمل لما اذومفره لكتاب مينة ه الرسول وستة 
فيكثيرة آيات وردت ففد المسالمة، هوالأسرة الإسلام به اهتم مما وإن 
جاءتتم عشاكلها، وتعالج صلبها وتقيم الأسرة تطم دجل عز اف كتاب 

حيره الرسول سيرة وكاس وأوصحته، الأمر فاممن الطهرة النيوية الستة 
بحقوقها.والقيام عليها والمحافظة وتعليمها الأسرة رعاية حن على مثال 

ومنوالانهيار التمكيك من الأسرة صيانة على الإسلام حرص لقد 
المبادئوأرسى والأحلاق الأداب من متض سياج وأحاطها والشتات، الشقاق 

الزوجينعلى تنغص التي ات والخلأفالمشكلات ا عنتهندرا الى القويمة 
شانهمن ما كل الإسلام مح كما بينهما، والسكينة بالمودة وتذهب سعادتهما 

أهدافها.تحقيق عن الأسرة أويعيق أفرادها بين يفرق أن 

منهايتكون التي الأول اللبة لأنها بالغا اهتمانا بالأسرة الإسلام اهتم لقد 
لمة.المالأجيال تخرج التي الإيمانية المدرسة وهي المجتمع، صرح 

ريهالأموالمشكلأت ات الخلافأن هذا عمرنا في الملاحظ من وإن 
منيعهد نحولم على وصررها أشكالها وتعددت منتشرة أصبحت والزوجية 

والأسرالأزواج الوجود؛؛ن والز|ع وانتشارها، القس كثرة يسبب فبل، ذي 
نكدفي تعيش دائما البيوت يجعل فإنه الشؤع مموجب ويعالج ينته لم إذا 



هاثسرمتة الحلول 
I

.والانحراف والضياع يالشرد الأولاد يهدد وذلك مستمر، واضطراب 

تتملوحدوها الغراء وتشريعاته الإسلام يواعد إلى السلمون ر"؛ع ولو 
.والاضطراب الإنارة وعوامل الخلاف نوانع معالخة ني والفعاليت يالوانعية 

بمجرديتحققان لا أوالمجتمع الأسرة غلماق في سواء عادة والالأمن إن 
النفوسبتهذيب بل والنار؛ الحديد بقوة يتوافران ولا والإرهاب البطش 
بهاوالعمل الإسلام بثراتع اك والامتمالمفاهيم وتصحيح الأخلاق ونهلهير 

المجتمعفي الأمن أمحباب توفرت ذلك توفر ؤإذا الحياة، مجالات حميع في 
.الاستقرار دعائم للأسرة وتهيات 

الحاكمودور العالم في القضاء ملفات إحماتيات إلى رجعت لو إنك 
بقضايايتمل ما منها نحصي وأخذت الأحرى، الأمن وجهات والشرطة 

التيوالخلأفات المنكلات معفلم أن وجدت الزوجية، الحياة ومشاكل الأسرة 
الإسلامأحكام عن البعد مصدرها إنما الأزواج وب؛ن الأسر تحدث؛؛ن 

علىتا'تي لا التي القاصرة القوانين بتالك والأخذ الأسرة، نملماق في وتشريعاته 
.٢ لهار الناجع العلاج تضع ولا جذورها مجن المشكلات 

تعممالتي والخلأفات المشكلات من الأسرة سلامة على مني وحرصا 
المشكلاتمن عدد عن ارة عجهي والتي المائة، هذه أجمع أن رأيت ا به

العلامةشيخا فضيلة على تعرض كانت التي والزوجية الأمرية والحلأفات 
ورعاه،الك حففله الحجرين الرحمن عبد بن الذ مل / الشيح القدوة الإمام 

حلا'يرام بما علميها يجيب فضلته فكان التقاعد، نل الإفتاء دار في مكتبه في 

سر.يتصرف النونان صالح للشخ/ النشوز، كتاب انظر ( ١ ) 



صةوس> ١ يحيد١، ا بءم 
 ٠^٠—

•سرعي همنظور من للمثكلة ناجعا وعلاجا 

للوصولالوصرع هذا ني كب ما إلى يضاف ومهم إسهام،تواضع ومي 
.اذ ثاء إن والآ-محرة الدنا ني العداء عيش نمش مشاكل بلا أسرة إلى 

الهمةالقاط بعض أضع فإنني وحلولها المشكلات فىعرض افوء ونل 
نحدثالى والخلأظت المشكلات س كض من لسالموا الناس بها لوالتزم الش 

;القاط منهدْ أسرهم. وفى سهم 
وحذوهيخافه ما وبض بينه العبد يجعل بأن وخوفه؛ تعالى اف تقوى - ١ 
معاشرتهافيحسن عنده أمانة المرأه أن وليعلم أهله اسفى فيتقى محنه، تقيه وقاية 

دترمحتها•ومعاملتها 

يحرفهاكثيرة وخيمة آثارا للمعاصي فإن والمعاصي؛ الذنوب عن العد - ٢ 
حلبالعمة فان والعمة وإياك .. ر.قال وفد الرشيد، العاقل الرجل 
.اف،را، مخهل 

وتورثوالتوفيق، الرزق وتحجب العلم، تحجب والذنوب فالعاصي 
ّالوخيمة الأتار س ذللث، وغير الذلة، 

التيوهى ١^^١ متاع محير هي المالحة الرأة فإن الزوجة؛ احتتار حن - ٣ 
منهي الماية والرأة إسلامية' تربية الأولاد يتريية وتهتم زوجها ■تحفظ 

الدنيا.لى عادة ال

إلافزوجوه،وخالقه دينه ترضون س أتاكم فإذا اختيارالزوج؛ حن - ٤ 

جزء.نؤءاوثلماذ،رواْس)0/ئ\(وقم)-لأ0\\(اوالطرانىفىالكسر،:١( 
(.٧١١برنم)•الزوائد سبمع الهضي؛ي وصعقه 



٠ا1ق،ءتة اس4ل، 
— ••٥

.كير وفاد الأرض في فتة تكن تفعلوا 

انةوالأمبالصدق يتحلى الذي الح المالزوج لابنته الأب فليختر 
.اذ ويخاف العبادات على والحافغلة 

كنالدوام عوامل من المحلوبة إلى النم فإن اخهلوبة، إلى  jJiJi- ه 
فانهاليها أانفلر ه: نال فقد الزوجض؛ بين والأًلمئان والأنس والاضفرار 

.، ١١٠بثكمايولم أن أحرى 
رأحقنال.: فشل العقد، كناية صد الشروط وضع في والخدر الدفة - ٦ 

المشكلاتمن الكثير فإن ، الفروجأ(رأآ، به استحلكم ما به توفوا أن الشروط 
كتابةعند ه نفعلى فرصها التي الشروط لبعضن الزوج إخلال بب نحدث 
عندااتسرع وعدم والهدوء التروي من فلابد بها، الوفاء يستطع ولم العقد 
والحقل.الرأي أهل واستشارة الاستخارة ذلك وقبل الشروط وضع 

الست.ص اللهووالمعاصي آلات ٧-إزالة 

المن وخامة بيته، إلى الزوج إدخاله يرضى لا من الزوجة إدخال عدم - ٨ 
•وخلقه ديته يرض 

ماذكثترّا زوجها؛ لأهل الزوجة واحترام زوجته، لأمل الزوج احترام - ٩ 
الأحر.أهل منهما واحد كل احترام عدم ثب بالمشاكل نحدث 

اكرمذيس صحح في الألباني وصححه رنم)هه*ا(، الكاح كتاب الترمذي، ورام )١( 
(.٨٦٨برتم)
ماجهابن من صحٍح في الأياني ُصححه كتاباوكاحرفم)هآمل(، ماجه، ابن وكذا 

يرنم)ااها(.
رتم)اآآيآ(.الكاح( الهرعدعقدة في رالثررط باب الشروط، كتاب البخاري، ورام )٢( 



الشرمتةاسوو ؛ ٠١
•ره'

جعلهاكثيرنلما الرجل، يد في القوامة تعالى اف فقدجعل -القوامة؛ ١ ٠ 
المشاكلدإت شيء كل في وتتحكم وتنهى فتأمر المرأة؛ يد في الرجال من 

ذلك.سبب الروج؛ن يئن والخلأفات 

والأتارب،الأهل أوعند الأصحاب عند سواء الأسرارالزوجية؛ نثر - ١ ١ 
ا.ل الني. بذلك أحبر كما أشرالتاس وهومن المحرمات أشغ من وهذا 

عر٠نالأزواجيخل الكثير آاا.اككرأوالإماففىاكفة؛فإن 
مننحتاجه ما لها يوفر أو الملابس من تحتاجه ما لها يشتري فلا الفقة في زوجته 
حدإلى ينفق العض إن فالعكس وعلى ونحوذلك، والشرب الأكل 

الشياطين.إخوان والبدرون صوايعل، وبدون الإسراف 

كنولوم ؤ تعالى; قال الأهل؛ مع التلْلف وعدم والرعونة الغلفلة - ١ ٣ 
الك»إن ه: وفال [، ١  ٥٩عمران: ]آل حولك س لأنمضوا القنب عليفل فظا 

انمفءرآ،.على يعطي لا U الرفق على ويعطي الرفق يحب رفيق 
عنويتغاصى يحتمل أن الزوج فعلى العشرات؛ وشع -تلساترلأت ١ ٤ 

يكثرلا وأن أوامْ بعض تنمد في وتاطوها حقوقه، يعفى في زوجته تقصم 
•حمرا اء يالنفاستوصوا اال^اسسه، من 

الوهدم والترتيب، رالنظانة الظهر حن من الجيت؛ فرون تدبير حمس - ١ ٠ 
ومنفراغه، أوقات في أحيانا الزوج اعدها بأن يمتع ولا المرأة، مهمة أنها شك 

ذلك.وغير الناسب الوقت في اللعام ؤإعداد الأولاد، بتربية الاهتمام التدبير حسن 

يغضيالرجل القامة يوم منزلة اف عند أسرالماس من أإن الخيري: سمد أبي لخديث )١( 
(.١٢٣^ر^مرالنكاح كتاب ملم، رواء مرها٠ ينثر نم إليه وتمضي امرأته إلى 

)٨٧(.رنم والاداب، ١^^^ محاب رواْمالم، )٢( 







١٣ ٠٠٠القءصة اسءو 
.م.ت

المإإه1،القنيؤ ونيللإرض11، 

اكلي6اللمح6 غبؤث الك؛0 غبم؛ 

فيماوأوصح الأحكام ومن الشراغ شيع الذي العلام اللك لله الحمد 
للأنام،مصالحة فيه ما كل وشريعته دينه وصمن والحرام الحلال وين شرعه، 
الوحده انذ إلا إله لا أن وأشهد الإنعام. جزيل على وأشكره محانه أحمده 
عبدهمحمدا أن وأشهد والأصنام، الأوثان مشاركة عن تعالى له، ثريك 

علىلم ومصل اللهم الحرام، اس بيت وحج وصام صلى ْن أقفل ورسوله 
ال\كرام.البررة وصحبه وآله محمد 

بعد.أما 

اليوملؤ ت تعالي اس قال فقد والتمام الكمال غاية في ودينه اس ثريعة فإن 
ضورسمالإنلأمديأا4

عليهأنزل لما والإيضاح بالبيان محمدا. نبيه تعالى اذ أمر وقد ، ٣[ ]المائدة; 
[.٤٤]الحل:ه إلهم ئرل ما للناس محن الدكر إلك وأنرلتا ؤ ت تعالى فقال 

الأمثلةوصرب يه تعالى اف أمر0 ما لأمته وشرح الأمر هذا ه امتثل ولقد 
النامحرإوعرف اس أمر وظهر واستبان الحق اتضح حتى بقسه الأعمال وياسر 

ولاعليه، الأمة دل إلا حير فلا عليهم، يشكل ما يبق ولم ربهم يعبدون كيف 
منه.حذرها إلا شر 

طائروما توفي أته وذكروا عنهم الق رصي صحابته بذلك له سهد وقد 





ماثض4 اس4ل 
،V. —

الحقورد ظلمه في التمادي عن وردعه ؛ J_lيد على والأحد المعتدي ورد 
•الناس يعص على يثب قد ما وبيان تحقه مإلى 

السمة،والأدلة الشرعية القواعد على المشاكل حل في الاعتماد إن ثم 
القضاةنصب إلى احتج وند والبلاد، للعباد مصالحة كل تتضمن إنها حث 
ونهلواوتعلموا ونهموا فرأوا ثمن والمعرفة الكفاءة ومعهم الأهلية فيهم الذين 

بهم،المعترف العلماء استنبطه ما وعرفوا ، الني. ومنة الذ كتاب مع؛ن مجن 
الخلافاتحميع تحل إليهم مالترافع والأحكام، القضايا س مق لن جرى ومجا 

بالحق،ويقولون الشريف بالشرع يحكمون حيث المجتمع هذا في تحري التي 
متراضنالخصمان فينصرف محاباة، ولا ميل ولا حيف معهم يكون ولا 

والإخاءالودة وتحل والعداوة، اء غضوالبالإحن تزول وبذلك بالحكم 
البرعلى متعاونان واحدة يدا لمون المويصبح الكلمة وتحتمع والتراصي، 

يعملون.ويه بالحق يقولون والتقوى 

الذيالنزلع س الزوج؛ن بض يحصل ما والخلأفات المشاكل حملة س ؤإن 
وتشتتالحقوق وصباع والهللاق الفراق إلى ؤيودي والتهاحر التقاطع يسبب 

دنيويةأمورا مثثه يكون وقد الأزمنة، هذ0 يكثرة يجري مما دللش! ونحو الأمر، 
.ذلك، تحو أو ضرورية ليت، طلتات أو لازمة غير شروطا أو تافهة 

الزوجيةوالمشاكل يالخلافات تتعلق أمثلة الإخوان بعض جمع وقد 
أغلبهاإن حينا الرفت، في لي ظهر حسبما عليها أجبتا وقد ، والأمرية 
لعدمالقديمة المراجع في حلها عن البحث، ص أممكن ولم ، وواقعيه متشابهة 
.وغ ما حسبا بأكثرها التمرح 



اثرثتالطول 
•ن•——

الناكلمن كشر تنحل أن رجاء ونثرها طبعها التلاميد بعض رغب وند 
معالطيبة والعشرة الصحبة وستفمم الأحوال وتملح والحية الأحوة وتعود 

القضاةمن الأخوة ولعل المشاكل لتلك النمور وقلة والقصور بالنقص اعتراني 
واقعمن عرفوْ ما يخالف وحطا حلل من فيها ما عر سهوا أن والحكام 
وحواتاإيضاحا يكون ما بعضهم فيكتب كثيراC إليهم ترفع التي القضايا 
وتزولالأحوال تصلمح حش والأقارب والأصهار الأمر ؛؛ن يسرلما صحيحا 

.والبغضاء العداوة 

وسلم.وصحبه وأله محمد عر الق وصر السبيل سواء إر الهادي والله 
التبئيقالوصل عي>أ؛ بد لك اي 

صأو ءآ 



موأونم>ط>صُحم'مملو'دام
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القرضةاس>ل حث 
حي•■•م 

يتماؤلؤولقنه لوتغ!ض  ٠٢
انمثكلت:

أنهرغم - زوجي مع ومشكلتي اخمد- ولك أولاد- ولي متزوجة امرأة أنا 
كغير'اناصحته وقد انحدرات، يتعاطى أنه إلا - كثيرا ويحزمحي العاملة طيب 
.^١ ٠٢الك جزاكم ؟ أصنع فماذا نصحي، يسمع لم لكنه 

امحل:

التيوالأضرار الأفات عن ؤإحبارْ وتفريعه، رتوييخه نمحه من لأيد 
وإلحاقالعقول ف نهايتها وأن سئة، عاقبتها وأن المخدرات، هدم عن تشأ 

أنوييان انمة، ايالبهائم من حالة أقل هم الذين Jالمجاjان علميها الميمين 
واستطاع( عزيمته ونويت ه، تفعلى اف أعانه لن يسير مهل عنها الإقلاع 
فبعدتنقضي، ثم ساعة هي وإنما السيئة، ودواعيها النفس دواغ على التغلب 

ولو، إليها الدافر أثرها يذهب والثبات والتحمل الصبر 0ع نحوهما أو يومين 
فالذونحوذلك، أوتعنا وحدرا أعصاب وانهيار ضعما الأمر أول في لاقى 
.المتر على يعينه 

وطبعاشرعا الحرم الفعل هذا على واستمر التعاطي على عادى إذا أما 
فيالحق ولها يعاقب، أن رجاء يامره نرفع أن فلملمراة المراق، طلب من فلابد 
مماوذلك التدبير، وعدم العقل فقد نهايته إن حيث النكاح؛ فح طالب 

أعلم.واف أولادها، ويفر الضرر يلحقها 
؛إي٠ ؛لإ- 



■٠اثثت اس4ا,
م' ع

م.زواتغهسااى

انمثس:

الإسراف،درجة إ)ى فوصل حده عن زاد كرمه لكن كرم، رجل زوجي 
رغمكسهاا، سوى الدنيا من ان الإنيأخذ ألأ فال: ذلك فى نافشته فاذا 
أتعاملوكيف السدير؟ هذا في الخق له فهل بالإيجار، بجت في كن نأنما 

؟المح معه ينفع لم حث معه، 

العل:

شيءغجر لي ايمحترم للم—ال اد ؤإففه مفإنه العمل، هذا يجوز لا 
والإنسانتعب. بعد إلا يحمل ولا أحد، لكل يحمل لا فالمال صرورى؛ 

رنواتولا ؤ تعالى: لقوله الإسراف؛ عن ويتعد الشقة في يقصد أن علميه 
الخبديرعن تعالى اذ نهى وقد [، ٣١]الأعراف:ب لا إي 

سديراتدر ولا ؤ تعالى؛ فقال مروري، ليس فيما المال إحراج هر الذي 
الاس ق[، ٢٧،  ٢٦]الإسراء: الئياط؛زه إخوان كانوا المجيرين إن )أأ( 

لحاجتهماله يحفظ والإنان الشياؤلن، إحوان والمبذرون المرفن، يحب 
بكفنهإلا يروح لا كان ولو بحده، من عياله وحاجة سكنه تامين على ويحرص 

الشقانوسائر والمركبا والملبى والمشرب الطعم في الإفساد عن فهومنهي 
الموفق.واس الحاجة، ندر عن الزانية 

هإب ءه 



|ثئرءتةاسوو  ٢٢
•\ه—-

 Iاكصزلإ تهبجل أبغ وج، ن
انمشكلة:

ليتكيل - الك سامحها - أبى وزوجة أبى، زوجة صد أعيس يتجمة فتاة أنا 
أنهوالغكلة بالية، أبى عد وتتظ١هم كشرة، مشاكل لي وتصل التهم 

خاف،لأي يزوجني أن أبي على تضغط موف بأنها وتهددني يصدقها، 
.خير'االك جزاكم أرشدونى أصنع؟ فكيف 

العل:

الناس،بعض على اس لطه بالذي والامتحان الابتلاء حملة من هذا 

أننعليك والتحمل؛ اكبر على وثواب كبير أحر فيه يكون ذلك ولعل 
معوءليلئا انتقام، ذو عزيز الذ فان وعقوبته، الذ عذاب وتخوفيها تنصّحيها 

بالحسنة،يثة الوتدفعي أذاها، وتتحاشي وصحتها، عشرتها نمي أن ذلك 
فأحنيخطأها، وتعرف شها إلى ترجع أن رجاء الخلق؛ بحن وتخالقيها 

وعليكولوحانت، لها وانصحى ولوفعلعت، وصليها أساءت، ولو إليها 
،الذ بعذاب وتذكيرها وتوبيخها بنصحها الأخوات بحضن توصى أن أيقنا 

القيامة.يوم ظلمات الظلم وأن والفللم، الكذب عقوبة من ونحذريها 
إليهتعتذري أن عليك معه، انفردت إذا واليك مجع فانعالي وهكذا 

وخدمتهالوالد بر على الهرصى ذلك مع وعليك مفملة، الحال له وتشرحي 
الظالمص وحذريه إليه، والإحسان خدمته س ممكن ما بكل فقومي وطاعته، 

الكذب.وتصديق الظن، وسوء 



٢٣ ٠٠٠٠اس4واضعتم 
•ص•ت

أنثىأو ذكر من الوالد وأقارب أثاربك بأحد تتوسطي أن يحن وهكذا 
نيولعل ، الفلن سوء وعن ، الكذب تصديق عن وينمحه الحال له يشرح ممن 

وأنهتعالى باق الغلن إحسان وعلك ، العذاب من به أنت ما يخفف ما ذلك، 
ال3لاءةبأنولغ إليه وتقربي ، والعبادة الدعاء فأكثري ، ا ير عر بعد سيجعل 

الرحال،وقهر ، الأعداء وشماتة الأخلاق وسوء والغم، الهم من والأستعاذة 
.دعاه من يجيب، وانك ، البلاء وجهد 



اسول؛ ٢٠٢٠ ٤
•ح؛،••——

اؤلرؤإه؟فملء ، يطغ لإ ولؤإؤ . ٥ 
انمثكلة:

يتربأن أحثي أنمي رغم الجن؟ من أطرده فهل يملي، لا ولدى 
علي؟تشيرون فيماذا لوطردته، أخرى محاذير ذلك على 

اا*ل:

الكراترب ث فى كونوعه المخوفة؛ والمحاذير الماد عاليه حنت إذا 

،تطردْ فلا ونحوذلك واللواط الزنا فواحش أوفي المخدرات، أوتعاطي 
لضعف—،مرع إليه الماد فإن العشرين؛ دون الشباب ريعان في كان إذا سما 

الأحهلار.فهمه وعدم المغريات، إلى واندفاعه إدراكه، 

أولادكممروا ٠ لموله.: الصلاة؛ على تضربه أن هذا، وعلى 
إلىأمرْ فارفع يمل لم ؤإذا ، نمشرا عليها واضربومم لسع، بالصلاة 

بجنيعافبوه الثانية المرة في نم التعهد، علميه ؤيأحذوا ليحضروء الهيثة مركز 
الشباببه يتمل أن على والحرص يمحه من موالاة وعلميه ، ذللث، ونحو 

إبعادهعلميلمثج كما ال، الفعن ويردوه علميه يؤثروا أن إلى أقرب فهم المتمم، 
•أعلم والذ • امتقامته رجاء المنحرف، الشباب من والقمة السوء اء حلمعن 

بإصادحناحمدوالحاكم ورواء داود، لأبي واللفظ ، الحديث، أمل عن اعت جحرجه ( ١ت 
.( ٢٤٧رنم)ؤإرراءالغلل (، ٥٠٩رقم)داود، أبي س صحح انظرت بنحوء. 



ادسعنةالءار4اأ

ص• ت

وهمهأ،سينأة ؤاو ا",ايتغ 

انمشلكة:

الزواجويعد فل، ص شفا »دذءامسرجللمأمفس تزوجت 
الطلاق،ت طلستؤ وعندها ومحرمة، يشة مملوكيان ذو أنه اكتشمتؤ 

فهليمول.، أعءل١ني.هكذا الذي كله المهر يأخذ أن بعد إلا يوافق لا ولكه 
لا؟أم كاملا الهر يسترد أن حقه من 

الخل:

فبله،من حاء الطلاق في السبب كان إذا المهر من شيء أحد له يحل لا 
فلاكظاَرا وآتتمي'اص زوًج تىنكان انن'ال ونز >ؤوإن تعار: لقوله 

أنمىوقد سة وكف ساو( 
كانفإذا ، [ ٢ ١ ، ٢ ٠ اء: ]المه عليظا نيتاها هنكم وأحدن بعض إن بنضكز 

كانؤإن معه، البقاء صعب غفرتا، حقودا، ثرسا، الأخلاق، ّسئ الزوج 
والمالبواليسب، باب باللسانه فيهللق ظن إذا يحقق الاتهام كثير الظن متئ 

أوأوحجر أوبعصا بها، فيقرب يده أوبمد صوته ويرغ والكذب والميت 
ثحتحممسكا بخيلا كان إذا وكذا معه، والعيش صحته الثقة فمن - صلاح 
بقاءالصعب فمن وثروته، غناه مع الفقة قليل الخل، ثديي والقلب، القس 
•انمشة ض والضثق والحهد والعري الحؤع من تعاني وص معه زوجته 

،مواقيتها عن يؤخرها أو الصلاة يترك ؛ لربه *هماصتا الزوج كان إن وأبمنا 



اسوواوثرثتج•؛  ٢٦

الدخانأويشرب والنكرات، المسكرات أويتعاطى الخماعة، عن أويتخلف 
اللهووالطربآلات على هر الأويطتل حوله، من ونتنه فه برائحة ويؤذى 

الفاتنةوالصور الخليعة الأفلام إلى الشاشات في والفر الأغاني، وسماع 
اصي،العارتكاب إلى وتدفع القلوب في الشر تزؤع التي الهابعلة والماظر 

•معه العيس يصعب فانه - المحرمة السلوكيات من ذلك ونحر 

أوالشرسة والمعاملات ينة الالكلمات بعض علميه تجلى أن وعليك 
إلىالأمر رفع إذا حض والأصحاب، الخيران من العدول بعض علمتها تشهدى 
زوجنه،عن بالتخلي ؤيدينه الدعوى سرر ما القرائن من هناك كان القاصي 

•أعلم واف ديانته، وقلة أحلافه لسوء الهر من لشيء استحقاقه وعدم 

هأيء!مح ء!د 



٠٢٧ اسءواثءت4 
.م.—

 ٧ I ه6ضتن وقؤ؛ تحيسغ، نوتنؤ

،وتقويمها أحلافها إصلاح من يشس وفد ، كشر'ا زوجته تعميه رجل 
.خيرا الك وجزاكم ؟ معها يفعل فماذا 

امحل:

منويحيرها والخالغة العصية إثم من ويخرفها نصحها يكرر أن عليه 
عنعجز فان امكها، وصلحت، اسممامن، فإن وعقوبته، تعالى اس غضإ 

هانفعلى حنن، التي فهي هللاقها، فله والتحمل الصبر يستطع ولم ذللئ، 
طلبهافمتى زوجها؛ تطع أن الزوجة على فالواجب زوجها، وعمت 
ومتىعاليها، غضبان وهو بات إذا تمبح حتى اللأتكة لعنتها فائت، للفراش 
وغضه،اذ مخل سبجإ وذللث، لزوجها عاصية فهي إذنه بدون حرجت 

تستحقعاصية فهي لأمرْ والخالفة وجهه في والموس الشرم أظهرت ومتى 
العقوبة.

فيامحة موالوالزلات، الهفوات عن التغاضي الزوج عر أن كما 
لنضلع، من خالمت، الرأة ءإن الني.: نال فقد منها، بمحمل الذي النقص 

وانعوج، وبها بها استمتعت بها استمتعت فإن ؤلريفة، عر للث تستقيم 
فمن، الحديث، في أوكما ،  ٢١ ١٠طلاقها رما وككسرتها، تقيمها ذمت، 

رنمالثاني، الجزء الناري، للإمام المضر اياع ثرح القدير مض انفلر؛ صحيح؛ 
(٢١١١.)



اسولاوشرعتةخلج  ٢٨
•ناِ؛،"'—

ممحاله تمم تأن فقل صغيرة ولو مخالفة كل على وعاب التئويم في ندد 
أعلم.واس امرأة، 

كتابالترمذي، س صحح ، طلاقهاI |ومها جملة دون محو، اممذى وكدارواه 
الكاحروم)\<؛ا،(.



٠٠٠|ث؛ذم اسءو 
ع

إؤإنغاأئو6 تمأ نوتنؤ ٠ ٨

منوالديها لزيارة يضاه دون زوجها بجت من خرجت امرأة في أفتونا 
معميةيعتبر ذكرناه ما بحجة خرجت إذا فهل إلح؛ • • وفاة حالة أو مرض 

الشرعية؟الخيري عن وخروجا لزوجها 

الخل:

ولاحقنهر، أوكل أسرع والديهاكل زيارة نب يبل لها، يجوز 
أوماتأبويها أحد مرض إذا عاصية تعتبر ولا متعها، ني الضرورة مع للزوج 

وهجروالقطيعة للعقوبة تعرض متعها فإن أوللتعزية، للعيادة فخرحت 
ؤوبالوالدننتعال: نول ل الزوج حق مل حقهم اف ذكر الدين الأئارب 

،[ ٣٦]اكساء: ه يالجب والصاحب ؤ ت نوله إل ب •• • القرش وبذي !حسانا 
حقوجعل القربى، ذوى حق ثم تعار، اف حق بعد الوانمين حق فدكر 

التقدم،على يدل واكمديم الثامن، هوالحق الزوج وهو بالخنبا الصاحب 
لهاجاز حضورها يستدعي صرر أو مرض لأيها وحمل زوجها منعها فمتى 

ونحرصالزوج رصي تلتمس أن عليها ذللت، ومع الزوج، إذن بدون الخروج 
•والأقارب الزوج بين( وعداوة ثنان أو فراق يحصل لا حتى إقناعه على 

ه- ءه 



اونرهتةاسوو م
"ص.

هرههاذ1، وبمللقنغ يسيقر نوتغ ■ ٩ 
انمثكارقٍ

؟طلاقه يقع فهل مرة، مائة طلقني مكر فإذا الخمر؛ يمعاطى زوجي 

العل:

إذاالخد وعليه محرم، منه الفعل هازا فإل منه، الانفصال بطلب ننصحك 
الالأزمنة هذه نى الأربعين إن حبث حلدة؛ ثمانين مجلد الحمر، ب حو 

إذاالفتل يستحق إنه ثم الكرات، يتعاطى من لكثرة الناس لارندلع كفي 
سربإن ثم فاجالدوه، الخمر شرب س ، ; النبي. ول لقمنه، تكرر 

ووهذافلوْءرا، الرابعة شرب إن ثم ذ١جاادوه، شرب إن ثم ، فاجلدوْ 
.متواتر صحح حديث 

سكرْمحي يرمن لا إنه ثم تبح، بكلام وتلفظ هدى نكر من فإن وأيما 
.منه التخلص فاطلى أويحرنه يقتله أر يجلده أو حوله من يضرب أن 

ولأنهله؛ عموية السكران من الطلاق يوقعون العلماء أكنر فإن وأبما 
،التصرف وسوء العقل زوال من عاله يترتب ما يعلم وهو الخمر شرب يتعمد 
أرادات فمالوا السكر، حال فعله على يسكر من عاتبوا الص-حابة فإن وأيقنا 

للحافظالزوائد مجمع انظرت الصحيح، رجال الطريق هدا ورجال ، خمذ\ من الطراني رواْ )١، 
(.)٦٣الحر حو ش جاء ما باب (، ٢٧)والديات الحدود كتاب اثادص، الجلد الهيثمي، 

صحيحة.وجوم عدة من السن أهل رواه وكدا 





اوء1ءواضءمم٠  ٣٢
 •<><٠•—

امحًلأبمغ6س*ا-يلول
انمقس:

أحدالأن يتقدم ولم كرت، حتى ابنته عن الخطاب يرد كان رجل 
وهلالشكلة، هذه من امحرج هو ما ويمول: لذلك، متالم وهو لخفتها، 

أتم؟علي 
الخل:

عنها؛الأكفاء الخطاب ورد ابنته تزويج تأحير ني إثما عاليه أن شاك لا 
ودبمهخالقه ترضون من أتاكم ءاذا ت بقوله. الوعيد ذك في ورد حث 

عنالرمذى ءريض«أا،رواْ وفساد الأرض في فتنة تكن تفعلوا إلا فروجوْ، 
وتأخرالأوان فات فد وحيث وحسنه، الزني حام أبي وعن ميرة، أبي 

فيويريهم الخير، أهل عر يعرصها أن عليه أن فأرى كرت أن بعد الخطاب 
حرمانهامن أور ذك فإن أوزوجتان، زوجة معه أحدهم ولوكان زواجها 
إر<ساوأس.وبقالها 

ء؛ي٠ ه 

صحح,الألباني»ي رمحه ، ١( •  ٩٧)رنم النكاح كتاب الترمذي، روا، حن؛ 
١(.•  ٢٢ييالمال—لةالصحيحةيرثم)وورد الترمذيرذم)أا"م(ا 

.( ١ ٦ • )١ رقم ماجه ابن س صحح وكذافي 



٣٣م اثست اسها,
.م—

امحالصؤيهبغ هئ يسه اؤ.تغ . ١ ١ 
انمثلكن:

منيمرق زوجى أن ومشكلتى ويمان، أولاد ولى متزوجة امرأة أنا 
مرةذات بالموم هرت  llajولقد أهلي، لي افتراه والذي بي الخاص الذهب 
وبماذاالأسرة، على حفاظا أسكت أم أصارحه فهل ذلك، يفعل ورأيته 

نمي؟تمحو 

امحل:

أوانتريته إذا حصرصا ونحوه الخلي من يخصك بما نحتفظي أن يفضل 
،فقده عند الاستياء له فأظهري شيئا منه زوجك اختلس فإذا أهلك، اشتراه 

أوعنه ينحت أن وأوصيه أومحرق، منه صلخ ما على والتحسر التبرم وأظهري 
الذهب.من صلع ما بدل يعوصك 

حفاظامحرقته من شن على لوكنتا أخدم هوالذي بأنه تمارحيه أن وأرى 
لحاجةمينا منه أخذ إذا ريه تعذ وأن الأسرة، وبقاء المجتمع مصلحة على 

أويقدربملكه تما شيء بع إلى معها يفهلر شديدة فاقة به تنزل فقد عارضة، 
أعلم.والذ حض، بعد ولو يه يؤسر أن بعد يرده أن ولحله منزله، في عليه 

هإي ءه 



اس4واثثتج  ٣٤
تم

١٢ .5j 4^إلنومحئشأئ؛ ظغ يوم النوجة البمك ؛

انمثكلق:

سممن،من أكشر زواجنا يدم ولم لي، فرسة فتاة من متزوج شاب أنا 
الأحوالرجعت نم أهلها، من عائلية وساومات مشكلات -حديت حيث 

افرزقنا الأيام تلل؛، مرور ومع كانت، كما عادت نم فترة، يرام ما على 
أملهامن وبعض والدها رضي لامترجاعها رجوعي وعند غائب، وأنا بمولود 

وهذاتغيرت، فا والخكمة التصرف بتمام أعهدها كت التي زوجتي ورجلت 
تطرفيمجع رشدها إلى تشوب لكي منة من أكثر وتركنها أهلها bثير عن ناع 

تركهاالأفضل من أرى الأن وأنا ايجابية، نتيجة نحمل ولم محاولات نملة 
المكاحعقد سى طلب طلاقها ورقة ال بارمحأقوم أن حاولت وعندما نهاسا، 

أفعل؟فماذا جيرة في الأن وأنا سممن، مند ففد وقد رممجا يجل لم وهو 
اثعل:

أهليكممن وسائط وإدخال والأ-جتماع المالح محاولة بتكرار ننمحك 
ذلك،من ماح فلا منحتما المراق ورأيت يثت متى ولكن بينكما، للملح 

منك،طلصت قد ابنتهم أن أخبرهم يل النكاح عقد وثيقة إلى يك حاجة ولا 
المحكمةلا-ى العللاق تكتب أن والأفضل أرادوا، من يزوجوها أن ولهم 

فإنفقدت التي العقل- ورقة قاما الطلاق، صك لهم وترسل الشرعية 
وأحضرزوجية إثبات بهللب لديك القريبة الحكمة إلى فتقدم إليها اضطررت 

الموفق.والق الزوجية، بإثبات صك على نحمل لللث، بدلك شهودا 
هه أو- 



جالشءتغ اس4ا,
ع

هستقلء^- LIJنوقغ إؤلأر بجل  ٠١٣
اسكلق:

أكشفلا أنمي علما بما، في معنا وانمس بالزواج زوجي أخو يرغب 
الحاصلوللضيق تزرج وبالفعل أبدا• أداه ولا معه أجلس ولا أمامه وجهي 

بينالتفرقة من نوعا بيتي في بالاستقلال مطالبتي تعشر هل الخالة، هذه في 
لكلالاستقلال أن يرى زوجي أن علنا لا؟ أم حرام هذا وهل الأخوين، 

الخمع؟في ترغب فهي معا تمش وهي زوجي أم أما أفضل، يجن في مهما 
امحل:

أولىفالاجتماع حلوة وعدم كامل نحجب هناك كان إن الخالة هده في 
لوكانتكما أولى، فالأفتراق كيلك يكن لم فان الزوحن، أم لرصي التماسا 
البستفى أويخلوبها زوجها، أحي أمام فتتكثش اهل تتالزوجتين إحدى 

أويتابعها بحيث أحيه زوجة على مأمون غير الزوجين أحد أو وحدهما، 
الثياب،تحت ما إلى منها الفلر يحاول أو استئذان بلا ويدحل غفلتها يستغل 
الضيقعن للبعد الاستقلال تطلبي أن الخال هذه مثل في فنرى ذلك، ونحر 

والثقة.



اسولاوضءتةحو  ٣٦
.٠٠.م-■

اكمو jyjjسبي نوتما ■  ١٤

انمثكلة:

أنهتعشل الذي الزست، من نوعا نستعمل أن فترة منذ زوجتي اعتادت 
•يهانطلت ما، حد إلى منفرة الزيت هذا رائحة ولكن الشعر، افْل تيمنع 

لهالأيد كان إذا وأنه الرائحة لتلك أرتاح لا لأني الزيت؛ هذا تستعمل لا أن 
الشامبومن تختارنوعاآخر أن فلها الشعر اق2ل تبمع شيء استعمال من 
واعتبرتهالكلام هدا من زوجتي فغضت مقولة، رائحته تكون الزيت أو 

نومغرفة في بمفردها لخام وأصبحت C الفراش في وهجريي بها، نحريحا 
انك؟أفادكم إفاديا أرجو أخرى، 

العل:

كمانيه، عليها مضرة ولا مملحة فه له فيما زوجها تطح أن المرأة يلزم 
ماتزيل وأن الزوجض، ض والمودة الأنس يب بما لزوجها تتجمل أن يلزمها 

هجرعليها يحرم كما وغيرذلك، مستقذر ولباس كريهة رائحة س عنها ينفره 
صرر،محاك يكن لم إذا أراد مض ها نفمن تمكنه من والامحتاع زوجها فراش 

عليهفتايى فرانه إلى زوجها يدعوها التي للمرأة الثديي الوعيد ورد وند 
جلبني عي الالزوج؛ن من كل عر فالواجب علميها، وهوساحعد فيبيت 

أعلم.واف لصاحبه، متهما كل س اكللوبة والمودة الخير 



٣٧م اثمغ اس4ا.
.مع

هوباؤدر|لثولبم نوجغ .  ١٥
ارمسدالق:

باللغةيتحدنرن بماذا أمحرف ولا الخادمة *ع الخديث كثرة يحب زوجي 
من'كئجرًا اكلئ،لستابمي وإني الكثير، الضحك متهما وأممع الإنجليزية، 

خطاكم.الك مدد ؟ وله لي توجيهكم وما حق؟ على أنا مهل ذلك، 
اسل:

معهكان ولو معتاد، كلام أنه فالأصل الناس أمام معتادا الكلام كان إذا 
التيوالقالي العادات وعن بلائها ني الوصع تاولأعن يكون فقد صحك، 

الالتي اللغت بتلك معها يتحدث أن له يجرز فلا ذلك دمع عجب، محل هي 
انمانحاجى محلا نلاثة كنتم ،أذا ت نوله. فهومثل عندهما، وأنت تعرفينها 

عاليه،متفق يحزنه\ا، ذس أن أجل من بالناس، تختلتلوا حتى الثالث دون 
أوفيه يتكلمان أنهما إليه يخيل فقد الثالث؛ يفهمها لا بلغة كلامهما به وألحقوا 

يفره.ما في 

اف،من والخوف والعفاف الدين وتعلميها الخادمة تريبي أن عليك نم 
مرافتهاعلى دنحرصي العقوبة، من الحرام في والحرام،وما الحلال وبتان 

يخلما منها رأيت فإن بهم، الخلوة وعن الرحال عن والبعد وأمرها؛التستر 
•أعلم واس أور، فابعادها والعرض والدين بالشرف 

الخارىتءرْسلودوام (. ٣٨حدثرقم)لأم، لام، النيكتاب لم مدوام )١( 
(.٦٢٩رغم)•حديث الأسدان، محاب ، IانمانI بدلاعن Iرجلان٠ 



اس4واضثتج  ٣٨
—-م 

١٦  Iتنومحن،؛ibb ، بلمحاأمحأها ولر
اسس:

تبكىفظلت بكرا، أجدها لم بها دخلت ولما بامرأة، تزوجت شاب أنا 
نررالتي الوضرع، هدا عن الخكايات من ىلهو'\ لي وسردت بعدها، 
الك.من والتواب الأجر أبغى أمترها أن عهدا نمي على فأخيت فعلتها، 

أمالك مترها بعدما متلترم هل أمري، من حجرة فى أنا الأن ولكن 
فدأكون طلقتها إذا وهل لا؟ أم معي صادقة هي وهل أفعالها؟ في تتمادى 

يعلملا حيرة في فأنا حيرًا، الك جراكم أفتوني أهلها؟ أخر وهل فللمتها؟ 
.خيراالك وجزاكم الق، إلا مداها 

الحل:

ولافعلها عن مستكف وأنها ممغ، كلامها أن رأيت إذا غرها تأن لك 
ولعلك، اس ستره لما ممتر فمن حير، سترها وأن الفاحشة، فعل إلى تعود 

فإنصالحة، زوجة لك وتكون بحاجاتها، وتقوم الحرام عن تعفها إمساكها في 
المثسوهةوالاتصالات الرجال إلى التهناير منها ورأيت عفيفة غير أنها لك ظهر 

واففراشك، على حفاظا بك أولى والفراق فالطلاق ان والمعاكوالمكالمات 
•أعلم 



صةائس الءا4او 

م—

واصومإطؤ ألش ولر .  ١٧

انمثكلة:

الانه والممة أولاد، ستة وأنجست، منة، وعشرين خص •طذ تزوجن* 
الكيلك جمدا، جميلة بأنها علما زوجتي، بيني جام انأي يوجد 
عنيقل لا أعمارهم ؛؛ن فرقاهاك بأن علما الأولاد؛ أيما؛؛ن انسجام يوجد 

منأن سمعت فتاوى برنامج أسمع وأنا الأيام من يوم وفي سنوات. أربع 
فتوقفتالزنا، مثل وأنه صحيح، غير زواجه يصوم ولا بملي لا وهو تزوج 

أصرم،ولا أمحني أكن لم تزوجت لما أني وهو C ي نفإلى ورجعت هدا عند 
أكنلم ي نففرارة في ولكن ذلك، على مطران خمس من لأكثر ومكثت 
المام،وكذلك ضرورية، بأنها اقتناعي لعدم كان للملأة ونزكي كافرا، 
الانسجامعدم من ذكرته مجا معنى هل : وأفول الفتوى في سمعته لما وأعود 

أفعل؟ماذا كذلك، كان وإذا صحيح؟ غير زواجي أن عن ناغ 
الخل:

اداتالعبعلى ونحافغل والصوم الصلاة ترك عن تترب أن أولأ عليك 
والدمحاعند فتحفر العقد تحديد إلى نادر أن أيقنا وعليك الإسلام، وفرائص 

فدI يقول أن منه وتهللب عدلأن شاهدان ومعك الحقد هوولي الذي أحيها أو 
علىشاهدين وتشهد فبلتها، قد ت أنت وتقول فلانة، أوأخي ابنتي زوجتك 

مايزيل الجديد هذا فلعل عقد، وكتابة مأذون بدون والفول الإيجاب هدا 
ولينالعلية والحشرة الألفة وتمام الانسجام بعده ويحمل العثرة سوء من يقع 



الشءتةاس4أ،ج
—م

،والوئام الحب والتماس ارذانل، عن والعد يالقماتل، والتخالق الخانب 
علىالأولاد تربية على والحرص الزوحتن، من الشرعة الواحات أداء والزام 

الكراتوعن المحرمات عن ؤايعادمحم واكياعات، والصلوات العبادات 
،ذلك وتحو الفاتنة والصوو والدحان والملاهي الأغاني ومحميع والخيرات 

،الصالح والعمل الاني العلم وتعلم القرآن ماع وّالحر محبة على وتدؤيبهم 
أشمالص الحال بمنير ذلك فلعل ، والاسقامة بالصلاة لهم الدئء من والإكثار 

أعلمواف عليها، 

٠٠



اثشرثتاسلول 
————

؛٥٢تاوهقوة نوجغ إفول، .  ١٨
انمشكلف:

فمتا_؛j،، ومد لكلأة ناركن الأخوة من اقان لزوجتي يوجد 
اتبمابة،يحمل ولم جدوى، بدون ولكن وتكرارا، مرارا بماصحشهم 

علىللسلام بزيارتهم أقوم دائما وأنا الأمور، بهده اتيامرة من شيء وصده 
علناالوقت؛ بعض عندهم ونمكث وزوجتي وأبنائي أنا زوجتي والدي 
وهل؟ ذلك نجاه علئ يجب فماذا ، الست، في والديهم مع كنون يبأنهم 

؟اللام عن حتى أهجرهم وهل ؟ الخالة هذه على داموا ما واجية مقاهنمتهم 
.حير'ااه جراكم أفيدوني 

اثعل:

يعصوإمحماعهما ،  eJuuوما بالموت وتذكيرهما تمحهما تكرار علميك 

بعمىعلى تحويلهم—ا ثم والأحكام، الأدلة على المحتوية والرسائل النماتح 
علىأحدهما تمادى ومتى ؤيذكروهما، لينمحرهما والمالخ؛ن الإحوان 

زيارةمن ذلك يمنعك ولا لقيته، إذا عاليه الم تولا تهجره أن غلك العصيان 
يحصلأن رجاء ولديهما بنصح الأبوين توصية ومن أهلها وبقية زوجتك أبى 

المستعان.واف والتأثر، الضر 

ءإ؛-و ءص 



اثعت4اسء1،ج  ٤٢
—-م 

هطوتنومحن أم وتلء هو وهيبمت 6تاوث، افتغ .  ١٩
الخشلكلق:

رحمهاالزواج؛والدتي فل أبي تزوجها أحرى امرأة من أخت لي يوجد 
أمهاعد الست، هذه تربت، فقد مجكرا أمها عن والدي لأنفمال ونتيجة الك، 

أساءشرير برجل تروجن حتى شيغا عنها نعرف ولم كرت، حتى 
فترةمعا وعاشت، الشرير، زوجها من أبى و٠لالفها إلسا فالتجات معاشرتها 

بماوإذا يس-زا، إلا عنده تيثا ولم آخر، برجل والدي زوجها نم قصيرة 
تماما،الأنظار عن واخفت، شخصآخر مع زوجها مغزل من بهروبها تفاجأ 
معههربن، الدي الرجل تزوجت بأنها يقول الذي الحر ألحرا وصلنا حتى 

وهيأولادا منه رأنججت، باخر وتزوجت الرجل مات ثم أولادا، مغه وأنججن، 
.حالنامعه تعيس 

زوجهاالذي الأول زوجها ذمة على زالت ما أنها برغم جدت هذا كل 
نحنفهل حيرة؛ م -نعيش مها واحد -وأنا الأسرة كل والأنؤ والدي، إياه 

رجم؟قهليعة ا-لحالة هذه تعتبر وهل ومراصلتها؟ زيارتها عدم من آثمون، 
العفووتطل-، ا ربهإلى وعادت تابت، - أحبرنا وكما - ا بأنهعلنا 

يهللمهالم الأول زوجها وأن خاصة بشدة، ذللئ، يرفض ووالدي ومواصلتنا، 
.الخياة قيد على زال وما ، !^،، ٧١هذه حتى 

محا؟الك ليرضى عمله علينا بمجغي الذي وما ؟ الخالة هذه محي اخكم فما 
اسبن•بكم ونفع خيرا الك وجزاكم مأجورين، أفتونا 



٤٣اتضءتة ار1ءال4أأ
.٥.تت 

امحل:

نكاحوكدا باطل، نكاحه فان عنده، هي الذي هذا من الأنفمال علها 
وهربتعليه أبرها لها عفد الذي زوجها ذمة في تزال لا وهي معه هريت الذي 

حيضةتربصت عنده هي الذي الزؤج هذا من انفمك فإذا يطلقها، ولم منه 
قبولهامن امتنع فإن طلقها، لم الذي زوجها إلى ردت ثم لرحمها اسنمراء 

غجره؛وإما الأولاد أبو وهو معها الذي الزوج إما غيره؛ تزوجوها أن فلكم 
الالمرأة ولأن آخر، زوج ذمة في لألها أوباطل؛ فاسد الحالي نكاحها إن حث 
فانها؛ نفالمرأة تزوج ولا الرأة، المرأة تزوج لا ٠ • لحديث ها؛ نفتزوج 

واسأءلم.. ها\ا، نفتزوج التي هي الرانية 

أو

التيعي الزانية أفإن الأحيرة الخملة دون صحح حدث وهر ا ١(  ٨٨٢رنم)ياجه ابن رواء 
رنمالغلمل إرواء لكذا ص-عحسا;نماحهرقم)يآْا(، انظر: ا1. هنفتزرج 

)اإما(لأوا؛ي.



f»s منةرث اسو ؛
عم

بالممح-الملام لبمل ض هنء ■  ٢٠
\لثئل4:

؟بالهاتف اللام رد ص زوجته بمع أن للرجل يجرز هل 

امحل:

وأسابأمارات برجود وذلك محذور، ني الرنؤع من الخوف عند ممنعها 
أوالحرام ني توقع التي ان والمعاكالمكالمات في ائي التمن معها يخاف 
أوالمخالطة، بكثرة أو البروز، بمب أو الأمانة، بقلة ذلك ويعرف منه، تقرب 

أهلأكثر فان المكان، علمي وغلتهم القسمة أوبكثرة الديني، الوانع بضعف 
غيبةعند بالمنازل يتصلون الذين الفواحش أهل من هم الزمان هذا في المكالمات 
تحديدإلى الأمر بهم وامتد المزاح باب فتحوا المرأة حاطبتهم فمتى الرجل، 
السماعةرفع من المرأة الرجل بمغ الحال ففي ذلك، بعد والاتصال الواعيد 
الفواحشإلى الميل عن والبعد والديانة والثقة الصلاح منها عرف فان أصلا، 

لام،الرد ومن اتها، صويحثأو باهلها الهاتفي الأتمال من بمنعها فلا 
واسأءاJم.الحاجة، بقدر والمكالمة 

ءآأو ءة- 



ماوشهتة اس4ا,
م—

Li^^jوافوا'آ,اااؤث، 

انمثكا،ن:

منهماثنان ثلاثة؛ أخوة ولي لك، واخمد زوجي مع ومقيمه متروجة إض 
غرفةله أخ م أن أي جميعا؛ إخوتي ص الوالد بيت فى ومحاكان متزوجان 

الزوجأخ من بحشجن لا إخوتي وزوجات الست، هذا فى وزوجته هو 
أخي( juبالفاحثة للوقوع ذلك أدى تما أمامه، زبمشهن بكامل ويفلهرن 

بلديفي العام هذا إجازتي لقضاء ذمت ومحيما الثاني، أخي وزوجة 
منزوجها أخا ممكن أنها وهي حمل U على تبكي وهي أخي زوجة فاجأتغي 

أحدهميفقد ورمما الشكالة، نالك فتتمعد زوجها يبلغ أن من خويا ها نف
الأخر.

مجنجدا ة خانقوأنا جدوى، دون ولكن بذلك أبى أعلمت وفد 
إلاالليل أنام لا إنني حيث معهم؛ أعمل أن نممحوفي فبماذا الفضحة، 

الفرعرأي فضيككم من أرجو ومميره. المرض هذا في أفكر وأنا فليلا، 
فيكمالك بارك ؟ ا زوجهوأخا الرأة تمحون وبماذا الثكلة، هذه في 

لكلخير.ووقفكم 

الخل:

فعلمن بالأمتناع تنمعمها أن علك بل هذا؛ على الكرت يجرز لا 
أنالذكورة الزوجة وعلى زوجها، يبلخر أن إلى ذلك ولوأدى الماحثة 

التبرجعليها ويحرم الثانية، الزوجة وكذا الذكور الزوج أحي عن تتحجب 



اثثتاس4أ،٠  ٤٦
—ذن 

أنولها يحمل، كما الفاحشة في الونؤع يب ثما هدا إن حث ؛ أمامه 
تنصحيأن عيك وأنت ، الفاحشة معها فعل الدي هذا عن يعيدا منرلأ تهللب 
محرمهدا فان ، عتغ لم إن وأيه أحيه بإخبار وتهدينه مرا ولو الدكور أخاك 
.التعان واس القريب، الأخ بزوجة فكيف ، البعيد *ع شرعا 

٠٠٠



٤٧م اسوواثرتت 
•حك>•———- 

او1ةرخ1مو؛دا إلإش هن يهنحنغ نوتغ .  ٢٢
الخشلكق:

اونصف محسان سنوات، محتح عمره الأول طملأن؛ محيي 

منىيريد لا وزوجي نفر، ممكن عندا وليس فرضوى، مكن في ونمكن 
مكن.عندنا يكون حتى ويقول: بمنع وهو أليد، وأنا نالثة، مرة أنحب أن 

السكنس مرضى أبماني أن اسم مع لا؟ أم الدين في حرام مدا فهل 
البحركن الوأمام عادى، غير الميت سقف لأن الميت؛ في التي والرهلوبة 
خير'ا،الك وجزاكم مأجورين، أفتونا كثيرا. ممرضون الشتاء في وخاصة 

السالمان.بكم ونفع 
اص

الحال،صيق من ذكر "نا الإنجاب مانع استعمال في الزوج بطاعة باس لا 
معالرزق يحمل ما كثيرا بل الفقر، في سبا ليسرا الأولاد أن العلم مع 

وعليكم[، ٣١]الإمراء: ه ث!ياكمً نرزقهز ئحن ؤ تعالى: لقوله وجودهم؛ 
يجعلالله يتق ومن ؤ ورحاته اذ تقوى مع أوامتداله الكن تحديد في الهي 

الرضواو.اوصس؛1قاء عليكم أن أ[،كما لممخرجا4]سق: 
•اطلوفق واف العلاج، من حتر فالوناية 



اثءتةاس4ا,م  ٤٨
تت•م 

أستؤليولإ واغ1 والغرادل اي ٥^٧^  ٣٠بملر .  ٢٣
انمشكلق:

ةخمقمل فراني عقد م والعشرين، التامعة العمر من أبلغ كاة أنا 
يأتيوهو الهاتف، عبر زوجي ْع أتحدث لكني بعد، الزفاف يتم ولم أشهر 

أناوأيضا الصلوات، على وأحافظ زك والخمد متد؛مة وأنا أسرعنا، لزيارتي 
ويضايمهوالغرام، الخب كلام أسمعه أن مني يريد وزوجي جدا، حجرلة 

منمالرغم أنا وأما كثيرا، ذلك إلى ونجهني حجي، عن له أعثر لا أني جدا 
ولقدأستطيع. لا أفي إلا له الكسر حمي عن له أعبر أن في الغديده رغبتي 
يتركيأن أخاف الأن وأنا الورق، على الكت-ابة خلال من ذلك عن له عبرت 

كجر،وقلق شديدة حمرة في وأنا حياتنا، بداية في نزال لا فنحن مني، ويمل 
أفعل؟ماذا دلوني أرجوكم • عنه الاستغناء يمكني ولا جدًا أجه فانا 

الخل:

الخلوةوكذا الزوج، إلى النفلر لك يحل فانه المران عقد نم أن يعد 
اف،أحل فيما رغبته على والتنزل ا المحبة إثبات باب وأمحالود وتبادل والمحادثة 

ونشتالحياة في اللذة تتم حتى الزفاف تحجل في الامريع على الحرص ع م، 
عنالزوحين لأحد غنى لا حيث الحياة؛ اس.يمتة ثاء تمر-إن وتالزوجية 

الزواجيقاء في والرغبة والمحبة المودة عن له التعبير في بأس فلا عادة، الأحر 
الزواجوهوثبوت لذلك المبح لوحود أوبالمقابلة أوبالمكاتبة الهاتف عبر سواء 

إذاالنفقة ونحب\به الهر، به ؤيثت التوارث، ثه يحمل الذي الصحح بالعقد 



٤٩ية؟ ادطوو|لذرءته 
•ص•_____ 

وايك، ذلك، من يمغ عذر يكن ولم أحذها منه وطلبته ا هنفالرأة وذلت< 
•الموفق 



اسودااسرءي،'

نينتغب1؛ةاهلء لأتغ هووالؤ؛ إتلمئ . ٢٤
انمشتئق;

وإنني، الحمد ولك رفعة أحلاق وذي ملتزم رجل من حديتا تزوجت لفد 
علىلزوجي ه أيالذي الجذاب وئامي ذبمتي بكامل والده مع أجلى 
بعضص ممعن وقئ ، مزبدا تحريما علي -محرم زوجي والد أي - أنه أساس 
كشفمن مانع ولا الركجة، إلى المرة من انحارم أمام المرأة عورة أن الماس 
أفتوني؟ صحيح هذا فهل ، زوجها يراها مقلما زوجها والد أمام كاملة زينتها 

ماجورين•
العل:

ينظرواأن يجوز غيرها ُن زوجها وابن وأبوزوجها الرأة أنارب المحارم 
والثديوالدريع والساق والتكف؛ن الوجه مثل وذلك غالتا، يظهر ما إلى منها 

بهايقس ند المحارم بعمى إن حيث الفتنة؛ أمن بنرتل وهذا ، ونحوم والشعر 
يظهرلا ما أمجا الخلوة، في التبرج هذا كان إذا سئما علميها، يفر أن ويخشى 

أولزوجها إلا تكثفه فلا ذلك وتحو والعنق والعقد والفلمهر كالبطن غالتا 
الطروتكرار التحديق من شيئا محارمها أحد من رأت ومتى الأقارب، اتها ن

والذبيتهما، الث_يهلان يننخ أن مخافة معه، الخلوة وعدم منه الاحتجاب لزمها 
أعلم.



٥١م اثعتات اسءا.
.ن.—

اتضاو ٣٠تؤلأر نوتتؤ ,  ٢٥
انمثلكم:

رفضت،ولكني التلفاز أحضر أن مني وطلت عالي سالف، زوجتي 
،لامت، يوالكالأغاني حرام؛ على تشغله لن إنها وتمول; ملخة ومي 

موفوتمول فلا، اخرام أما الحلال، الجاح على تشغله موف وتقول 
الخروجزوجها-كثير أنى-ثسيى على واحتجت الخاص، مالها من تشتريه 

وليستكب، ولا تفرأ لا وهي الدعاق، مع ذلدعو0 الاوهاا_، وكثير المنرل من 
فهلواحدة، منة عمرها وبنتا سنوانتح، أربع عمره ولد طفلن؛ إلا عندها 
؟سممن، ما على الخال كانت، لاإذا أم اكلفاز تدحل أن لها أممح 

الحل:

منشيء مها كان ولو الأغاني رآلأيت، اللهو ألأُت، اقتناء بعدم ننمحالثف 
يتحففلفقد اقتناها ومن نفعها، من أكبر وصررها شرها فان والتاير؛ الماح 
أويقربالمحظور في فيضر أحساتا ه نفتغالبه وند اهل، بتثم الوقت، بعمى 

قانت،والتوسع؛ التهاون يقع نم الونن، أول في القتتي يتحففل ما ذكشمر\ مته، 
جازلها الإنتاع عن وعجزت الأمر غلبلث، فان المستطاع، ندر الامتاع عيالتح 

فمتىوالتشدد، والراية الأقراط مع التلفاز، الأنماءلخهاز في لالئ،الإذن 
علىوغيرة ، الشرفعلى حفاظا وإتلافه إحراجه فلك، تساهلا؛ أوعلمت، رأيت، 

الحافظ.واف الحارم، 
ءأيه ه 



الشهتاتاسها،ه  ٥٢
ي

انمثكلة:

شاشةعلى لفغان ورة حمتقل ومي غفلة على زوجتي شامين 
علىزلت وما بهجرها فمت، وفها ومن الشهد ذلك فأثارنى التاليينيون، 

بدرمهاالذي اصرف ذلك في الشرع حكم عن فأرجوإفادتي الخال، ذلك 
هداعلى لها مسايرتي في أيضا الفرع حكم م ومحا لها؟ هجراني ثم 

؟ارلحفلات من لخظة أي في تخونني أن يمكن بأنها خلي مع الوال 
الحل:

أنشك ولا القس، أساب أمام والمسر التحمل صعيمة الرأة أن شك لا 
أسابأكبر من والقنانس الغتيس أصوات وسماع الرحال صور إلى نظرها 
وأنزوجتك على غيورا تكون أن ننمحك فحن ، اء والتللوحال الفتة 

الخاليةالمجلات نى الفاتنة المرر عليها تدخل نلأ الفساد؛ أساب من نحميها 
برؤيتهميخاف الذين الرحال صور روية من وتمنعها بالثرور المليئة والأفلام 
آثارمن فهر الهجران فأما ذلك، ونحو أوالمحوت الصورة لخمال الافتتان 

لنأنها منها وتتأكد الهجران، سب وتخبرها تراجعها أن لعالك لكن الغيرة 
أنتوكذا زوجها، على نظرها تقمر وأن الرحال، إلى بالنظر التلذذ إلى تعود 

•الموفق والق زوجتك، على نظرك تقمر 

.٠٠



٥٣ م
م —

الماسةالق:

وأناخيرا، مناك نر لم ت تقول فدانما لها؛ أقدمه ايا اخحد 'كثيرة زوجتي 
فماذاكمالية، اس طاJاته١ كانت وإن اسات، تحقيق في جهدا آلو لا 

.خيراالك جراكم علي؟ اللوم وأكثرت أنبي فقد معها، أصتع 
الختل:

لوالإحسان، ويكفرن العشير، يكفرن أنهن النساء صفة في الني. نال 
حيرامنك رأيت ما نالت؛ شيئا منك ران ثم الدهر إحداهن إلى أحنت 

شحهافعلك ، المادرا، أهل أكثر يذلك أنهن الني. أخر وند ، ^١١٢
طلباتهاتلبية في ارعتلئ، ومإليها باحاك وتذكيرها النار، من وتخويفها 

العروقوححد العشير كفران من وتحذيرها الضرورية، عن فضلا الكمالية 

الخيروإنكار الخحد على أصرت متى نم كفر، أنه الني. عليه أطلق الذي 
القصد.وراء من والذ وزيادة، الواجب أديت حينا منها؛ ذلك يهمك فلا 

•رأبمتنال: الني. أن اذصهما رصي ماس بن اف مد ص الردى للحديث رذلك 
ال:فاذ رسول يا م' : قالوااء المأعلها أكفر ورأيت قط، سظر'ا أذكالموم فلم الماد 

إلىلوأحت ان؛ الإحسويكير العشير. بكفر نال: باق؟ أيكفرن نيل; بكمرس، 
. gjsiحيرا مغك رأبت ما فالت؛ شينا، منك رأت ئم الدهر، إحداهن 

رقمالنتكاح كتاب ا بنحره البخاري وكذا (، ١٧رنم)الكرف كتاب لم، مرواء 
(٥١٩٧.)



الشرعتةاسءو جزم 

يفسو؛وانغاظم ا6 بتهإ - الماتف 1سه؛ام ه6 بمنمنغ نوتغ .  ٢٨

-وأملي أهلي، على أتمل أني بحجة الهاتف امتخدام من سي زوجى 
أنحشية الهاتف عن الحرارة قطع إنه بل دونمي، يف- نفلرْ وجهة من 

شيءأى هناك ليس أنه رغم العالم، عن معزولة فاصحتا هم، يكالمونمي 
.خمو؟ الك جزاكم ؟ توجهرفا وبما ؟ هذا تصرفه في رأيكم ما • يخشاه ثما 

امحل:

علىتشتمل فد الص الكالمات عن زوجته حففل على الحرص الزوج على 
مدعاةأصحت الهواتف من الكير أن شك ولا ماد، إلى أودعاية مئ كلام 

ويتصلتريد تمن تتصل الرأة إن يحث الفواحش؛ وارتكاب الزنا في للونؤع 
غفلة»ع عقباه تحمد لا ما ذلك من ؤيتج الواعيد ونحمل يريدها، من يها 

تحمى.تكاد لا والوقانع ذلك في والحكايات ذلك، عن الأمور أولياء 

والحرصانهم نعلى الغrّة نحملهم الأزواج من ممترا فإل ذلك ولأجل 
استعمالوبض التاء بين والحيلولة اصهد االكااات تمنع الأعراضي حماية على 

دين،اظلف١لمغرصان هؤلاء أحد عليه يكون أن مخافة عرضي؛ أي في الهاتف 
المغريات،نندفع،ع الصبر، فليلة التحمل، معيقة تكون غانا والمرأة 

الأولياءمن الكير دم مجا فهدا والمعنوية، المائية والدواع يالدعايات وتنخيع 
وبينينه أهل بين نجري التي الكالمات تجل وعلى الهاتف مراقة إلى 

٠وغرائب عجاتب دلك من فظهر ، غيرهم 



٥٥ج اس4واثصء 
.٥.ح

فإذا، واحد بحكم عليهن يحكم ولا يختلفن، اء التفإن ، ذك وعع 
بتهاوحفظ نممها وحفظ والصباة والدياتة التعفف امرأته من الرجل علم 

أوناحشة في يقع أن عليه وغيرتها لزوجها و٠رافته١ ، تعالى الق من وحوفها 
وحفظهاعفنها على دليل دلك فإن حمامها، وشدة أجنبية لكلام يخضع 

بأهلهااتصالها من منعها هذ0 والخالة يجوز فلا ، زوجها ولفراش ها لف
.وحالهم صحتهم على للاطمتنان عاديا اتمالأ 
؛منه العللبات كثرة على يغروها بان ؛ عليه دوها يفأن منهم خاف إن أما 

كثيري3لال-ها التي الزيارات وكثرة والمتتزهات للأسواق والخروج كالمثتريات 
لهذاالكالمات من منعها في فان وفلان، بفلان الأمثال وتضرب النساء من 

.أعلم واف ، مائعا عذرا الغرض 

٠٠٠



اا حو ٥ ٦
٠٠٠٩^٠

^y؛-البو ك ص ا؛نغ منغ نوتغ «  ٢٩
انمثكإلق:

بأربعالك رزقني وقد منة، ءشرْ ثلاث من أكشر منذ متزوجة امرأة أنا 
الٍتاتمن يتضايق أخذ زوجى أن أحت أنى والشكلة لك، والخمد بنات 
عىلزوجي كلمة ص فهل • تعلمون كما يدي ذلك وما ولد، له ليس وأنه 

.خذاالك جزاكم هواجس؟ من خاؤلوه في ما يزول أن 
الخل:

لمنيهب يثاء ما يحلى والأرض السموات منك لله ؤ الى; تعانذ ال ن
ليوضحندأيالإناث [، ٤٩]الشورى:الدكوره يشاء لمن ويهب إنايأ يشاء 

تعالىالك أجرى وقئ الأولاد، في للزوج؛ن صنع ولا ، وحده الق حلق ذلك أن 
فعلمن ذلك إن فوعقناته، الك لخلق خل النيجوز فلا حلقه، فى ذلك 

أحدهمبضر وإذا ؤ توله: ني للإناث كرامحهم عنهم اذ حكى حيث، الخامحلية؛ 
يبه بضر ما سوء س افرم محن يترارئ )Ad كظيإ وهر مؤدا وجهه ظو بالأنتئ 

[٥٩، ٥٨]المحل: 

حلقفما يجعل قد تعالى الذ أن ؤيعلم لم، ؤييرضى أن عليه فالمسلم 
ائاوإحبرا وأكثر الابن من أصلح التنت، تكون فربما كتيذا، حيرا له ووهب 

يصالحلا ما أبريها شأن من وتصالح بالخدمة وتقوم أبويها، على وشمقة 
برفي تفانيا وأكثر مودة وأصدق وأحن قلونا أرق الإناث أن والعادة الذكور، 
النصحقبول إلى وأقرب، والخالمة، العصيان عن وأبعد وءلاءتهما، الوالمين 





اذ>صةالعإءأ.^٠^ 
ع.ام- 

|إإهءآ؛ئءميء لهترلأ م لوقث -  ٣٠
|رمثكإة؛

يندرأنه لدرحة الأصدقاء نجمٍع كشرة يحب إنه إلا فجا، رجل زوجي 
دوام،فالماح صديق؛ لزيارة م ذهب أو صديق زارنا وفد إلا وقت يمر أن 

العشاءوبعد الغرب، بعد وكيلك ، أصدقاء الممر وبعد نوم، الفلهر وبعد 
الخال؟هده على وهو معه أتعامل فكيف ساء، عشرة الثانية حض 

الحل:

فلاوالاستقامة الملاح أهل من كانوا فإن ؛ الأصدقاء هزلأء ني بنظر 
فإنهالصالح والعمل والعلم التدين أهل من كانوا ؤإن صحبتهم، في حرج 

والمالوالقيل اللهوواللعب أهل من كانوا ؤإن تهم، مجالعلى يشجع 
فيوالطر الأغاني ومحملع كالملاهي ينفع؛ ولا يضر فيما الأوقات وإضاعة 
وعنهؤلاء من ونحذيره نصحه من فلابد ونحوذلك، الخليعة الأفلام 

•لتهم مجا 

فيزورهموأبويه، وزوجته وذريته لأهله حما يجعل أن عليه فان ذلك وْع 
أولمن ونتا لهم ويخصص والشفقة المودة لهم ويظهر هم ويوانويجالهم 

نلذلك فان الذكور، الهر عن بالابتعاد أيقنا وننمحه ، آحرْ من أو النهار 
تعالى،ف العمل في الشاتل أو التهجد، أوصلاة الخماعة صلاة علته يفوت 

العاثرةالساعة إلى يكفيه فلعله الوظيفي، العمل من يلزمه ما أولأداء 
أعلم.واف ونحوها، والمحف 

ءإيه ه 



y„vاثءتة اسل4و،
■م.—

اطغنيالب، هن بمنمنغ ■  ٣١

ليمح يولا واحد، بلد في أنط رغم أهلي، زيارة من بمي زوجي 
إخرانيوزوجات إحوتي ا بسمواحدة،مرة الشهر في إلا بزيادنهم 

لهفهل وامة، واعذاره حججه وكل أسوع، كل أهلي بتت في يجتمعون 
معه؟أكتع وكيف ذلك؟ 

العل:

كثرةفي علته والتثديد الإلحاح وعدم وطاعته زوحلنs موافقة عليك 
لحصولالكفاية فيها فأرى هريا نالزيارة في لك رخص فإذا الطالبات، 
عنوالوال واللام التحية ادل وتبالعهد ونحييد اء اللقوهر المقمود 
وهذاوكبيرا، صغيرا وأقاربكم أهليكم صحة على والاطمئنان ، الأحوال 
ذلل—٠ن-إن • مرارا الشهر في التكرار يلرم ولا نهر، كل الواحدة بالمرة يحمل 

معهالكلام كثرة من محرمه على حوئا مالأؤإما ؤإما ونما إما الزوج يكلف فد 
مضرة.فيه ومما فيه، فانية لا مما 

لإلزاممبررا يكون فلا أمبؤع كل الأخوة وزوحات الأخوات فأما 
لدوندلو المح في أوكلامه وحجنه عيره واملمي أمرع، كل بالزيارة الزوج 

عدموعليك باذنه، إلا الحروج وعدم الطاعن حق فلزوحاك عذر، إبداء 
واذاعلم.عاليه، والعتب اللوم من الإكثار 



اشرعيةاسلدل م
•،م,*••

انمشكلذ:

إذاأخي بمات أو أخواتي من تغارأحيانا إنها بل الغيرة، كشيرة زوجتي 
أنوالشكالة جدوى، بدون لكن كثيرا نصحتها وقد *عهن، الخدث ١^^٠ 

أحتمللا ساعة تأتي أن أخشى لأني معها أصنع فكيف أولادا، منها لي 
غيرتها؟

الخل:

والاستقامةالملاح منه عرف إذا الحرام إلى يايل الزوج اتهام يجوز لا 
فان، اس أحل تما شهوته منها وينال، تطيعه زوجة له وكان الفواحش عن والعفة 
مامنها ينال، غيره أحدا أويرى غيره إلى مميل زوجتثه يرى أن الرجل من الغترة 
زوجهاترى أن فغيرتها الزوجة أما نتطيعه، مماييغارويعافا فهناك اف حرم 

فإذامنها، أوفربه للفاحشة فعاله عندها يترجح ما منه وتحلم الحرام إلى مميل 
فلاالشبهات عن والبعد ربه من والخوف والتتدين الملاح زوجها من عرفن، 

حنعلتها بل لها، مرر لا التي الغترة دلا به السيئ الفلن دلا نهمته لها يجوز 
٠أعلم راق ، محامله أحن على كلامه وحمل الذر والتماس الظن 



٠عتت ؛ث اس«و 
ن• ت

منغابنانغ أمحل يوبمل اوإإو؛ؤ مح؛ ■  ٣٣
انمثلكة:

لأضالزواج أبجت وقد وابن، ابمشان أولاد؛ نلأنة منه ولي زوجي *ات 
بمدالمات رأوفآخاو أنا وفال: علنا جدهم لط تسي رفأولادي، مع 

الخالق،سئو أولاد وأولاد أولاد وعنده سى رجل أنه رغم السابمت، بلوغؤض 
■ٌأجورم، أفتونا • عنده علتهم أخاف ذلك؟فانا له فهل 

الخل:

معكيضحون لا نهم الأولاد، أحل من تتأيي ولا تتزوجي أن نمحك 
مننسع للت م ومتى بعدهم، أولادا اف يرزقك وند حدهم، مع ولا 

وأولادهسوء رحل كان إذا لكن أييها، بعد حدها وهكذا بها، أحق فأبوها 
فعيهأن فلك والغرر والظلم والإساءة الإهمال منهم ويخشى كذلك وأحفاده 

وتنتقلولوتزوجت، حش السيئة، صفاته ذكرمن ما إبان بعد أحدهم من 
ونحوهن.الخالة أو الخلة إلى حضانتهم 

هأو ءإي 



الشثتاس4ا،ج  ٦٢
—.م. 

ri _. _ او,فلاإبموبي
اثمثتئة؛

وتقيدالظاهر ابة؛حب مموزوجتى الدخل مترمهل موظف أنا 

دخلن،فاذا ، ، iUiLمح تلا المائية ففلروفي كثيرا، يكلفي وهدا الأخرين، 
معها؟أكتع فماذا كثيرة، مشاكل حميت نقاش في معها 

امحل:

معالتمادي وعدم الضرورية الأشياء على والانتصار بالأنتصاد أنصحك 
ادفالإمراف، بان إقناعها وعللث، إليها، حاجة لا التي الأشياء في الزوجة 
يحبلا الى تعقاس الحاجة، وشدة الامحتدانة إلى لكم وتعريض للمال 

نونواولا ؤ ت تعالى نال وقد الثياط؛ن، إخوان هم وافزرون المرقين، 
لهمومولو١ وا'ك-ومم فتها وازدهونم ق؛انا لكم ١^ جعر ١^٠٠ ^١^ ٠١المهاء 

يغنى،لا كنز والقناعة ؤإقناعها، ينصحها فعالك، آ؛ ٥ ت ]النساء ه معروفا فولا 
اكن.ذوالقوة الرزاق هر واف 



٦٣ ٠٠٠٠اس»و|ثثت 
.م.ت

ه'آ.لأقءاؤتيوإك1بج^

انمشكلة:

نمالتليمون حرس دق إذا أنه لدرجة الثالث، كثير - الك مداه - زوجي 
رغمالشكولث، من عددا حولي يثير أحذ النمل يتكلم ولم السماعة رفع 
فلكم■معي؛ يحدث فد إنه بل المتصل، بهيا لي علم لا - يشهد والك - أني 

 vيسع،لم لكه بذللمث أحجرته وفد المتصل، يتحدن، ولم السماعة رذمن
افسيئ الانهيار؟ من الزوجية حياتنا على أحشى فاني معه؛ أصنع فكيف، 

ولمتم.حظاكم 

العل:

والاستقامةوالصلاة المدق منها فلهر متى بالزوجة الظن سوء يجوز لا 
ربهاوفقها وفل المحرمة، والثهواُتؤ الشبهايت، عن بعدها وعرف والتيين، 

والبيانالصدق هو الأصل فإن بصرها، علميه وتقعر يعفها صالح بزوج 
ما؛،نإفساد يحاولون الذين اق الفمن الكثير هنالث، كان ولو للمواقع المطاب-ي، 

المجهولة،النازل، ببعض يتصلون الدين فة أوالقبيتهما، والتفريق الروج؛ن، 
التعريضإلى القول، وامتد معها، الكلام ني تمادوا امرأة يث، التحي. كان فمتى 

بهااتصل متى الخة المسالمرأة ولكن منكر، على يكون اليتم، واللقاء ؛المقابلة 
الغالبهو وهذا يعود، ولا المكالمة فيقهير وشتمته نحرته الضرب، ^ا من أحل. 
المؤمنين.سماء على 

ربها،من وخوفها السهات عن، بمدها زوجته من ١^٣، عرف قض 



اثثتادط4أ,م  ٦٤
تت م

يجوزفلا ، وفراقه سه في زوجها وحفظ ، زوجها حقوق أداء على وحرصها 
•أعلم والق ، منه بريئة هي مما اتهامها له 



٠٦٥ اسءوالت>ءتة 
■ن.—

لغيفلقن افو1لبم .  ٣٦
انمثلكة:

أخواتأن غجر نفرة، م-حياة زوجي مع واعجس متزوجة امرأة أنا 
أبيتفإن مشاكل، لي يخلفن ؛زرنني فكلماالثاكل، لي يخلقن زوجي 

فماذاالمشاكل، بات لي فتحن اّتملشهن وإن زوجي، غضب امشالهن 
.خم؛االك جراكم أوشدوني أصنع؟ 

الخل:

وتخوفهننمحهن من تكنرى وأن المشاكل، هده سمحملي أن أرى 
يحملوما بمعلمهن زوجك وتجري المشاكل، هذه حلق عن ووعغلهن 

معالمشاكل هده عن يرتدعن أن رجاء لهن والتحذير يالصح يقوم لعله يهن 
أعلم.والله للائارب، الزيارة من والمغ القاطع من فهوحير والمحبر، الصبر 

؛؛يءو ءو- 





٦٧ج صة اث اسءل 
—.1\■

وقنطفغ ألفم تصلغ لا نوتتؤ . ٣٨
ارْثكإق:

فسلإلا السبمر تملي لا ربما بل وفتها، في المجر تملي لا زوجتي 
فمله؟الأن علي فماذا نمتثل، لم ولكنها كثيرا، نصحتها وس ، الفلهر 

امحل:

الصلاةوفضل التأحير حْلر لها وتبض والتخويف، النصح تكرار علياك 
تونظهاأن رعيك عليها، والمحافظة المسح صلاة في ورد وما وقتها، على 
ستسقذلحتى اللميل أول النوم عر تعودها وأن تخرج أن نبل الصلاة وقت 

أهلهاإر أوبالرفع اااهللأق تهددها أن فلك وعاندت أصرت ومتى مبكرة، 
وهيمعها ص فلا عير غير من التأحمر على أصرت وإذا بفعلها، وإخارهم 

٠بغيرها اف ويعنيك فراقها يالزْاك بل الحال؛ هد0 على 

هه ود 



اسوواثرءتة.  ٦٨

شاطكؤ ل؛قئيلو _ إفولأ .  ٣٩

انمشكلت:

فيالتدخل كغيرو إخوتها لكن نقرة، محجاه نعيش وزوجتي أنا 
نوجيهوما التادخل؟ لهم فهل بسا، مشاكل لدلك فتشب حياتا، 

ضاككمفىذلك؟

العل:

وبينبينها القهليعة وعدم التقارب في عي والبينكم المالح عليكم 
تبيمما مثاكل ؤإنثاء إفساد منه يحصل أحد تدخل أن عرف ؤإذا إخوتها، 
بينالتدخل عن ونهيهم ؤإرشادهم نمحهم من فلابد والقطيعة البغضاء 
علىوالانتصار عنهم البعد فلكم المشاكل نيادة خيف فإن الصالحين، الزوجين 

الكاتةوالهاظة،واسأص

ه



حأمادذرعيت الطؤل 
•ص•——— 

الأسافماض فغ والوقوع ر؛محاللمز *ل-الأجؤ 
اسكلة:

صأنه رغم الماس؛ أعراض في اترس وكغسر اللعن، كثجر زوجي 
ولمحته نم ولفد العيب، ذلك به لكن والموافل، ل الصلاة؛ على انحاففلن 

.حير'االك وجراكم لي؟ فضيلتكم توجيه فما بمثل، 
العل:

الحديثفي ورد ففد العياب، من والتخويف له النصح تكررى أن عليك 
ابميء\آأأيولا الفاض ولا النمان ولا بالطعان المؤمن ءلمس ه: فوله 

واللعنوالعيب الطعن في ته ؛ لإطلاق من صاحبه بمع الكامل الإيمان لأن 
١إنه؛ قال آحر حديث وفي وخيمة، عاقبته لأن المنكر؛ والكلام والشتم 
أنالحديث في وورد القجامةأرى، يوم شهداء ولا شفعاء يكونون لا ^ ٣١٠٧١
،، ناتالهارإلى رجت ؤإلأ تحفها يكان فإن الملعون؛ إلى ندهت، اللعنة 

،١( ٦ ١ رنم)• الترمذي سن صمح في الأياني وصححه (، ٢٠٦رنم)•اكرمذي رواه )١( 
اكحيعةاليلة ; اتفلر الذمي. ووانقه الثيخن، ثرثذ عالي صحح الحاكم; وقال 

■لألاتيرنم)-أ'ا( 
(.٢٦٩٨١رقم)(، ٤٤٨وأحمد)آ/رقم)٦٨(، النكاح، كتاب لم، رواءم)٢( 
وجهتمن إلى اللسن أان ت يمول، الق. رمول، سمهت، ت تال، عري مين الق عبد لحديث، )٣( 

فلأنإلى رجهت، يارب وإلاقالت،: لكا، مفيه سلاأررجيت عل—ه اصابمته فان إلٍه 
.g جثت، حيث، من الجم ■ لها فيقال لئا' مفيه أجد ولم سيلا عليه أجد فلم 
للهثميالزوائد مجمع ت اننلر ■ صحح ؤإسنادء ، ٤( ٠ ٨ / منيه)١ أجمدني الإمام رواء 

.(٧٤/A)





٧١ج اس»واثثت 
.ذي—

نما؟اكسز ؛^ jLiطء .  ٤١

انمثكلة:

حاجةلا السن في كيره إحداهما ولكن زوجتان، ولي متزوج رجل أنا 
لووماذا ؟ معها الميت حيث من لها، م الفيلزمني فهل بالرجال، لها 

؟ذنب يالحسي وهل ؟ معها الميت من إعفاءها مني وءلد.ّتا بذلك رضيت 

مأجورين•١'^>^ 

الخل:

والحادثةالأنس منه الممد وأن للزوجة، الخم في الحق أن شك لا 
فولهفي الذكورة والحبة الودة إثبات آثارها من تكون الض ة والجالواللامحلمة 

هوالقصد وليس [، ٢١]الروم: 4 ورحمة موله بيتكم وجعل ؤ ت الى تع
منزوجها وأعفت بالبيت الزوجات إحدى محمحت ومتى وحده، الحماع 

يومهاجعل إذا إثم الزوج يلحق لا وحينئذ أسقطته، وفد لها الحق فإن ، ذللئ، 
اليلتهن، وهبالمومتثن أم ودة مأن ثبت وند • زوجاته أولإحدى للضرة 

تثقىأن الزوجة رصين فإذا لثلت؛نلا،. لعانثة م يقه الٌكا فكان لعائشة، 

فكانلعائشة، يومها ومت، زممة ت، مبمحولة كريت، ءاس_ة،ئا محن الروي للحدين، ( ١] 
.محودة! بيوم لعامحغة م يمه الذ رسول 

■نماحمتها يرمها تهب ُالرأة باب النكاح، كتاب محاجه، ابن محن صحح صحح؛ حديثلأ 
(.١٦رذم)٥•

(،٤٤٩)م/ الخاري أخرجه • ءد-ه محتمى لعانغةأ يومها رمت محولة •أن حديث وكذا 
/i(ومحر١٧٤.٢،):إرولاسلرنم)•٢•٢(.اظر





٧٣ي اسووالقرهتء 
•م•-— 

إهك

اسكلأن:

ذلكعلى برب بكلامهم، إلي يأتي ثم لأهله كلام بمقل زوجي 
فكيفبمثل، لم لكه ذلك، ترك كسرا منه طيت ولفد كثيرة، مشاكل 

إليه؟توجهونها كلمة من وهل أصنع؟ 
امحل:

رالإفاد،اكمحريش وجه على الكلام نقل وهي غيمة، مي بالفعل هذا 
I نوله. ومه العقه، أيصا مي وي  I الميمة؛هي ؟ العضه  ١٠أنبشكم ألا
بمممؤ<ممازمشاء ؤ تعالى: نال فقد الوعيد وأما ، الاسألا، سن الة الف

لكلوبل ؤ تعالى؛ ونال المار، أهل بعض وصف في هدا [، ١١]القلم؛ 
ا-فةيدخل لا I ت ه الني وقال وهوالممام، ، [ ١ ت ]الهمزه ه لمرة همرة 

.، ٣١٧١في الساحر يفد لا ما الساعة في د يفالممام إن ونيل; ، تمام«رأ، 

.١( ■ رنم)٢ والاداب، والملة اير محاب ملم، روا، )١( 
.١(  ٦٨رنم)المعة• نحرم غلظ •مان باب كابالإ،انا ملم، روا، )٢( 
لأنهاحطأ ومذا ا الجديث... في اوأحم • بقول الولف كلام ن، معزو؛ التوله _، جاءمت، )٣( 

•ممتد أمح، بن لتحكا ندل هما ياي ا؛-تسالحبمز،م،*' 
•الأثربة كتاب الشريتي، للخف الحتاج، *عي محاب ت إلى ارجع 
بنأكتم إلى وعزاعاالترطي - الد صورة ، ٢ • الخزء لأحكام الخا،ع محاب وكدا 

صفي،عإبدالىلةأسةأدأشرأ.



اسوواثرعتاتحث  ٧٤
'ن——

يكون\ذتحوم أن شك ولا ، ا مرْأ ني يعذب النمام أن السي. وأخر 
•وأقاربه وزوجته الرجل بض كان إذا أند 

توقعالتي الأباب عن والبعد له، وا،لراثبة اذتعار، س الخوف نعليه 
والنمس—،<—Aوالغيبة الكذب ينجب أن وعليه والأجل، العاجل العذاب فى 

الأعراضوصيانة المدق إلى يعدل وأن الناس، د؛ن والتعحريش والبهتان 
أعلم.واللي العقاب، شديد فهو ومرانته؛ اذ س والخوف 

ءاوأو ثإ؛- 

ومحايعذيان، ا إنهI محال: شرين افدفوص رسول أن اذ•،نهيا، رصي ماس ابن لحديث ( ١] 
الفكان الأخر وأما بالميمة، يمشي فكان أحدهما، أنا كير: إنه بلى كير! في يندبان 

لم،وم، ١(  ٣٧٨رقم)الحناتز، كتاب البخاري، رراْ ؛ عي-* متفق . I بوله من غتر ي
(.١١١رقم)الطهارة كاب 



أصترصةالحارر 

و1لخ"ةلف.بل، بملق لا لوجغ ٠  ٤٣
ارْشكإق;

ولا، مظلما أهلي بجت إلى يذهب فلا والدي، روية يظيق لا زوجي 
أعرفولا ، بسهما مشكلة أي هناك ليت أنه رغم ، بيته في أبي يستقل 

.خزا الك جزاكم ؟ معه أتعامل وكيف الخق؟ هدا له فهل ، المء لهدا سا 
الحل:

عليهبل والهجران، الكره هذا له يجوز فلا بينهما مشكلة هناك يكن لم إذا 
مضى،عما له الاعتذار على ويحرص التحية، معه وينبادل إليه يذهب أن 

منأكثر اللم أخاه يهجر أن يحل ولا المودة، من له يفلهر بما إليه ويتقرب 
عاصتاكان إذا الهجر يجوز ؤإنما ، ٢ بالسلأمر يثدأ الذي وحيرهما أيام، ثلاثة 

هجرهفيجوز بالوعنلة، يتأثر ولم النصيحة يقبل ولم بالطاعة أومخلا أوفاسما 
•ويتوب ينزجر أن رجاء 

فرابةفبينهما والوالد، الزوج من التقرب على ماحرصي حال، وبكل 
عذروقبول منه صدر عما الاعتذار منهما كل فعلى الإسلام، وحق المصاهرة 

أعلم.والق أحيه، 
؛؛:-٠ ءآ 

فوقأخاه يهجر أن لم ليحل لا ٠ ؛ قال، اذ. رسول، أن الأصارتمأ أيوب أبي لحديث، 
باللام،.يدأ الذي وخيرهما هذا، ويعرض هذا برض بلبمان لمال ثلاث 

.٢( رقم)0 والاداب، والصلة الر محاب لم، عروا0 



اسءواثءتة٠  ٧٦
حم

٤٤

انمثكلت:

أيأيما هر يدري ولا ، الكنه لهذا مسنا أعرف ولا أمي يكرم زوجي 
أنيرغم شر؛ ممدر الزوجة أم دائنا يقول: ذلك عن اله أموحعن ب، 

؟إليه توجهونها كلمة ص وهل ؟ معه أصنع فكيف كثيرا، نحبه أمي أرى 
امحل:

الواجببل شرعي، سب يدون المسالم.ين من لأحد لم المكراهة لايجوز 
والأصهارللأتارب الحية تكون وأن ه، لفيحب ما لإحوانه اللم يحب أن 

٠السبب لتعدد وآكد أقوى الصالحvن 

الخيرعلى والدلالة والرئة والألفة والزيارة الواساة المحبة هد0 آثار ومن 
لأخيهيحب حتى أحدكم يرمن »لأ ت الني. نال وند اكر، من والتعذير 

وتراحمهمتوادهم في ^٠ ١^٠٣•مقل ت أيما ونال ، لمه(را، يحب ما 
ابدمانر له عضوتداعى مئه اشتكى إذا الواحد، الجد مثل وتعاؤلمهم 

وإنكله، اشتكى عينه اشتكى •إن رواية: وفي وازمى\ى، هر بال
. ٢٣١٠كله اشتكى رأيه اشتكى 

حدثالإممان، كتاب وملم؛ي رتم)ّآا(، رواْالخارىفيممابالإءان، عيه؛ متفق )١( 
ر؛مر>ى•

الوجههدا من اليخاري رواه وكذا . ( ٦ )٦ رنم والاداب، واكالة البر كتاب ملم، رواء ( ٢ ر 
الأدب،رنم)اا*آ(.كتاب في ...٠ ا1ومتيم، ترى ٠ بالقط 

)٧٦(.رقم ىاباJرو١كلةرالآداب، للم، الرواة هد. )٣( 



٧٧غ الشرعية الحلوو 

وحقدبغض من قلبه قي ما ؤيزيل وأناربه، ه نميتفقد أن اللم فعلى 
كرامته،دار في يجمع الكتعالى فإن حق، يغير للم-فين وكرامة 

و١هأهأعام.



عنةاث ل الحك ج  ٧٨
—-م- 

نحاو|ضوإ بأفرغ تبجو قوتغ ٠  ٤٥
انمثكإرقٍ

تروجفترة وبعد بأولاد، الك ورزقا طيجة حياة نعيش وزوجى كت 
لو; فال شٍثا له قالت وإذا رأيها، إلا مع يلا وأصبح عنا وانحرف بأخرى 

الطيبة؟العشرة جزاء هذا وهل أولادي؟ أترك فكيف أطالقالث. الطلاق أردت 
.خينااس جزاكم دائم؟ قلق في أعيش فاني معه؛ أصنع كيف 

الحل:

عليهتحق يالذي والحور الل من وتحذيره وتخويفه نصحه عليك 
ونقهالقيامة يوم حاء إحداهما إلى فمال امرأتان له كانت من فان العذاب؛ 

.محاقهن 

أنوعلبك الى، تعالذ عند حقك يضح ولا والتحمل، الصبر وءاليك 
■ذلك ينفعه أن رجاء والغللم؛ المل من ويحذره ويخوفه ينصحه من توصي 

أعلم.واف 



٧٩حث اسووالقرءتة 

تاطإاامير6تلأثأ ابنه ومح؛ , ٤٦

ارمستمااغ:

حامل،التزوجة الغجر ابنته أن فوجئ رجل قضية في قملتكم رأى ما 
عارضتالأم أن إلا ذلك، على الست فراففته الشرع إلى يفدمها أن فأراد 
اءالأطجأحد إلى الرجل ذهب الضغوط ونحت بالأنتحار، وهددت ذلك 

الشهرمن الخنين عمر وكان العملية ونمت للجبث، إجهاض عملية لإجراء 
فيمافضيلتكم تمتى ي الرجل فهذا لدلك السابع، الشهر إلى السائس 
الإجهاض،عملية وعن الشرع؟ إلى الست تفديم ض يلزم كان هل جدث؛ 

فضيلتكممن يهللب كما ؟ العلبسب أو الست أوعلى عليه إثم فجها هل 
والسلامالم؛ن، والالإسلام بكم وينفع يحففلكم والك ذلك، في النميحة 

وبركاته.الق، ورحمة عليكم 
الخل:

لإقامةالقرى؛ بعض في ولو القضاة أحد إلى أمرها يرفع أن الأولى كان 
يعرفلا صغيرة فرية في ذلك ويكون الذنب، هذا من لتطهيرها علمتها الخد 
ماوبعد عنه. سيئ حبر ينتهر لا حتى الأحوال( إلا؛بهلانة ابنته ولا هو فيها 

وكثرةالأعمال، فى والصدوأ النصوح التوبة فحليه الإجهاض من حصل 
الاستغفار.

وعلىالإجهاض، عملية أحرى الذي الفب على ثم عليها، والإثم 
فىتقع لا حتى حلألأ زواجا بتزويجها يحفظها ولم ابنته يراقب لم الذي الوالد 



اثسرعتاتا حو 
•■رب

الرانةشدة التقبل في وعاليه الحرام، الحمل هذا منها حمل التي الزنا جريمة 
كثرةوفي الهاتفية الاتصالات في لهن اهل النوعدم الإناث عالي والحافظة 

للمرأةما خير فان ، اء والنبالرحال تزدحم التي الأسواق إلى ميما الخروج، 
اليالأجهزة من بيته يطهر وهكذا الرجال، يراها ولا الرجال لأترى أن 

اءالمصور وكذا نها، وأحصورة ياجمل الماء أمام الرحال صور تعكس 
البنتهذه فعلت ما مثل من الملامة في سبا يكون ذلك ولعل الرجال، أمام 

أعالم.واف كير. وغبرها 

؛:-؛ه 



٨١اثضء الحسا.
•ن.—

وليماأو؛6 بم؛و6 .تنومحنِ ٤٧

انمثكلأن:

التحيةالولايات في للدراسة أحيها ذمت،ع بكر مسلمة ابمة هياك 
إمحلأنهأو امتثارته أوحتى وليها إذن بدون تزوجت ولقد الأمريكية، 

علىذلك في اعتمدت ولفد ء، بشي أخاها تعلم لم ذلك وفوق بدلك، 
فضلتكمعلى يخفى لا وتما • ولتها إذن بدون الرواج لها يحق بأنه رأي 

تغرفيمحي أعالمتموني كما للشرع ومخالف خاؤلئ رأى هدا أن 
اسعميان إلى بالاضافة - الأرعن الفتاة نالك تمرق أن I بمقابالتكم 

وإخاقالوالدين عفوق على أيقنا -يتهلوي ورموله. وتعالى بمحانه 
والأم.الأب اسرني والضرر الأذى 

إلىلإرساله كتابة ا-نموص بهيا الشرعي الخكم بنان فضيلتكم ص أرجو 
لفضيلتكماس أمال كذا جيل، المواء يهديها أن الك عى العاقة؛ الفتاة تلك 

العالثن.رب لك الخمد أن دعوانا وآخر ، ^ جواد إنه والقوية، الأجر 
العل:

هعرصاه وبدون ولتها بدون ها نفالبنت زوجت حث فاصد؛ العقد هدا 
ك_احإلأ•لأف: ه ١^، لقول لايجوز؛ هدا ومثل سها، أخيها وجود 

حديثوني الصحابة، من عدة عن مروى متهور وهوحديث ، دولي\ا، 

رنمالنكاح، كاب للألاني، ماجه ابن س صحح ت انظر ٠ ائي النإلا الحممة ررا0 ( ١ ) 
.(  ٩٨٧ ) رنم الكاح، كتاب للألباني، الترمذي سن صحح وكذا (، ١٥٢٦، ١٥٢٥)



اJق٠صاتمءأم  ٨٢
ع

باطل،فكاحها وليها إذن بغير نكحت امرأة رأمما ت اذ. رمول قال آخر 
أىإذالميوحاولهاوليأووليسلأوفىك\ا،،فالمالطأن اشجروا فان 

زؤج،فإن ، ليحضرْ مالطان الإلى أمرها ترغ فانها ترويجها، أومغ عقلها 
تزوجأن لها ولتس ونحوهم، القضاة من يوكله أومن السلطان ؤإلأزوجها 

الزانيةفان ها؛ نفالرأة تزوج ولا ، ا،يرأْ ١^١٠ تزوج الا • لقوله. ها؛ نف
.ها\آ؛نفتزوج التي هي 

لهاكفوا الزوج كان فان الزواج، هذا من الانفصال فالواجب هدا، وعلى 
أووكيله،وليها من عقد بتجديد به الزواج لها جاز والشرف والعمل الدين في 

.محعته من كلأ اف ويغنى بينهما، فرق لها كفء غير كان فإن 

أ■:-؛|آ ءأي 

رنمالنكاح، كاب ، اكرمدى س صعيح انظر؛ ماجه، وابن الترمذي رواه  ٢١)
(.١٥٢٤)رنم الكاح، كتاب ، ماجه ابن صس صحح ركدا ، ( ٠٨٨ ) 

.I نفسها تزوج التي م الزانية فإن ٠ الأحيرة الحملة دون صحح ومحوحديث ماجه ابن رواْ ، ر٢ 
(.١٨٤١)رقم التحليل، إرواء وكذا رتم)ماآها(، ماجه ابن سس صحح ت انظر 



٨٣م اسلوواُقرءتء 

اكإإ1،فغ |وتم1وتي قلهه|1 ابن هن النواة غلغ دإ,إشاوااغت|ت؛ 
انمقس:

بحكمولكن اس، لكتاب حافظة ملتزمة فاة توجد القرى إحدى فى 
ابنمن الرواج على جمر أن منها يراد والدها، ولرغجة والتقاليد العادات 

فماولأتريده. فيه راغبة غير وهي الصلاة، أداء في متهاون أنه مع C عمها 
يرعاكم.والك لوالدها؟ نصيحتكم وما الفتاة؟ لهده نصيحتكم 

الخل:

ولوكانالصلاة ياداء متهاوئا كان إذا ميما عليه؛ إجبارها لوالدها ليس 
وإذنها٠ ، ، ١١٠تستأذن حتى البكر ننكح ،لا ت اليي. قال وقئ لها، قريبا 

هوالولي ولوكان إحارها حرم االذكور الزوج عن امتنعت فإذا ا،  ١٠سكوتها
مننشاهدْ لما معدية تبقى بل معيدة، تكون لا تكرهه من مع الحياة لأن أباها؛ 

وليهاعلى ويحرم حياتها نفر تفلا الحرام، العمل ومن البغيض الشخص 
ترغبهصالح هوكف،كريم من وغيرهم أقاربها من يجد وموف تعذيبها، 
وائذالصالح. الزوج لابنته ويلتمس تعالى اس يتقي أن الأب فعلى ويرغبها، 

أعلم.
ا!>ء!د ء|د 

عنبالكون، والبكر بالنطق ألكاح في الثيب اصتتذان باب الكاح، كتاب ملم، رواه ( ١ ) 
(.٦٤رنم)أبيهريرة، 

عنبالكون، والبكر بالتهلق النكاح في الثيب اٌتئذ.ان باب النكاح، كتاب لم، مرواه )٢( 
ا؛نءثاس،رتمرلأآ(.



الشرعيةاسدو جزج  ٨٤
'م—

يرفصاهووااه؛|ؤ بملغ (!١٩٠ م6 1^1? البم؛ ٠  ٤٩
انمثكالة:

المد،ودك ملتزم قاب وأنا عمري، من والعشرين الثانية فى قاب أنا 
الأنأعيس أني ومشكلقي لي، زميل أحرامت، إحدى من الزواج في وهمة ولي 
ابغةيزوجني أن يريد وأبي أخشها ابمة تزوجني أن تريد أمي فنارين، سن 

علييضغط منهما كل ذللث، ودغم الأنمن، في رهمة أية لي لس وأنا أحيه، 
•ويرضى يحجؤ لما الك وفمكم علي؟ تشيرون فماذا جهته، من 

الخل:

المرأةيعاقر وهوالذي الرضة صاحب فهو للزوج، حق الزواج أن شك لا 
صفاتهاوسر إليها تميل ه نفوجد فإذا غالبا، حياتها أو حياته يقية ويرافقها 

أنهثلث، لا الشاب نهدا غيرها، من نفرة ووحد ملأءمتها وعرف وأحلاقها، 
منوتحقق والأحوال، الأحبار وتابع الصغر مند حاله وابنة عمه ابنة عرفح قد 

وأنهغرهن، إلى يتمل منهن تنفر ه نفجعل ما الصفالت، ومن الخمح أخلاق 
أوالقلبالمشاهدة إما والصلاة؛ والكفاءة الأهلية زميله أحن، من عرف قد 

المحح.

صلاحهاويعرف يزكيها التي باحت-صدمه زواجه من منعه إن ت فاقول 
بابنةإلزامه فإن يريده، لا ما على له ؤإكراه عله صرر فيه إليها ليركن يحها 

هلفتحديب، منهما لكل الشديدة وكراهيته عنهما صدوده رغم أوحاله عمه 
ويتحققالعللاق يحمل بل بينهما العشرة تدوم لا أنها العادة ثم به، ؤإمحرار 



٨٥جآم السرعية الحلول 
.م.———— 

ماوبثن ينه يحولا لا أن الشاب هدا والدي فنتصح ح؛ن، ولوبعد الفراق 
يخيوالق إله، وركز إلها ويركن يزكيها التي زميله باحت الزواج من يثتهي 

أعلمواف ٠ سمه من كلأ 



ايئترثزالحلول خأم  ٨٦

|ل؛ق4ءيوفض وألاآ؛غ ٠  ٥٠

السيلق:

فرفضهخاطب لي تقدم وقد عمرى، من وانمفرين ة الخامفي فتاة أنا 
الخقله فهل ملتزم، قاب أنه دغم وأحوالي، أمي ؤلريق عن جاء لأنه والدي 

الكفء'؟أبي رفض إذا تزويجي الكير لأخي وهل مدا؟ في 
اسل:

عذرولا الرقص، هذا ني له حق فلا للزواج، رفقه في الوالد أخطأ كد 
عنأنه سوى عيب فيه يكن لم إذا أحوالك طريق عن الشاب هذا كون في له 

للواليبمحق فلا تتزوجي ولم السن بك تقدم وحث والأحوال، الوالدة طريق 
قاتهاإلى ها حبويودي الزوجة في الرمة تقل السن هذا يعد ما فان التأخير، 

•دالتزوج لكلكير ريي؛ لا بمن الزواج إل واضطرارها زوج، بلا طويلا زمنا 
الأخمن ينصحه من يرفق ويكلمه الوالد، هذا فانصحوا هذا، وعلى 
إذاتحفره الأنكعحت محكمة فإن العقل على أصر ومتى والأقارب، والأخوال 

أوالعم أو الكبير كالأخ غيره أوتول لها بالعقد وتكلفه الخبر إليها رفع 
.غيرهما 

مء؛ع 



٨٧ج اسءواثهتات 
ع

اه.محا6لأاظوالإ
انمثكلق:

الأنوأنا أكلمه، ألا أممان أربعة فحلفت حلاف أخي وص بض حدث 
■مأجورين أفتونا واحدة؟ كفارة أم تكفيرات أربع أكفر فهل ذلك، على نادم 

امحل:

علىللتاكيد التكرار وإنما واحد، السب إن حيث واحدة؛ كفارة عيك 

عنواحدة بكفارة ويكتفي الأيمان، ذتتداحل تكلمه، لا هوأن واحد شيء 
هوالذي الأخوة التهاجر؛؛rU وهو محرم أمر على والخلف ميما ولا الخمع، 

•رحم قطيعة 

•البي. مال ففد ايحرم؛ الهجر عن والإقلاع يالتوبة المادرة فالواحب 
ويعرضهذا فيعرض يلتقيان نلاث، فرق أخاه يهجر أن لم ليحل لا ٠ 

فكيفلم، الهو هنا بالأخ والراد ، ا لأم ياليبدأ الذي وخيرهما هذا، 
فيدرئ يقد رحم، قهلثعة يكون هجره فان إ الأبوين؟ من أو الأب من بالأخ 

منأكثر الكلام ترك القعلمر ومن ، ، دحماا١ قاطع الخغة يدخل لا ٠ الحديث؛ 
فالصلحالمالح؛ إلى والرحؤع لأخيك والاعتدار بالتوبة فعليك أيام؛ ثلاثة 
أعالم.واس خير. 

يعللا I بلففل الخارى ورواه والاداب،رممرْآ(، والملة البر كتاب ملم، رواه )١( 
(.٦٠٧٧رنم)لرجل...٠كتابالأدب، 

رقم١ ٤ م/ حنبل بن وأحمد ، ١( رنم)٩ والاداب، والصلة البر كتاب لم، مرواه ر٢( 
(١٠٧٢٣.)



القأعتةالءال4أ، ،^ ٠٩١ ٨٨
ع-ص 

ابؤإا'يسمسم-راقج؛
ارْثيكاة؛

صغيرة،وأنا أمي توقت وقئ عمري، من والعشرين الثانية في فتاة أنا 
تضايقنيبل أبدا، ترحمني لا التي أبي زوجة وطأة نحت مولة بن وعشت 

بمنتزويجي فكا أبي على الضغط تستطيع وإنها سشة، ممات معني وت
؟ظلمها من تخالما حاطب ياي أفل وهل ؟ معها أصنع فكيف ، اء تف

الك.وقفكم أرثدوني 
الحل:

ونيالملحة، فيه ما وعرفت عمللث، تكامل فند ن ألهذا بلغت أن بعد 
منالخير فيه ما وتعلمت درست فد حيث أبيك؛ زوجة من أعرف أنك الظاهر 
ايقةللمفولا أحد لتصرفات تخضحي فلا والأدبية، الدينية العلوم 

سمينما يهمك ولا ، والشدة الضنك من التخلص تت3ليعين بل ، والأضرار 
لمفإن الحال، وتشرحي أبيك إلى تعتذري أن عليك بل السيئ، الكلام من 

زوجةتقبل لم ولو فاقبلي ممر حاطب تقدم ومتى ، لث، بنفأح-ر قانت يصدق 
منيناسك من تعرفي أن وبالإمكان حقك، في تتصرف أن تملك لا فهي أبيك 

واف. والذم الدح في نولها سماع أو رأيها إلى الرجؤع دون وتمله الأزواج 
الوفف•

#٠ ه 



I لقرهتة1 لء1وور

هريطا1لل من إلفؤلأيّ يوؤ؛ ّآه,وااو؛ذا 

انمثكلق:

السابعةبلغت فد الكرى وأختا مدرسات وكالما أخوات، أربع نحن 
لخفمماتقدم من كل يرد - الأسف ومع - ووالدنا عمرها، من والعثرين 

ويعلممرسايا يأخذ إنه إذ السب؛ نعلم ونحن كان، مهما عينا فيه فيوجد 
توجهونهايحة نم من وهل نعمل؟ فماذا ذلك له يتحقق لن تزوجغا إذا أنما 

.خيراالك جزاكم الاياء؟ من ولأمثاله له 
الخل:

لهيحمل ما هي دنيوية مصالحة لأحل بناته يعضل لا أن الأب هذا ننمح 
فيحق لها فالرأة عليهن، وصرر لهن فللمم والمع العضل هذا فإن رواتهن، من 

الصالحة،الذرية في رغة ولها ، الرحال، إلى ومل شهوة دلها والزواج العثرة 
اإذا: ه النبي نال، وفد أوللاغتماب، للضرر تتعرض الزواج من وبمنعها 
ادوفسة تكن تفعلوا إلا فزوجوه، وديته خلقه ترضون من جاءكم 

ممتدالمرأة فان فتنة؛ به يحمل الكفء رد أن إلى الإثارة ونبه ، كجرا 
وتبرجهاواحتكاكهاالأسواق يكثرخروجهاإلى وند ، الرحال، إلى نغلمرها 

ومنالازدحام، من الكبيرء الأسواق في الأن يحمل ا فم، بالرحال، 
الأجبيات،وإرهاب المواعيد ومن الهواتف، أرقام تتادل( ومن ان، المحاك

ابنسن صمح في الألباني وحنه (، ١٩٦٧النكاح،رنم)كتاب ماجه، ابن وئام حن،  ٢١١
.١( • ٢ رنم)٢ الصحيحة،  iLUlرني ماجه،رنم)ا'أا(، 





v٩١»"« اثثت اس4ا،
.م.ت

الآ؛لاسل،بقبمة توفض ٠  ٥٤

الخطابمن لهن تقدم وفد المات، من بمجموعة الك وقمتي رجل أنا 
وردتبالدراسة تعذرت منهن لأي خاف جاء إذا أنه معهن ومغكلتي الكثير، 
فهل، كفء يفوت أن الترديد من أخاف وإني • أرى فيما كفء أنه رغم الخاطب 

فيكم.الك بارك وجهوني ؟ التْلمكف، كان إذا بالزواج إلزامهن لي 
العل:

هوكما الزواج يعد المواصالة الإمكان ؛-مي بالدراسة، الاعتدار يجوز لا 
منلها يتقدم لم التخرج بعد الaلالبات من فكثير آفاته، له فالتأني الوافر، 

الأربعن،أو الثلأس فبلغت السن لتقدم عنها ء-زذوا بل الشباب، من تريده 
صرات،أوعدي صرة معه من روحت من ومنهن يوآ تزوجت من فمنهن 
عليكت أفول فانا الندم، ينفع لا حض فندمت زواج، بدون بقيت من ومنهن 

منأتاكم ءاذا لحديث الكرم، الكفء تقدم متى تزويجهن على نحرص أن 
ادوفالأرض في فتنة تكن تفعلوا إلا فزوجوه، ودينه خلفه ترمحون 
عليهنحوئا الدراسة من بالقمل تهددهن أن فعليك امتنعن فان ، ، ١١ءريضاا

•ا،لوفق واف • للجمح الأصلح تفعل أن واحرص العنوسة، إلى البقاء من 
ءكءإب 

والخففياكارخراا/\آ(،(، ١٦٥، ١٦٤والخاكم)أ/ •٢(، ١ روا،اكر.ذى)ا/ 
الأحاديثسلسلة في وكذا (، ١٦٠١رقم)ماجه ابن س صحيح الأناني،ي وصححه 

الممذروم)أاأ>ا(.



اسءواثهئجأم 
عتتت م

راتبنافغ وطهم1 تنويننا يرفض ■  ٥٥
\ثمس:

جاءهوكالما تزويجط، يرفض ووالدنا ادررات أخوات«ثلاث نحن 
؟نصنع وكف ذلك، له فهل مرساتنا، في ٠لمنا متا فجه أفيهر >اءلب 

مأجورين•أفتونا 

الحل:

للخفت،الشدمن الأكفاء ورد تزؤيجكن رقص في والدكن أحطأ لقد 
ءإذاالحدث ني فقدورد الرص، هذا عن وشحه الإثم من تخويفه نعالكن 

الأرضفي سة تكن تفعلوا إلا فزوجوه، وحلمه ليمه ترضون من أتاكم 
.٢١١كسر،اد وف

هداعن وزجره نصحه رجاء وأحوالكن أعمامكن إخبار أيضتا وعليكن 
كبرإدا الرأة أن ودلاك الصسلحتكن، وتفويت عليكن صرر فيه الذي \زرذضل 

عليهاوضاعت عمرها وذهبا الأزواج فيها ترغب لم تتزوج لم لص منها 
أنولابد الولد، وفي النكاح وشهوة؛مح، رمة لها ارأْ أن ثك ولا حياتها، 

يجوزفلا والشفة، الضرر عليها يؤمن ولا تحصن لم إذا الرجال إلى ممل 
اكهاإميجوز ولا ، لها حقيقة لا بعتوي-V التعلل ولايجوز الأكفاء عن ها حب

حتىشهرتا الراتب يض لوالدها وتمرض تتزوج أن وممكن مرنيها، لأجل 

ونال(، ٢٥دالدولأبيتيالكنى)ا/ <، ٨٢والجهفى)لأ/ ٢(، • ١ رراْاكرمذى)ا/ 
(.١٨٨٦)رم الغلنل إرواء ت وانظر C غريب حن حدث الترمذي؛ 



خوالشرعية اسوو 
.٩^■"

تعار.الذ يغسه 

ففيوالوعيد، والوعد والتخويف النصح بعد رنفه عر اسمر ومتى 
أحدومع الزوجة *ع الخاطب يتقدم بأن الأنكحة محكمة إر التراغ الإمكان 
فانأصر فإن عليها، يالعند وتلزمه الوالد نحفر أنها الحكمة ودور أثاربها، 
الوالدولوكان القاصي لها أويعند ، غيرْ وتولية الولاية غن عزله للقاصي 
أزواجهنينكحن أن تعضلوهن فلا ؤ تعال: لقوله موليته، عضل إذا ماحطا 

وافأءالم.[. ٢٣٢]البقرة: بالمنروفه تهم تراضوْا إذا 



اممسصةالحال4آ،وءآم  ٩٤
ع.ص 

صضامغ بثبمأ اكم صلاتإ هن يهنمولغ اطغ .  ٥٦
انمثكاة:

الخمد،ولذ تمم موأنا مة عشرة ست العمر من أبلغ شاب أنا 
صلاةمن فسموني صغٍم؛ا؛ لوكنت كما يعاملونمي أهلي أن ومشكلتي 

اللأني معهم أمرق وكيف ذس؟ لهم لهل علي، خوفا جد الفي الفم 
خيرًا.الك جراكم علي؟ والدي إغضاب أريد 

العل:

ذلكومن الكامان، يلزم ما يلزمك مانه التكليف سن بلغت ند إنك حث 
أوأومرض خوف من عير؛ هناك يكن لم إذا الخماعة ْع الجد في الملأة 

منعك،لأهلك يحق ولا التخاJفا، لك يحق فلا الأعذار زالت فإذا مطر، 
إلىأباك ونصي تخرج أن عليك بل ا؛ تعلعهمفلا أبواك منعك وإذا 

لمخلوقطاعة فلا محذور، هناك يقع لا حتى إخوتك أحد وتصب الجد، 
وإخوتكأباك وتلزم نلزمك الخماعة صلاة أن والأصل الخالق، معمة في 

وماينفعك بما عارف فاهم عاقل وأتت قريا الجد كان فإذا المكلضن، 
•الموفق واف صرر. ولا خوف فلا يفرك، 



مااشءتة اس4أ,
ت

هقمحايو>ألوذذغ به.محإنغ 

أجدواكن إليهم، الإحسان دائما وأحاول كثيرا، يوذونني جيران لي 
الخار،حق اعلم وأنا وحرفا، ضعما مني الإحسان هذا يرون وإنهم وة، الق

علي؟تشيرون بماذا أو عملهم؟ بمو أعاملهم فهل 
امحل:

منهمسمعت فمتى بهم، تهتم ولا أذاهم ضرك ولا عنهم تمد أن عليك 
Iإليهم تلتفت فلا أوتنقصا أوثلبا أوعينا أوهجاء سابا 

يعينيلا قلت ثمت فمررت بني ياللئيم عر أمر ولقد 
كاملبأني لي الشهادة فهي أثكمنمتيسناض وإذا

منوتعطي ظلملثؤ عمن تعفو ءأن الإحسان صفة في الخدث وفي 
والذوغفرانا. عقو( الإساءة على ى ونحز ، قطعك»لا، من وتمل حرمك، 

أعلم.

رنمللهيثس، الزراتد مجمع ت انفلر ٠ ضعيف رم الحارث وب الأرمهل، في العليراني رواه 
(١٣٦٩١.)



اس4واثثتلأه 
—•ص• 

الأسماءبألنم1ءف1آئأ"أمح ده.اخنلآل 
ارْثكإق;

اعإفجفي رغبة وأجد المساء من بأصاف اختلط جامعي طالب أنا 
حتىالامتمغاء إلى أ-لجأ الشيطان راودنى فكلما ، أفعل لا ولكنى غريزتي 

إلىإرشادي أرجو ، أكشر وأحيانا مرض أو مرة اليوم في أفعلها صرت إفي 
وأيقنا، صحنا أمحقليع لا لأنني ؛ الصيام تمول ألا وأرجو ، مشكلتي حل 

.الأن أستقليع لا الزواج 

الحل:

المختلملةالخامعة هده ومفارقة الاختلاط هذا عن بالمعد أولأت ننصحك 
الاختلاط.فيها يوجد لا جامعات تجال فدولتاك، غير ولوفى 

الحوادثفكل ، النظرْ النظرة تتح ولا بصرك تغض بان ت نانيا وننمحلن، 
أوة وا،للأمالنظر يدعوإلى ما عن الابتعاد على فتحرص النظر، من مداها 

نحد.ما يخفف ذلك فلعل المقاربة، 

ذلكفي وأن الأجمات إلى النظر تحرم دائنا تتذكر بأن : ىلثا وتنصحك 
النظرعن ويعيك يردعك ذلك فلعل آجلة، أو عاجلة وعقوبة وذبا إننا 

الغريزة.واتباع 

الذيوالحهد الحؤع وتعمد المدن ؤإتعات بالعمل رابعا; وتنصحك 
حدتها.وكر الشهوة ا تخفيفمنه يحصل 





ال|حلووامم>ث' ٩٨
-ءي<

لنفسدونسبي وضمأ و؛1خإإ وقؤ؛ .  ٥٩

انمثكلق:

أمه،ولا أباء يعرف ولا الساجد أحد في رضيعا طفلا وجد رجل هناك 
من( ابمه ) طفله هو الطفل هذا أن وقسك أهله وأمر الست إلى معه ءأخذْ 
وإلىه نفإلى ونسه ماه فتوفيت، التلفل مدا أثبت ونا تروجها، امرأة 

منالطفل هدا يعطى توفى إذا أنه ذمته فى التي وزوجته هو اتفق ومما فيلته، 
هداتصرفه فهل لفيقل، الطفل هدا أن يا-لحقيقة زوجته أعلم ولأنه اليراث، 
الكوجزاكم ؟ صحيح غير تصرفه كان إذا يفعل أن عليه وماذا ؟ صحيح 

.مر'ا

امحل:

نسه،يعرف ولا أوصل نبذ طفل بمأنه عرفوه الذي هواللميط الهلفل هدا 
منولا صلبه من يولد لم إنه حيث ه؛ لتفبه ينأن يجوز لا هدا فعلى 

الرصاع،من أولاده وأحو  ١٤١٠٥٠^من فهوابنه زوجته أرصعته فإذا زوجته، 
ولالأخواته، ولا لبناته محرما يكون فلا ثديها من زوجته ترصعه لم فإن 

■صله من لثس وهو ماله من يورثه أن يجوز 

اطلوالي،من أنه على ذلك فيجوز قبيلته ؤإلى إليه ية والنالتسمية وأما 
أعلم-واف منهم• القوم ومولى 



ءءمالثصة الط4ا,
— ••٥

الباؤ[ول،، l_ll|اام1األد، 6السربم ♦اُااهرإد، 

انمثلكلة:

وحرجالكاره فافضت بكر وهي باصمعها رئة الالعادة مارت امرأة 
أمرها،فى حيرى وهي أمالها، عن هذا باحماء فقات البكارة، دم منها 

فيكجر رجل إليها تقدم الأحير وفي وترفضهم، أزواج عدة لها وتقدم 
السينأرجر الرجل، فوافق إعلامه؛حالها بعد وذلك عليه، فراففت السن 

هذافي الزوج تشمعون وماذا عليها؟ شر يهل ناحية من الأمر هذا في 
اسحير'ا.الأمر؟وجرم 

الخل:

ليسذلك وْع النتيجة، هذه له الذي الاستعمال هدا عدم يها الأولى كان 
بمدنها،وهو فعالت مما الزوج تخر بل البكارة زوال لأجل الأكفاء ترد أن لها 

•اعلم واف • ■تحرا فيه يجعل أن اذ ولعل الكير، هذا تتزوج أن دلها 

هو ؛ه 



القرعتةالحلول خو 
^٠٠٩

،l_J|ب1لماوئد، هنؤ؛ .  ٦١

انمثكلأن:

رئةالبانمادة الترمطة الرحالة فى وأنا صغرى يذ ابماليت لقد 
أهليس وخشيتي مني حدائة ومع فها، مني وكثر لامتمناء( ا) 

الخال،هذه محلى وأنا وأملي ل أمحتلا مدة جغابمي على وشت فعلتها ربما 
الأمر،هدا لمالخة مني محاولة وفي رمضان، في صائم وأنا فجها لبع وأحيانا 
ءل1اريالأ حمسون فعلي فعلتها أنا إن ندرت فيها الوقوع عن نفى ولخجز 

هدامحن سردمحي يدي في المال وجرد عدم مع الفعل هدا مغل أن مشي 
صرتالمر تقدم ومع الفانوي، الأول الصف في جيشي وكنت الفعل، 
وأناأصلي فلا الصلاة فجل ل أمحتوأن صائم وأنا أفعلها ألا على أحافظ 

جب،معوفوعهامني.

مالكن النيات، الذ أل أمفترة، م؛د محتها ابتعدت ااوا< واخمد الأن وأنا 
أعلملا باقي علنا الذر؟ نحوهذا علمي يجب الذي وما هذه؟ حاكي حكم 
صلاتيحكم وما الدر، ذلك بعد العادة هذه فيها فعلت التي المرات عدد 

التيالصلوات عدد أيضا أعلم لا بانغي علنا علي؟ يجب وماذا وصيامي؟ 
وأناالعادة هذه فيها فعلت اكي الأيام عدد أعلم ولا جب، وأنا فعلتها 

ونفعالك وفمكم مأجورين، أفتوني • • جنابتي على باق وأنا صمت أو صانم، 
وايلمين.الإسلام بكم 



s،؛ألشرثت اسوو 
—"م _____ 

الخل:

فإلللغرج، وأحصن للممر أغض فانه الرواج، إلى ثالمادرة ننمحك 
.وحاء لك فانه يالموم فعلمك عجزت 

تصحولا حطأ، فإنه للملأة ال الاغتوترك مضى فمما فعلك فأما 
عنوفعله ونسيانه ذلك لكثرة لكن الصوم، بها ؤيبلل الاغتسال، قل الصلاة 
٠النصوح بالتوبة يمهل لحاله حهالة 

شيئايرد لا الذي الذر هذا دل تعد ولا ين كفارة من فيه فلابد الذر وأما 
•أعلم والق • البخل من به يتخرج وإثما 



عتةاتث الحلدا، ج،أم  ١٠٢
تتت•ص- 

شرإبم،اوظغ الملام يكود لا هاتلهو6 سبأب « ٦٢
انمثكلق:

Iتعالى الله بْلاءة اكرهوا بأن تعالى الك هداهم الذين من كثيرا أرى إنني 
فلاالغاوين الشاب من جمع بجانب مرورهم عند أنهم ألاحفل ولكن 
الشابهؤلاء من أحد بدأ لو وحتى عليهم، لموا ي ولا لام اللهم يودون 
ليسيرونه من أن الناس بعض من ولمعت عليهم، يردون لا فإنهم الحية 
هؤلاء؟نجاه هوالخكم فما بالكافر، فيدعونه - مثلهم يلتزم لم أي - مثلهم 
•حرام التكفير أن تعلمون وكما 

الحل:

العصاة،الغاوبن من الاحرون كان ولو حتى التصرف هذا في أحه!أوا لقد 
ال٠ ■' النبي. قال وقد والمحبة، للألفة وسبب مؤكدة ستة باللام البداءة فان 

إذاشيء على أدلكم لا أو تحابوا، حتى تؤمنوا ولا تزمنوا، حتى ابنة تدخلوا 
لاماليذل على يحث وكان ، بينكماآ لام الأفشوا تحاببتم؟ فعلتتموه 

سبايصير الشباب لهؤلاء اللام بدل ولعل تعرف، لم ومن عرفت من على 
عنوإقلاعهم وتوبتهم الذ على وإقبالهم للنمبجة وتقبلهم الخبر من ربهم قض 

■والإعراض الفرق 

الملاحباهل التأسي إلى وتدفعهم شرهم من تخفف مجالستهم ولعل 

إفثاءباب الأدب، كتاب ماجه، ابن سن وصحح ، رقم)٣٩( الإيمان، كتاب لم، مرواْ )١( 
(.٢٩٧٧رثم)اللام، 



حأءاسل4واثثت 

وال-ينامبم•

انكلقول ، اللام في يريد أن ويستحب الملم، على واجب اللام رد إن ثم 
ولا[، ٨٦لالساء: ه ردوها أو منها باحس فحئرا بمحيذ حجتم وإذا ؤ تعالى: 

منأن الحديث في ورد فقد حرام، الغاوين الشباب في الكفر اعشاد أن شك 
التوبةفعليهم عليه، حاو إلا كيلك وليس اس عدو يا قال: أو بالكفر أحاه دعا 

•أعلم واف • رجوعهم رجاء الخالين لإخوانهم والنصح 



\وذرمةةالحلوو جث 
———•م• 

وس؛[أغوؤئ و،و |وم1صغ هن أتوب  ٠٦٣
انمثكلغ:

أتركعندما وأندم تعالى، اف من اكربة أطلب الرات من كسنا إنمى 
أجداإلواءو_ة فغرة بعد ولكن الفروض، أودي فترة وأظل والمائة الصلاة 
الصلاة،أداء عن تسعدني مقاومتها أستعليع لا التي اللهسات من الكقسر 
منلأكثر معي يحدث وهذا التربة، إلى أعري ئم قشرة الصلاة عن فانمهلع 

داخليوفي اثuءي وأفاء كشسنا، ذلك على ي نفأرتب ودائنا مرة، 
منأكثر فى ا-در وأفعل الفقراء على وأتصدق الك طاعة إلى يحركغى شيء 

وأناالصلوات، أداء عن أتكامل نجعلثي الخياة هذه مالهٍات ولكن مرضع، 
أخافلأنني أفعل أن علي فماذا رمضان، شهر في الصلاة على مواظب الأن 

غفلتي؟من الرجوع أو التوبة أّتْلءع ولا فلي على الك يختم أن 
الحل:

الكذابين،توبة مثل تكون ولا لها، تمر توأن التربة تصدق أن ننصحك 
الذنوبوترك يعود، ألا على والعزم نات ما على الندم لها يشترط التوبة فإن 

مننمنعه التي المغريات ويتجنب اللاهي يرك أن فعليه منها، يرب أن يريد الك، 
والكسار،النكرات وأهل وء الرفقاء عن يبعد وأن الصلاة، على المحاففلة 

والعباداتالنوافل من يكثر وأن حياته، بقية الصلاة يترك لا أن ربه يعاهد وأن 
التوبةفي المحدق على اف يعينه أن رجاء ، والدعاء والقراءة والأذكار 

٠أعلم وافه ٠ اليثات عن ويعفو عباده عن التوبة يقبل والله فيها، والاستمرار 
صإي ء٠ 



٠١٠٥ اثهتة اس4ا،

النساعبين صول1إ؛اةاة تباؤإلء . ٦٤
انمثلكة:

صورنائل ظاهرة العالمان أوساط وبعث الأخجرة الأونة انمشرفي 
ويتسادلنزفاف، حمالة بعد أو ممر رحلة من المودة بعار وذلاث أزواجهن، 

إنهوسيم، إنه قولهن: مثل الصور مده على التعليقات تخرج الصورثم هذه 
وهكذا.المن، صغير 

لهؤلاءنميحة توجيه فضيلتكم من ونامل ؟ الظاهرْ مذْ في رأيكم  ١٠
ويرعاكم.يحففلكم واف الأجيالC مربيات أنهن فيهن الفترض المعلمات 

اسل:

أولزوجها الزوجة نل من سواء نائلها؛ ولا نثرها يجوز لا الصرر هذْ 
فىولأن ا، هظمالواجب أن الصور«ع نشر من ذلك ني لما غيرها من 

امرأةالمرأة تصف أن الهي الحديث في ورد وقد الأزواج، محر إفشاء إفثانها 
•إلها ينغلر كأنه حش لزوجها 

تنثروألا أقاربها، من وغره زوجها حال تخما أن زوجة لكل لصحتي 
أونثرالميتة، المعة من ذلك في لما الأحوال، كانت مهما صورة له 

الدمأو بالمدح الأعراض في الكلام أو الجملة، بالصور أرالأفتتان الأسرار، 
الفاسد.من ذلك غير أو 

ومنعهنأيديهن عر والأحد نانهم على القيام الأزواج عر والواجب 
أعلم.واف • فتنة تكون لا حتى همرهم صور أو صورهم نثر من 

ءإبي ءي 





١٠٧حأء 1اشءتم اس»ا. 
.م.ع

يسم.ولر وكتته ^ yiJ[فغ إؤيفلء افغ  ٠٦٦
انمسظة:

هذهوفي سران، عدة منذ الامحتقامة طريق لوك لالك هداني شاب أنا 
عليهأنكرب وقد إخوتي، أحد بل من الدش1 » جهاز ايزل في أدخل المن 

تجي\يفلم يخرجه حتى هجرانه إلى الأمر وصل حتى مرات عدة ونصحته 
الوالدةمن محاولات أخرى«ع مرة نصحه بهدف ممالخنه رأيت نم لدس، 
أخواتالست في بأن عالما إخراجه، عدم على أصر ولكه الإخوان، وبعض 

ا-نجهاز.هذا من عليهم وأخشى المراهقة، من في وإخوان 
منالخروج إلا ذك في ميل لا أنه ورأيت متروجا أمسحت والأن 

الأهلشة وأما بيدي وأمرها عممتى في هي المي زوجتى ومعي الغزل 
•متوفى ووالدي بكجيرم لمت أنني بحكم ملهلة عليهم لي فليس 

توجيهيفأرجو ذك خلاف كان وإذا اخل؟ هو الغزل من خروجي فهل 
فيالوحيد المخص إنني حث نحاهي؛ الواجب ونجين الغكلة هذه لحل 

يوافقونيايزل خارج إخوان لي ويوجد للأستفامة، الك هداهم ثمن ايزل 
والآخرة،آم؛ن.الدنيا في اف وقفكم أفيدئني الخهازرالأشا.إخراج على 

الخل:

والأخوة،الوالدة عليك ولوسخطتا لأمرك المليم هوالخل حروجان١ 
هدايخرجوا أو بالخروج لك يمحوا أن منهم وتطلب العذر بهذا تعتذر فانك 

.وعرصك بدينك لتسلم بأهلك فاهرب يفعلرا لم فان ، الخهاز 



 ^•Sالط«لاثءتة
—'م 

اوا[سإإربمبجوابه اهاوس . ٦٧

انمثلكلذ:

وأفاءالإفييزه، للنة مدرسا وأعمل عاما ٣ ٠ العمر من أبلغ شاب أنا 
منالفتيات أراسل فكت الراسلة، هواية أمارس كنت الثانوية الدراسة فترة 

ولمالهواية هذه تركت والدراسة الخياة مشاغل ومع العالم، أنحاء جميع 
مجننتفرب بدأنا نيس، )ا مدبنة من فرنسية فتاة مع إلا الراسالة في أستمر 

البعض.بعضا 

دينعلى الإعلامي الهجوم تحافلم ومع الماضية القليلة الوات وفي 
عنالمي تالفتاة هذه بدأت الإسلام ضد البغض تيار ونماهي الإسلام 
بحهننمن مقتهلفات إليها أكضب فكنت وعقيدة، كشريعة الإسلام 

كبأي أملك لا لأنمى اش؛ فيه يوففغي ما حب على الدينية الموضوعات 
التي»الأزهر٠ مجلة من معلومات أسمحمي كن وإثما لغة، ياي الإسلام عن 

كلاميحلال من أكشر مني تتقرب الفتاة هذه وبدأت القاهرة، في تهدر 
لتتعرفممر في تزررنا أن مرة ذات مني حللت حتى الإسلام عن وكتاباتي 

هذهمن الرواج في أفكر حقيقة وإنني واقعية، بصورة لمهن المحياة على 
الفتاة.

هذهممحل حكم وبيان الرسالة هده على تعليقكم نرجر الشيح: فضيلة 
وجزاكملمات، المغجر من، الزواج حكم وأيضا القمحيان، مع المراسلات 

ءلممح، البكم ونفع خيرا ادك 



٠٠٠اث،ثت اس4ا.
•ص•—

الخل:

يتعلقوكلام غزل على استملت إذا تحوز لا الراسلة هذْ أن شك لا 
وبثالإسلام فضائل نثر على تنتمل لكنت فإن الحرمة، والمواعيد بالعورات 

منماح فلا وء-قتدتهم السلمين حال يجهل لن سئما محاسنه وذكر تعاليمه 
ذلك،لبأجركرإذارحماسمم•

فيالثديية والرغبة الإسلام محتة منها نلهر إذا القرنية الفتاة هاو0 إن ثم 
واذالإسلام. ش يحولها رحاء كتابية؛ ولوكانت منها الزواج حاز اعتناقه 
أعلم.

مإد هه 



عتةالش الحل4أأ 
عم. 

٣ ■ ٦٨ y 6للوتؤص ا6 .بلأ»آ؛و
انمثكلأن:

ببزوجي عن بمنية وأنا ترات لحص ومنذ متزوجة، امرأة أنا 
حتىلزوجي أعود أن يريدون لا وأهلى مدرما إنني حيث عائلية؛ حلافات 

ذلك.في توجيهية كلمة توجيه فضلتكم ص أرجو • ما'جي تمل يلا 
الخل:

بهاأملك زوجها فان زوجته أنها دام فما الزوجة؛ لهدم الغللم من هذا 
زوجها•ع تذهب أن بمعونها نكونهم بها، الأس٠تاع في حقه له لأن ويبينها؛ 

لأنهاالمرأة؛ على وصرر الزوج على صرر هذا *ي زوجها عن يعدونها أو 
حقولها بزوجها، الأمحتمتاع في حما لها ولأن شهوة، ذات ولأنها صعيفة، 

والضررالضرر من هذا لزوجها تذهب أن ممنوعة فكونها الأولاد، محللب في 
.ضرارا(لا، ولا ضرر »لا يزال 

كانتفإذا راتبها، أجل من زوجها يظلم ولا يظلمها ألا لوالدها فنميحتنا 
العقدعند زوجها على ثرطوا ؤإذا لها، فراتبها راتب ولها أوموظفة مدرسة 

فلاذلك على الزوج ووافق ووافقت منه أوجزءا أومنه راتبها ياخذوا أن 
زوجهامع يرملها بل المال، هذا أحد لأجل زوجها عن يمها أن يروذلك 
لأنه؛ أوفقراء محتاجن كانوا إذا راتبها من شيئا تعتلهم أن علبها ويفرض 

وصححه(، ٢٢٢٧٢رنم)ند الفي وأحعد (، ٢٣٤رنم)•الأحكام ني ماجه ابن رواه 
(.١٨٩٥رقم)عاجه ابن س صمح في 





اسيواطرهية^  ١١٢
•ته،،4.•

ظهلي1؛ظول(ربم صإه ! ٦٩

اسكلأن:

زوجتهيأمر قد وأحدهم الاختلاط، عن يترفعون لا الإخوان بعض رأيت 
وبمعذلك يفعل أخو0 وكيلك زوجها، أخي من تتحجب ولا تنغص ألا 

الهلريفة،هذه بسا ليس ويقولون: اخوانه أمام الاحتجاب من زوجته 
أحدهميخلو وقد إخوان، فأنتم زوجته يغطي أحد لا تقول؛ أمهم وكذلك 
الزياراتإلى يمحها وربما الست، في زوجها كانه ويجلس أخيه بزوجة 

الك؟أثايكم ذلك في الخكم فما وق. الوإلى 
اسل:

أحيأمام تكشف أن ولايجوزللمراة إنكارها، يجب جاهلية عادات هذه 
عها،أجاب هؤلاء لأن خالها؛ ابن ولا عميا ابن ولا أختها زوج ولا زوجها 

عندناوليس نظيفة ونالوبنا طاهرة قلوبنا إننا تال؛ ولو بها، يخلو أن يجوز ولا 
عدوالإنسان،النيaلان إن ; نقول فاتنا فاحشة. أواقتراف الكر لفعل محاولة 
الشسءلانكان إلا بامرأة رجل خلا وما ت يمول واللام الصلاة عليه والني 

ىكهما|له.

الأماضمزوجاتعر الإنكار ساوكمإنكارسضسفاله؛ 
يمنعالذي الأخ على الإنكار وكذلك إخوانهم، عن الاحتجاب من الأولاد 

الكاحني البخاري الصحيحن؛ ني واصلي رنم)ام\اا(، ارضيأ في الترمذي أحرجه 
وملمفياللأمرنم)مأباآآ(.(، ٥٢٣٢^)



I ١٣خه الشرعية اسوو 
.ص•——— 

إذاأنه ومعلوم أجانب، الإخوان فان إنماني؛ س تحتجي لا ت ويقول زوجته 
.أجنبيا فيعتبر لأجه؛ حلتا طالقها 

ا|ءمء 



اثساسنما,ج  ١١٤
—•ص• 

للووهضيه1إ فسارل، |لم1ولل، )؛بمؤإه ,  ٧٠

انمثلكن:

مناسةبغير أو بمنامسة بعضهن 3يارة وهي ، التاء بين عادة يرجي 
حسلةيوجد ولا واوسى، العمر وكراتين الفول بعض ممظحسات 

ومضعةارة حالعادة وهذه وانحتمع، العادة بحكم وأهالهن لأزواجهن 
؟لهؤلاء نميحة من فهل والمال. وللمجهد للوقت 

انحل:

أعلملأنه وذلك زوجها؛ بإذن إلا بيتها من تخرج أن لالزوحة يجوز لا 
للضرورة،إلا زوجها باذن إلا تخرج أن عليها فيحرم نمها من عنفعنها 

أوأبوهاأمها أواصطرت المستشفى، إلى وذمت لومرصت ما مثل والضرورة 
ذلك.أشبه ما أو لخدمتهم لهم زيارتها إلى 

أيقناوكذلك يحل، فلا زوجها إذن بدون الناس يعص لزيارة ذهابها فأما 
منيعتبر هدا - المال ذلك كان أيا - تزورهم لن إياْ ودفعها المال لهذا أحدها 

الإمراف.

زوجعصمة في تكن لم ؤإذا عصمته، في كانت إذا عنعها أن ولزوجها 
غيرفي تصرفه أن لها يجوز لا تملكه الذي مالها ولوكان وليها، أو أبوها بمعها 
النمهاءونوا ولا ؤ تعالى: قال حق، بغيم المال إفساد من ذلك لأن حق؛ 

٥[.أ'>نوامشجّلاسفمه]اس: 



١١٥ ٠٠٠اس»والشهتم 
م ي

رحمأوصالة أولبر ^ljla صديقاتها تعطي أن وأرادت بحق كان إذا وأما 
فهومنللمال ؤإصاعة سفها كان إذا قاما مالها. فانه ذلك أشبه أوما أوصدقة 

•نلائا لكم ويكره نلائا لكم يرضى اش 1إن ت الني. نال . المنوعات 
.الال،أاأ واضاعت السؤال، وكشرة وفال، اقل يكرههات الي الثلاثة وذكر 

المال،تحميل في يتعب ان الأتلأن وحل؛ عز اذ يكرهه مما المال فاصاعة 
سفيهااعتبرناه وأفده أمحاعه فإذا المال، هدا له يحمل حتى ه نفويجهد 

ذلك.من تمكينه يجوز فلا العقل. وناقص التصرف ناقص واعتبرناه 

لمومغرهما، وني (، ٥٩٧٥)رنم الأدب وفي ، ٨( ٤ ٤ ) رنم الأذان في الخاوي أخرجه 
(.٥٩٣)رنم 
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صغير.أنني بحجة الفجر صلاة من بمعونى أهلى 

كشرا■مراني.>ذوش 
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