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بماشارهِ

م ١٠٠

وصحبهاله وعلى الله رسول على لام والوالصلاة لله الحمد 
بعد!أما أجمعين، 

يديبين تضع أن الخيريةاا باز بن عبدالعزيز رالمؤراسسة فيهليب 
المتضمنالزوجين" دليل ب" الموسوم الجمع هدا الكريم القارئ 
بنعبدالعزيز الثسخ سماحة من وتوجيهات ونحائح وتعليمات لفتاوى 
تسهيلمن أمورهما وأولياء الزوجين من لكل ققتت، باز بن عبدالله 

وآدابه.أحآكامه ومعرفة أموره، وتيسير الكاح، 
وأحواله،النكاح حكم تبين فتاوى الكتاب هدا تضمن حسث، 

والعقدحهلبتها، ثم الصالحة، الزوجة كاحتيار المشروعة، ومقدماته 
فيه،الفرح ؤإمحلهار وليمة، ياقامة ذللث، ؤإعلأن وليها، من عاليها 

حكمومعرفة الزوجين، بين العشرة حن ثم والمهر، الصداق، وأحكام 
الزوجية.الخلافات بها تحل اش والوصائل والطرق، وضوابطه، التعدد 

منوالمحرمة البامحللة، الأنكحة على التحرق اوكتاب تفنن كما 
ومماهرة،با ناء النمن والمحرمات وتحليل، ومتعة، ثغار، 

كالميارالحاصرة، الأنكحة لبعض صور على للتحرفإ بالإضافة 
منوغيرها الكتاب، أهل اء ننكاح حكم على والتعرف وغيره، 

النافعة.والضاح التوجيهات 



مح0تمح

بنعثدالريز الشيخ ة مرمفي العلمي الحث فريق عمل وفد 
المقروءةمصادره من الكتاب هدا مادة جمع على الخيرية باز 

العلميةاللائحة وفق عالميا خدمته ثم ومن المتنوعة، والصوتية 
التوليقيتضمن بما ة المومحفى العلمية اللجنة لدى المعتمدة 

والفهرمة.والتيويب 

الذيالناقع العلم من العمل هدا يجعل أن تعالى الله ال ن
والمسلمينالإسلام عن يجزيه وأن شيخنا، سماحة على أجره يجري 

والمثوبة.الأجر له يضاعف وأن الجزاء، خير 
فىتسست، من لكل والمثوبة الأجر يكتب، أن تعالى نسأله كما 

الشيخالملكة عام مفتي سماحة رأسهم وعلى المائة، هده إخراج 
حففلهة؛؛ الوسأمناء مجلي رئيس  ١١الشيخ ال عيدالله بن عيدالعزيز 

•" حتر لكل ووفقه اف 
الكتاب،^ا قرأ من لكل الأجر يكتب أن سبحانه نسأله كما 

مجيب.قريب سمع إنه نثره، قي ساهم أو 
أجمعين.وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم الله وصالي 

^^خصاوامأدزيندازاثخيردة



ومقدماتهالزواج عالي الحس في فصل: 

]٥٥[
{هه^ل^ 

و4اقاوماممالقواج على الحث ئي 

ال،هراقيلروضع من والتحذير النكاح تسهيل ض الترغيب 

علىلم ومالله وصلى لله، الحمل الرحيم، الرحمن الله م ب
!يعد أما بهداه. اهتدى ومن وأصحابه آله وعلى الله، رمول 

صاحباتولاها التي المباركة الندوة هذه حمينا معنا ٌفند 
الشيحالفضيلة وصاحب الصالح، أحمد بن محمد الدكتور! الفضيالة 

بالعناية،جدير عفليم موصؤع وموصوعها اثمريعي، حن بن محمل- 
والعوام،الكثيرة والثمرات المصالح من فيه وما الكاح موضع وهو 

المقارمن وتأحيره تأجيله أو تركه فى ما ثر ومن الحميدة، 
١٧٧٥فى وأفادا أجادا وفد الوخيمة، والعوام، الكثيرة والمفاسد 
ؤإياكموزادنا مثوبتهما، وصاعق، حيرا، الله جزاهما الموصؤع 

وتوفيئا.وهدى علنا ؤإياهما 

الشيخان،بينه ما تأييد فى يتلخص الندوة هاوه على تحليقي ؤإن 
مابكل دانما العناية الأمة على الواجب، وأن ذكراه، ما على والتأكيد 
ورسوله،الله أوامر تنفيذ على الكامل والحرص الشريعة، به جاءت 

والنجاةحادة فالشيء، كل في الصالح اللقط منهج على والسير 

تركه،في الوخيمة رالعواتب الكثيرة، المصالح من فيه وما النكاح ندوة على تعاليق )١( 
بالرياض•الكتتر الجاّع في أممت 

(.١٥)الثانة المجموعة الكبير الجامع أمثلة )٢( 



^ثأض1وقواجوسدئت4ضل: 

علىومعلق موقوف ذلالث« كل والآحرة، الدنيا في الحميدة والعاقبة 
وعقيدة،وعملا نولا منهاجه على جر واله اض رمول اباع 

والمحكومينالحكام بين ذلك في والتعاون ذلك في والتواصي 
كله؛هازا فى التعاون يجب والخاصة، والعامة والمتعلمين والعلماء 

دبؤالأموئ ألإ عد ت المبتز كتابه في بحانه يقول اش لأن 
•T[ ]الناممة: تأتدززه أإأ"م و س١ومأ 

عروالتأكد بالمكاح والعناية بالنكاح المدار أن شك ولا 
البرمن هذا كل ذلكر، إلى الموصلة الطرق وتسهيل ذلك في الشباب 

والتقوى.

العراقيلووصع العفليم الأمر هدا عن المعويق أن شك ولا 
وعلاحل يقول واه والعدوان، الإثم من يعتبر مبيله في والقبامحتج 

إليادشي ؤ • والملاح الريح عليها رتب قصيرة عظيمة سورة في 
الو١^، تثيلوأ ن\ئؤ\ إلا ثوو و ألأمتن 
أنواعكل فيه يدحل بالحق فالمواصي ا-مأ[ ]النمر: وه المز وزاصوأ 
منوسائله وتسهيل بالمكاح المواصي الحق، أفراد وكل الحق، 

بالحق.التواصي 

منالجماعة في وأدائها عليها والمحاففلة بالصلاة والتواصي 
التواصيمن اه شمع كما وأدائها بالزكاة والتواصي بالحق، التواصي 
افهحرم عما وصيانته وحفغله رمضان في بالصيام والتواصي بالحق، 

معالحرام  ٠٥١ابيت ب*ٍج بالمبادرة والتواصي بالحق، المواصي من 
الرحموصلة الوالدين ببر والتواصي بالحق، التواصي مجن الأستْلاءة 

الفواحشمن الق، حرم  ١٠٠بالحذر والتواصي بالحق، المواصي من 
بالحي.التواصي من كله ذللث، وغير والخمر واللواحل كالزنا 



ومسمات4القواج على الحث مي فصل؛ 

والتواصيالله أمر ما بفعل التواصي يثمل بالحق فالتواصى 
يتعلقما وهو الندوة، موضع ذلك جمالة ومن الله، نهى ما بترك 

المهور،تخفيض من أبابه، وتسهيل به الجدار جهة من بالنكاح 
حث،ومن ذللثج، في التكلم، وعدم بالولائم، يتعلق ما وتخفيص 

الاياءمع والتواصي كيلك،، الفتيات وحث الجدار على الثياب 
واصح،أمر الشيخان ذكره ما وكل بذلك، والأقارب والأمهات 

والعمل.التنفيد هو والمهم 

منالانتهاء إلى النكاح تأحير من الناس في جد الذي هال.ا 
يكونمتى ثم الجاؤية، وتتوظف، يتوظفا الدرامحة بعد لم الدرامة، 
فيأهلها وطمع المال في الينت، طمع المال، في الطمع نم الزواج؟ 

تدرهوما منها يطمعون ما على حرصا الكاح يؤخرون يجعلهم المال 
بعضأو زملائه بعض له يزين الشاب وهكذا راتبها، من عليهم 
يتمتعوأن التاحير، في الشيهنان ونواب الحقيقة، في أعدائه 

أنالدنيا هذه ش سيره بدء أول يجعلها وأن والمحرمات، بالفواحش 
؛المغازلاتالناس ؤيوذي النه، أحل ما ؤيوجل الله حرم بما يتمع 

الرجالبين البلاء من ذللئ، وغير الأسواق في يقع وما والتلفونات 
إماالنكاح، تاجيل من يقع لما الخيثة الأثار من هذا كل اء والن

أكثرها.وما ذللئ، غير لأسباب ؤإما العجز، وهو ثرعية لأسباب 

فيبالتمهيل والأحيار العقلاء وانتدب الأمور نهلت، وإذا 
الشخصالتماس على والحرص الولائم، وتخفيص المهور تخفيض 
تزؤيجفي الأسباب أعغلم من هذا كان الصالحة والبنت، الصالح 
كذللثج.الفتيات وتزؤيج مبكر، وفت، في الشباب 



ومقدماتهالزداج على الحث في ت فمل 

ولواقترض، ولو الأسان، استدان ولو له، وجه لا والتأحير 
اللهيقول عنه، ؤيوفي سيعينه وعلا جل؛ فالله السل، هدا في امتياز 

عو>ثإإن نإمظم بمادؤ ثذ ألاثئ ^؛-^٢! وعلا؛ جئ 
الغنىأساب من النكاح فجعل [ ٣٢]النور: ضإوءه< ين آف فهم قيلء 

ينأس يجؤإ قنو كؤ_مأ >ؤإن يتزوجون حين يعني: إتتأ؛ه عؤ>ثإ' 
صلحفإذا ، تتس_، وهي يتسب، الغنى، أساب من فالزواج ه ضيق 

والكفاف،،التلغة به يحمل ما لهما وحصل تعاونا، بينهما الحال 
أحدررمن الصحيح[ الحديث، في لام والالصلاة عليه المي ؤيقول 
أئلمهإدلأدها يريد أحد ومس عنه، افه أدى أداءها بربي الماس أموال 

لقصدالأموال أحد فمن صحيحه، في البخاري الإمام حرجه الله® 
أوالشرعية، أهله حاجة أو الزواج على بدللث، يتعين والأداء الوفاء 
منله وأتاح أمره ر ؤياش أعانه ذلك، أنبه ما أو دينه نقاء 

أوبافه الظن سوء المصيبة ؤإنما بالبال، يخطر لا ما الأسباب 
المبالاة.وعدم والعجز والكل التقاعس 

برقمإتلأنها أو أداءها يريد الماص اموال، أحذ من باب الاستقراض، كناب في 
(٢٣٨٧.)



ومقدماتهالزاواج على الحت في فصل: 

ثذتك4اشروع سماحته وتأسيس الشباب ترو1وج على اصاون 

أنالعجز الشخص من عرفوا إذا الخير وأهل للأثارب ؤينغى 
ؤيقولونينصحونه، بأن عاجز أنه عرفوا إذا الزكاة، من ولو يعينوه 

أقفلمن هؤلاء في الزكاة صرف الزكاة، من اعيونه ويتزوج، له! 
ا.الممارف١ 

فيأمحسسنا0 الدي المشرؤع يعرف، منكم الكثير ولعل ويعلمون، 
منيحصل مما ريال ألفإ وعشرين حمسة بمبلغ المتزوجين عدة ا م

منالناس مجن غفيرا جما به الله ضر وغيرها، الزكوات، من الخير أهل، 
الزواجيستطع لا والذي الفقير، مصارفها من فالزكاة إحوانهم، زكاة 

حرجولا أعهلوه عاجز أنه أقاربه وعرفه جيرانه، عرف فإذا فقير، 
مابادر تزلج فلأن، يا له• ليقولون يدعونه ذللث،، في، عاليه نقص ولا 

أووعهلية مساعده ؤإما قرصا إما لماعدتلن، تعدون م نحن ا عيرك 
الزكاة.من 

قبيلة،أي وفي بلد أي في، بينهم فيما للمؤمنين، ينبغي هكذا 
التعاونالمقصود البوادي، في، أو والأمصار القرى، فير كان مواء 
سمعتمالذي الخفليم الخثرؤع هذا وءلى، العغليم، الخير هذا عش 

ؤإراحةالأبصار، وغص الفروج، ؤإعفاف الأمة، تكثير من فوائده 
ذلك.وغير والتلفونات الأسواق فير الضماد ^ا من، الأمة 

وقلبصاغية أذن هنا تكون أن اممه، فى الإخوة أيها الواجب 
وأيلكم، اممه ر يلما والبذل الأوامر، تنفين. فيغ عالية وهمة واع 

شي،ءوأي له؟ قيمة أي الناس؟ ينفع ما كان إذا المال لهذا قيمة 

١٥)الثانة المجموئ الكير الجاح أطن 



امJL٠Jومقاالزواج على الحث غي فصل: 

لكنإذا . .يفع لا لكن إذا منه الفائدة ما التراب أو لكلحجر المال 
يودواولم به، بخلوا إذا يضرهم أهاله، يضر بل له، قيمة لا يفع لا 

وفريهم،ومحتاجهم مميرهم يساعدوا ولم زلكته، يخرجوا ولم حقه، 
للمؤمنااالمؤمن و.•' النبي يقول واحد، جد إخوة، المسلمون 

فيالشيخان خإجه ا أصاوعه(ال ين وثقك بنصا بنضه يشد ثالثثان 
ثوادهمفي الئومنص رامثلز ت واللام الصلاة عليه ؤيقول الصحيحين، 
لهتداعى عفو منه اشتكى إدا الجند كنثل وثناثلمهم دثراحمهم 

هزاالتراحم أين صحته، على متفق والحمى،؛ يالثهر الجند نائر 
وودهفقير جارك أو عمك وك فلأن أن تعلم وأنت والتعاطف 

مااّل، وعندك أكثر أو وعشرين حمسة أو عشرين بلغ قد بالزواج 
أينالمحبة! أين المهلف! أين الإيمانية! الأخوة أين اعيه؟!! ن

لكنتؤإذا الزلكة، من شيء فأقل بد ولا لكن إذا والكرم؟! الجود 
يععلىالزلكة، شيء فأقل ازل صلبا من عدة بان تمح لا النفس 

ليسلكن ولو عنك، يعيدا لكن ولو الرواج، على يمنه ما الرلكة من 
حاله.عرمتج مش أقاريلث، من 

وغيره،المجد في الأصاع تشبيك باب الماجد، أبواب كتاب ش الخارتم، أحرجه راآ 
وتعاطفهمالمؤمنين تراحم باب والاداب، والصالة البر كتاب في لم وم( ٤٨١برتم)

(.٢٥٨٥يرتم)وتعاصدمحم، 
ومسلم( ٦٠١١برقم)والبهائم، الناص رحمة باب الأدب، كتاب ش البخاري أحرجه )٢( 

برقموتعاصدهم، وتعاطفهم المؤمنين تراحم باب والأداب، والصلة البر كتاب في 
(٢٥٨٦.)



ومقدماتهالقواج على الحث في فمل: 

اتقواجإعالة ٠شروع سماحته إنشاء 

 Iإعانةتتولونها التي الخيرية المشروعات من وال؛ م
الذيالمادي الدعم حيث من المشرؤع هذا عن ماذا ... المتزوجين 

المبلغنيادة ؤإمكانية والتقدمين؟ منه ين ممياو ال وعدد يتلقاه؟ 
للمتزوجين

نلمهس ١ ٤ ٠ ١ عام في اناه أيرؤع الم هاوأا لم^امب! ا٠ 
محموفيه أسهم من وأول كثيرا به الله نفع وقد إليه، الشباب حاجة 

بمبلغساهم عبدالعزيز، بن سلمان الكرم الأمير الرياض منهلقة أمير 
حائمفيه وساهم فيه، الساهمة في الخير أهل تتاع ثم ؤيال، ميالون 

اللهصاعفج ستة، كل ريال ملايين حمسة بمبلغ الشريفين الحرمين 
ذللث،بفي المساهمين جمع ومثوبة مثوبته 

يزالولا المشرؤع، هنأا في جانية المساهمات تزال ولا 
أربعةمن أكثر منه استفاد وقد مستمرة، منه والاستفادة قائما المشرؤع 

وامرأة.رجل بين ما آلاف 
اللجنةتر ولم ألما وعشرون حمة  ٢٥المساعدة ومقدار 

متها٠الثمص ولا نيادتها الخشرؤع لهذا المكونة 
الفضيلةأصحاب من مكونة المشرؤع هاوا إليها أسند الص واللجنة 

للقضاءالأعلى المجلس عضو عقيل بن عبدالعزيز بن اممه عبد الشيخ 
كبارهيئة عفو غديان بن عبدالرحمن بن ■بوالم والشيح مابما، 
راشدوالشيخ والإفتاء، الحلية للبحوث الدائمة اللجنة وعفو العلماء 

؛الديوانار توالخّ، اء الحلمسكثار هيئه عضهو حنين بن صالح بن 

)صه\[ ٢٣]اليد الأسلاب انموث .جلا; 



ومقدماتهامُاج على الحث في فمل: 

بمحكمهالقاصي شديد بن محمد بن عبداشلف والنسخ الملكي، 
ينعيدالثه الئبمخ ففسلة أحرا إلهم انقم وقد الرامحن، بمنهلقه التمر 

ودولبالداخل والإرشاد الدعوة إدارة عام مدير فتوخ بن إبراهمم 
واشتراكي.برئامش وذلك العريية، الجزيرة 

تحمسة ثرومحل المساعدة حوذ0 عالي وللحمول 

السعودية.الرعوية يحملان والزوجة الزمحج يكون أن • أولها 
منبإثبات الزواج تكاليف عن عاحزا الزوج يكون أن ث ثانيها 
المحكمة.

استدانفان بالمرأة، يدحل ولم العقد تم قد يكون أن ت الثالث، 
أوالمساعدة من الأقل أعطي شرعي بصك ذللت، وست، بها ولحل 
الدين*

أوزوجته، وماتت تزوج قد أو زواج أول يكون أن ت الرابع 
الميتة.حكم في يجعلها بمرض أصيبته 

علىبالمحافغلة محروق، أنه المحكمة عند يثبت أن ت الخامس 
يكنه.الذي الحي مسجد في جماعة الصلاة 

وقلةلكثرتهم الماءا.ة هن.ه ينتظرون الغفير الجم يزال ولا 
جمعالمؤن المJوفو، وان ، امرهم هل ين ا لثه ا ال فنالمال، 
إحوانيبجمح أهيب المناسبة بهده ؤإني والتقوى، البر على للتعاون 

ياهمواوأن المثرؤع، هدا يرعوا أن وغيرهم والأترياء الأمراء من 
للمنتفلرينيحصل حتى وغيرها الزكاة من وعناية سخاء بك-إ؛ فيه 

علىؤيعينوهم البلاد هذه شباب من غفيرا جما يعفوا وحش نصيبهم، 
لمينالميوفق أن ثول الموالله فروحهم، ؤإحمان أبمارهم غض 



وساوئو4الزواج عش الحث في فصل: 

ؤيعظمالمشرؤع هدا في ساهم من كل مثوبة يجزل وأن حير، وكل 
وآلهمحمد نبينا على وملم الله وصلى ، ذللثs ولي إنه الخلف، لهم 

أجمعين.وصحبه 

القواجعن ممعاجزين الركاة صرف حتكم 

الزكاةالزواج على قادر غير شخص إعطاء حكم ما ؤال: س■ 
لأنهيتزوج؛ لكي الزكاة له قريثا الأب بمش أن مثلا منها، بعض أو 
؟٠١الزداج ض ام نم 

ماالزكاة من الزواج عن العاجز يعطى أن باس لا ت لجواب ا٠ 
العاجزذكر، ما والحال فقير لأنه بأس؛دللت،؛ لا الزواج، على يعينه 

يتزوج•حتى الزكاة له ملح ^١، بمشر الرواج عن 
الزكاةمن القواج تكاتيف العاجزعن إعطاء حكم 

 Iوهوالزواج في يرم، رجل ت ؤيقول المستمع أل يوال; م
١^^٢،؟من ليتمكن الزكاة له تجوز هل مسطع، غير 

ماالزكاة من يعطون الزواج عن العاجزون نعم لجواب; ا٠ 
الزكاةمن يعملوا أن يثئ عاجزين، كانوا إذا الزواج، على يعينهم 

الزواج•عر بمتنهم ما 

•( ١٣)فتوى )٩( رنم شريط الأول المجموئ الكبير الجائع أمحثلة )١( 
)ها/هجمالدرب عر نور فتاوى )٢( 



ومقدماتهامواج عض الحث في فصل: 

اتتتكاحفي اتترغيب 

المكرمالأخ حضرة إلى باز بن عبداض بن عبدالعزيز من 

وبعيثوبركاته، الله ورحمة عليكم ملام 
برقموالإفناء العلمية البحوث بإدارة المقيد اّممتائك إلى فاشير 

منعدد عن فيه ال تالذي وتاريخ ( ١٧٩٠)
فروضمن لأنها صحيحة؛ اقامة بدون الصلاة بأن وأفيدك الأسئلة. 
تركها.تعمد ينبغي لا ولكن الكفاية، 

وغصالفرج إحصان من فيه لما ؛ بالزواج بالمبادرة ونوصيلث، 
منالشناب، منثن ؛ريا ت قال أنه ه النبي عن ثبت وفد الصر، 
وميللمج، وأحصى للبصر أعص هإثث ينثروج، الثاءة مسكم انتثياع 

منوالدتلث، به عاللت وما ، ل وجاء(( له مإيه ئالصوم هنثيه نستْلح لم 
الزوحتلث، على الصرف، على تقاسر ولا المئولية، على ءدرتلثا عدم 

Iيقول واف اف، بيد الأرزاق لأن الزواج؛ عن للامتناع مبررا يعتبر 
[rYءذسثهسق: لا تق مذ ربنرقه نحثبماو لد. بجعل آثه ؛ص ؤوس 
إنوبركة حير فيه نهريا عليه تحصل أنلئ، ذكرُت، الذي ^٠ ٢٠١واالأية 
أصرتؤإذا ؤإرصاءها، والدتالئ، إقناع تحاول أن وعليك اف، ثاء 
إليه؛الحاجة ْع الزواج ترك في طاعتها يلزملث، فلا الامتناع على 
المحروق.فى الءلاءة لأن 

(.٣٩٧ب وعقالأت ناوي مجموع )١( 
ه■'المص تول باب المكاح، كاب ني البخاري أحرجه عود مابن عن ^٢٠ متفق )٢( 

بابالمكاح، كاب ني لم وم( ٥٠)٥٦ برقم ففزوج>ا الباء، منكم استطاع 'امن 
(.١٤٠٠)برتم مونته، ووجد إليه ه نفتاقت لمن المكاح اسحباب 



ومسمات4امواج على الحث في فصل؛ 

الالممحف لص الهلهارة اشتراط أن من الأستاذ ذكره وما 
الطهارةباثتراط الأمر لأن صحيح؛ غير المدارس، طلاب يشمل 

المصحف.مس أراد س كل حكمه فتعم مطلقا؛ جاء 
والإفتاءانملمية للبحوث الدائمة اللجنة من صدر أن وسبق 

الكفايةوفيها منها، نسخا للث، فنرفق عنه، محالت، ما بعض في فتاوى 
اش.شاء إن 

وبركاته.الله ورحمة عليكم واللام رصاْ، فيه لما الجمع الله وفق 

آامحواجل تأخير سار 

منمناع، الشيخ إليه أشار الذي الأمر إن في الإحوة أيها 
ينبغيلا به، المبادرة وعدم الزواج، تاحير في الكثيرة الفار جهة 

العقباُتؤ،تدليل في ومحعه يبدل أن منا لكل ينبغي بل هكذا، تمر أن 
الزواج،تسهيل في بيته أهل مع والتعاون الكاح، أمجاب وتسهيل 

فيمسالمة ؤيأحذها النساء، لكلمات، يخفع أن للعاقل ينبغي فلا 
ومعالبنت،، أخوات ومع الأم، مع يتعاون أن ينبغي بل التأحير، 
وعدمأسبابه، هيل بتوالبادرة الزواج، إنجاز في وعماتهأ حالاتها 

الشيع،يوجبها ولم ، ٤٠٣١١في أصل لها ليس التي، ؛التقاليد التقيد 
والتسهيل،التيسير على حث المطهر الشرع بل أصل، لها كان ولو 

وهومهورا، أيسرهن أبركهن وأن رم، أبالصداق حير أن وبين 
ءاليالة،درهم حممائة حممائة، على لزوجاته نزوحه في يزد لم 

المبادرةوعدم الزواج تأمحر مغار حول• منلع الثيح محاصرة على سماحه تعليق  ٢١)
شريطالكبير، الجامع أسئلة من الأولى المجموعة الكبير الجامع ندوات صمن به، 
(.٥٥)رنم 



ومقدماتيالزواج على الحث في ضل: 

وكيلكالموجودة، الدراهم هذه من قليلا وشيئا درهم مائة تقارب 
فيوبادر مهورهن، مي أربعمائة على يزدن لم الأغلب في بناته 

الصلاةعليه الثياب غاية في شباب، وهن وبناته فامحلمة بنته ترؤيج 
التزؤيج،في ارعون ؤييبادرون لف المؤكان وهكذا والسلام، 

يتشددون.ولا بالقليل ؤيرصون 

منوتعلمون تسمعون ما منها المقار، من كثيرا شيئا وسمعتم 
منبانواع اء للنوتعرفهم الأسواق، في الشباب تكسع وجود 

بأسبابكله ذللث،، وغير والخهلم، والفتن، زلايتط، والغا الشرور، 
بالزواج.المبادرة في المثالأة وعدم التأخير، هذا 

علىيقع فد ما أنفكم من أيصا رأيتم وربما أيصا وسمعتم 
يعجزالتي الختوعة، الأمراض من زواجهن وناحر ن نعتإذا الجنات 

منيعتريهن ما وباسباب التأخر، هذا بأّباب علاجها، عن الأطباء 
يصيبهمقد الذكور الشباب وهكذا الفار، والتفكير والوساوس الكآبة 

سمعتم،كما المرية بالمائة يبتلون وقد يميبهم، ما أيصا ذللث، من 
يزال(فلا بيده، منيه استخراج وهي منكرة، خبيثة ضارة عادة وهي 
هاوْ؛هللت، وربما وشرور، أمراض بهذا يصيبه حتى الخدة هذه يعتاد 

علىقوة له يحمل ولم الزواج عليه ر تعوربما ذللثؤ، ؛عل. المائة 
محرمةوهى عظيمة، كبيرة مصيبة فهي المميثة، هذ.ه ؛سبّت، الممل، 
همبآق • وعلا جل اممه قال( وقد اللم، أهل جمهور عند ومنكرة 

عثووم محنم نص ما أر أمحهم ءق 1لأ و نظرف لصهم 
U-0[.آلعادو0وه<لالمؤضن: ض ،وؤف ه ؤيإء أثق ثن ملو؛ابمو 

عبثبل سرية، ولا زوجة لمست ذلك، وراء من المرية والعادة 
فيالتأحر ثم والحذر، عليه والقضاء ذلك مع فالواجب وصرر، 



ومقدماتاهاJزواج على المث في فصل،ت 

الأته عرف العاقل وتفهمها العاقل تعقلها إذا تافهة، لأسباب الزواج 
فقير،لأنه وتارة الدرامحة، إكمال( إلى بحاجة إنها تارة لها، وجه 

قدمما لأنه وتارة كذا، لأنها وتارة كذا، لأنه وتارة كذا، لأنه وتارة 
للأبيبني بل لها، قيمة ولا لها وجه لا فأعذار منابا، مهرا 

كان(إذا فيه خير لا والغني الشيء، هذا في اعدوا يتأن( وللأسرة 
معروفالذي والفقير استقامة، ذا وليس كريمة، أحلاق، ذا ليس 

وقده، الله عند من والغنى كثيرة، مرامت، منه حير بالاستقامة 
[٣٢]الثر;: هنلاوه من آهه شهم قة ذمحؤأ ^!؛-٠ • بحانه قوله معتم م

-منهم وذكر - عويهم اف على حي( ءاثلأيه ت الصحيح الحديث، ومحي 
ؤيسهلوعلا، جل يعينهم واف النمافا<أا، ثريد الذي والناكح 
أمورهم.

ماوسمعتم وعلا، حث اف ؤيعينه بالأسباب، يأحلء فالأنان( 
قدانفرادْ وحال( الشباب حال( فى الإنسان المحاصرة، صاحب، ذكره 

مسئولية،عنده ما لأن القليل، بالشيء ؤيرصى الأسباب، عن يضعف 
وأحن.جهده، من وصاعق.( ئولية، بالمثعر تزوج متى لكن 

جق.اف عند من والرزؤا أمره، اف ؤير بالأسباب، 

منالترمذي أحرجه الأداء، يريد الذي والنكاب الله، نبل قي ءالث-جاهيّ وتمامه؛ 
والناكحالمجاهل في جاء ما باب الجهاد( فضاتل كتاب في رجهت4 هريرة أمح، ين حل 

فيئي ا والنحسن، حديث وتال؛ (، ١٦٥٥)برنم إياهم، الله رعرن والمكاتب 
(.٣٢١٨)برقم العفاف يريد الذي اJاكح الاه .مرنة باب في الكاح، كاب 



ومقدماتاهالنورج على المحت في فصل: 

كاتتعذرباثدراسةامواج تأخير ض عشات 

منكثيرا أن •' منها تعالج، أن يتبغي الناس بها يتمدر أمور هناك 
نمهاالبنت أو بالدراسة، يتمدرون اء التأمهات أو المرأة أولياء 
ولسن،الدراسة، تمج لا الزوجية فإن غلط، وهدا بالدراسة، تتعذر 

أوالجامعة إلى الهاية حتى النهاية، حتى تكمل أن لازمة الدراسة 
اضبحمد تعلمن، ما متى بلازم، ذلك، ليس الدكتوراه أو الماجستير 

عظيم•حير فهذا دينها، ؤيعرفها يكفيها ما 
فيماؤيتبصر دينه، الإنسان يعرف، أن الدراسة من المقصود؛ 

يوافقفقد الزواج، من تمتع ولا كفى، ذللا، ر نيفإذا له، حلق 
لهاؤسقى صرر، يحصل فلا الدراسة، في بناتها على الزوج 

ينبغيفلا ذللأج، على معها يتفق قد ؛ذللا،، الزوج يرصى قد مطلوبها، 
ولوبالتزؤج، يبادر أن ء الكم، جاء متى ينبغي ل بالدراسة، الاعتذار 

بالزواج.البدار ينبغي الثانوية، في أو المتوسلة، في أنها 
الزؤج،ْع يتفق أن التعلم، مزيد ذللأإ يعد إمكانه في والتعليم 

أوثانفي بالدراسة لها مح يأو علم، ذا كان إن يلءرسها أو 
ذللأ،.بعد هذا ممكن الناس، مع العامة الأوقات في أو خاصة، 

القد الثالث، أن وهى I أيما ظروفها ومن آخر، أمر وهنا 
أنللثيامثج فينبغي الشائن، لوك المن عنه يعرف لما فيه؛ يرغب 

الماس،قبلهم خهلبوا إذا حتى فيهم، يرغب حتى أشهم؛ يمونوا 
التخالقوعدم الجماص، قي الصلاة وعدم الكسل، معروفا كان فإذا 

ذلك،ونحو المساء وراء الأسواق في والتكمع الفاصلة، بالأخلاق 

صمنوهي إليه المادرة وعدم الرواج، تأخير مقار حول مناع الشخ محاصر؛ على تحلتق 
(.٥٥)رقم شريط الكبير، الجامع أصتلة من الأولى المجموئ الكبير الجامع ندوات 



ومقدمات4امواج ععى المحث في فصل: 

:قالوايقبلوه، لم حف، متى الأولياء عرفه بهذا، الماس عرفه مى 
وسقيه،بجيد وليس كست،، وفيه كيت،، وفيه كستح، فيه فلأن هذا 

عنه نفيصون أن له فينبغي يقبلونه، فلا كذا، وعنده كذا وعنده 
وعناء، الممغازلة عن بعيد يكون أن ينبغى الرذيلة، الأخلاق 

عنيبعد أن ينبعي الماء، ومواصع الماء، عند الأسواق في التكسع 
المجد،إلى ... بيتهإلى كليته من ... معهدهمن ... مدرسته من هذا 

معفيكون ربه، يتقي عرصه، يصون حلقه، يصون بدينه، يعتني 
منالأشراف ومع الذاكرين، ومع اكارسين، ومع المملين، 
فيالمتسكعين ْع ولا الأصحاب، من قهاء المع لا الأصحاب، 

اء،المومجتمعامت، اء الممعارض وحول المساء، حول الأسواق 
ورحبوامحللته، ولبوا الناس، فيه رغب الفاصلة بالأحلاق عرف فمتى 

لمذميمة ومجهمامتح سيئة أحلاقا عنه عرفوا ومتى حهلمح، إذا به 
كذا،فلأن وك كذا، فلأن وك يغفلون: ما يتحاوثون والناس يقبلوه، 

المرأة.أهل إلى الخبر فيصل كذا، فلأن وك 

عاملةمحليبة بيتها، في جيدة تكون أن لها ينبغي المرأة وهكذا 
بعيدةتكون حرجتح إذا الأسواق، في خروجها في وكذللت، نثيهلة، 

وهكذاالخروج، إلى الضرورة عند المتر، على حريصة التبرج، عن 
عندمحاسنها ؤإمحلهار الابتذال، عن تكون؛عيل.ة المدرسة ذهابها فى 

علىحريصة المتر، على حريصة تكون المائق، عند أو الأحاتمِط 
رغبذكرت متى حتى الفاصلة، الأخلاق على حريصة الحجاب، 

أخبارهاوتناقلوا الماس، فيها وربح الخامحلبون، فيها ورغبا فيها، 
والمرةالفاصلة، بالأخلاق معروفة لأنها أهلها؛ من يخهلبوها حتى 

تخف.ولم ترغب لم ذلك غر عنها عرف إذا أما الحميدة، 



ومقدماتهالزواج على الحت في فصل: 

والأخلاقأعراصهن، صيانة في يجتهدن أن للفتيات فينبغي 
خدمةفي البيت، خدمة في أهالها مع نثيهلة البيت في الفاصالة، 

المغازلةعن وبعيدة نشيطة المدرسة وفي المذاكرة، في أهلها، 
بلاللأسواق الخروج عن بعيدة غيرْ، في ولا البيت في لا للثبابج 
أسباباعن يعيدة ترة، مت خرجتا لضرورة خرجتا ومتى صرورة، 

الفتة.

كلعلى النساء، من الفتيات وعالي الرحال، من الشباب، فعلى 
يتخلقلا الساي، صار فمتى فيه، ورعاسا التي ؛الأسباب، يعتني ن ا 

باسبابجالمرأة وتتحطل فيه، يرغبون لا فالناس الفاصالة بالأخلاق 
فتاةأنها عرف متى كيلك، والمرأة ذللئه، بأسيايؤ يتحهلل وهو ذللث،، 

ليسعاجزة، صحيفة كسول أو فيها، الناس رغب، ما منحرفة سفيهة 
فيولا بيتها في لا العمل، في نشامحل ولا بالعمل، عناية عندها 

تتعذرأن ينبغي ولا فيها، يرغب، لا كذلك، أيضا فهي الدراسة 
بأنهاإليه يعتذر ولا الهلببا، الخهلسي، يجايؤ أن ينبغي بل بالدراسة، 

والحالاتذللثج، في والأم الأب من التعاون ينبغي تكمل، أو تدرس 
لأنهاإما تمع؛ لا اممه بحمد فالدراسة ذللثج، في والإخوة والعمات 

فيبقائها على يوافق قد الزوج لأن أو ف، والحمد يكفي ما أخذت 
الدراسة.



ومقدماتهالنواج على اتحث في فصل؛ 

اثوجؤهكل 4ن اثقواج تسهيل إني اتدعوة 

يأحدواوأن عوا يأن الجميع على الواجب أن فالمحاصل 
منولا هم أنفجهة من لا الوجوه، كل من الزواج تسهيل بأسباب 

غيرالرحل تجعل التي الأساب عن يبتعدوا وأن مجتمعهم، جهة 
واحدلكل ينبغي بل فيها، مرغوب غير الفتاة وتجعل فيه، مرغوب 

الحميدة،والصفات الكريمة، يالأحلاق التخلق والفتيات الشباب من 
ماكل عن يبتعدوا وأن فيها، ؤيرغون فيه يرهمون الناس تجعل التي 

وسمعتهم.أحلاقهم في يشينهم 
وأنهازا، في يجتهدوا أن والأقارب والأمهات للأولياء ؤينبغي 

تزؤيجهم،على يعينوا وأن يسغي، لا عما وفتيانهم ثيابهم بمونوا 
الولائم،جهة من ولا المهور، جهة من لا الحقبات، يذللوا وأن 

تكلف،فه ولص ديد، يفه لص مناسبا، المهر يكون أن فنبعي 
نداءولا كثيرأ، كانوا إذا الأقارب نداء إلى حاجة لا الوليمة وهلكوا 

الدينمئات كانوا إذا بالقليل، يكتفي كثيرا كانوا إذا كلهم الجيران 
تكتفيلا، ابنتاك، ويزوج بلثح مقرة كبيرة وليمة تجعل تدعوهم 

كثيرالولائم، في التكلف، عن غنى في والناس ض، والحمد بالقليل 
فيالتكلف، لازم هو ما يحفر، ولا يدعا ألا يحب، الناس من 

هلتالتمح، المهمة الأسباب في عي يأن ان للأنينبغي الولائم، 
هذايعوق ما كل عن الابتعاد له ؤينبغي العزاب، وقلة النكاح كثرة 

الحغليم.المشرؤع وهذا الحفليم، الخير 
لأنللحمل؛ ؤإياكم ووفقنا والهداية، التوفيق الجميع اطة رزق 
ينبغيالعمل، المقصود ولكن فكير، الكلام أما العمل، المقصود 
ن'أ بيته أهل على يحرص أن له ؤينلأك، بالعمل، يهتم أن للمؤمن 



وممدماتهالزواج على الحث فى ضل: 

عنيبتعدوا وأن الطيبة، بالأسباب ياحذوا وأن بالعمل، يهتموا 
فيه،وبارك حيرا مناع الشيح أحانا اض وحزى الفارة، الأسباب 

محمدنبينا على وسلم اف وصلى وسمعنا، علمنا بما حميعا ونفعنا 
وأصحابه.اله وعلى 

عنهيرغب من على والرد وحتكمه الؤواج أهمية 

منعددأ أن العلم ْع عدمه؛ أم الرواج أفضل أيهما وال،؛ س■ 
إمامتيمية، وابن المقرين، شخ كالطري عرايا، كانوا العلماء كبار 
علمامأبناء ثم وغيرهما، افه سبيل في والمجاهد والعقيلة الستة أهل 

أبناءبخلاف ملموس هو كما العلم، في آباءهم يتبعون الشيعة، 
الأخيررا،.الزن فى وأعز المنة، عشماء 

أنفي كلام ولا المنة، هو الزواج أن في كلام لا لجواب: ا٠ 
بحصتركه ؤإن يتركوه ولا بالزواج، يعتنوا أن المومنتن على الواجبا 

عنه،شغل يكون وقد شهوة، عنده ليس لأنه تركه يكون قد الناس 
علمتاها،ما لأسباب فيكون 

كتابفي ذلك وقبل اوزواج، عار حث، ففد ه الرسول أنا 
نال:٣[ آلسلآه]اثا،: تن محر ثلاب نا >؛ؤةذكمأ قال: وعلا جل اممه 

فالزواج ٣٢]النور: دي'آلآظمه بمادثد يذ بذؤ ١^>، ءؤوأدكمأ 
اللامعليه والنبي الجملة، في واجمب، وهو منه، بد لا مهللوب أمر 

أعضهإنق مكزئج، اس• مقم انظاغ نن التياك، ننشن »:دا قال: 
١١٠وجاء له قإثه يالصوم هعلته ئنت3ح لم وس للفرج، وأحصى للبصر 

(.٥٣)القرى رقم الأور اوج،رءة الك_ر الجامع أطلت )١( 
(.١٦)صفحة ش تخريجه مبق )٢( 



ومقدماتاه١دزاواج على العث في فصل: 

نومالأمم يكم ئك-انر يإيي الولود، الودود ررئروجوا ت وقال 
ال0نة«را/

اضكتاب عليه حث كما الزواج، على حث أته فالمقصود! 
منمنكر هن«ا كذا، أو تركه يشئ أو يترك الزواج بأن فالقول ه، 

ماجرير ابن أن صح ؤإن الناس، بعض ذللث، فعل ولو القول، 
أعذار؛لهما يكون فد تزوج، ما الإسلام شيح أن صح أو تزوج، 

الأمر،هذا بين فد ه الرسول الأمر، هذا فى حجة ليسوا لكن 
مخالفةفي كلام لأحد ليس الله وبيته الرسول بينه الذي والشيء 

تركهولو ورسوله، اف بقول يوحد أن يجب بل كان، من كائنا ذللث، 
وأيثامعدويين، يكونوا قد لأنه بتركهم؛ عبرة فلا الماس، من كثثر 

افه.ثؤع يخالفج فيما حجة ليسوا 
بالتخيير؟أم شخ يا للوجوب هنا الأمر هل I داخلة ما 
العلم!أهل بعفس وقال الصحيح، على للوجوب لجواب! ا٠ 

هوالأصل ولكن الثهوْ؛ فيه اشتدُت، إذا الفاحشة، ؤ حوفعند يج_إ 
ؤيتباعد؛ذللث،، فرجه يحضن قدر إذا لأنهم قدر؛ إذا مهللقا الوجوب 

لمعذور.العاجز أمجا الشر، أسباب عن 

تزوجخمن النهي الكاح،;اب كتاب ني ار يبن معقو حدث من داوود أبو أحرجه 
تزمحنحكرامة باب النكاح، كتاب ني والنسائي ( ٢٠٥٠)برقم اء، التمن يلد لم من 

(.٣٢٢٧)برقم الشم، 



■rn
ومقدماتهالقواج عالي انمث في فصل: 

دالزإواجاثمبادرة فضل 

 Iوالاجتماعيةالمائية والحالة ووظيفتها البنت، راتس، وال؛ س
لتأحيرأحيانأ أرساي1 يكون هذا كل أيصا الخطوبة ودراسة للخايس، 
تكرمتمر١،؟لو ذلك( توجهون فكيف، الرواج، 
بتأحرأن يسغي ولا بالزواج، البدار الواجب، لجواب- ا٠ 
عنالفتاة حر نتأ أن ينبغي ولا الدراسة، أجل ْن الزواج عن الشاب 
للدراسة.الزواج 

الشاب،يتزوج أن الإمكان فمحي ذلك،، من سيئا يمنع لا فالزواج 
الدراسة،في تمر يهازا ومع ، بمرْ ؤيغص وخالقه دينه ؤيحفنل 
ؤإنبالزواج البدار فينبغي الكم،ء، لها اممه ر يإذا الفتاة وهكازا 

كلالعليا الدراسات، قى أو الثانوية فى كانت، مواء الل،رامة فى كانت، 
يمنع.لا ذللت، 

ءالكف، خهلب، إذا الزواج على والموافقة الجدار جس، فالوا 
باس،فلا سيئا الدراسة من فهلعتإ ولو ذلك،، س تمع لا واوورامة 

مصالحفيه والزواج فادد.ة، والباقي دينها به تعرف، ما تتعلم أي، المهم 
الفتاةعلى الضرر س تأخيرْ فى ولما الخصر، هدا فى ولاسيما كثيرة 

الشاب،.وعلى 

رنيإذا بالزواج الجدار فتاة كل وعلى ثاب كل على فالواجعس، 
قليبادرللشاب الطيبة الخطوبة تيسرت ؤإذا للمرأة، ء الكم، الخاءلس، 

الحديث،في والئلأم الصلاة عاليه الكريم الرسول بقول عملا 
هإثهمئسرؤج، الباءْ يئفإ استaلاع من السام، مئشن رريا الصحيح! 

(.٤٢١)،Y/و،قالأت.توعت فتاوى برع 



ومقدماتهالنواج على الخث في ضل: 

لههإثه الصوم، هعلته نستهلح لم وس للمرج، وأحصى للبصر أعفى 
والفتاتالرحال مى الشباب يعم وهذا صحته، على متفق وحاء® 

حاجةوكلهم الجميع، يعم بل بالرحال، خاصا وليس اء، الممن 
الهداية.لالءج«ح الله أل نالزواج. إلى 

آأمؤيدل وتيسير النواج على الحث 

هذاعلى البي حث وقد مْللوبة، ألها لاشلث، بالزواج المبادرة 
الصلاةعليه يقول الحديعث، وسمعتم فيه ورغب واللام الصلاة عليه 

يإنهدإ؛تروج، ال1اءء مسكم انتثياغ من ااشذاد_، منشن لأيا والسلأم: 
لههإثه يالصوم، مثلته لم.نئفيا ونى للمرج، وأحصى لضر أعفى 
ؤيحمالرحال من الشباب يعم اء، والمالتحال يحم وهذا وحاء® 

أنالرجل فحلى الشيء، هذا منهم مهللوب كلهم اء، الممن الشباب 
وليها،لها يخطب أن بأس ولا وتقل، تبادر أن المرأة وعلى يبادر، 

عنيتنازل أن بأس ولا الصالح، الرجل وليها لها يخطب أن بأس لا 
منالمفة، أجل من الصالح، الرجل أجل من المادات من الكثير 

والولائمللحفلأت لازم هناك فليس الماد، أسباب عن البعد أجل 
الخاطب،.محه يضف الذي الكثير للصداق داع هناك ولمى الكبيرة، 

الرجلجانب، س الجانبين: س الأمر هذا في التعاون ينبغي بل 
واشهق اش بإذن المطلوب يحمل حتى المرأة، أولياء ب، جانوس 

إنؤإمكإ بمادأم ين من،ؤن آلاثى يقول؛ سبحانه 

(.١٦)صفحة في تخريجه سيق )١( 
(.٤٥)القرى ريم الأور اسرعة الكبير الجاح أطة )٢( 
(.١٦)صفحة فى تخريجه مبق )٣( 



ومقدماتيالقواج على المحن في ضل؛ 

[.٣٢\\ذرو: ضإاث،ه ثن آس لجأ ممتن 
افبأني نقير، وهو بتزوج ند الغنى، أباب من فالزواج 

ؤيغنيهالله فيرزقه أحرى أسباب فى يتسبب يتوظف، كثيرة، بأسباب 
عليهالني يقول دينه، اض فيوفي يمتيءين وقد الناس، إلى الحاجة عن 

عنه((راا(ش أدى أداءها يريد الناس أموال أحد راس ت والسلام الصلاة 
أحلإلى سلعا يشترى يقترض يستدين، بالدين، يتزوج أن بأس فلا 

وعلأ•جل اش ليوفي محئتزوج 
المتاّبة،الوليمة حميعا يتحرون المرأة، وأولياء الزؤج ؤيتحرى 

فلأنفعل يقولون ولا الجمح، على يثق لا الدي المناسب والمهر 
تتأسىلا جارك، فعل ولو عمك، فعل ولو أحوك فحل ولو فلأن، وفعل 

صاحبك؛.ؤيكلم، يكلفلن( فيما به تتأمى ولا افء، أمر يخالف، فيما به 

وفيهمطلوب، أمر الأمور في والتيسير الأمور فى هيل فالت
أبمنْاار^ا،بالص1.اق ررحتر 1 الحا.ين؛وفى الحميدة، العوام، 

مئونه((أم.أئنرئى برئ النساء ررأعهيم الآحرت الحديّثإ وفى 
حميدة،عاقبته فيها والتسهيل الأمور في التيسير أن ' فالمقصود 

وحيمة،فحواقبه والولائم المهور فى والتكلمه الأمور فى التشديد أما 

٠أداؤها يريد الناس أموال أخد من باب الاستقراض، كتاب خي البخاري أخرجه )١( 
(.٢٣٨٧برقم)

بنشة حدث من ( ٢٧٤٢برثم)المكاح، كتاب ثي الصتدرك في الحاكم أخرجه )٢( 
البيهقيرمحه ( ١٩٨)آ/المستدرك »ع التلخيص ت يفلر الان.مي ووانته وصححه عامر، 

بغيرمهر)آ/ماأ(.يعقد النكاح باب الصداق، كتاب في المن في 
أبيكربن وأبو ( ٢٠١٦٢)يرقم )\-ا0أ\ هاعاتثة حدث ص أحمد الإن،( أخرجه )٣( 

فيوالحاكم ( ٢٩٧٤برثم)اص المن في والمائي ( ٣١٩)٢! ممضه في لمة 
(.١٩٤)A الأؤمي ووافقه وصححه ( ٢٧٣٢برقم)المدرك 



وعقيمات4امُاج عض اسث ض فصل: 

التيال4ه^سة هده يتذكر ، يترمحج لم التريل اذهر فبقى ظلأها يض 
التكلفمن أهلها عن عرف لما تترك قد كدك والمرأة بها، أصيب 

وتعaلالهاتأحرها في نسبوا قد فيكونوا التكلف، من أوليائها وعن 
تكلفهم.بأسياب 

فضيلةذكره ما يلاحفلوا أن ونساء رحالأ حميعا للمؤمنين فينبغي 
بالزواجوالمبادرة والتسهيل، بالتسير العناية من الرحمن ءبدأ الشيخ 

الأمورأهم مجن ؤإن ذلك، يعوق، مما والحذر اء، والتالرحال، مجن 
شرهافالمعاصي سبحانه، معصيته نحير وأن حميعا، جك الله ننقى أن 

فىمجا المعاصي، وأسبابه إلا والأحرة الدنيا فى مر مجن فما كثير، 
يتان،والالمعاصي وأسبابه إلا شر الأحرة في ولا شر اكنيا 

الثرأسباب هى ولمراتها والمعاصي فالأنوب جق،  ٠٥١أمجر ومجخالفة 
والأحرة.الدنيا في 

عمايتباعدا وأن هذ، اال4 يتقيا أن المؤمنة وعلى المزمن فعلى 
إنيت نال، أنه الثالف بحص عن ذكر ما سمعتم وند غإو، الله حرم 

يتغيرودابتي، وحادممح، زوجتهم، حلن، فهم، ذلك فأعرف  ٠٥١لأعصي 
العفويةإليه وتأتي إليه، يميع شؤمها العصية، بسبب منهم كل عليه 

يغفلهاوألا الأمور هدْ يتباعد ألا للمؤمن فيّثغي ذلك، يسبب مرينا 
عنإيمانه ضعف ؤإن عنها، غفل ؤإن جهلها ؤإن وانعة، فهي 

قبلالماحلة بالعقوبات العبد يبتلى فقد واقعة، لكنها إدراكها؛ 
قوةولا حول ولا موحرة، عقوباته فتكون ؤينفلر يمهل وقد الاحالة، 

!افه.إلا 



وعصءات4امداج على اسث هي همو: 

باثقواجامحبادرة 

هاف يحيها التي الأمور من أم كل وقي الرواج أمر في فتبني 
يكثرحتى الأقارب، محن الجنرال ين المزمتثن ين التعاون فيها يبني 

فيالعنوسة وتقل اء المتزوج وحتى الشر، يقل وحتى الخير، 
الفواحش،إلى يضعلروا لا وحتى المجاب، يتزوج وحتى التوت، 

جهةمن لا والفواحش، الزنا أساب من ذلك صار الزواج تأحر فكلما 
حرمفيما ونعوا اه أباح ما الناص ترك فإذا المرأة جهة ص ولا الرجل 

متوافرة،المر أسباب العصر، هدا في ولاسيما ، اش عصم ص إلا اه 
ربلتج.رحم مجا إلا والخارج الداحل وفي المجتمعات وش الأسواق في 

ولييادرعواقبها، يحذر وأل الأمور هذْ يدرك أل للمؤمن فينبغي 
يتعللولا وموليته، أحيه وبشت، وبنته أحته تزؤيج ص يستهليع ما بكل 

وحلقهوأمانته دينه يرصى مجن إليه حي، ؤإذا المامحللة، Jالعالل 
يرصو)؛مى إبفم ح2،و1ج ررإدا .ت يقول، الحديث، سمعتم فلمادر، 

فىفتنه فذ واثوإو\ ءالأ »أمانتةاالأأ لفظ: وش موجوْاا وحلمه دينه 
®وسادءريصا*أا،•لففل؛ اوفي ومادتج؛؛راأر الأرض 

فيعريضا وسرأ كييرأ، فسادا يس_ج الأكفاء تزؤيج عن فالتآحر 

(.٤٥)الغترى رنم الأولى المجموعت الكسر الجاعع امحظة )١( 
النم،.ص تجر ابي بن بمص ءس احرجيا ٠ببم بدل لمغل؛ رآ، 

(.١٠٣٢٠؛رقم)الامماء، باب الكاح، محاب م سش ذ مدارذاق 
والخلقالدين ذي من التزؤيج ثي الترغيب باب النكاح، كتاب في اليهقي احرجه رم 

هالزتي حاتم ر عن ( ١٣٧٦٦يرتم ، ١٢٧)V/المرضي 
ئزوحوء،وحاض ديته ترمحون عن جاءكم إذا باب النكاح، محاب في اكرطى احرجه )٤( 

عنكلاما (. ١٩٦٧برتم)الأكفاء، باب الكاح، كاب ش عاجه وابن ١(  ٠٨٤برتم)
ه^,^.٠ امح، حدثث 



ومثوئو4اتقواج على الحث في فصل؛ 

ولوأموالهم، هك ولو الأكفاء تزؤيج إلى والمبادرة المجتمع، 
ولابالمال الاعتبار فليس الحميدة، العاقبة فيه جاههم صعق 

دينهاستقام متى والخلق، بالدين ولكن بالجاه، ولا بالوطايم، 
فقيرأ،كان ولو الغبطة، هي فهدم أمانته، واستهامت، حلقه واستقام 

المعروفة.الوءلادم، ذوي من وليس الجاه، ذوى من ليس لكن ولو 

تدركه،أن اك وعصالحا، رجلا لوليتلث، تختار أن I فالمهم 
عليهفعض وجدته فمتى باه، إلا قوة ولا حول ولا اليوم أثله وما 

تفعلقد فانلث، كدا، وأنه كدا وأنه كذا أنه تعلل ولا وبادر، بالنواجذ 
وربماؤيوذيها، يعازبها دائما سكران حمير بثخص فتبتلى التعليل هذا 
ولايصلي لا لكفر بشخص تبتلى أو قتلها، وربما الويلات عليها جر 

الرجلوجدت متى وبادر الله فاتق الفاسد، الشباب من الله ، يعرف
علىواحرص بالزواج، مادر مستورا، رجلا وجدت متى الصالح، 

الشر.وأسباب الفتتة أسباب عن تتعد وأن موليتك، عورة تستر أن 

انمملشهر تقضاء اثممر بلاد إني اتسفر خطؤرة 

البلادإلى فر والالخايج، إلى فر المنه! الحذر يجب ومما 
الماد،أسباب من إليها فر فالوالثرور، المعاصي فيها تظهر التي 
فىبائيا الثر يرى فإنه جميعا، اء والتللرجال اد المأسباب من 
حولولا بهن فيبتلى العاريات الكاسيات النماء ؤيرى مكان، كل 
كلفي الخمور يتعاطون الذين الغفير الجم لنرى ؛١^١'، إلا قوة ولا 

ولاحول ولا فعلهم يقحل بأن فيبتلى مكان، كل في واللواط مكان، 
باض.إلا قوة 

(.٤٥القوى)رقم الأولى المجموعت الكر الجا،ع أطة :١( 



هيالءثضاوزواجوسوئوهفصل: 

والصاد،الشر فيهأ يفلهر بلد لكل الخارجية الأصهار فلتحذر 
اضوليحمد الحدر، غاية فليحذر الناجية، البلاد أقل وما أكثرها وما 
لتقليلالأسباب وتفعل الشرور، هذه من السلامة تحاول بلاد في أنه 

حتىلأن ا الشر كثر وقد فيها، وجوده على النه فليحمد الشرور، هذْ 
.. كذاؤإلى كذا ؤإلى كذا إلى يسافر فكيفح الحذر، فيجب عندنا، 

وا'استبي«صت،والضلال، الكفر فيها وانتشر ال، الففيها كلهر قد بلدان 
دتفيريد؟! ماذا ا يريد؟ ماذا وزوجته، إليها فيسافر المحرماُت، فيها 

إلاقوة ولا حول ولا عليها ؤيفسد عليه د تقعليها، د ؤيفعليه 
باه،إلا قوة ولا حول ولا وندم وخيبة كثير، بثر ويرجعان باق، 

آمننس بجم مسلم ثملا مص بريء ءرأثا قال•' ه والنم، 
الثنركين<ارا،.

لإنسانإلا الكفرة بلاد الخارج لبلاد المفر يجوز ولا ينغي فلا 
مماالماس إنقاذ يريد اش، إلى الدعوة يريد بصيرة، عنده علم عنده 
حءلرْفهذا والسياحة للمتعة يسافر الإنسان أما الباطل، من فيه هم 

شهرموه يما أو باق، إلا قوة ولا حول ولا كنير وشرم عغليم 
شهرالوحيمة، العواقب، شهر الشر، شهر ال، الفشهر العسل! 

والفساد.الفشل إلى العاقبة 

حهلواُت،من وهى الشيهنان، نيتها أمور هذه أن المقصود! 
عللا وشربة وشر مر وهي علا، لهم مماها ولكن الشيaلان، 

وشذ6الخبيثة، الأمور هذْ يحذر أن للموس فينبغي العافية، اه نسأل 

برقمجود، بالامحمم من تتل عن النهي باب الجهاد، كتاب ني يائي ابو أ-؛مجه 
أظهربين المقام كرامة ني حاء U باب السم، كتاب في والترمذي ( ٢٦٤٥)

ه.عبداف بن جرير عن كلأمعا ( ١٦٠٤)برقم المشركض، 



ومقدماتهالزواج على الءس هي فمل: 

وصاحبه،وقريبه وأخاه ولده ذلك فى يجاهد وأن السيئة، العادايت، 
واجمتاهذا قي الدولة على والواحبا ينجون، لعلهم يلمون لعلهم 

الأمر!هذا في عفليم واجمب، وعليها مسئولة، تمسها الدولة عفليم، 
والأسفارالماد، أسباب من ومنعهم الناس صيانة في تجتهد أن 

تنفعهم.ولا تضرهم التي الرديئة 
وصلاحالتوفيق، للجمح اض نسال الهداية، للجمح اف نسال 

محاصرتهعن عبدالرحمن الشيح أحانا الله وحزى والعمل، النية 
الهنكما حميعا، سمعتا بما ونفعنا سمعتا فيما لنا وبارك حيرا، 

يملحوأن رصاه، فيه لما جميعا لمين الميوفق أن بحانه حم
عليه،والاستقامة دينه، على للثبات، يوفمهم وأن أحوالهم، 
والحذرورسوله، الله أوامر وتنفيذ به، والنواصى عليه والمحافظة 

علىوسالم ممه ا وصلى ، قربب، سمح إنه ورسوله، عنه الله نهى مما 
وأصحابه.آله وعلى محمد نبينا 

اثمبكرباتقواج 

علىالقادر الطالبؤ زواج في سماحتكم رأي ما ؤال؛ س■ 
على"انير ذللث، في هل الجامعة، في يدرس والذي الزواج، 

دروّهلا،؟

يوئرلا لأنه المبكر؛ الزواج هو به أنمح الذي لجواب،• ا٠ 
يومناإلى ه الني عهد من الصالح اللف كان وقد الدروس، على 
إذاالخير، على يعينه فالزواج ويتزوجون، ؤيتحلمون يدرسون هن.ا، 
يحهللهولا الدراسة، عن يصال.ه ولا الخير على يعينه فدرة، عنده كان 

(.٢٢٢)؛Y/.توعن وثالأت فتاوى سبموع 



ومقدماته١^١ج على المحث في فصل؛ 

صميره،وراحة نفه، وطمأنينة ، بصره غفي يستب بل الدراسة، عن 
أنله فالنصيهصة الزواج، له تيسؤر فإذا عليه، الله حرم عما وكفه 

منشناريا ه! الخم، بقول بصل وأن ذللث،، في اه يتفي، وأن يتزوج، 
وأحصىلئتصر أعص هإثه هئثروج، التاء0 مدكم انتثياع من الئبايت، 
وج1ءاارل4 هإثه الصوم سلته ست3لح لم وس للمرج، 

مبكرسن في باتنواج اتبمبادرة ذكم 

المكر؟الرواج في الشخ مماحة يا الشؤع حكم ما رال،! م■ 
؟والفتى للفتاة يالمة للزواج الخامس، السن هو وما 

ملسرؤج،التاء0 منكم ا،سئلاع من الساك، مئشن رريا لجواب،؛ ا٠ 
إذابالزواج فالتبأكير ، ^ ١١٤١^■^له مائه يالصوم، يعليه نس-هلح لم ونز 

عرصةالحلم، بلغ متى الإنسان لأن المبادرة؛ وكدا أفضل ر ني
يبلمرحين من بالزواج الدار امتهللع، إذا البدار له فالمثرؤع للخطر، 
وأحسذللث، قبل بلغ ؤإن فأكثر، منة، عشر خمة بلغ إذا الحلم، 
يتزوج.بآس فلا الخي بإنزال بغ عشر، حمسة قبل للنساء بحاجته 

يستطعوهو عشر، الخمسة بغير ولو بلغ إذا أنه المقصود؛ 
إذافأكثر، تسنا بلغت، إذا البنت،، وهكذا الثائرة، له يشرع الزواج، 

العر؛ إحل.ؤ^ بنحإ ر، عؤ بنسع، بتا يزؤج، لزواأج ١ ر ُي
بتوهي بها ودخل سبع، بت وهي ه الخم، تزوجها عائشة حرج، 

•ه؛ تسع 

(.١٦)صفحة ش تخريجه صق )١( 
(.A/Y)•الدرب عال ور فتاوى )٢( 
(.١٦)صفحة فى تخريجه سق )٣( 



ومقدماصالنواج على اثحث في ؛ فصو 

اثمرأةمواج اثشرعي المن بيان 

 Hهنائهل الملمة، للفتاة يالنسية امزواج محن هو ها وال! س
،؟ٍزوجؤ لكي للفتاة محدد محن 

تحملهاالمقصود محدودأ، حدأ هازا في أعالم ما لجواب! ا٠ 
عائشةتزوج ه المي محدود، حد لها ما الزواج تتحمل كانت إذا 

تتحملالفتاة كانتا فإذا تسع، بتح، وهي بها ولحل سبع بنت وهي 
فلاصعقها أو حسمها لصغر تتحمل لا كانت، إذا وأما وليها، زوجها 
للزواج•أهلا تكون حتى عليها يعجل 

بنت،تكون وقد تتحمل عشر بنتا تكون قد فيختلمؤ المن وأما 
٧عرض لرض أو حسمها ، وضعفلضعفها تتحمل ما عشر حمسة 

•ذلك، نحو أو 
حالهافي ينغلرون وقريباتها وأمها المرأة ولي أن( فالمقصود: 

الزواج•تتحمل كانت إذا إلا يزوجونها فلا 

أراساتاتاربسبب، امواج تأخير حكم 

هن.اأؤيد المامة الثاثؤية فى ط\ب4 أنا اJلة! المول،! والي: م■ 
نشكرنم أولا الله نشكر والمعرفة، واللم بالمور المقر3، البرناهج 
الهلم_،الماطع البرنامج هدا على والقائمين الملماء الفضيلة أصحاب 
الحملوف متروجة المامة الثانؤية في ءلالبة للت، كما أنا المفيد، 
حليبة،عيشة وفي زوجي مع جدأ وسعيدة سنة، عشرة شمان وعمري 
ندمتلأنها الأن؛ إلى تتزوج ولم سنة ثلاثون عمرها الكيرة وأحتي 

،١ ٢ آ/ )٠ عر نور فتاوى 



ومقدماتهالزواج على الحث فى فصل: 

تعدىعمرها لأن أحد؛ يردها ولم سها فكبر الرواج على الدراسة 
فيالكبار أي الثيؤخ، تريد لا وهي يريدها لا الشاب الشباب، 

تقفالأن وهي شبابها، في تفريطها على نادمة الأن وهي المن، 
أوالثانؤية أو الجامعة أو الكالئة في كل أذن في وتهص معي 

وأنتنتروجن ولكن الدراسة تتركن لا ت وتقوو الأمية محو أو الكفاءة 
الهليبامت،!الفسات، أيتها ثبايكى ^١^، إذا تندمن لا لكي تدرمن 

وزميلاتيصديقاتي إلى أزواج، بدون أهلكن بيوُت، مي ن وتجل
أهديالسعودية العريية يالممالكة الفتيات مدارس جمح مي وأخواتي 

الشيخالوالد سماحة إلى الرسالة هذه وأرح وتحياتي سلامي إليكن 
،•حترأل الاه جزاْ يتهلح؟ بما يرقيها كي عبدالعرير 

ماأيضا وأزيد الهلالبة، المن، ذكرته ما أؤيد نعم، لجواب،• ا٠ 
ؤينبغيللفتيات ؤينبغي مطلوب أمر الرواج أن ولاشك أحنها، ذكرته 

معشرُبا • النبي يقول إليه، ارعة المالرحال محن للشباب 
وأحصنللثصر، أعص هإثه دإسروج، الناءة استثلاع من الشنامسر 

ف،والحمد وجاءاال٢، له دإد4 مالصوم، قعلته س«تهلح لم ومي للمنج، 
فتاة،تزال ولا شابة تزال لا الثلاثين، الغت، بكانت، ؤإن وأحتلث، 
ماعلى يثيبها وأن الهلسب، المالح الزوج لها مهل يأن اش وأسال 
أنوأبشرها العلم، طو_< س عليه وحرصت، العالم ٠^٠١ من قصدت 

بهيحمل ما الطيبين والشباب المالحين الرحال من لها سيسهل الله 
أنمحذلك، مع ولكني وآخرتها، دنياها في لها الخير اش ثاء إن 

قيوجودهن ذللثإ يمح ولا الزواج إلك، بمادرن بأن الفسايت، جميع 

)•أ/؛ه(.الدرب نووش كاوي )١( 
(.١٦)صفحة ر تخريجه محبق )٢( 



ومقدماتهالزواج على الحث في فصل: 

فرصناولو الزواج، وبين الدراسة بين الجمع من مانع فلا الدراسة، 
الدراسةتقطع فإنها الدراسة في تمر تأن يرغب، لا الزوج أن 

المداكرةإمكانها وفي العلم من أحذت، ما يكفيها ض، والحمد 
وتستفيد.العالم كتب في والمطالعة 
قدفهذا الجامعية، ة الدراسمن الانتهاء إلى الزواج تأحير أما 

يبادرنأن الفتيامحت، جمح أنمح فانا الزواج، وعدم الرواج ترك تب ي
بلالجامعية الدراسة من النهاية إلى ذللث، يوحرن وألا بالزواج، 

ؤإلأض، فالحمد الزوج مع الدراسة إكمال لهن ر نيفإن يبادرن، 
أنذللث، بعد إمكانها وفي الدراسة، تكمل لم ولو مقدم فالزواج 

جامعيمتخرج صالح زوج ب حمل وربما وتذاكر، وتستفيد تهنالع 
القص،من حمل ما ؤيجبر أيما ؤينفحها فيفيدها الجامعي فوق أو 

الزواج.إلى المسارعة ؛الفتياُتح وأهيب وأكرر فاكرر 
بالزواج،المبادرة بالجمح أهبب، الرحال، من الشبامحب، وهكذا 

يدريلا الإنسان فان الجامعية، الدراسة نهاية إلى ذللث، يوجلوا وألا 
.ارالالفالدار ذللث، بحد يكون ماذا يدرى ولا عمره، من بقي ماذا 

المهللوب.فهو بالزواج 



ومقدماتاهادزواج على الحس في فصل: 

اتدراسةعلى اثقواج تقديم الأفضل أن بيان 

مواصلةعبادالعزيز الشخ محماحة يفضل الأمرين أي وال؛ س■ 
واكىل١،؟للفتاة يالمة الزواج أو المملم 
مراصلةيمنعه ولا بالزواج، يبادر أن أرى الذي لجواب• ا٠ 

فيأنه ولو الزواج، يمتع لا التعليم ليتزوج، التعليم يواصل التعليم، 
والمرأةالتعاليم، ؤيواصل بالزواج يبادر الزواج ر نيإذا الثانوية 

اض،ر يبما تقنع ؤإلأ ض فالحمد واصلت، إن لزوم، له ما كدللث، 
لأنتتزوج؛ بل الجامعية؛ الشهادة تنتظر ولا زوجها، قول وتمتثل 

إلىوأقرب الزوج لفرج وأحصن لها وأسلم لفرجها أحصن هذا 
الزواجشرمحل من فليس المجتمع، وصلاح الذرية ووجود الوئام، 

الحمدالثانوي إلى تعلم إذا للرحل حتى لا، الجامعي التعليم تمام 
الزواج.بعد يواصل أن منهما كل إمكان في لكن ض، 

اثقواجحكم 

ومضمندوثا؟ ياكون ومض واحثا؟ الزواج يكون مض : ؤال،س■ 
،؟مباحار يكون 

فإذاعليه، حطر ولا ذللث، اشتهى إذا مندوبا يكون لجواب؛ ا٠ 
عليهيجب فإنه ه، نفعلى ؤيخشى شهوة ذو لأنه حهلر؛ عليه كان 

الناءةمنكن انتثناء م/ الشثاس منئس ررئا ت ه له لف المكام؛ 

للفزج«طلأخ ؛^^> ٩٤محتزثخ، 
(.olt،>U/Y)•الدرب عر نور فتاوى  ٢١)

١٦)صفحة ر تخريجه سبق )٣( (. A،u/Y)•الدرب ءر دور فتاوى  ٢٢١



ومقدماتهالنواج عالي الحث في فصل؛ 

وعلىسممعته وعلى دينه على حفاظا يبادر أن عليه فالواجب 
وماشهوة، فيه دام ما مطلقا يجب I العلم أهل بعض وقال عرضه، 

ارتاالحديث،! لعموم الفتنة؛ يخف، لم ولو يلزمه فائه يستطع، دام 
الزواجاصّتطإع من وأن وأظهر، أثوى القول، وهذا لا السباب معسر 
الإباحةأما مدرة، عنده دام وما شهوة، ءندْ دامت، ما الزواج يلزمه 

إذاالدنيا، أمور على والإعانة للخدمة له، شهوة لا لمن فيباح 
فلايذللث، ورصست، يخبرها، أن عليه مريض، أنه وعرفت، أحبرها 

بأم،•

اثقواجعن الرجل عزوف حكم 

الشيخمسماحة ،اسؤاله! في يمول ليبيا من هيثم أبو وال؛ مإ 
الرواج،في رب له ذيمء إنه حيث يتردج للم الأربعين بلمغ شخم، 

بتركهيأئم هل أدئاتها، في الفروم، ^۶، الخير يحب رجل لهو 

شهوةله كان إذا أما يأثم، لا له شهوة لا كان إذا لجواب• ا٠ 
مناوساب< معثن اريا ه! النبي لفول استطاع إذا الزواج فيلزمه 
لئفنج،^٢،ذص ضر أعفو ئإنث مكزئج، منكراثءة \مأ 

عليه.حرج فلا قدرة ءندْ ما عاجز أو شهوة عندْ ما كان إن أما 

اY/ )٠ الدرب ير نور فتاوى )١( 

(١٦)صفحت فى تخريجه سق )٢( 



ومقدماتهامواج عش الحث في فصرت 

اتنؤجبحق اتوفاء عدم من حوفأ القواج البمراة رفض حكم 

المرأةتأثم هل ت تقول السودان من )أ.م.أ( الأخت، زال! ما 
أنهابمعنى: نارها، هو الزوج يكون أن من خوفا الزواج تركتا إذا 

؟سماحتكم توجيه وما بحقه، تقوم ألا تخافا 
وتحصيلفرحها لاحمان الزواج؛ للمرأ؛ المثرؤع ! لجواب،ا٠ 
نمهاعلى حافت، إذا عليها يجبا وقد المثرؤع، هو هذا النسل، 

انممغثن ااث1ام، نننن ر)ثا قال: ه الرسول يجب، فانه الزنا، 
ستْلخلم ومذ للمج، وأحصس للتجر، أعص يإنث ممحتروج، الباءْ 
إذاتبادر أن المرأة وهكذا ، وحاءاار له قإثه ئالصوم، يمليه 

وحلمهدينه يرصور مذ إلي،كم حثللؤ ررإدا ه! لقوله الكمؤء؛ ر ني
وتبشربافه، الظن وتحن وتتزوج، تبادر أنا فعلها ،، دروجوْارر 

وتقومباض الفلز تحن باض، الفلز تيء لا اض، ثاء إن بالخير 
شرمن خوفا الزواج ترك أما اش، بيد والتوفيق وتجتهد جب، بالوا 

ءالءل.هذا الزوج 

شرعيعذر وحد إذا القواج جوازرفض 

فتاةوهي الزواج، ترفض فتاة في الشمع حكم ٌا ؤال؛ سا 
للزواجلها حاجة لا ترى فهي ولذللئإ لعفافها صائنة ملتزمة لمة م

الملتزمينمن ليخر :الدين يهزأ مجتمع قي نمهم، أنها إر :الإضافة 
حوفاالمجتمع هذا مثل في أسرة تكون ألا تحرص فهي لدللثإ :ه؛ 

)•آ/ا-آ-،يا■(.الدرب ير نور ناوي )١( 
(.١٦)صفحة في تخريجه صق )٢( 
(.)٠٣صفحة قى تخريجه سبق )٣( 



وسدماتداتقواج على العث في فصل: 

١،؟والضياع لانحراف اس 
منفيه لما الزواج، هو والرحل للمرأة المشرؤع لجواب; ا٠ 
اشقال وقد الأمة، وتكثير النسل وتكثير المر وغص الفرج إحصان 

بمادؤين بء' آلآيس ءؤوأدكمإ • الكريم ه كتابفي قه 
[.٣٢]ش: ثن آس يبهم قآء آومإ إن وإم=ظم 

انتثياعمن السايت، منشن رايا والسلام: الصلاة عليه المي وقال 
بمثطغذإ زنن لمج، زأمحئ لم، أغض فإن محثزؤج، اس 
ؤيامرالستل عن ينهى ه وكان له مإيه بالصوم، يعليه 

ثومالأم-؛إ محكم مكابر محإئي الولود الودود اريروجوا فيقول؛ بالزواج 
المانة«رم.

علىوالحرص الزواج إلى المبادرة والشابات للشباب فالمشرؤع 
وللمصالحبه، وأمر واللام الصلاة عليه المى أرشد كما الزواج 

يليقفلا عفليم، حهلر فيه زواج بدون والجلوس ذكرها، سبق الخي 
عنالتأحر يليق؛الفتاة ولا الزواج، في يتاحر أن قادر وهو بالناب 
تحبلا ءاذ،ر لها كان إذا لكن المناسب، الشخص حطبها إذا الزواج 

بهاأوكان لها لاشهوة كان بان ها ينفأعلم فهي للناس تبديه أن 
ذلك.أشبه ما أو الفرج في مدد س الزواج يمح عيبا 

ترغب،لا سرعى عير لها كان إذا ها ينفأعلم هي فالمقصؤود؛ 
مانع،يها ليس دام ما لكن بنفسها، أعلم فهي تريده ولا الزواج في 

•؛(.A-i'1/Y)•مترعت ومقالات فتاوى مجموع )١( 
(.١٦)صفحة في تخريجه محبق )٢( 
(.٢٥)صفحة في تخريجه مبق )٣( 
حكمعنوان! تحت )•آ/ه؛،؛ئ( الدرب على نور فتاوى في يوجد القدر هدا إلى )٤( 

١^٠انحراف من حوخا الزواج عن العزوف 



ومقدماتهاثنواج ععى المحن في فصل: 

مناساكفوا الخاطسا لكن إذا بالزواج بادر أن لها والمثرؤع السنة فإن 
الأشرارحطبها إذا معدوره، فهي الكفء لها يتيسر لم إذا أما ديته، في 

المعاصىمن هذا بغير أو المكر أو الصلوات وترك بالفساد المعروفون 
نكاح.له يجوز لا لكلاه اكارك والكافر فيهم، يرغب لا فهؤلاء 

ترحبوأن تبادر أن لها فالمثرؤع كفؤ حطبها إذا ت المقصود 
فيولما الخطر، من فيه لما زواج؛ بدون ة عانتبقى ولا ، ؛ن.للئ، 

هانفمن تعرفه ثرعى عذر لها لكن إن أما المنة، مخالفة من ذللئ، 
والمجتمعلها يصالح حاطس، ب يتيسر لم أو بنمها، أعلم فهي 

معذورة.فهير تتزوجه لأن يملح من فيه تجد لم فاصد مجتمع 

اسمتطلب، 1لتفرغ اثنواج تاخير حتكم 

•وثانيآ أولا، اليد ذارت< لضيق يتزؤج ألا ئرر رجل ؛ ؤ؛ل،س■ 
jAsSi المعصية،في الوقؤع من يخاف بأنه العالم ْع العلم، لطلم، ؛
اسلاع،إذا ف بمب رهل لأزُاجإنم؟ ترك ني نهل 

■صاُاُ؟اف جزاكم ريهدني 
عليه،يجب استهلاع إذا عليه، يج._، أنه الصواب لجواب،؛ ا٠ 

النبيلقول الوحوب،؛ في إشكال فلا ه نفعلى حاف، إذا صيما ولا 
أمروهازا للسرؤج١١ الذاءْ مناكم اصتهناع من اوسات< معشن ؛ايا .؛ 

بمتهلغومن للمج، وأحضن للضر اردإده؛عص للوجوب والأمر 
القدرة0ع عليه الواحك، أن ؛ فالمقصود وحاء١١ له هإنه يالصوم، يعليه 

آكد.الواجب، صار ه نفعلى يخشى لكن ؤإذا بالزواج، البادرة 

؛(.U/Y)،الدرب ض نور فتاوى )١( 
(.١٦)صمحة في تخريجه صق )٢( 



ومقدماتاهعلى الحث في فصل: 

اتضتنفسه طى حاف أذا اتحج على النواج تقديم 

عليهاوأنفق أمي أماعد أم أولا، أتزوج أن لي هل ؤال؛ س■ 
م1حرمأا،؟معها وأنا بنمها هي العمرة لأداء 

أمكإلى أحس وهذا هدا تطمع نكنت، إذا ت لجواب، ا٠ 
وأمالث،أهم فالزواج أحدهما إلا سهليع لا كنتؤ إذا وأما وتزوج، 

علىتخشى كنتؤ إذا إلا تزوج تعليع. تحتى شيء عليها ليس 
منها،تخشى شهوة عندك وما بالزواج، مبالاة عندك وليي لثج، نف

فوامحت،نمالئ، على تخشى كنت، إذا أما بأس. لا أملث، تقديم وأرديت، 
حمينا.تستطيعا حش الحج عن لأملئ، واعتدر الزواج، فقدم الزواج 

اتتكاليف،بسبب النواج عن الأسناع 

الزواجلكلمة نظرأ الزواج أمتعلٍع لا ثاب، أنا سزال؛ ّا 
الزواج؟يريد الذي الثبابه لإعانة ؤلريقة أي هناك فهل الباهضة، 

ذللئ،رى؟كون أن يكن فكف >_ هاك كان ئذا 

يقترض،تدين، ييلتمس، يتسسؤ، حال كل على I لجواب، ا٠ 
تحت،التي الإعانة أو الإعانة الأمور ولاة من ^lJ_، عنه، يوفي والله 

اللهؤيطيه بس، يتمنها، يععلى الشروحل فيه توفرمحت، إذا أيئا، إشرافي 
لكنأمحرم، الله ر يالزواج في صدق إذا صدق، إذا الله ؤيعينه 
لأبل.لا، هوام، على نجيه الأمور يبغي مبالاته، وعدم غفلته المصيبة 

لترحتى اء امحلعمل ، يمرصر ، سمتيءين ، ؤيكيح ؤيعمل بب، يتان 

٤(.٠ ٠ Y/ )• •توء،ن ومقالات فاوى مجمؤع )١( 
(.)٢٣الفتوى رثم الأولى المجموعت امر الجامحع أطة )٢( 



ومقدماتهالقواج على الخث في فصل: 

أناناؤيلتس المهور، في تعنت عندهم ما أنامأ ؤيلتس المهر، له 
ميلةمن بمحث ميلته، من بلازم هو وما القليل، يرصيهم أحيارا 
فيتكالم، عندها قبيلته كانت، إذا طببن، آحرين أناص ومن أحرى 

كثيرون.موجودون الله حمد والناس غيرها، س يبحنا لا، المهور، 

اممنىإني سبيل امحواج 

وثمانيةوالداه كبيرة أمرة وله الباءة استعلماع من ؤال،ت ّ■ 
والحمدومعل وحالتهم منهم، أي يتزوج لم إخوان وثلاثة أحوات، 

يتزوجأد ينتفلرهن فهل الزواج، لإحداهن اف أراد إن ؤيحتاجون ف، 
،؟٢١النكاح«لا، في الغنى )راطثوا قال: . اأإ4 رمول أن كما 

عليهم،ما يتزوج، أمره تيسر إذا ينتظرهم، لا لا، ت لجواب، ا٠ 
الكبيرة،أخته قبل ولو الكبير، أخيه قبل ولو يتزوج، أمره تيسر من 

فياممه يقوله وهذا بالزواج، فالييادر الزواج الله مر يمتى ينتظر، لا 
منؤآلمنلحتي مكن آلاثى ءؤوأك>وإ •' سبحانه افه يقول، العظيم، كتابه 
[.٣٢ضإاؤءه]اش: من أس ن-ؤم ممنائ ؛ن يييظم بمادؤ 

إشخ؟ يا ذكره الذي الحديث، صحة ما داخلة: م■ 

آخرمعنى في أصلا له أعلم ما ليس؛حديث،، لجواب؛ ا٠ 
عونهم"اطه على حق ®ثلاثه لام: والالصلاة عليه الرسول، يقول، 
أمره.افه ؤيمهل افص يعينه العفاف،، يريد المتزوج منهم وذكر 

جامعفي كما الصديق يكر أبي عر ٌومئا وجدته ؤإنما مرم"ءآ أحد0 لم اللففل هذا ( ١ ر 
 ih(،٤٧٤الأحادبئ ) عودموابن ( ٢٤١انفلر)آآ/ القرطى عد الخلماب بن وعمر

(.١٥كير)I/وابن ، ١٦٦;١٩الطري)محي 
)rv(.القرى رقم الأور المجموض الك-ر الجامع ا-علأن )٢( 
(.١٩صفحة)ر تخريجه سق )٣( 



ءقىالرواجوممدئت4الحث مي مصل: 

النواجيستطع تم تمن نميجة 

لمؤإذا الزواج يستطع لم إذا الشاب تأمرون ماذا وال! م■ 
ص"'؟

منالنفس نر يحذر وأن اممه، يتقي أن أولا• عليه لجواب• ا٠ 
عنته،حففل على باه يستعين وأن المحرمة، الفواحش في الوقؤع 
السيأمره كما يصوم بالصيام، الاستعانة ذلك ومن دجه، وحفغل 
انتثلاعمن السامت، معشن  IjWقال.' والملأم الملأة عليه والني ه، 

دمومن للمرج، وأحصن ليضر أعص هإنه محثردج، الباءْ مقم 
وهوالباءة، امتطاع من ، ل وحاءا( له يإته ئالصوم، يعليه يسثطع 
وهكذامعاونته، عالي خوانه ؤإ أبوه وليبادر بالزواج، قليبادر الزواج 

الله،ذلتتق الزواج، يتيسر ولم الزواج، يستطع لم ؤإذا غيرهم، 
الوطرقضاء محي الشيهنان، نزغات من وليحذر العون، ربه وليسأل 

أمركما يعين، الصوم فان بالصوم، تحن وليه، اممه حرم فيما 
العفةياب أمفي ؤيجتهد فيصوم واللام، الصلاة عليه الثمي 

بأممابوالعناية اء، المإلى المنلر عن البصر غض من والعافية، 
أمرهالله ر يوأخلص، صدق إذا ؤيوفقه، يعينه والله الفرج، حففل 
الكاح.له ؤير 

)لأ/هلآ(.توص وُقالأت فتاوى مجموع )١( 
(.١٦)صضحة ش تخريجه سّق )٢( 



ومقدماتهالنواج على اتحث في فصل؛ 

الهوهو4حتاج النواج تكاتيف عجزعن ثمن نصيحة 

الإنسانيترؤج عتدما الناس حياة على أثرها للمائة وال! م■ 
لوتوجيهكم هما معينة، حياة يعيش أن يربال البيتا، يوثث أن يربد 

تممُ"؟
ولوالتكلف، عدم ينبض الزواج، يعطل مما هذا لجواب،! ا٠ 
وأقاربهلأهله فينبض ، غؤ؛ عنه يوقى واض امتياز، ولو ثقة، استأجر 

الأمور،في يندد ولا ه باض الظن يحن أن له ؤينبغي يعينوه، أن 
منولو الامتدانة، طريق من ولو الزواج، ض يبادر أن له فيبم، 

ضيتشدد لا كن، الونوعية البست، وثقة يالأيايثج التسامح طريق 
٢[.و4لالقلأق: ي ك بمش آلله -ئة •' افّ يمرج حف الأمور 

اممفءتهن تقدم إذا بناتهم تنؤيج على الأياء حث 

التخرجمشارف، على اليمن من جامعية فتاة أنا والي! حم■ 
ماالهلريق بأن متقول بأنلث، أعلم أتزوج، لم الأن وأنا فه، والحمد 

الأباءأن حيث السمي،، هي قريتنا ض العادات، ولكن أمامي، زال 
يرفضفإنه والدي أما عثرة، الخامة من في وهن البنات يروحون 

فأصبحتجالجامعية، الدرامة إكمال بحجة لخهلتي يتقدم من جمح 
عنكبرن اللاتي البنات من أنني باعتبار الناس، أنفنار محعل الأن 

مشاكلأي س أشكو لا طه والحمد وأنا المرية، أهل نفلر في الزواج 
كلالقي،، علم قي ماذا أدري ولا الرس، من أحشي دلكن عائلية، 

أنأعلم لأنني والدي؛ بنصح تقوم أن الشخ سماحة منكم أريدْ ما 

(.٣١، ٣٠)•A عر نور ناوي 



ومقدماتهالنواج على الحث غي فصل؛ 

الدعاممنكم وأطلب تجنب، يلعله ولكن معه، مجد غير ذللث، 
اف،إلى الدعاة من حيرأ اف حراكم أعتبركم فأنا الشيح، مماحة 

يتغيروالدي لعل والتوجيه بالنصح الرسالة هذه صوء في وجهوني 
• ٢١٧اف جراكم لي قابع يتمر، فه أنا مما يتغير حالي ولعل 

وأنبناتهم، في اف يتقوا بان الرجال جمح نوصي لجواب■ ا٠ 
جاءمتى الدراسة يكملن لم ولو بالأكفاء، تزؤيجهن على يحرصوا 

أوهلة المتوم فى كانت، سواء زوجها، رمحت ؤإذا يشاورها الكفاء 
المرأةدامت، ما الكفاء، يرد لا الجامعية، الدراسة في أو الثانوية في 

فدفإنه الدراسة، تكمل حتى الزواج يمنعها ولا يزوجها فإنه نوافق 
ذللخ،،بعد الكفجء تجد ولا الدراسة تكمل وفد الكفاء بفويتإ 

حاءمتى البنات يزوحوا وأن الله يتقوا أن الأولياء على فالواجس، 
منحثل1، وإدا ت ه لقوله الكفاء؛ حطبهن متى الكفظء، 

ومادالأزض فى فتنه ثكى معلوا إلا محروجوْ وحلمه دينه ثرصوو 
عريص<ارم.»اساد : لففل وفي "كيناال٢،، 

يزوجه،أن إليه يخهلبا ، الكف،ء جاء متى الولي على فالواجب، 
ؤينمحهاعليها ؤيشير كملتا، ما أو كملتا دراستها إلى ينغلر ولا 
أنالها: يقول بل لا، أكمل، دعوني قالتح: لو حتى توافق بأن 

متىنحمله حال كل على هو ما الكفذء، الرجل تقبلي أن أنصحلثا 
حتىلها فينحح كمؤء، يجيء ولا الكفجء يدهس، قد أردت، 

أهلاكانت، إذا الثانوي في أو التومهل في كانتج ولو يزوجها، 

)•أل/لأه-'ا■(.الدرب >، نور ص )١( 

(.)٠٣صفحة في تخريجه سبق )٢( 
(.)٠٣صفحة يى تخريجه صبق )٣( 



ومقدماتهالقواج على اسث هي فصل: 

أوعثر حمسة بنت يزوجها، أن عاليه اش، عافاها قد صاليمة للزواج 
بأس.لا عشر ستة أو عشر أربعة 

الكفءحطبها فإذا الثليب، الرحل لها يختار فالمقصود! 
أيضا،تقبل أن البنت على والواجب فيه، التفريهل عدم فالواجب 

أنكلهم عليهم ذللث،، على يوافق أن والعم والأخ الأب وعلى 
حاءإذا يقبلن أن البنات وعلى يحرصوا أن الأولياء على يحرصوا، 

قالولهذا غنيمة؛ الكفء بل الدراسة، أحل من يضيعنه ولا الكفء 
ثمنلواإلا ئروحوْ وحلمه دينه ؤأذؤذحأ نن إليكم حثلن، ررإدا ه؛ 
فشه، ض نوجب سا ي■'"  'صفي ئ ئن 

يزوحواوأن افه يتقوا أن حمينا الأولياء وعلى اف، يتقوا أن الأباء 
أوالثانوية الدراسة في كن ولو الأكفاء، حطبهن متى البنات 

هدافإن الجامعية، الدراسة لإكمال تزؤيجهن يوحروا ولا هلة، المتوم 
الكفء.تجد لا تم الدراسة تكمل قد حهلر، فيه 

الزوجللسايالة اممه أل ونوالهداية، التوفيق للجمع اممه أل ن
لماأباها يوفق وأن المالح الزؤج لها ييسر أن افه أل نالمالح، 

إحوتها.وصلاح صلاحها فيه 

(.)٠٣صفحة ر تخريجه سق 



ومقدماتهالنواج على المحث في فصل: 

ااثز؛واجل على لعين التي الأسباب من اتمرص 

بالهة،يرض لا لكن إذا الزوج يساعد أن أيضا: الإمكان وفي 
العلاجمن هدا عليه، اض يوصع حتى يالفرصى ساعد أن بالإمكان 

أنيريد من يقرصه أقاربه، يقرصه عليه، الله يوسع حتى القرصي 
فيالتخفيف مع تعين التي باب الأممن ذلك غير إلى يماهره، 
كثيرعفليم، حير في الأن والناس الولائم، في والتخفيف المهور، 

يتكلفلأنه يدعى؛ ألا ؤيحب الوليمة، إلى يدعى أن عليه يثق منهم 
بشاةوأولم ؤإعلأنه، النكاح لإظهار قليلا عددا دعا فإذا ذلك، في 
ولومالأ قدم ؤإذ فه، والحمد ذلك، كفى ذللئ، ونحو شاتين أو 
متما^١؛!( فال! افه لأن طه؛ فالحمد المرأة به ترصي يرأ يع

حد،له وليس واللكير القليل على يطلق فالمال [ ٢٤]اشا.: 
المرأةبه وترصى المرأة، أولياء به يرصى قليلا مالأ أصدق فإذا 

وشاعهدا، في وتكاتفوا هدا، في تعاونوا الناس ؤإذا اطه، فالحمد 
بينهمثاع إذا والكبار، والوجهاء الأعيان، بين الأمر، هدا بينهم 
المسالةأن وعرفوا وتقدموا، وحهلبوا حبتئل أقدموا الناس، وعرفه 

فعندتكالف،، فيها ولبى إرهاق، فيها ولبى وتيسير، تخفيف فيها 
منالعوانس من البيوُت، وتخلو فاح، ال ؤيفل النكاح، يكثر هدا 

تعْللالذي الأءزب، الشباب، ؤيقل المتزوج، الشبابج ويكثر النساء، 
لزواج-اس 

كالمةعر تعليقا توجيهية كلمة عن عبارة ( ٢٢)الأور المجموعة الكبير الجامع أستلة )١( 
كقفت.الشخ سماحة كلام آحر ر ميأر كما صعود الأستاذ 



ومقدماتهامواج على الحث في فصل: 

المجالس،فى الناس بين التواصي أبقا: الأساب ومن 
فىالتكلف ينبغى وأنه الأمر، بهذا التواصي الخاصة، والاجتماعامحت، 

أيئايعين فهذا المجالس، حديث، كان إذا الولائم، في ولا المهور، 
التخضمؤمن المقصود وحصول البلاء، هذا إزالة على يعين 

ؤينصحونوالأعيان، الكبار به ؤيتكلم المجالس حديث، والتيسير، 
الأزمة،هذه زوال وعلى المقصود حصول على يعين مما فهذا به، 

ولالثمار>_ج.للفتيات! الكربة تفرج حصول وعلى 
كانالإنسان أن وهو الجميع، على يخفى لا آحر أمر هناك ثم 

فقداليوم أما الحرام، في الوطر قضاء عليه يصمب، قد مضى فيما 
النساءكثر فقد باممه، إلا قوة ولا حول ولا الحرام، ياب، أستسهلتؤ 

يغرومن يخيع من الثبايإ من كثر وقد والفامدات، المتبرحات، 
والفساد،الثر وبرواحين الباطل بدعاة يخيع ومن الأمور، بهذه 

كليجتهد أن للمؤمن ؤببلي، الأمور، هدم من الحذر فيسغي 
واحتهابنته وبتزمحيح يستطع، ما بكل وأحيه ابنه تزؤيح في الاجتهاد 

•غبو عليه ؤيعينه ذللث،، له ييسر وافه الأمبابج، من يستطع ما بكل 
وأن، يرصيه لما حميعا والمسلمين يوفقنا أن ه افه أل ن
لكلالأمة وقادة الأمور، ولاة يوفق وأن والأعمال، القلوب، يصلح 

الأستاذأحانا يجزي وأن ، ومعادنها ونجاتها الأمة صلاح فيه ما 
منؤإياه ؤإياكم يجعلما وأن ، حيرأ نصيحته وعن كالمته عن سعود 

•لخخلصين ا صحين لنا وا ، لخهتدين ا ة دا هل١ 

•وأصحابه آله وعلى محمل نبينا على وسلم الله وصلى 



ومقدماتهامواج على الحث غي فصل: 

فقيراكان وان اثرجل تراوايج على اثحث 

ؤإثكظمبمادؤ ين وآلثنلخ!ن *ئإ' آلاثى ا؛ؤوإذكمإ ت غئق اض يقول 
يرزقالناس من كثير [ ٣٢زاللور: ضيدءه ين آث، نهم ثناء إن 

لحلعنده ما فقير، إنه ت يقول يمتنع ولكن الطيم-ا، الصالح الخاطب 
ذلك؛وتحب رضت قد البنت كانت ؤإن التزؤج، من فيمتغ كاف، 
أختهاأو أمها ظن سوء أو باض، ظنه سوء أو جهله، يحمله ولكنه 

وكذا،كذا وظيفة له ليس رصيد، له ليس لأنه الترؤيج؛ من فيمتنع 
٠^١؛،يقول! اف غلهل، وهذا المتقبل، في يقول لكن متبر؛ والمهر 

ينآف نهم فقمإء ك^ذوإ 
:قالواأنهم ه عباس وابن عود، موابن عمر، عن روي 

،أمره اش ر يالإنسان تزوج فإذا ، الزواج'الفي الغنك، وا ُرالنم
حلواض متيسرأ، الهر دام ما وليتزوج بربه، ظنه يحس ويكون 

أسابايرزقه وظيفة، يرزقه أسسابا؛ يرزقه ذلك، بعد يعينه وعلا 
ه•'النك، يقول الحدث في الرزق، بها ليحمل بها يقوم أحرى، 

الذيوالمكاثب الله، نبيل في المجاهد عونهم اش على حئ لائلاثه 
يريدالمزوج النفا'ن«ضَفالمكح ثرث الذي زالناكح ، ٤١٨١ثرث 

الزواجعن يتأحروا لا أن للأولياء فنصبحي ؤيعينه، اش يرزقه العفاف 
معروفغير كان ؤإن ثروة، له لمت، كانت ؤإن الكفء، حطب إذا 

(.٢٢رقم)شريط الأول الجموطت الكر الجاُع اّثالة )١( 
ساواءة« في الض »الموا بلفظ: ( ٤٨٦٤برقم )U؛/"؛؛؛، حاتم أيي ابن نفير )٢( 

ا'ابتغوا...اات مصنفه في ١إرزاق وعند ٦[، ]النناءت ءؤظيسنعيفه ت توله تفسير 
(.١٠٣٨٥برتم )ا"/و>ا، 

(.١٩)صفحة نير تخريجه مبق )٣( 



ومقدماتهالزاواج على اثحث في فصل: 

هلةيكون أن ينبغي فلا أمره، هل ؤياش يغنيه فوف ، ىيرْ بوظيفة 
إلايتقدم لا وهو وحطب، تقدم مادام التزؤيج، من مانعآ المال 
وعلا.جل الله يسهل هذا بعد ثم الكافي، المعتاد الهر وعنده 

تبعدها غؤ؛ الله فال مثلما مهر، عنده ما الذي العاجز أما 
[٣٣]\ذثوو■' من آس يتيم حئ ؤكا-ءا محدؤث لا الخن ءؤووثسا 

وحمحلب،تقدم من لكن الله؛ يغنته حتى تعفغ، يشي عنده ما فالذي 
يكفيما المتقبل في عندْ ما يكون أن يخشى ولكنه الهر، ؤيقدم 

فىؤينبغى اممه، يغنيه فسوف، مانعا، يكون أن ينبغى لا فهل.ا للنفقة، 
منالله يهل حتى وغيرهم، أصهارْ وبين بينه ذلك بعد التعاون هذا 

عدمالنكاح عن يرد أن ينبغي فلا الكفاية، به يحمل ما الأمماب 
وقدمتقدم متى كافية، تكون أن منها يرجى التي الأسباب وجود 
عفليمة،نعمة فهذه دينه، فى يرتقى ممن وهو المناسب، المهر 
ذهد,ثث نن اصأ خثلن، ررإذا  UUأنه إص عنه ؤيروى 

وسادالأرض في فتنه ثكى مثلوا إلا هروجوة ااوأمادتهاا I لفغل وفي 
■ءريص«لا،.ا>ماد ت لففل وفي غيوه 

وأنيوافق، أن ينبغي فالأي وحلقه دينه يرخى من تقدم فإذا 
الأمور،اممه مهل يموف اممه، فإلى ذللث، بعل. الرزق وأما يقبل، 
حنينغي بل باق، الغلن سوء يشغي فلا بالأرزاق، اض بأني سوف 
علىتعينه، التي الأسباب على ذلك بعد الزوج يعان وأن باش، الظن 

الزوجةتكون وقد زوجته، وبين بينه الحاجة د ؤيبالحال، يقوم ما 
جيد،معاش لها محنالثة تكون قل مدرسة، تكون قد أسباب، عندها 

إذاؤيعينها، تعينه أن الماح وما الحياة، أمور على جميعا فيتحاونا 

•٣(.ر صفحة ش تخريجه سق 



ومقدماتاهالزواج على الحث في فصل: 

يكونأن مانع ولا عليه، تنفق أن ماح فلا بينهما الحال صلحت 
فيراتبها له تقدم أن ماغ ولا بذلك، رصيت إذا الفقة نصف عليها 

الزواجبعد الغقة أن فالحاصل طلبها، في تدريسها، في وحليفها، 
ه٢[ ]سق: وه نحيا لأي بمئل آس أي >؛ؤوش اف: إلى أمرها 

٤[.متإ م،ء ثى لا بجل اثن يتم، 
تعالىاف رحمة المست، بن سعيد قصة عن ذكر ما وسمعتم 

قمةوهي، العظ-ام، الفقهاء ومن الكبار، التابعين من وهو علميه 
الفقيرالشاب، قدم حيث ترجمته، في ذكروها العلم أهل عند مشهورة 
أميرعهد ولي أن مع درهمين، على قليل، مهر علك، ابنته وأعهلاْ 

الدنياثر من عليها حاف، لأنه ذللئج؛ عليها فأبى حطها ئد المؤمنين 
آمنهذا لأن الحلم؛ وءلال_إ الصالح الرحل لها وأحمت، وفتنتها، 

فهذاوعلمها، لفقهها ؛ذللثخ راصية وهى سائمتها إلى وأقرب عليها 
كانؤإن وأحته، لابنته الولي من؛ الغلر باب ومن الحري، باب من 

أهلعند عظيم أمر لكنه الدنيا؛ أربابف عند دنيوي نقص فيه ذللث، 
يوثروأن الأحرة، يوئر أن البصيرة، أهل عند عغليم شيء البصائر، 

ذللث،قويت، ؤإن المرأة، به ترصي الذي العلم وظلتإ الصالح، الرحل 
المستعان.واش والأمراء، الرؤساء من عظيم وعلى كثير علك، 

صه م
٠٣مء  ٠٣





وأحكامهاواوخطب4 امواج بممدمات تتعلق فتاوى في فصل: 

]٥٥[

واذكامهاواوحطبة النواج بهميمات تتعلق فتاوى في 

والشاباممتاة بين وات4راسلات اتتمكيرباتحب حتكم 

الإسلام،يحرمه معين بثخعس والتفكير الحب هل ؤال! س■ 
أحرىوسائلة بعد؟ تتروج لم وهي هو، يدري لا كان إن حتى 
الشماب،ْع يتراسلن الفتيات، أصحت، الأخيرة الأونة قي كثر ت مول، 

منوالمسلمين الإسلام مؤلم، ما عيري، حيإ ت يقال كما وذلكؤ 
اله١١/وفمكم ذلك،؟ 

الزوجات،في السباب وتفكير الأزواج، في التفكير لجواب• ا٠ 
والبيئهالصالح، البيت لتمن وحئى الصمالحه، الزوجة يلتمر حئى 

تناسبه،صالحة فلانة أن له ؤلهر ؤإذا حق، مهللوب هدا الصالحة 
قهري.أمر المس، لأن هذا؛ في عليه حرج لا قليه وأحبها 

لهايملح رحلا أن بالهاتم، أو بالمراسلة عرفنؤ إذا كدللث، 
حرجفلا الشرعي، الوجه على تتزوجه أن وأحبت، واستقامته، لدينه 

اللقاءأسباب وعن المساد، أسباب عن الابتعاد يجب لكن ذلل؛،، في 
مثل؛شرعية، ياب أسبتحامحلي يكون إنما والمحرم، المشبوه، 

أؤيدإيي يقول؛ الهاتف طريق عن معه والتحدُث، لوليها، الكاتبة 
هدافي يتثبتون الأحر، ووليها كأبيها لأقاربها، تكتب، كذللث، فلانة، 
أوالهاتمؤ، طريق عن كان سواء به. بأس لا الشرعية بالطريقة الكاح 

(.٧١صرنور زوي 



وأحلكمهاواييملبة الزواج بمقدمأت سملق فتاوى في فصل: 

بهيتمل من مع أو أبيه، مع أو الشاب، مع الكتابة طريق من 
يشفعوا.حش الأحر بالطرف 

الزواج،يحصل حتى أحيها ه أبيها إلى يكتب كذللث، وهو 
ولاُه، تخلو فلا بعيد، إلى بعيد محن بل محرم، لقاء يكون لا ولكن 
بالكلامؤإنما بالرسائل، ولا بالهاتف، بفحش يتكلمان ولا بها، يخلو 

تله تقول الشرعي، بالكلام فيه ورغبتها فيها، ورغبته الهليب، 
الزواجأليد أنا ت يهول، وهو كذا، من أحي، من أبي، من أحهلني 

ذلك.ش حرج فلا أحيلث، أو لأبيلثظ أكتب راصية كتت، إذا بلثج، 
الرسائلأو الهاتم،، طريق من سواء الشيء هذ.ا أن ت المقصود 

إلاهما أحن، يقصد وليس الشرعية، بالهلرق شرعي وجه على كان إذا 
فييتواعدا بان الأحرى، بالطرق كان إذا أما فيه، حرج فلا هدا، 

منينبغي لا بما والهاتم، بالرسائل يتكلما أو الخهليره، الأماكن 
يجوز.لا فهذا ذللثج، أشبه ما أو الفحش، 

اتصالخلأاثقوجة اختيار 

الءثالٍةلا،؟1^.0 اخٍار قي ص ط ؤال; ّ■ 
حتىأهلها وعن عنها والأمانة العلم أهل سؤال لم^اب! ا٠ 

راتنكح.ت النبي لفول الدين؛ ذوات من أنها الخاطب لدى شت 
الدينيداُب هاظمر ؤلدييها نلجمالها د4حنبها بمائها لأزح الئنأ0 

متاعوحيث متاع ءالدثا وقوله.I صحته• على متفق يدافا١أ٢، يربت، 

٤(.٠ ٤ Y/ )٠ ومقالات فتاوى مجمهمع ، ١١
ثيالأكفاء باب ايكاح، تحاب لي المخاري أخرجه ه م؛رة أبي عن )٢( 

برتمالل.ين، ذات نكاح مستحبات ١ باب الرصاع، كتاب محي لم وم( ٥٠٩٠١برمحم 
١٤٦٦١.)



تاماو١جواسطيةوأحكاسمافصل؛ 

هلظنخليله دين ض 1 °مه: وهوله الصالخه«لا، ١^٤ الدثا 
جليس>وإإأ رءإُنا واللام: الصلاة عليه وقوله ٢ ؛٠١ jjنحاس ١^^ 

حامزمإو الخير، ونافح المسك كحائل الئؤء وجليس الصالح 
ؤيحامنه جذ أو ؤإما منه، ييثاغ أ0 يإثا بحببل-ا، أ0 إما المسك 

ر؛حامنه ئحن أو ؤإما سابلث، حرى أو إما الخير ونافح ثليبه، 
•التوفيق ولي والله حببا'ا 

ااموجة احتيار على الحرص 

والصلاةالعالمين، رب فه الحمد الرحيم، الرحمن اطه م ب
نبيناوحيه، على وأمينه حلقه من وحيرته ورموله، عبده على والسلام 
سلكمن ثم وأصحابه، آله وعلى اطه، عبد بن محمد وسيدنا ؤإمامنا 

بعد:أما الدين. يوم إلى بهداه واهتدى مبيله 
أصحابتولاها التي المثاركة الندوة هذه جميعا سمحتا فقد 
بنأحمد بن محمد والدكتور/ الفوران، صالح الدكتور/ المقيلة: 

موضعفي الجبرثن همدالرحمن بن الشيخ/همداطه وفضيلة صالح، 
وأحكامهالطلاق أساب موصؤع: وهو ثانه له وموضع عفليم، 
وآثاره•

أجالواوفد الموضع، هدا فى المشاح قاله ما وسمعتم عرفتم 

(.١٤٦٧برقم)المالحة المرأة الدنيا متاع حتر باب الرضاع، كتاب في لم مأحرجه  ٢١١
ها«ه،ها<'اه(يرقم  iTTi،T'T/y)ه هريرة أبي محن أحمد الإمام أخرجه )٢( 

)أ/هها(.الذمي وواض وصححه ( ٠٧٣٢ ، ٧٣١٩)يرقم المتدرك ني والحاكم 
فيلم وم( ٥٥٣٤)برقم الملث، باب والصبي، الذبائح كتاب، ني البخاري أحرجه )٣( 

(.٢٦٢٨)يرقم الصالمن مجالة امحتماب باب والأداب، والصلة البر كتاب 
الكبيرالجامع أمثلة صمن وآثاره، وأحكامه الطلاق أسباب ندوة، عر سماحته تعليق ( ٤١

•( ١٥١الفتوى رقم الثانية المجموعة 



وأحلكمهاوالخملية ادرواج ببمقدعات تتعلق هتاوى هي فصل: 

وزادنامثوبتهم، وصاعق حيرأ الله جراهم الكلام، وأومعوا وأفادوا 
يهكمل ما أيصا وسمعتم وتوقيفا، وهدى علما ؤإياهم ؤإياكم 

يتعالقفيما صالح بن أحمد بن محمد الدكتور! الفضيلة احك، ص-
منالمعروفة التشريعه في يع وما المرأة عن الرحل عزوفح بأمحبالب 

الناميبعض ميه يالذي الخارج إلى الفر في وهكذا الكثير، الشر 
بنأحمد بن محمد الشيح فضيلة ناله الذي وهذا العسل، شهر 

ماوهكذا قال، فيما أحن وقد حدآ، حهلير أنه شلثح لا صالح 
السنة،وبينته القرآن، وبينه القرآن، قرره حق فهي بالمتعة، يتعلق 

لمصيبتها.وتخفيف، إليها والإحسان المهللقة للمرأة جبر وفيه 
ينبغيمهمة أمور للجمع ؤيتفح كثيرة، فوائد نعلم سمعتم وبما 

تكونوأن إحوانه، مع بها يتواصى وأن بها، يعنى أن مؤمن لكل 
قدفقهل، ماع ال مجرد لا الحمل وأشباهها الندوة هذه من فائدته 

والعمل،الفقه هو والمحاصرالت، الندوايتح هذه من المقصود أن تقدم 
ونحمل.ونمع نعلم ولكن مع، ن أو نعلم أن مجرد لا 

إذالام والالصلاة عليه كان التبليغ، فوائدها: من وهكذا 
مىأوعى مبع مرب النائب، الشاهد رريكع قال! الناس حطبح 
المجالسفي يسمع لم لمن والعالم للفائدة فالتبليغ سامع١١ 

هذاكل ينفعهم، فيما الأهل وْع الماس بين والمدوايتط والمجتمعات، 
لمنيحمل وحتى الفاندة، تعم وحتى العلم، ينتثر حتى جدآ مهم 

التبلغ.محلريق س والمشاركة الكبيرة الفائدة يحفر لم 
وحولالعللاق حول للمؤمن ينبغي ما الندوة هن.ْ في وسمعتم 

قولياب العلم، شل كتاب، ثي البخاري أحرجه هد بكرة أيي حديث، من عله متفق '١( 
باب،امة، الغكتاب، في لم ومبرتم)٧٦( اهع•، من ألص ملغ 'رب ه■' الني 

(.١٦٧٩برقم)الدماء، تحريم في 



وأحكامهاوالخطبة الزواج سملق فتاوى هي فصوت 

له؛يبني وأنه الزواج، 
عنها،والسؤال الصالحة، الزوجة بتحرى يعنى أن ت أولا 

متين،أساس على العظيم العقد هدا يبنى حتى الأمور في والتثست، 
المطالوبيدركوا حش يسألوا؛ أن كيلك، ولأهله يال، أن له فينبغي 
جؤاممه شؤع ولهذا الدين، ذات الطيبة الصالحة المرأة يحضوا وحتى 
يولمأن أحرى وذلكا بينة، على المؤمن يكون حتى للخهلوبة، الظر 
واللام؛الصلاة عليه النبي عن الشريف الحديث، في حاء كما بينهما 
ثؤدمأو ى أحن دلك، ررإو وقال: ينفلر، أن الخاهلب أمر فإنه 

ضا.يوش أن يعني: بيهئارا 
يتمأن قبل الخطوبة ينظر أن الرواج عند للمؤمن فالمثرؤع 

امهمن بته، اهل من يالثقاينتؤ اسممان الفلر له يتر لم فإن الحقد، 
وتعرفالمرأة إلى تنفلر بأن ذلك،، نحو أو أبيه زوجة أو أخته أو 

خطته.في بينة على يكون حتن ذللث،، من يلزم عما وتسأل حاب 
الفلرطريق من إما به، العناية ينبغي أمحاس هدا أن المقصود: 

يعرفمن مزال أو حالها يعرف من بمثإ طريق من ؤإئا ر، نيإذا 
إليهانظر ؤإذا بصيرة، على الزواج يكون حتى ودينها وأحلاقها حاب 
ْعإليها ينغلر حلوة، دون من إليها ينغلر فانه ب، يخلو أن له فليس 
الخلوة،معه تزول ممن ذلك،، نحو أو أمها أو أحيها أو أبيها وحول 

الترك.إلى يدعوه أو نكاحها إلى يدعوْ ما منها يعرف حتى 

و.المبي قال مثلما المرأة بالدين، يحنى أن الأمور: أهم ومن 
تنكحقو للمال، تنكح قل للحسإ، تنكح قد للجمال، تنكح قد 

١[ ٠٨٧)برتم المخطرة إلى النظر في جاء ما باب النكاح، كتاب في الترمذي أحرجه ١١:
٠٠يشكنا تندم أو أحرى يإئه إليها، اُائْلر ت هدشعبة بن المغيرة عن 



واذكامهاالرواج بمقدمات سملق فتاوى في فصل: 

عليهمول أكثر، بالدين عنايته تكون أن للمؤمن ينبغي فالذي للدين، 
ؤلحسثهاوحمالها لمالها لارتع المرأْ ءرينكح ت لام والالصلاة 

عليهعنه وجاء يداف١١ تردئ< الدين >اواج ااءاءلمن ت قال يم ؤلدينها'؛ 
وحلمهدينه من إليكم حثلب ررإدا ت قال أنه لام والالصلاة 
فيقال أو ين«رى نفناك !لأم في فئ تكن نقطوا لا إس 

ررسائمضا^/اسظالآخر:

الزوجةأهل تتحري، والزوجة يتحرى الزوج أن ت والمقصود 
وسيرته،وأحلاقه دينه عن الرجل؛ عن ألون ؤيؤيتاملون ينفلرون 

بنتهالولي، عند أمانة فالمرأة أهالها، عند إلا الأمانة يضعوا لا حتى 
فإذالها، يحتامحل أن وعليه لها، يختار أن عليه أمانة، ونحوهن وأخته 
الرجلوكذلك، عنده، الأمانة وصعت، والاستقامة بالخير الرجل عرف 
منوعلى بصيرة على إلا يقدم لا حتى ؤيتحرى ه لفيختار و ينفلر 
معه.تستقيم وأن معه تلتئم أن ويرجو يقلن 

اندبنذات النوجة اختيار 

أرهمس،التي أسرة أحد لم لكني الزواج أرغب أنا ت وال ما 
الأمرإحدى من موافقة جاءتني ذلك نل من وكان منها، الرواج 

منالبنت أو الست، ل "ط \تمف لا أظ متومعلأ، الدينية حالتهم التي 
فهال؛،؟أرم، التي الزوجة ثروحل عليهم أرد هل الدين، حين، 

لخرعنعل أثن ءؤرس ت أمرك افه ر ياطه انهيت، إذا لحوابؤ! ا٠ 

(.٥٦)صفحن تخريجي؛ي صبق )١( 
)•٣(.صفحة ني نخرب سبق )٣( (. )٠٣صفحة في تخريجه سق )٢( 
اكب)ْ؛(.اسءعاهمابطتأطة)٤( 



وأذكامهاوالخطبة الزواج بمتدمات ننطق فتاوى هي فصل: 

وأبشراغ وطاعة اف تقوى محي فاجتهد ٤[ ]القلاق: ث، مء، ثى 
صفاتهاإلى يرثدونك لعالهم معارفها أهل عنها ال وامبالخير 

ؤإذاوصلاتها، لبنها على احرص الدين، على واحرص وأخلاقها، 
كلههذا إليها، تتفلر أن لك محون يلعلهم ت أقول إليها تنفلر أن تبر 

وأنأمرك، يسهل حتى اممه تتقي أن اممه، تقوى شيء أهم ولكن طيب، 
منعلياك الله أوجمسج بما تأتى وأن الجماعة، فى الصلاة على تحافغل 

حرمعما والبعد ينبغي لا عما اللسان وحفغل الرحم وصلة الوالدين بر 
٢[.وه هيا لدء بمش آممه i^، ؤوس بالخر وأبشر اض 

آممساةل اثضاثح اختيارالنؤج على اثحرص 
آحرأمر ثم الزوج في يتساهل ولا الفتاة في يتساهل لا الإنسان 

علىالصالحة، الفتاة بالزوج العناية مالة في الشيخان إليه أثار 
عندأمانات أمانات، الفتيات بهيا، يعنوا أن والأولياء الأباء 

حىفي الأمانة تولى أن فالواحمب، الأب، رأسهم وعلى أوليائهن، 
الزوجيجد حتى ؤيسأل ؤيحرص لها، ؤيختاروا لها فينفلروا هؤلاء، 

إذالكن نقعس فيه يكون قد الكمال، شرطه من وليس المناسب، 
منه،الزواج على الموافقة على ؤيعينها أيما لها ؤينمح قبله، قارب 

وعندهكبيرة وظيفة وعنده فلأن بن فلأن يكون أن همها يكون ولا 
ذاالزوج يكون وأن المال، على الحرص الناس في فشا كثير، مال 

يأتيوسوف طيبا صالحا يكون أن المهم مال، عنده أو كثيرة وظيفة 
ومنصلاته فالة من زوجها تشكو من أحصي لا والله بالمال، الله 

زوجونيهإنهم تقول• من نحصي لا التلفونات، هدم في الخمر شربه 
السكران يأتيني ساعة كل حبسث،، سكير وأنه حاله أعرف ما وأنا 

الثانيةالمجمومة الكبير الجاع اصئالة ؛النكاح يتعلق نفايا ندوة عر سماحته تعليق )١( 
(.١٥)رقم مريط 



وأذكامهاواسلية اتقواج بمقدمات تتعلق فتاوى فى فصل: 

بلية.العمر، هدا فى عظيمة بلية ^٥ I يعنى ؤيهيننى ؤيفربنى يملى 

مياسايهدى أن اض أل نوالمسامحة، والعفو الهداية اض أل ن
رصاه،فيه لما حميعا والشيب الثياب يهدي أن الله أل نجميعا، وشيبنا 

الجمع.يهدى أن الله أل نرصاه، فيه لما أيضا الفتيايت، يهلوى وأن 

الأولياءعلى وأن واقع، أمر هذا أن ! هن.امن المقصود لكن 
ماكان ولو فقيرأ، كان ولو الصالح الزوج اختيار على يحرصوا أن 
الولي؛ا.ل ولو يكفيه، الخير ءلاهر٥ دام ما الناس، بين معروف، هو 
يعقليوهو يعتليه أحي إلى عز أو أو، ماله، من أءaلا٠ ولو ماله، من 

الزواج.على اعدوه يحتى إليه المعزو ذاك 
إلىحاء الصديق، لها حعلبا حفصة تايمتخ لما >جهبم عمر 

كتافإياها، يزوجه حفمة؟ في حاجة للث، هل قال! الصديق 
فقال!حفصة، في حاجة للثؤ ت فقال عثمان، إلى ذم_ج ثم الصديق، 
تولقول لابنته يختار كون حرج فلا ه، الني نزوحها ثم أمهلنى، 

يايقول: لإنسان يوعز أو رغبة، للث، كان إذا بني عندي أنا فلأن! يا 
منكذا، أو أعطيلثط وأنا لفه مأو أيضا وساعده لفلان قل فلازإ 

يالمحاصرين.خاصا ليس هذا ثم التعاون، باب 

عثرةواحل- بلغ إذا وراءكم، من تبالغوا أن منكم: المقصود 
إذاه المبي كان الماص، آلاف تعم هذه الموعظة صارت، وراءه 

مىأوعى ثبي لرب الثالمؤ، الشاهد رايليبي يقول: الناس خعلس، 
فيإخوانكم مع تتعاونوا وأن تبلغوا آن لكم يسغيا فأنتم سائ،ا 

الشباب،زواج تعجيل النكاح، أمور تسهيل وهو العليم-،، الميل هل-ا 

(٥٨)صفحة فى تخريجه سبق 



مهاوالحمليةالنواج ومسمات ننطق فتاوى هي فصل: 

دامما المتوسط، في أو الثانوي في منهما كل كان ولو والفتيات، 
فييقع قد شهوة، ذو فهو الرحال يعقل ما وعقل الحلم بلغ 

لأنهذلك،؛ بعد الزواج بكره ثم شبابه أول في شبابه في الفواحش 
ألنفيه وم هو الدي البلاء هذا من يمنعه موف الزواج أن يرى 

مطلوب.أمر الزواج على والحرص للزواج فالدار العافية، اض 
والرجلالمرأة سني تقارب مراعاة 

ؤيتكلمالإذاعة في يذاع وقد الناس بحص فته وقع قد آحر أم ثم 
منفي سواء والزوجة الزوج كون وهو بامحلل، وهو الناس بعض مه 

أوأكبر الزوجة كانت ولو بلازم، هو ما لا، متقاربين، أو واحدة 
وهوتسع بسنا وهي عائشة تزوج الرسول هذا؟ مال من أكثر، الزوج 

)لأيةن، الخمفوق عمره والسلام، الصلاة عليه ين الخممفوق 
أولها؟ ظالنا يكون فهل تزوجها منين تع بنت وهي منة ين وحم

الخيربهيا رامحون كلهم راصي وأبوها راصية هي لها؟ ءلالم أبوها 
وعشرينحمس ابن وهو أربعين بنت وهي حديجة وتزوج العظيم، 

بنتوهي أحدها ولدينها، لحملها حديجة من تزوج النبوة، مبل منة 
لماذاسنة، عر ة حمنها وبته بوعرين، حمر ابن وهو اربعن 

حولالزوج يكون أن بد لا وكذا؟ كدا تقول الخبيثة الإذاعات هذه 
أنهولو الصالح الزوج جاء إذا لا متقاربين، أو واحدة من في الزوجة 

سواءهذا، في شيء لا عشرة حمس أو عشرين أم وهي أربعين أبو 
يكونصالحين، يكونا أن المهم السن، في قومها هو أو فوقه كانت، 
بينهما،السن ارتفاع يضر ولا صالحة، تكون وأن صالحا الزؤج 

بنتهيقغ حتى الشيء هذا العاقل يعرف وأن هذا، يلاحغل أن فينبغي 

؛١٥)رنم شّريط الثانية المجموعة الكبير الجا«ع أصتلة 



واذكامهاوالخطبة الزواج بمقدمات تتعلق فتاوى في فصل: 

هدافي يجعلوا أن والتافاز الإذاعة على ؤيجب الشيء، بهذا وأخته 
محنكلهمالناس يفتر ما يذيعوا أن لهم يجوز ولا الناس، يمروا من 
سوفاض ثاء إن و سه، في وهي منها في هو س بغير الزواج عن 

جميعامتا كل وعلى وعليكم المؤولين، مع جهتنا من يلزم ما نمل 
غلهل.الشيء هدا أن ؤيتشر الشيء هذا في الومع يبذل أن 

لهذاحرب الأن هناك الزوجات، تعدد وهو آخر أمر كذللثج 
ؤيعادونالممارى وغير بالمارى يتشبهون الماس، بعض س الأمر 

أعوذجريمة بانه بعضهم يمرح جريمة، المعدد أن ؤيرون العدد 
والزوجالبصيرة، وعدم الدين في الجهل من هذا يعني: باض، 

ألساؤتن صر ،اب تا يقول! اف إليه، الحاجة عند مطلوب 
٣[.ووه وثقث مئ 

معهالمبي عددأ، تزوجوا والصحابة عددأ تزوج والنبي 
وأباحلام، والالملأة عاليه أربع س أكثر عا تله اش أباح نع، 

انفالإنذللث، إلى الحاجة دعنتج فإذا أرع، لما \ذثلإو؛أ أباح أرع، لنا 
شهوةقوة ءند0 كان إذا تحصنه لا والواحدة قوة، وعندْ مال عنده 

يعتريهاالحيض، يعتريها المرض، يعتريها المرأة قدرة، وعنده 
الدبر!في يجامعها يقحل؟ فماذا أحرى، أسباب يعتريها المقاس، 
أنإلك، الحاجة لعنتا فإذا كله، محرم هذا حائض! وهي يجامعها 

دامما تهلع، يدام ما يعان أن ينبغي رابحة أو ثالمة أو ثانية يتزوج 
ض.فالحمد المفقة يستهليع دام وما العدل يتهلع 

إلىيدعون الدين، يحاربون إنما المحدد يحاربون الذين هؤلاء 
يمالإسلام، به جاء وما الإسلام يحاربون باق، نعوذ المصرانية دين 

وهىثلث، أو نمتين ثانية صارت رجال نمق، للمرأة وجد إذا أيصا 
تموت،أن إلى بيتها في الجلوس أو ه أقمل هذا أي رع، أو ثالمة 



وأحلكمهاوالخطبة النواج بمقدمات سملق فتاوى في فصل: 

وربعهالرحال وثلث البيت، فى قعالها من لها حير الرحال نصف 
ؤيحصلفقيرة، تكون هد عليها، ؤينفق يعفها، مصالح! هيه ، كدللث، 

إلاحاءها ما ولو كله، حير فهو الله، ثاء ما الممل من بذلك لها 

ستفي مانها ْن لها ض عقيم، خر على أربع، من ليلة ربع، 
كمالسيئة، والأفكار والأوهام الأمراض تعتريها صحيفة ة عانأهلها 

منالبيت، فى بقائها باسباب سيئة وأفكار أمراض أصابتها امرأة من 
الأمرهذا على والحرص هذا في التفكير ينبغي زواج، دون 

الذينلهؤلاء بالنصيحة والأقارب والإخوة الأباء من والتواصي 
أوولدم بمصس أو محلول، وقت إلى بنته يحس الرواج، قمح، يتساهلون 

للرجالبالزواج الدار على ممكن بكل التشجيع يبنى يتكامل، الولد 
أوكذا إلى أو كذا إلى أو الت٠مج إلى يوجل لا وأن جميعا، والناء 

ؤإلأتمالكها ثرؤل هو ما اش! سبحان يقرنها أو قلة يشتري أن إلى 
كلهدا؟ في صرر وأي ا يمتأحرون الناس عاش الاستئجار، ا سقة؟ 
وأعداءالدين أعداء أيما أسباب ومن الثي3لان تخذيل محن هدا 

وأنبهذا، يتأثروا لا أن لمين المعلى فالواحب، المحيلين، الإسلام 
الله؛ةلاء_ة يتواصوا وأن الله، ثؤع يخالف ما لكل حربا يكونوا 

وغيره.الكاح في ورسوله الله أوامر تنفيذ على والحرص ورسوله، 
ندوتهماعن الثيخن وجزى والهداية، التوفيق الجميع اف رز3، 

والعملالناني الحلم ؤإياكم ورزقنا الأحر، لهما وصاعفإ حيرا، 
فيهما لكل الأمر ولاة ووفق عليه، والثبات الدين في والفقه الصالح 
وولىمكان، كل في لمين المأحوال وأصلح والبلاد، العباد صلاح 
الثرعلى التعاون ؤإياكم ورزقنا قادتهم، وأصلح خيارهم، عليهم 

قريبا•ممح إنه عليه، والصبر بالحق والتواصي والتقوى، 
وأصحابه.اله وعلى محمد نبينا على وملم الله وصلى 



وأحلكمهاواسطبة ايمواج بمقدمات تتعلق فتاوى في فصل؛ 

مممرأةالنؤج اختيار في اثحق بملك من بيان 

برضالأب المات، زواج في والأم الأب تئاكل زال: م■ 
أزوجلا ت تقول والأم المن، في كبيرأ كان ولو الصالح الرجل ليناته 

نشاكلوالحيته، يحلق أو الدخان يشرب كان ولو ثابا إلا بناتي 
سماحةتكرمتم لو الحق يكون ْن مع الخلاف،، إلى الأمر ووصل 

عLJالعزيزل١،؟الشيخ 
إنالبنت، ترى الذي بنت المع الحق يكون لجواب! ا٠ 

تتزوجترض لم بأس، فلا أسها مع الكير الشيخ رصيت 
كانولو الرواج تمغ لا فالمعصية الدخان، يثرب كان ولو الناب، 
رنيإذا لكن الرواج، نمتع لا لحيته حالق أو اكخان، يثرب 
هذالحيته يحلق ولا الدخان يثرب لا الذي المليم الصالح الشاب 

منلكن شيء؛ كل من المليم مه يقل الخام والمجمع وأكرم، أنمم 
عظيم.خطر هذا الخمور يتعاطى ومن يزوج لا يصلي لا 

ؤإنالخمر، ثرب من أسهل لكنه محرما كان ؤإن التدخين أما 
ألنالخمر، ثرب من أسهل لكنه هرة؛ ؛iL معصية اللحية حلق كان 

يقدمفهذا يدخن، ولا لحيته، يحلق لا من ر نيؤإن الخافية، اض 
عليه.توافق أن للبنت، فينبغي غيره، على 

يشاورهاالأم تشاورها البنننا رأي يراعى أن للبنت ينبغي لهذا 
أبيها،مع فهي أبوها قال الذي الشخحى تأخذ رصين، فإذا الأب، 

الصلاةعليه الرسول لأل هي؛ تحكم أمها مع فهي أمها، قالته وما 
خضتكح زلا تقأنن، خض \1خإ تدكح »لأ قال: لأم وال
Y•(YrT،YT.)/؛'الدرب عر نور ناوي !١( 



واحكامهاوالخطبة القواج بهشومات سلق فتاوى هي فصل؛ 

:1غشلأا،ماد: 1^؟ زص اض نسود :ا : يالواتظذنا<. 
ألنكفر، الصلاة ترك من كافر، لأنه يزوج؛ لا يصلي لا من لكن 

الكفرة هؤلاء الدين سسن، يالتساهل يعرف من كذلك السلامة، اف 
البنت،.رضت، ولو أبدا يزوجون 

بالبناتالوانيين عناية أصية ض نميحة 

مفتيباز، بن عيداف بن عبدالعزيز الشيخ سماحة ؤال! س■ 
افورحمة عاليكم الملام . افه حففله . السعودية العربية المملكت عام 

حالمهاابن لخلبتها تقدم ثا لي بأن سماحتكم فأقيد ويعد؛ وبركاته، 
وحاولت،أخواها ذلك، من وامنع سبمء، كفرحل وهو منها، للزواج 

هدا،عملهم حكم بيان سماحتكم من أرجو أمتهخ، فلم إقناعهم 
الخاءل،_جأم بأن علما أجركم، وأعفلم حيئا، الق جراكم ونصحهم 

،؟الشت،ل أم أحتها على هبخروف، صاحبة 
ليسوبعد! وبركاته، اه ورحمة لام الوعليكم لجواب،! ا٠ 

كانفإذا وليها، وأنت، أبوها لأنك، لك الأمر ؤإنما لهما، الأمر 
به.رصست، وقد ديته، فى كفوا الخامحلس، 

لهماكان ؤإن أخواها يرض لم ؤإن تزؤيجها عليلث، فالوا-بمب، 
ذلك،،فى المحكمة تنظر حتى المحكمة لدى معهما فاحفر شبهة 

وافهذمتالثإ. في أمانة لأنها أحلهما؛ من البنت، نمليل للئؤ يجوز ولا 
يرضيه.لما الجمع يوفق أن المسوول 

رغيرْالأب ينكح لا باب النكاح، كتاب في خهته، هريرة أبي عن ابُارك، أحرجه راآ 
اسئدانباب الكاح، كتاب في لم وم(، ٤٨٤٣)برقم برضاهما، إلا والثس، الكر 
(.١٤١٩)برقم الكاح في اليب 

عترعأومقالات فتاوى مجموع  ٢٢)



واذكامهاوالخطبة الزواج بمقدمات تتعلق فتاوى في فصل: 

اتخاطبفي تحريه مممرأة ينبغي ما بيان 

ألاالفتاة على يجب بأنه معت ّت السائالة تمول ل! ؤ! ما 
إلاملتزمة فتاة ف والحمل وأنا إسلامي، مفلهرْ رحل من إلا تتزؤج 

لأرا،؟أم أوافق فهل ملزم غير لي صدم من جميع أن 
ؤإنلما، مكان إذا الموافقة في عليلث، حرج لا لجواب؛ ا٠ 

لأنتتعهلل؛ لا لكي المعاصي؛ بعض في القصور بعض عنده كان 
معروفهو من تسر فإذا كبيرة، صعوبة فيه اليوم اوكامل التماس 

بعضعنده كان ؤإن الفاصلة، والأخلاق الصلاة على بالاستقامة 
لكنض، والحمد نفك، تعفي وأن تتزوحيه أن بأس فلا النقص؛ 

منشي،ء في، الوقؤع وعدم بالاستقامة المعروف الرجل تيسر إذا 
وأطب.أكمل هدا المعاصي، 

الإسباليتحامحلى أو التدخين يتعامحلى يكون أن ؛ ذللث، أمثلة ومن 
ومحمية،نقص هدا ذللث،، أشبه ما أو لحيته قص من شيئا يتعامحلى أو 

هداإلا ر يتيلم ؤإذا الأكمل، وهو معللوب فهو عيره تسر إذا لكن 
الدينوسلامة للعفة الزواج في حرج فلا الناس من الصنف 

ُأسبابلثإ.يهديه اممه ولعل والعرض؛ 

علىالمحمدية، الهلريقة على يكون الإسلامي المفلهر أما 
معروفاشؤونه، حميع وفي منيه وفي ملبسه في الئيع ٠لاهر •صبا 

ومءpاففiاالتكبر، عدم تقصيرها، أو اللحى حلق عدم الإسبال، بعدم 
الإسلام.مفلاهر من ذلل؛، غير إلى جماعة في الصلوات، على 

:١٦'٨١٩٨ص)'رقم ١^،.، ض نود ناوي :١( 



وأذكامهاوالخطبة النواج بممطومات تتطق فتاوى في ضل! 

ذثكوضوابط لمخْلوبته اثخاطب نظر حتكم 

أنهه صوف بن الرحمن ب ئصة في تقولون ؤال: س■ 
بةيالمالمفلر فهل زوجاتي، إحدى إلى انفلر أحوه: له قال، عندما 

ذل،لا،؟المرأة في للغاطب، 
وقال!ينظر، أن الخاطب، أمر ه المبي نعم، لجواب: ا٠ 

إلىيذعوه ما إلى ينهلن أو انثهإاع هإن المرأة، أحدثمم حثلب ؛رإدا 
ِْثُِأ„)أ(ُأج أ!أا تَء أ ' إلىفالمنلر ٢ س4نااا يولم أذ إلى أمءن، دلث يإذ مليمنل، نكاحها 

تروجأنه له ذكر رحل وجاءه حلوة، غير من به بأس لا المخعلوية 
إلإها((رااأدaلنت قال! عليها، عقد أو بها الزواج أراد يعني: امرأة، 

فهذاصحيحه، في لم مرواه آ إليها"ل يائهلر دمت،  ١٥٠قاد: لا• محاد 
سنهما،الجهع يعني؛ بينهما، الألم أساب س هذا بل به، بأس لا 

لهسمح إذا تيسر، إذا هال>ا ذلك، ر نيإذا بينهما، المكاح واستقامة 
نحوأو أمها أو محرمها وجود مع بل حلوة، غير من بدلك، أهلها 

الخلوة.ينافى حضوره ممن ذللا، 

امرأة،حيلبج أنه )جهته الأنصاري عبداش س جابر ذكر وقل 
فيالخل في وهي النخل أتبع فجعلت قالا إليها، ينغلر أن فأراد 

مامنها رأى حش النخل وراء لها يخشي نخلة حلمإ الأنصار مزايع 
فخطها.أعجبه 

(.١٧رنم)شريط الأور المجموئ ص الجاع أطة )١( 
تز.ديجءايرلأ لص المرأة إلى ينظر الرجل باب النكاح، كتاب في داود أبو أحرجه )٢( 

هع.جابر حدقث من ( ٢٠٨٢)برقم 
تروجها،يريد لمن وكفيها المرأة وجه إلى النفلر ندي ثاب النكاح، كتاب في أحرجه )٣( 

خهض.هريرة أبي حديث من ( ١٤٢٤يرقم)



وأحكامهاوايغطبة الزواج بمقدمات ساق فتاوى في فصل: 

بأس،فلا والعلم بالإذن يراها أن له تيسر إذا أنه ت فالمقصود 
وراءمن أو فرجة من علمها غير من ورآها ذلك يتيسر لم ؤإن 

محذورفيها ليس التي الطرق من كذا من أو كدا من أو الخل، 
بأسفلا حلوة فيها وليي شرعا، 

الرؤية؟س الخاطب مكرا ما إذا انمون الأهل هل داخلة: م■ 
الأولىلكن يأثمون، لا الظ-اهر نفلر، محل لجواب: ا٠ 

والجمعبينهما الإيدام ياب آممن هدا لأن يمكنوه؛ أن والأفضل 
ئايهلنيثب  ١٥١١فال: لام والالصلاة عليه به أمر ه واليي بينهما، 

أنلهم يستحب أهلها أن جواز على ذلل؛، دل ينغلر أن أمره فلما إل؛هاا' 
أنه التي أمرْ الذي الرجل فتمكض _، الخم، به أمر دام ما يمكنوه 

يصعبيفعلوا ألا عاداتهم من الناس بعض لكن أولى، تمكينه ينفلر 
يتحديثحثم تعجبه فلا يراها أنه أخشى يقول: وبعضهم ذللث،، عليهم 

هدا.في تأويلامحت، لهم ذللث،، بعد عنها الناس ينفر ثم الناس، إلى 
هوفما حلوة، دون المرأة مقابلة الزؤج طلي، إذا ؤال: س■ 

عؤزة(\ا،؟لأ، ٥١٣١))لإ .  ٠٥١ورّول ذنك، عر دلدا 
فيجاء مثلما ■قون0اا رراتنأة هذا في حرج لا لجواب: ا٠ 

إذابالخاطب، يتعلق ما ذلل؛، من وه الجي، استاش لكن الحدين،؛ 
آحدمحمحثلنؤ ررإدا قال: ه اليي بأس، فلا ينفلر أن وأحب، حطب،، 
آنهوند«رم زر:كاحها ثدعوة نا ظلن؛ر أن انظاغ ^ ١^؛؛، 

:١١٧٣برتم)( ١٨باب)الق.، رسول عن الرضاع كتاب ني المرمدي أحرجه )١( 
هم.معود ابن حديث من غريب صحح حن حديث هدا ت وقال 

(.٢٢رنم)شربمل الأولى المجموعت الكبير الجامع أسئلة )٢( 
(.صفحة)٩٦في تخريجه صق )٣( 



وآذتامهاواسطبة القواج بمتدمات سملق فتاوى في فصل؛ 

بنجابر حطب بأس، فلا علمها غير من ولو ينظر، أن استطاع 
فجعلاI قال يرها، ولم الأنصار من امرأة ثههثه الأنصاري عبداض 

فروجها•أعجه ما منها رأى حتى أراها، لعلي الخل انتع 
منولو بعيد، من ولو يراها، أن له ر نيإذا أنه I فالمقصود 

أشبهوما بذلك،، راضون وهم فتمر أهلها، بيتا في وجوده طريق 
وJدخالونهاعندهم، يحصرونه أخاها أو أباها أن ر نيؤإذا دلك،، 
ونحوأمها أو أنمها أو أبيها بحضرة حلوة غير من ؤيراها عليه، 

فيه.ورخص هؤ الني فيه أذن هذا بأس، فلا ذلك 

خلوةبدون اصحْلوبة إثى النظر جواز 

ثاديدا،حثا فتاة أحست، اف حفظلثؤ الماتل هدا يقول وال؛ م■ 
وأصحفقط واحدة مرة رأيتها كثيرأ بي وتعلمت، أحبتني هي وكذللث، 
واتفقتاالعقول، حدود ني الهاتف مماعة طريق عن معها حديثي 

وماالزوجية الحياة عن معها حديثي معظم وكان الزواج، على معا 
الزوجةمعاملة وطريقة الزوجين، بين تفاهم من الزوجية الحياة تتطلبه 

والدتيأحبرمت، فترة وبعد كهذه، أحرى وأمور ليتها وحفظها لزوجها 
وطلم،الموصؤع، بهذا والدي أحرٌت، كذللتؤ ، أحيبت، من مع ؛علاقتي 

المائيةلظروفنا نفلئا أبيها، من يدها أطلم، أن فبل أتربث، أن مني 
كثيرةأشياء من إليه وتبت، الحرام اف بيت، حججت، أن وبعد ن، ألا 

وأنبي، اتصلمتؤ إن مكالمتها على أرد أن يجوز هل ف، والحمد 
ا؟افر أثابكم أفيدونا ذللثؤ، يجوز لا أو معها، أتحديث، 
يتحال،محثهأن المرأة حملبة أراد إذا للرجل يجوز • لجواب،ا٠ 

سوء؛نوثالأت محاوى مجموع 



واحتامهاوالخطبة الرواج بمتدمات سلق فتاوى في فصل: 

رجلجاءه لما ه المي يقول حلوة، دون من إلها ينظر وأن معها، 
ثمإلمهار، هاثظن »اس قاد: لا. قاد: إلمها((؟ »أنظنث يشرم: 

U^ منها ظن أن انثظاغ يإن اكنأة، أخدثمم خثلث ا>إذا : قال 
كانفإذا الكلام، من أقو والنفلر ، دلشJزاار ناكاحها إلى يذعوْ 
هلتعلم حتى وسيرتها والكن، بالزواج يتعلق فيما معها الكلام 
حطبتها.يريد كان إذا ؛، JLlJijبأس فلا كدا، تحرف 

يريددام فما ذJك،، له فليس خطبتها يريد لا كان إذا أما 
فىوالرغبة بالخطبة، يتعلق فيما معها يبحث أن بأس فلا الخطبة، 

أيهابحفرة أو بعيد من بل حلوة؛ دون ص كذللث، وهي بها، نزوحه 
ذللث،.ونحو أمها أو أحيها أو 

الخاطب،أعام النظارة لبس 

تخرجأن يلزمها هل نفيارة تلبس الفتاة كاJتi إذا زال: م■ 
تلصبأنها يخبروْ أن الشرعي حقه من وهل بالتيارة، للخاحلبه 

فماالطارة محل حالت، الأن اللاصقة العاوسامت، أن العلم «ع نذلارة، 
حيرارأ،؟اف جزاكم توجيهكم 

وافهوعومها، ؛الفلارة إليهخروجها في حرج لا لجوالب• ا٠ 
التوفيق.ولى 

(.)٩٦صفحة ش تخريجه سبق )١، 
(.٤٣١/٢0ب وطالأت ناوي بوع )٢( 



واحلكمهاوالعطية القواج ب4ض-ئت تسق فتاوى هي فصل: 

اتخطبة؛، LIjJLJيسمى ما تبس حتكم 

 I> قرأتلأنني نصرانية؛ بدعت اء للتالديالة لبى هل امؤالت
بدعةللمرأة وأيضا فضة كانت ؤإن للرجل الرواج أو الخطة دبلة بأن 

،؟ر صحح هدا هل نصرانية، 
أصلا،لها نعلم لا الماطة محها تسأل التي الدبلة لجواب: ا• 
فيماعادتهم من لأنها بالكفرة؛ تنبها فيها أن ذللت، من لنا يظهر والذي 
بالخهلبةتكون ارواج إلى الإثارة فان اتخاذها، ينبغي فلا بلغنا، 

حاجةغير من ذلك، ليكفي منهم والمخطوب الخامحلمح بين والاتفاق 
الدبلةأما شيء، كل انتهى المرعي بالعقد الأمر تم ومتى الدبلة، إلى 
ولاالنصارى من لا اممه، بأعداء التنبه إلى حاجة ولا إليها حاجة فلا 
شيء.كل في اش أعداء مثابهة عن البعد والواجب غيرهم، من 

4باحاإااتقضة دبلة لبس 

للرجلأ٢ا؟اليد أصاع في الفضة حاتم لس حكم ما ؤال؛ سا 
اء؛والمللرجال القفة حاتم لس في حرج لا لجواب■ ا٠ 

الذهبحاتم أما الفضة، حاتم لمسوا ه وأصحابه ه المي لأن 
التحتمعن رايهى ه•' الرسول لأن الرحال؛ دون اء للنذت-ج-ور 

ومال:بيده طرحه ذهب من حاتم بيده رجلا رأى ولما  ٠٠ياليمس،
الإمامأحرجه يدهاال؛ا في مجملها نار من جمرة إلى أحدثمم رابممد 

(.١٦٦^١٦٣٨)'الدرب ض نور فتاوى )١( 
(.٨٩١٧٨٨)'توئ و،قالأت ناوي .جموع )٢( 
حاتمتحريم باب والزينة، الياس كتاب في ها عباص بن عبدالله عن لم مأحرجه )٣( 

(.٢٠٧٨برنم)الرحال عر الذهب 
ونحالرحال على الذهب حاتم تحريم باب والزينة، اللباس كتاب في لم مأحرجه ، ٤١

(.٢٠٩٠برتم)كان، .ا 



وأحكامهااينواج بمقدمات ننطق فتاوى هي فصل: 

منالخاتم - I أعني جعله، للرجل والأفضل صحيحه، في لم م
خنصرهفي يسه كان الّكا لأن الخنصر؛ قي القفة 

انعقدقبل تخطيبتم اتخاطب مراسلة حتكم 

يعقدأن قبل لخطيبته الخطيب الة مراسيجوز هل ؤال؛ س٠ 
٠شروعةر٢،؟الخطبة وهل عليها، 

غيرأو هدية ينفعها؛ بشيء لها يرامأن بأس لا لجواب! ا٠ 
فييرغبهما أن أراد أو بينهما، الخهلبة تمت، إذا باس، لا ذللث، 

علىيوافقوا أن يرجوهم بهدايا، ؤإليها أهلها إلى أرسل ذللث،، 
عنلا شرعية، محلريق عن ذuئا يكون أن المهم بهذا، باس لا الزواج 
التوددطريق س ولكن خبيثة، مقابلان، طريق عن ولا خلوة، طريق 

بذلك■بأس لا لرغبته، يستجيبوا خى بالهدايا ؤإليها أهلها إلى 
 Iلاسمهرمز والذي العربية، مصر ج٠هورية س مائل : نال،ص

فينظركم في الثرع حكم ما بقول،ت بالرياض ليعمل )ب.سم( 
عدمبأن ذلك، ملاحظة مع والعكس لخطيبته الخاؤلبؤ مراسلة 

ودراّية،صحية وأصرارأ يا نفتعبا للخهليبة سسؤث، ئد لة المراس
الموال،رص؟هذا ضوء في وجهونا 
وتخاطبهيخاطبها أن ذلك، في ا بأسنرى لا لجواب; ا٠ 

المهمايت،بعض عن ل وا للأو الخهلبة لتأكيد بالمكاتبة أو بالتلفون 

الأيسر،حنمره في يلبس كان أنه لم معند انس عن الحديث، ^، Jbورد كما )١( 
برقماليد، من الخنصر في الخاتم لبس في باب والزينة، الياس كتاب في أحرجه 

(٢٠٩٠.)

(.٤٠)رنم شربمل الأولى المبموعت الكبتر الجاح أّتلة )٢( 
)•Y/•؛؛(.الدرب عر نور فتاوى )٣( 



الرواجبمقدمات تسق فتاوءا هي فصل: 

سؤالإنما الزواج، قبل المحرم الاجتماع إلى وسيلة فيها ليس التي 
وبمصلحةبالزواج تتعلق أمور عن ألها ؤيأله وتوكذا كذا، عن 

أواذكتابة محلريق من ذللث، في حرج فلا نمة منها يخشى ولا الزواج 
الهاتفة.ؤلريق من 

محطوبتعمحع اثوحل حلوة حكم 

حطبها،أن بعد بالمرأة يخلو أن للرحل يحق هل وال؛ سا 
آحرين،رحلين ووحود وأبيها، أبيه بوجود الخطبة هذه كانت، وقد 
الشاب،بحضرة استى، أزوحالث، أن هبالته ئد : أبوهاله قال وند 

فيالعقد هذا نجيل يتم لم لو حتى زوجين يعتبران فهل أيضا، 
،؟ثرعية١١محكمة 

لمجردبها يخلو أن له فليس الختلبة، مجرد أما لجواب،: ا٠ 
الفاحشة،ونمت، وربما حهلر، بها حلوته وفي أجنية، لأنها الخهلبة؛ 

وقالمحرم«رى دو معها إلا يامرأ؛  334-بحلوو لا ١١ت قال ه والني 
الشنطاذمإل يامرأة، رجذ نحئونى ^٠ ٠١لام: والالملأة عليه 

نالفيا«لم.

زوجتلث،،قال: بأن شاهدين بحضرة أبوها له عقد إذا ولكن 
يحلوأن له روجته، فإنها بذللثج، راصية وهى قبلتط، الشاي،: وقال 

الدربعر نود ناوي )١( 

بابالنكاح، كتاب في البخاري أحرجه جئ عباس بن عبدالله حديث من عليه متفق )٢( 
فيومسلم ( ٥٢٣٣)برقم المغيبة، عر والدخول محرم ذو إلا بامرأة رجل يخلون لا 

(.١٣٤١)برتم وءترْ، حج إر محرم •ع الخرأة مفر باب الج، كتاب 
عشرةكتاب في والنسار ( ١١٤برقم )ا/ما ظبه همم مسند قي أحمد الإمام أحرجه )٣( 

(.٩٢٢٣)برقم فيه، عمر لخر ،_ uuخر؛اختلاف ذكر باب الماء، 



وأذنامهاوالخطبة ١دزواج بمقدمات تسق فتاوى في فصل: 

أهلعرف يخاف قد ذلك كان إذا لكن يجامعها، أن وله بها، 
أنهليظن تحمل ربما وأنها بها، الظن سوء إلى أفضى وربما اللي، 

التهم•وعن الظن ّوء عن ابتعادأ يبني؛ لا فهذا زوجها، تر عس 
باسفلا العمد، بعد بها واتصل أهلها، بإذن بها خلا إذا أما 
المعروفالزفاف، ياني حتى ذلك، يوجل أن والأفضل بذلك،، 
الظن.ومحوء خطر يقع لا وحش تهمة، هناك تكون لا حتى بينهما؛ 
أنيحق وهل بالمرأة؟ يخلو أن للرحل بحل مض ت ؤال،س■ 

وبحضورتروجيهما قبول، على ووالد0 والدها اتفق أن بعد بها يخلو 
تسجيليتم لم أنه العلم مع زوجين أصبحا هل أي آحرين، شاهدين 

؟٢١المحكمةرفي العقد هدا 
ه*المى لقول، الأجنبية؛ بالمرأة محرمة الخلوة ؛ لجواب،ا٠ 

الصلاةعاليه ولقوله محنم<ارأ، دو ومعها إلا بامرأة رجز يحلوو "لا 
إذالكن والثهماا،رص الشيثلال يإن يامرأة، رجز يحلوو "لا واللام؛ 

صارتاالشاهدين بحفرة للخاطسإ الولي من الرواج تم العقد، تم 
منيمتنع أن له ينبغي ولكن عليه، شيء لا بها خلا لو له، زوجة 

غيرْ،من أنه يظن كلأ الشرعي؛ الدخول، بها يدخل حتى جماعها 
بهاواتصاله لها جماعه يكون أن الأحوال( هذه مثل في فينبغي 
أهالها.بها يعترف الض الرسمية الخلوة يعد يكون الجنسي الاتصال، 

زوجة،لأنها بها؛ الخلوة في عليه حرج لا بها يخلو كونه أما 
يعرفهالذي الرسمي الدخول، إلى تاخيره ينبغي لها الجماع لكن 

:١٠٥،١٠٤/٢٠نورءرانمرب)فتاوى )١( 

(.)٥٧صفحة في تخريجه مبق )٢( 
(.)٥٧صفحة يي تخريجه محبق )٣( 



والخطبةالقواج تتعلق فتاوى في فمل: 

زوجها،من ليس هذا فيقال؛ حملت، لو تهمة يقع لا حتى الناس، 
السلامة.الله نأل ، ذللئ، أشيه ما أو هو يجحده أو 

اثضلأةلبمخطوبته اوحْ،لس< نعليم حكم 

الخفي،ئام وقال تصلي، لا المخهلوبة كاست، إذا زال: س■ 
وكانتتصالى، أن عليها واشترمحل الخهلؤية، فترة أثناء الصلاة بتعليمها 

حيرارا،•اف جزاكم ذلك؟ هي الشيع حكم نما الشروط، أهم من 
ؤيدعومحاالصلاة يعلمها كونه الأمور، أهم من هذا لجواب■ ا٠ 

الوص يتزوجها أن له ليس وواجب، يكون، ما أبرز من هذا إليها 
لهاليس كذلك، وهي وتتوب، بالصلاة تلتزم لما، مكان إذا تملي 

مستقيمين،مصليين يكونا أن لابد يصلي، لا وهو رجلا تزوج أن 
يحرص،، ^١٧وهو يصلى، حاطها يكون أن على تحرص فالمرأة 

يتساهلاليوم الناس محن وكثير لمين، ممحليين جميعا يكونا حتى 
كانوربما تصلي، وهي يصلي، لا الزوج كان فربما الأمر، هذا في 

بملي•وهو تملي لا هي العكس، 
تحلي،لا امرأة يتزوج ألا والواجب الحذر، فالواجب، 

منالحدر يجيإ بل يصلي، لا رجلا تزوج ألا هي، عليها والواجب، 
صالصلاة، وسهم سثا الذي ررالنهد ه: الآسول لقول ذللث،؛ 

ارينواللام: الصلاة عليه وقال عفليم، فالأمر ^٠٠^٢، ممد قو\ 'ؤ

(.AU،A1/Y)•الدرب عر نور ذاومح، )١( 
والترمذي( ٢٢٩٨٧برتم ، ٣٤٦)ه/بريدة حديث من نيه مفي أحمد الإمام أحرجه )٢( 

كتابفي اني والن( ٢٦٢١٣الصلاة، ترك ني جاء ما باب الإيمان، كتاب في 
الصلاةإتامة كتاب في محاجه وابن ( ٣٦برتم)، الصلاة، تارك في الحكم باب الصلاة، 

١(. ٠٧٩)برقم الصلاة، ترك فيمن جاء ما باب فيها، والسنة 



وأحتتامهاوالفمئية الزواج بمقدمات تتملق فتاوى في ت مصل 

الص_لأةعليه وقال اوصلأة«أا، ^ والقمر اJئنك دسي الرجل 
؛الصلأْااأ وعنودة الإنلأم الأمر ءررأس والسلأم: 

الرجليكون أن فلابد الإسلام، عمود الصلاة أف فالحاصل! 
كاناإذا هذا، من لابد للأملأم متنبين كانا إذا تصلي، وهي بملي 

مسألةفالمسألة كفانا كانا إذا أما هذا، من لأبد للإسلام ْسين 
النصرانية،يتي والنصراني اليهودية، ينكح أن لليهودي يجوز ثانية، 

منفلابد للإسلام منتجين ماداما لكن الكافرة، ينكح والكافر 
النكاح،يصح لم يصلي، لا وهو الأحر أحدهما تزوج خإذا الصلاة، 

مشتركينيكونان يصليان، لا أو يصليان حمينا يكونا أن بد لا بل 
الوالأخر يصلي أحدهما كان إذا أما عدمها، وفي الصلاة في 

تركلأن ؛ الملماء قولي أصح في النكاح يصح لا فإنه يصلي، 
وجوبها.يجحد لم كان ؤإن أكبر، كفر الصلاة 

واتيتهورفضت، امرأة حطنما من حتكم 

تقدمتئد إنني الوال، هذا في فول،؛ )ر-ع( المائل والى! سا 
علىمضى قد والأن ف والحمد الموائمة وحاءمت، عمي است، لخْلبة 

هذْعن راضية غير واكتى ولكن سنة، من يشرب ما الخءلوبة 
وتقومتصلي البنت، هذه بأن أعرف وأنا عمي، ابنة من الخهلوبة، 

الأنوأنا بالليل، وتقوم المرعي بالحجاب وملتزمة المرعية بالأمور 

الصلاة،ترك من على الكفر ام إطلاق بيان باب، الإيمان، كتاب في الم سأحرجه )١( 
هجابر حدبث، من ( )٢٨^،٠٣ 

(٢٢٠٦٩برتم ، ٢٣١ره/ جبل بن معاذ حدث من نيم مني أحمد الإمام أحرجه )٢، 
ماجهوابن برنم)آ'اآ'آ( الصلاة، حرمة قي جاء ما باب الإيمان، كتاب في والترمذي 

(.٣٩٧٣)يرتمم الفتة، في اللسان كف باب الإيمان، كتاب في 



وأذنامهاوالخطبة الزو١ج بمقدمات تتطق فتاوى في فصل؛ 

ومحاروالدي ناحية من أحرى حيرة وفي عمي، إحراج من حيرة في 
؟الشح سماحة نظركم في الحل هو مما أمي، ناحة من 

تمنعكوألا اض، تتقى أن والدتك، على الواحج، ت لجواب ا٠ 
ماعلى البنت، دامت، ما يضرك، ولا ينفعلئ، الذي الزواج هذا من 

تناسم،بثا وحدت، إذا لكن الموافقة، الوالدة على فالواجمب، ذكرت،، 
بأس،فلا وحلمها وحلقها دينها جهة من ترصيلث، أيضا وهى الوالدة، 

وترصاهاترصاها بنت تسرمحت، إذا المملحتين، سن حمعتؤ إذا 
فإذامهم، حامحنرها ومراعاة مهم الوالدة بر لأن حير؛ فهذا الوالدة 
ذلك،.على فاحرص الوالدة ترضاها هذه غير زوجة للئ، تيسرت، 

ؤإنتتزوج أن ولك، تمنعلثؤ، أن لها فليس ذللثج يتيسر لم إذا أما 
اكنوف\أ،في ر)إكا ق[ل: ه لأن ترض؛ لم 

الزوجةكانتا إذا جمة ومصالح كثير حير فيه معروف،، وزواجلث، 
الثلسكجبالكلام الوالدة ترصي أن وعليلث، ض، والحمد صالحة 

،lOاض\ها م امرا٥ رن، يإن لكن ، الهناقة حب، الحن والامحلوب، 
وأطببج.أكمل فهذا الوالدة وترضاها 

النوجةتطليق ض ،ين اثواتارطاعة حكم 

المكرمةبمكة مقيمة مصر مجن امرأة )ه_.م.م( السائلة وال،: حم■ 
دونملتزم شاب من تروجت، وتقولI وسأل المشكلة هذْ وتورقها 

بالحضورفامتؤ بل الخطية، على وافقتؤ كانت، أن بعد والدته، رصا 

الدربعر نور ناوي )١( 
كتابفي البخاري أحرجه هتع عالي حدث من عاليه متفق الحديث ضن الجزء هدا )٢( 

كتابغي لم وم( ٧١ ٤٥)برتم معمية، تكن لم ما للإمام والطاعة السمع باب الأحكام، 
(.٠١٨٤ ) برتم المعمية، ؛ي وتحريمها معمية غير غي الأمراء طاعة وجوب باب الإمارة، 



وأحكامهاواوءطب4 النواج بمقدمات تتعلق فتاوى في فصل؛ 

ولهذالها، وشى من هناك لأن رأيها؛ غيرت لكنها وباركنها، إليها 
تروحنالكننا الخطبة؛ هدم تفح أن وأرادت الرواج، إتمام رفضت، 

أربعمضت ولكن الأيام، بمرور رأبها تغير مد أنها أمل على 
هوالوحيد وطلبها ترفض ولكنها لإصلاحها يعي وزوجي توات، -

زوجيمع ونمش بطفلين، رزئت الحمد وف الأن وأنا بمللقني، أن 
،؟عاقار يعتبر زوجي وهل الأمر، هدا حكم ما نية، حياة 

وليسعليه، بأس فلا شرعيا الزواج كان إذا لجواب؛ ا٠ 
الزواجمن تمنعه وألا الزواج على تعينه أن عليها والواجب بعاق، 

تمنعه.أن حق للوالدة فليس دينها، فى بها لابأس الزوجة كانت إذا 

قدفإئه فيه، محظور لا شرعتا الزواج كان إذا أيه •' ود المقم 
اف،شؤع ما إلى والمسارعة ه، نفإءمافإ من ذللث، في لما أحسن 

تأمر0ولا الزواج من تمنعه وألا اف إلى التوبة هي عليها والواجب 
علة.من إلا امرأته بطلاق 

وأمهوجه، له هذا دينها، فى مرضية غير الزوجة كانت، إذا أما 
أوومعاصيها قها لف؛ دينها فى مرصية غير لأنها عنها به ترغبا 

وفراقذللث، في أمه طاعة له ينبغي وجه، له فهذا اد بالمتهمتها 
الرديئة.أعمالها جهة من فيها حير لا اش الزوجة 

ولويتزوج، أن عاليه والولال ،  c٣مهلالورأمر التزوج أن I الحاصل 
لكنساعداه، أن وعليهما ه، نفؤيعف يتزوج أن عليه والداه، أبى 
يلتمسأن عاليه فالواجب، دينها فى صالحة غير المخطوبة كانت، إذا 

والديه.يعصى ولا غيرها 

الورب،)اأ/ابآ(.ير نور فتاوى 



واحلكمهاوالخطبة الزواج بممدمات تسق فتاوى في فصل: 

ال4عراوففي اتطاعة إنبما 

الأخحضرة إلى باز بن عبداش بن عيدالعزيز من ن وال سا 
افوفقه الرياض من رع*م-عآ المكرم 

وبعد؛وبركاته. اف ورحمة عليكم سلام 
إحدىتقول! حسبما مضمونة ارأ امتفرسالتك فى حاء فقد 

محمدنة بلث، وتمدين ذات أولاد ثلاثة وعندها ثيب امرأة قريباتي 
تربيةعلى اعدتها وممنها زواجي على هس اف من أزجر ل ه. 

وقالالبكر، زواج على حث ه الرسول أن مع وعفتهل، أولادها 
زواجيعلى يوافقان لا والدي أن وكيلك أفواها، أطهر إنهن بمعتى: 

منعلى حوفا ولكن دين ذات أنها تماما علمهم ْع المرأة نالك، من 
فىالوالدين مخالفة وهل أولادها. على النفقات فى نفى أرهق أن 

افأعهياني الحمد وف أنتي العلم مع لهما، عقوقا يعتبر الأمر هن.ا 
العيس.من رغد فى يعيثان الوالدان وكاJلكا الكثير، الخير فضاله من 

حتررا،؟م، الميز وعن عني اف جزاكم أمري، في أفتوني 
وعلىاف رسول على واللام والصلاة ف الحمل لجواب؛ ا٠ 

وبعد؛الدين• يوم إلى دربهم على سار ومن وصحبه آله 
ناءإن مأجور فأنت، المذكورة بالية المذكورة تزوجت، فمتى 

وأبشرالرحم، وبصالة بالمكاح إليها الإحسان بين جامع لأنلث، اف؛ 
افلقول أولادها؛ وعلى عليها تنفقه عما الجزيل والخلف، بالخير 

'ألرزه؟ى■محير محهو ؛؛دلمهد ئهو سء نن أمقشر مبحانه 
يكونلا حتى حن بأسلوب والديلث، تستأذن أن نرى ولكن ؛ ٣٩]ننإ: 

(.٤٣٤)،Y/ب ومقالات فاوى برع )١( 



وأحكامهاوالخملبة ايقواج بمقدمات تسق فتاوى في فصل؛ 

وهداهماأمرك الله يسر العقوق، أو الوحشة من سيء وئينهما بينك 
لموافمتك.

خاصةبرمحالة إفرادها فنرى رسالتك، في ءلالست، الي الكتب أما 
النهوفق ذلك، في ننفلر حتى العلمنة مؤهلاتك بها ينفع منلثؤ 

يرصه.لما الجمع 
وبركاتهالله ورحمة عليكم واللام 

والإرشادواتدموة والأفتاء ايهلمية اتيحوث لإدارات ايهام اترتيس 

بازبن ميدالله عبداتميزبن 



وأذكاعهاوالخطية القواج ب4مدئت تتعلق فتاوى في فصل؛ 

تصليلا سن اتقواج في طاعته بابيلك البر من ليس 

والدملكن واجبة، الوالدين طاعة أن يعلم رجل «ّؤال: <■ 
هذهرخص ما فإذا تصلي، لا أنها وعلم الفشات،، إحدى له حهلب، 

،؟لأل أو العقوق من هدا يكون هل المخطوبة، 
الامرأة نكاح يجوز ولا العقوق، من هذا ليس لجواب! ا٠ 

لقولالعلهاء؛ مولي أصح في أكبر كفر الصلاة ترك لأن تملي؛ 
سنالصلأة زفهم قنا الدى »النهد لام; والالصلاة علمه اشئ 
الئلأة«رملإف م زنن ء ررثن وحديث: ئن((رى ممد نزكها 
الإسلام.عمود ولأنها لم. مرواه 

كفروكلأ تهاونا تركها أن إلى العلم أهل من جمع وذهب 
ؤيعلمبالوجوب، يقر كان إذا بذلك، يكفر لا وأنه ومعصية، أصغر 

ولويكفر، تاركها أن وهو الأول، القول هو والأصح واجبة، أنها 
بعضحكى وند السابقة. الصحيحة للأحاديث وجوبها؛ يجحد لم 

ذلك.على ه ه المي أصحاب إجماع العلم أهل 
بعدمنلنا ولو حتى تنكح، لا تملي لا فالتي حال وبكل 

ذلك،في الوالد يهناع ولا يتزوجها، أن للمسلم ينبغي فلا كفرها، 
فىالقياعه ))إنما ه: المبى لقول غيرهما؛ ولا الوالدة ولا 

افمنصنت في لمخلوق ظاعه ))لا ه: ونوله المإوثوف((ل؛، 
الومح(•ور وافّ الحالق" 

(.٨٣،٨٤/٢١)ب وطلأت ناوي برع )١( 
•)٧٧( صمحة في تخريجه سبق )٢( 
)٨٧(.صفحة في تخريجه مبق )٣( 
(.)٩٧صفحة فى تخريجه مبق )د( (، )٩٧صفحة في تخريجه مبق )٤( 



واحكامهاواليطة القواج يمقدمات ننطق فتاوى في فصل؛ 

اثخاْثبفيها يود اثني ، j^L9j؛بيان 

؟الخاطب يرد مش ؤال؛ س■ 

بمسلمليس وهو لمة مكانت! إن ت تفصيل فيه هدا لجواب ا٠ 
رنيإذا ، ردْ فالأفضل عاصيا كان إذا أما يقبل، لا رد0 يجب هذا 
لهايتيسر ولا تعتللها يخشى محي الأحيان بعض لكن منه، حير هو من 

المعاصبعض فيه بشخص ولو تزؤيجها، والدها رأى فإذا مليم، 
حيرهو من ر نيإذا لكن ، ذللث، في حرج فلا الفتنة من عليها حومحا 
إذالكن الأولياء، من غيره وعلى ذللث،، يتحرى أن الوالد فعلى منه، 

راصية،وهى لم ملكنه أحلاق كل يرضى لا من تزؤيج فى اجتهد 
إنفيه حرج فلا الفتنة من عليها وحومحا المملحة من تزؤيجها ورأوا 

اممه.ثاء 

مم  ٥٠۵
يءصء ®■،ء 

،،JY/Y)•الدرب ير نور فتاوى 



اJنكاحبشرأوط سلق فتاوى في ت فمل 

]٥٥[
فصل

اتتتكاحبسروطا تتعلق فتاوى في 

بالبناتالوالدين عناية أهمية في نصيحة 

الحمى الأمر، بنصح تتفصلوا أن |ب الضامحهن ت ل ^١ ٠٥■
بدونالبنت وهو المعني الجانب ؤيتركوا الرواج، ائل مئي يخلفوا 

رأيهار١،؟أحد 
بالبنات،العناية للأمر نمسحنسمى أن شك لا لجوابت ا• 

لمفإذا والإمكان، حب يالأكفاء تزؤيجهن على والحرصي 
التدخينمن شيء عنده كان ولو بالناقص تزوج الكمل الأكفاء يتيسر 

هدهلولا دينه في ومستقيم بملي كان إذا حلقها أو اللحية قص أو 
زوج.بلا هكد.ا البنت، ترك من حير فهو الخصلة، 
الامتهزاءأو الدين سنر أو الصلاة، كترك بالكفر عرف من أما 
نسغييزوج، ولا يحل لا النت، أرادته ولو يزوج لا هذا بالدين، 

يتفقاأن للوالدين ينبغي بل ا، يتعاكوألا يتشاورا أن للوالدين 
نمليلها.وعدم البنت، مصالحة فيه ما ؤيتحريا 

XfTo^m)'^ض ور نض 



ا1نك1حبتروط ، jJbCijفتاوى في فصل؛ 

واثديناثخلى صاحب تزاويج امحرأة وني رفض حكم 

 Iيردونالدين للاياء توجيه هناك هل الشيح سماحة ؤال! س
١^١^١٢؟الأزواج 
الرجللموليته يختار أن الولي على الواجب نعم، لجواب■ ا٠ 

يجببل غيرها، أو قراية لأجل الصالح الرجل يرد وألا الصالح، 
هوهدا ، ومري_، ليس كان ؤإن وخالقه، دينه يرضى من يختار أن 

أنأيما المرأة على والواجب ، وغيرْ أب من الولي على الواجب 
وألاالهليب، وحلمه يدينه المعروف، الهلبك، الخاؤلب قبول، في تجتهد 

قريتا.كان ؤإن حلقه ولا دينه يرضى لا من على الزواج تقبل 

الأباعدونواج الأقارب يواج بين الأفضل بيان 

فيهالأقارب من الزواج بان ممعنا ت السائل يقول ت وال ما 
،؟ودللث،ر أحاديث، ورد فهل أبنائي أحد أزوج أن أليد وأنا محدور، 
فيليس غلعل، قاله الذي محذور، فيه ليس لا، لجواب: ا• 
أقاربه،من تزوج ه الني قط، بل محذور، الأقارب من الزواج 

كلهمأقاربه من حبيبة وأم أقاربه، من وعائشة أقاربه، من ملمة أم 
فيحرج لا واللام، الصلاة عليه حماعته من كلهم قريش، من 

وعثمانعمه، بنت، وهي و. البي بنت فاطمة تزوج وعلي ذللئا، 
الربمحبن والعاص كلثوم، وأم رقية تزوج ه النبي، بنتي، تروج 
هذا•في حرج لا عم، بنو وكلهم ص،، الرابعة ه النمح، بنت تزوج 

)•\/اهاالدرب نود>، فتاوى )١( 
(.)•Y/١٨الدرب طى نور ناوي )٢( 



ا1نكاحبشروط سلق هتاوى في فصل: 

بالتقوىإلا عجهي على تعربي فضل لا 

ا؟٥؛؛^،^ غير من بامرأة الإنسان تزيج حكم ما ؤ؛ل؛ م■ 
اضرمحول على لام والوالصلاة ف، الحمل لجواب! ا٠ 

بعد!أما والاه، ومن وأصحابه آله وعلى 

غيرمن امرأة الرجل نكاح جواز على الإسلام علماء أجمع فقد 
لمالمنكاح جواز على أيضا وأجمعوا الدين، اتحد إذا قبيلته 

علىوالأدلة العرب، غير من كانت( ولو الكتاب أهل من للمحصنة 
Iمنها كثيرة، الأمة محسلم( وعمل والستة الكتاب من ذللث، 

^١رأنئ م ين ئثق؛و إثا أناس ^،^٦١ تعالىت نوله 
ؤأأفَ إة هلإ أف همد أْ=فنةؤ' إف ^١^٠٢' ودآل 

ميزةلا أنه لعباده الكريمة لأية ا هده في النه فأوصح [ ١٣]الحجرات: 
إلابحانه ساش محي أحد على لأحد فضل ولا أحد على لأحد 

أتقاهم.اممه محي الماس فأكرم ؛المقوى، 
فدلت،، ٢١٠٣ر>أثمافقال: الماس، أكرم عن ,W المي ومئل 

بينهافيما القبائل أن على المذكور والحديمث، المدكورة، الأية 
وقحْنانتميم من ينكح أن والهانمى للقرثى يجوز وأنه متكافئة، 
ذلك•عكس وهكذا القبائل س وغيرهما 

جحشبنت نينب هاشم بمي أفضل وهو المبى. تزوج وقد 

Xi'T-i'\h)'٣،*' وّقالأت ناوي مجموع )١( 
بابالأنبياء، أحاديث، كتتاب ر البخاري أخرجه ه؛ ^٠^٠٥ أبي حديث من عليه متفق )٢( 

لموم( ٣٣٥٣)برقم [ ١٢٠لاش_ا.: .ه ثلة ارمن أثن ؤنا؛ق تعالى: الاه نول 
(.٢٣٧٨برثم). يوّف، فقائل س باب الفضائل، محاب في 



اساحبشروط ضاوىسارق 

=أيآ==^^===ص=====

بنت■محة أم وتروج قرشية، ولت حزيمة بن أمد بني من وهي 
بنتوسودة الحارث، بنت وحويرية عمر، بنت وحفصة سفيان أبى 

عليهوتزوج هاشم، بني، من، ن، لوهن وعائثة ملمة وأم زمعة 
إمرايل.بتي من وهي حيي بنت، صفية واللام الصلاة 

طالماأمح، مح، علي ينت، كلثوم أم ه الخطاب بن عمر وتزوج 
رقثةه عثمان وتزوج هاشم، بني، من وهي عدي ؛ك، من، وهو ها 
اللهرسول ابنتا وهما أمية بمي من وهو ه الرسول ابني كلثوم وأم 
هاشم•؛>، من، وه 

الثسولأن على تدل وكلها حدا كثيرة الباب هازا قي والوقائع 
الدين.أمر استقام إذا النسب بأمر يبالون يكونوا لم نهتء وأصحابه 

نيدبن أسامة زوج ه النبي أل أيضا ذلائا على يدل ومما 
أبووهكن.ا كالّب، بني من مولى وأمامه قرشية وهى قيس بتت فاهلمة 
علىالوليد أحيه ابنة زوج شمس عبد بن ربمعة بن عتبة بن حديقة 
)غهثدالصديق بكر أبو وهكذا مولى، وسالم قرشية وهي سالم مولاه 
يمنيكندى والأشعث قرشي تيمي وهو قيى بن الأشعث أحته زوج 

أحنهزوج ؛ههتع الزهري عوف بن الرحمن، عبد وهكذا قحهلمان، من 
الصم،*من و؛لأل، قرشية زهرية وهي، المؤذن، رباح بن بلال 

غيرمن الإنسان نكاح حواز على العلم محنالب يدل كله وهذا 
إنكفاية والوقاع الأدلة من ذكرناه وفيما الدين، استقام إذا قبيلته 

الدينفي للفقه لمين المومائر يوفقنا أن ه ^ ١١وأصأل اممه، ثاء 
أصحابهوسيرة سيرته على والسير المرملين، سيد بشريعة والتملث، 

قل-ير•شي،ء كل على إنه المرصتين، 
وملم.وصحبه وآله محمد ورسوله عبده على افه وصلى 



النأتاحبشروهد سلق فتاوى فى فصل; 

فروحومحوحلته دينه ترضون من أناكي( إذا 

ورئيصمودية الالعربية المملكة عام مفتي مماحة وال؛ م■ 
المريرعبد الشيح والإيتاء الملية البحوث ؤإدارة اللمام كبار هيئة 

لمقامأرفع وبعد؛ وبركاته، اف ورحمة عليكم لام الباز. بن 
ليولمس متوفى دأبي صعيفة إنسانة إنني حيث مشكلتي، مماحتكم 

اللهنة ّعلى للزواج شخص لي تقدم وقد وعمة، وأمي أحني سوى 
بحجةؤلريشا في وقفوا الشر أهل لكن حالمي، ابن وهو ورسول، 

محكمةإلى تقدمت، وقد الأشراف،، من إلا أترؤج ولا شريفة أني 
إلىءلريمها وعن القنفدْ محاففلة إلى صدرُت، ومنها بمعاملة القنمدة 

يردأن رفض الشيالة شخ ولكن عصبة، لدى هل للسؤال الشاقة مركز 
التروأؤيد صعيفة إنسانة وانا الحكمة، من الرسل الخلناي، عار 

بعينإلي المفلر سماحتكم من أرجو قرابة، لي ولمس متوفى وأبي 
يتوبمن أو القنفده، محكمة رئيس مخاحلبة منكم وأرجو العلف،، 

وفدبرعاكم، وافه منه، بالزواج أرغب من على عقدي بإجراء عنه 
محكمةقاضي لمكتب سماحتكم وكشيا إفتاؤنا سماحتكم من سبق 

ذك.عالي شيء يهلرأ ولم ( ٣٣٨٤)برقم المقدم 
ه"١  ٤١٨قىه/مأا/سماحته عنه أجاب شخصى استفتاء 
تراهوفيما يالمحكمة، يتعلق الموصؤع هدا ت لجواب ا٠ 

الهاشميةتروج في حرج هناك وليس افه، شاء إن الكفاية الحكمة 
وهوكلثوم، وأم رقية ابنتيه عثمان زوج ه الني لأل هاشمي؛ بغير 

سحاته!اممه قال وهد ذلك، في كثيرة والأحاديث، بهاثمي، ليس 

؛(.TV/Y)••تتوعة ومقالات فتاوى مجمؤع 



النكاحبشروط ننطق فتاوى في فصل: 

ررإداه: المبي ونال [ ١٣]الغجرات: قننه أثب عند آء=قزقئ ؤإ0 
فيمحن ;^١ من.مة!لا زخك ديثث ثن إَلقلم خثلث 

الجمع.اض وفق وماد'كبيرار الأرض 
ااثممؤاثصحيحسر١ةر 

غيرمن كان ولو الصالح الرجل وليها لها يختار أن الواجب 
إذاعجميا كان ولو عربي غير أي قيلي، غير كان ولو حتى ئيلتها، 

درنن طمقئِ إثا ألناس ؤثتلإ،ا ه! اض ال فوحالق، دين ذا كان 
أف■إة أثب عند أ،=فنقر إث لثارمأ ومآل قتؤع وظكؤ وأنى 

يخشىأو بذللئ، ترصي لا قيلته كانت ؤإذا [ ١٣]الحجرات: -ئارؤ^يم طم 
العربيةالقبائل من أو قبيلتها من يلتمس أن فعليه ذلك،، في أذى من 

ماأث، ^٣١ I بحانه الله لمول وخالقه؛ دينه يرصى من المعروفة 
ِلأظتهتمم سبحانه: وقوله [ ١٦]الثناين: أنعذلمه< 

يجبأمانة ونحوهما والأخت، البنت، أن ومعلوم ٨[ ]المزمون: زعؤن 
إلىوالتوجيه بالتعليم وذللث، رعايتهما، حق يرعاهما أن الولي على 

الموفق.والله قبيلته، غير من ولو الصالح الزؤج والتماس الخير 

(.١٠٠)صفحة فى تخريجء سق )١( 

نوى.من حزء وص ( ٤٢٧)*T/حوعة ومقالات فتاوى مجمؤع )٢( 



النلكحبشروط سمالق فتاوى في فصل؛ 

واتخضيرياثمييعي بين اتتفريق حتتم 

سنالتفريق يحاول من حكم ما الشيح فضيلة ت وال م■ 
هوومن وهكذا، حضيرى، وهذا قبيلي، هذا ت بقوله الملمين 

١،؟الخلمري هو وس اشلي 
مائلهذه أهمية، كثير لها ما جزئية مالة هذه لجواب. ا٠ 

إليها،ينتس معروفة فيلة له الذي الشيلي معروفة، الناس بين 
أشبهوما هاشمي، قرشي، ، ذللث، وثبه وتميمي، ومبتعى كفحهلانى 

علىقلى، وية-الت الفيلة، إلى ية ننيلي، مي بهذا ذلك 
التيالقبيلة إلى نسبة ذللث،، وأشباه وربعي، حنفي، القاعدة، 

إليها•ينتمي 
فيإلا أعرفها ولا خاصة، نجد في الناس عرفإ قي والخفيري 

معروفةنجد في لكن الكلمة؛ هذه أعرف ما نجد غير في وأما نجد، 
عربيإليها، ينتمي معروفة قبيلة له ليس الذي هو عندهم الحميري 

أوفحهل-انى، مثلا بأنه معرويا ليس محروقة، نبيلة له ليس ولكن 
الغرب،ومن عربي، ولمانه عربي، هو لكن فرني، أو تميمي 
إذالكن معروفة، وجماعته معروفة، حمولته كانت، ولو بينهم، وعاش 

•خضيرى يسمونه! إليها يتتمى معروفة قبيلة له ليس كان 

فأعتق،مملولي عبد أصله الذي هو • العرُبإ عرف في والمولى 
للعرب،بون ينتلا الذين هم والعجم! الوالي، من له! فيقال 
بلعربية، أصول من ليس أعجمية أصول من كان إذا عجمي، يقال! 

•أعاجم هم 

(.١٧)رقم نربمل- الأولى المجموض الكسر الجاعع امئلة 



التلكحبشرود سلق فتاوى في فصل: 

إلاأحد على مهم لأحد فضل لا أنه اف: دين في والحكم 
كلهمأعجميآ، أو مولى، أو حفيريآ، أو قبليا محمي مواء بالتقوى، 

هذاعلى هدا ولا هذا، على لهذا قفل لا كلهم، سواء، حد على 
ولاأغجيى، علمح، قصد ررلأ ه النك، قال كما بالقوى، إلا 

ولاأنوي عثمح، لأحمر قصد ولا يالتقوى، إلا على عجمي 
إذااتاش زتو ٌ اله ئال، كم، التموى«لا، أتن؛لا على أنوث 
أضِهت أًلإقث  ٤١َوول نتخ نلق م ن ن٣ 
[.١٣ئ؛ث.هلالغ>ات: طئر م  ٤١آصلإ 

القائلإلمح، بناتهم يروجون أنهم قديما العرب عادة من لكن 
الخيالقبيلة من ليس من تزؤيح عن بعضهم ؤيقف يعرفونها، التي 

لميعرفها التمح، القلة من ليس كان إذا الناس، في باق وهدا يعرفها، 
حنسمن يعرفها، التي القبيلة من كان إذا إلا بنته يزوجه أن مح ي

ىحض ليروج بعضهم اّح يتوقد ،  ١٣دمذوالتي المائل 
SIش فإن ه، ام صهد ئي جرى ى وانمبمي، والمولى 

بنتافامحلمة زوجه وعتيقه، مولاه وهو حارثة بن نيد بن أسامة زمحج 
منوهو ربيعة بن عتبة بن حذيفة أبو وكذللث، قرشية، وهي قيس 

عتبة،ين الوليد أحيه بنتا حذيفة أبي مولى الما سمولاه زوج قريش، 
كثير.وبعدهم الصحابة في جاري وهدا عتيقا، مولى بكونه يبال، ولم 

المواضعبعفس في أو نجد في سواء ذللث، يحد الناس أما 
الشيءهن.ا في ودشد.دون هن.ا عن يقفون قد بها أعلم الله الأحرى 

نضرةأبي عن ه الني أصحاب من رجل مند ني منيه ني أحمد الإمام أحرجه )١( 
رجالورجاله أحمد رواْ ت الزوائي. مجمع في الهيثم نال ( ٢٣٥٣٦برقم  ٤١١)ه/ 

ءنأحرجه فقد جابر وءر بالرجل اليهقي وصرح ( ٥٦٢٢^٠٣ ٣٣٦)م الصحيحين 
(.٥١٣٧برنم )إ/ا<خآ الإبمان س ز . الني عن جابر ص نضرة أبي 



النكاحبشروهد تتعلق فتاوى في فصل: 

منبعضهم خاف وريما وأسلاف، آباء من ورثوه ما حب على 
يفضىند هذا فلأنا؟ زوجت لماذا له! قالوا إذا قبيلته بعفس إيذاء 

إلىالأنساب، وتضيع الأنساب تختلمهل وأن شيالتنا، الإخلال إلى 
بعضفي وجهها لها الزواج في بأعذار يعتذرون قد ذلك، غير 

سهل.وأمره هذا، يضر ولا الأحيان، 
حصلفاذا وخالقه، دينه في للمصاهرة يصلح من اختيار المهم 

أومولى، أو عجميا، أو عربيا، كان مواء ينبغى، الذي فهو هذا 
الناسبعض رغب ؤإذا الأصاس، هو هذا ذللئ،، غير أو خضيريا، 

ذلك•في حرجا نعلم فلا نيلته من إلا يزوج لا أن 
التلحينمدمن نوحي 

الربو،من بماني لهو اّ''ض، علكا مدمن زوجي ؤال؛ س■ 
أشهرخمسة وقبل عته، الإئلاع أجل من عدة مشكلأيت، ينتا ووقعتا 

عادوممه التلحين، إلى يعود بألا وحلف ف ركعتين زوجي صلى 
منهوطلسث، بيننا، الشكلامت، وءاددت٠ حالفه، من أمبؤع بعد للتدخين 
غيرلكنني للأبد، وتركه إليه العودة بعدم وعدني ولكنه الطلاق، 

وبماذاحالفه؟ كفارة وما المديد؟ رأيكم فما نماما، منه وانقة 
.٢١خيرأراف حزاكم تنصحوئي؟ 

كثيرة،ومضاره المحرمة، الخبائث، من الدخان لجواب! ا٠ 
المائدة!محورة فى الكريم كتابه في سبحانه اف قال وقد 

الأءرافمحورة في وىل ٤[ آذوتهلأس: َم بل ش لإ يل 
الْلشت،ثهنل ءؤوتح،ل واللام! الملأة عليه محمد الئبي وصف في 

ممعنومقالات فتاوى مجموع 



اثنكاحبسروط تسق متاوى مي فصل: 

[.١٠٧لالأ.ماف; أللجهذه عثهئ ومحزم 
تركهزوجك على فالواجب الخبائث، من الدخان أن ولاثالث، 

غضبأسباب من وحيرا هؤ، ولرمحوله سبحانه لله طاعة منه والحذر 
معلث،.العشرة حن وعلى وصحته، دينه، سلامة على وحفاظا الله، 

سبحانهالله إلى التوبة ْع يمين' كفارة حلفه عن عليه والواجب 
عتقأو كوتهم أو اكين معثرة إطعام هى والكفارة إليه، عوده من 

كليعطي، أو ينديهم، أو يعشيهم، أن ذللث، في ليكفى مؤمنة، رقبة 
لمؤإذا تقريبا، ونمق، كيلو وهو البلد، فوت من صاع ضف واحد 

أيام.ثلاثة فصيام يتخ 
طنبةوسيرته يملى كان إذا بالهللاق مهنالبته بعدم ونوصيلث، 

طيبحمن مانع فلا المعصية على استمر إن أما التدخين، وترك 
النموح.للتوبة والتوفيق الهداية له اف أل، ونالطلاق، 

اثحراميشربا كان إذا اثنؤج *ع اتبقاء حتكم 

حكمما وتقول،; أل، تالخبر من )س'م-ن( الأخت، ؤال،; ّ■ 
إذاثل يشرب أنه العلم ْع الخمر يثرب ان إنمن الفتاة تتزوج أن 

هذامن يخلصه من يريد الشخص وهذا والخرز، يالأكتئاب أصسب، 
فماذللثؤ، على اعيه نمن هى شريكته تكون أن في ؤيهلمع المنكر 

؟الخألة هذه في ّم.احتكم رأتم، 
أل،نونقعى، عسبح أنه لأسلث، الخمر يشرب الذي؛ لجواب; ا٠ 

منالزواج من يمتع لا ولكن والهداية؛ بالتوبة عاليه يمن أن اممه 
منيخرجه لا الخمر سرب لأن ملمة؛ يتزؤج أن باس لا الملمة، 

(.1Y؛؛-،A/Y)•الدرب صر نور فتاوى 



ا1نكاحبشروط سلق فتاوى في فصل؛ 

إلىالعدالة دائرة من ؤيخرحه كبيرة معصية هو ؤإيما الإسلام دائرة 
بالبينةأو بالإقرار عليه يبت إذا الحد عليه ؤيوجب المسق، دائرة 

كاما.يكون لا والجماجة المنة أهل عند وممه المرعية، 
الحمنرالعى I لام والالصلاة عليه الله رسول عن ته يبوقد 

إنته،والنحمولأ وحاملها ومنتصنها، وءاصنها وناتها، وثاربها 
عفلمموشرم عفلمم منكر فالخمر ، يمنهاءر وآكل ومشتريها وبائنها 
فحلهإذا يستحله لم إذا كافنا صاحبه يكون لا لكنه وخيمة؛ وعواهثه 

ذلكفى اهل نولكنه محصية أنها ؤيعتقد معمية، أنها يعلم وهو 
والتعب،الاكتئاب حال يشرب كونه من ذكرمت، ما منها كثيرة، لأسباب 

أحرى.أساب ومنها 
يجب،بل الخمر شرب له يبرر لا وغيره المك، فهدا حال وبكل 

ذللثؤ،سوى المباحة الأشياء يتعامحلى وأن الخمر شرب يحدر أن عليه 
امرأةعلى نزوحه من يمغ لا ولكنه غوو حرم عما غنية افه أباح وفيما 

وعى، ، iUJ؛،بأس فلا بأسبابها الله هداه ولرلما تقبله أن ولها لمة م
المكين.لهدا كبيرة ومصالحة كثيرا حيرا ذللث، في يجعل أن افه 

كمابمسلمة، الزواج من تمع لا العصية أن ! هذامن المقصود 
غيرأو الخمر كشرب معصية فيها ملمة يتزوج أن اللم تمع لا أنها 

المستعان.وافه الإسلام، س فاعلمها تخرج لا التي الذنوب س ذللث، 

حوبن،عن ( ٣٦٧٤)للخمر يعمر العتب، باب الأشرية كتاب في داود أبو أحرجه 
)A/الكرى السنن »ي اليهقي عند اللفظ فهدم نمقا" رادآكز نوله؛ دون ها عمر ابن 

(.١٧١١١برئم ، ١٢٨٧



النكاحبشروط تتعلق فتاوى في فصل: 

اثربؤيةاثبنوك ض يصل عن تنؤيج عدم الأولى 

عاما،( ٢٧)العمر من البالغة ابنتي لخطبة ثاب تقدم وال؛ حما 
أحدفي يعمل الشاب أن إلا النواحي، جمثع من توافهم، بمننا وحصل 

آحر،عملا وحد لو قال؛ البنلث، ترك منه ؤللبنا وعندما الربؤية، البنوك 
فيالحالي راب من قريبا يكون أن بشرط مانع، لديه ليس فإنه 

ثمفي عماله أن كما عليهما، يصرف، أسرتين لديه أن كما البنلث،، 
الشخْسرا،؟هدا تزؤيج في إثم علي هل أفتوني النك، في )الصرف( 

ألافاسيجة ذكر، ما الخاطط حال كان إذا لجواب: ا٠ 
يرصه.لما الجمع افه وفق المذكور. العمل ش دام ما يزوج 

الصلاة□رلتؤ من النواج على أبوها أحبرها من حكم 

أناالشيح محسماحة تقول )ز.ه.م( الأردن من الأخت، ؤال: س■ 
تقاوم^٠١ التأجيل وطلبتؤ دين، صامحج، رجل لخلبتي تقدم طالبة 

وصمموالدها فرفض دين هاحس! 1حر تقدم ثم النهائية، الامتحانامت، 
النهتخارئته وام فأجبرمحته للصلاة، تارك لها ئربّب، من زواجها علك، 

ئست،لكنه الرجل هدا وتزوجت لوالدها، طاعة الله إلى أمرها وفوصت، 
أصرتلأنها _، فانفصيتج لتوجيهها، يستجج، ولم يصلي، لا أنه 

الدجل لخطبتها تقدم كالما والأن يصلي، أن فرفض يملى أن عليه 
حسثإديتلثج، فى صت، ؛أنلث، الإخوة: أحد لها فقال نصيمتخ، يحصل 

وحلمهديثه ئرصول مس أيامحم ؛رإدا س! الرسول لقول نجس، تلم 
^^١١٥تقور: كست«رى وساد الأرض في فتنه ثكس معلوا إلا قروجوه 

مراتالدين صاحب رفضت، لأنتي الزواج؛ في توفيقي عدم هو هنا 

صفحت)•٣(.فى تخريجه سق )٢( (. ٤٨!٦١منوعت)وعقالأت فتاوى مجْوع 



النلكحبشروط تتطق فتاوى في فمل؛ 

حقآأنا هل الشخ؟ سماحة أفعل ماذا مصيري؟ هو هذا هل متالية، 
وذوؤيملي دين ماحب إلا أمل ألا اممه هماهدت أني رغم مفتونة 

؟الإحاية الشيخ سماحة من أرجو الضغوط، كانتر مجهما حلق 
فالاستجابة المؤمنة على الواجب أن شك لا لجواب! ا• 

اللذانالسابقان الخامحلبان أمجا وغيره، بالزواج يتعلق فيما وللرسول 
هوكان أحدهما من الزواج أن شك فلا وأمانتهما دينهما يرصى 

حثلت،ارإدا السائلة! ذكرته الذي للحديث، ينبغى، الذي هو المناب 
الثزؤيجعدم كان ^١ لكن مروجوْ'ا وحلمه دينه رصوو نس إلسكم 

الإثمفهذا عليهما تزؤيجها من وامتنع أبى وأنه والدها، أجل من 
التيهي كانت، إن أما هي، تقمر لم لأنها عليها؛ لا والدها على 

اللهنابإ تاب ومن والإنابة، الله إلى والرجؤع التوبة، فعليها رفضت، 
يعله 

منها،وغلعل أبيها، من غلهل فهو يصلي لا بالذي تزوجها وأما 
ارسسهت! الّكا يقول العامية، اممه نال كافر يملي لا الذي لأن 

؛رالمهده! ؤيفول ، الصلأة«ل ق ثن والشنك والكمر وثنى الثجل 
كفرأنه والئواب ئن«ر" ممد سن؛>'كها الفلاة وج4لم محنا ١^^، 
أكبر.كفر أنه العلماء قولي من الراجح هو هذا أكر، 

عدمفالواجب، ؤإلأ ممه، فالحمد منه نخالصت، قد كانت، فإذا 
المحكمةتخلصها حتى المحكمة إلى أمرها ترغ وأن إليه، رجوعها 

للصلاة،تارك وهو إليه العودة لها يجوز لا لأنه منه؛ بخلعها منه 

(.١٥١-١٤٩/٢انمرب)•ض نور ناوي )١( 
٣(-٠ ر صفحة في تخريجه سق )٢( 
)٧٧(.صفذ ر تخريجه يق )٤( )٨٧(. صفحة ر تخريجه سيق )٣( 



ايتلكحبشروط سلق فتاوى في فصل؛ 

الذيهدا من يخلصها وأن الصالح، الزوج لها هل يأن اغ أل وت
يهللق.لم كان إن الصلاة يترك 

يردونالذين للاياء نوحيه هناك هل الشيخ سماحة ؤال؛ س■ 
الصالءينُإا،؟الأزواج 

الرجللموليته يختار أن الولي على الواجب نعم، لجواب• ا٠ 
يجببل غيرها، أو قرابة لأجل الصالح الرجل يرد وألا الصالح، 

هوهذا ؛مرسم،، ليس كان ؤإن وحلقه دينه يرضى من يختار أن 
أنأيصا المرأة على والواجب ، وغيرْ أب من الولي على الواجب 

وألاالملمس،، وحلقه بدينه العروق، ال3؛لم_ا الخامحلم، قبول في تجتهد 
قريا.كان ؤإن حلقه ولا دينه يرضى لا من على الزواج تمل 

تصليلا بامرأة يصلي لا من نواج حكم 

الوكانت، امرأة نزؤج فيمن الإسلام حكم أؤيد -ؤالت سا 
موصؤعأتممنا وعندما زواجي، قبل أصلي لا كست، أيضا وأنا تصلى، 
أحيانا،وزوجتى أنا جماعة نصلي وكنا المعرفة، حق افه عرفنا الزواج 

أدعووأنا زوجتي توفيت أن اف ئدر ثاء ولكن الإبمان، ئمة في وكنا 
صلاتيوجميع فرض أي عن ل أكلا أنني وحيث ؛الجنة، لها 

هازهفي الإسلام حكم فما أطفال، تخJة منها وأن1حبت، جماعة، 
سوارأى؟علك، الرد أرجو س، الإسلام حكم وْا الزوجة؟ 

أنمتؤفتسؤت، بالتوبة، عليكما من الذي فه الحمد لجواب! ا٠ 
طه،الحماو ، توفيمت، حتى جميعا تصليان وكنتما كذللثج، هى وتابمت، 

(.١٥١)•أ/انمرب على نور فتاوى )١( 
،٣٢٣ ٠٣٢ ٨ ٠ ز س ض نور زري )٢( 



السكاحبشروط سلق فتاوى هي فصل: 

آفإق ؤوتودو1 ه• اف نال كما نبلها، ما بها اف يمحو النوبة 
الفلاحفجعل [ ٣١]الثور: .ه ملمث ئآؤ ألميهنؤث آئه جيما 
ءاموأأقمك> ءؤكأأ؛ا ت قال أفلح، تاب، فمن التوبة؛ عن ناتجا 

عتلإممر أن ر3نم عش شؤحا مبه أش ،١ئ تورأ 
بابحاسمن فالتوبة لأية. ا ٨[ ]التخرم: آلآدهنره ثها ين ، ^٢٤جكت 
الجنة.دخول أمحياب، ومن الدنوبح، محو 

يثتأز4ولأ ءاحر إلنها أش ح بدشى لا ت ه ال وق
وآئاما يلذ ده بمعو ومن ينبجى وإلا يادص إلا أثن حرم آني( آثنمح( 

وءامكآياب، س إلا مهنا، مهء وتين آلإبممؤ ينم آلمد-ا'—ا ك يصنعن، 
غ_فورلأف وكلِ حننت سئاتهلم أف ثدل ذوه\ى تلحا عثث»لأ ؤعيذ 

[.U>-'VA]المjان: قبمثاوه 
محاالصالح والعمل الأيهاj( على واستقام صادقة، توبة تابإ فمن 

أنك١"؛^،؟ يا اش فاحمل. ، غبؤُ منه قفلا حسنات وأبدلها ميئاته اممه 
والرحمةبالمغفرة لها الدعاء فى واجتهد ض، والحمل، تابمتإ وهى تبنا 

الكنتما ؤإياها أنت، لأنكما صحيح؛ ونواحكما حير، على وأنت، 
عهلعلى أسلموا الدين الكفار نكاح مثل صحيح، فنكاحكما تصليا)!،، 

.عهلْ في، الناس لم أمهدا، عش نكاحهم النبي، وأقر ه، الض 
قانت،نكاحهم، يغير ولم كفرهم، حال في كال، ما على نكاحهم وأقر 
واحدة،حال على لأنكما صحيح؛ فنكاحكما تصليالن،، لا كنتما وهي، 

أسلموا.ثم الكفر فى كانوا الالين أنكحة كسائر فه والحمن. 
طه،والحمن. تبتما قد ولكن كفر، أنه لئ، ن لا الصلاة وترك 

قورأصح فى الصلاة، بترك كدللث، وأنت، الوقت،، ذاك كافرة وهي، 
أكبر.كفر تركها \0 الذين العلماء 



ا1نكاحبشروط سءالق فتاوى في فصل: 

وأنكفر، دون كفر تركها إن العالم: أهل من آخرون وقال 
حقوأنها بها، مؤمنا تاركها كان إذا الإسلام من يخرج لا تركها 
أهلمن جمع فعند والتهاون، الكل حمله ولكن واجمة، وأنها 

كفرأكافرأ يكون ولكنه أكبر، كفرأ بذلك كافرأ كون لا أنه العلم: 
^١٠زالكفر الشزك نين ١^ »:نن ه: المي لقول أسر؛ 

سنناالذي ررالنهل ه: ولقوله صحيحه؛ في لم م،رواْ الصلاهءر 
'5هم«أآ/ممد ركها ممن الصلأ0 وينهم 

حلقة،غير في بينا كما أكبر، كفر أنه والأرجح: الصواب لكن 
سواء،فأنتما تحلي لا وهي تملي لا وأنت، تزوجتها ولكنلث، 

دامت،ما اممه شاء إن صحيحة والتوبة ل؛وة، والحمد صحيح فنكاحكما 
اللهفنسأل سبق، ما عنكما يمحو والله الله، إلى تبتما وقد صادقة، 

ألتوأن تستقيم أن أحي يا وعليك والرحمة، المغفرة ولها للثج 
الله.ثاء إن ذللثح على تمومحت، حز الحق على الثيامنف ربلثح 

معالجماعة، في الصلاة أداء في تجتهد أن أيضا وعليلث، 
كاملة،توليها حتى فيها، والاجهاد عليها والإقبال بالخمع العناية 

الحق.على والثبامحت، والهداية التوفيق ؤإياك اممه رزقنا 

تصليلا امرأة من اثقواج حكم 

،؟تصلي لا امرأة من الرواج حكم ما يقول: مائل وال: ما 
تصلي؛لا امرأة من يتزوج أن للمسلم يجوز لا • لجواب، ا٠ 

)٨٧(.صفحة قى تخريجه سق ( ١ ) 
•)٧٧( صفحة قي تخريجه مبق )٢( 
الدربعلى نور محاوى )٣( 



ائنلكحبشروط تتعلق فتاوى في فصل: 

أصغر،كفر آخرين وعند الصحيح، على أكبر كفر الصلاة ترك لأن 
الصحيحعلى كافرة لأنها نملي؛ لا امرأة يتزوج أن له يجوز فلا 

يلتمسعنهأ، غنية لمات الماض بحمد النساء وفى نملي، حتى 
ؤلحنسهالمالها لإرع المنأْ ااسكح ت ه البتح، يقول الطية، المرأة 

/بماف«ر ترت الدين دان مائكن دينها، لزجنالها لز
وحنوالصلاة، بالستر المعروفة الدين ذات يلتس فالمؤمن 

،دينهافي بالتاهل ءرفتا من أما له، ثريكة يختارها حتى معة، ال
ولايتزوجها، أن له يتغي ولا فيها، يرغب لا فهده الصلاة، بترك أو 

يصلي،لا مثلها لكن إذا إلا تصلي، لا لكنت إذا لها نكاحه يصح 
معالوثني نكاح يصح كما حينئذ، لكفران وهما نكاحهما، صح 

كفار،كلهم النصرانية، ْع والنصراني اليهودية، هع واليهودي الوثنية، 
الالذي هكذا الأخرى، شروطه تمتا إذا بينهم، فيما صحح نكاحهم 

الأخرى.الشروط تمتا إذا صحيح، نكاحهما تصلي لا من ْع يصلي 
أنله فليس والصلاة، بالاسقامة عليه اض من الذي لم المأما 

والعافية.الثلأمة اف ال نتصلي، لا امرأة ينك^ 

يصليلا نؤج هع المرآة بقاء حتكم 

تنفصلأن لمة المالمرأة على فهل بملي لا زوجي ت زال ما 
ش'"؟مب ص

كفرردة، الصلاة ترك لأن تفصل؛ أن عليها نحم، لجواب: ا• 
دبصالرجل لص ٠٠ه قوله تقدم وقد العلماء، مولي أصح في أكبر 

(،٥٦)صفحة في تخريجه سبق )١( 
الدربعلى نور فتاوى )٢( 



السلاحبشروط تتعلق فتاوى في فصل: 

وسنهمسننا الذي هتر'النهن وقوله ، الصلأة*ار والكمر الئنك 
الإنلأمالأم »نأس وقونه ثهن«رأ، يقد قنن الشلأة، 
افهأل نعنده، بقي الذي ما الصلاة صيع إذا ، الصّلاهءر وعنودْ 

عماله،إلى يكتب  ٥٠٠٤)عمر وكان صاع، صيعها من الئلأمة، 
ومندينه، حفثل حفثلها محنن الصلأ0، عندي أئرثم أهم "إو ؤيقول: 
آصحءارأ/سواها لما يهو صثنها 

جاءوقد ا الصلأ0اال ننذ1 لمن الإسلام في حظ ءلا )جهته: ؤيقول 
رفبمن الإنلأم في خفل »لا _.: J1مرفوف!لى المعنى هذا 

السلامة.اف نال له دين فلا الصلاة صح من أن ت فالحاصل الصلاة؛' 
بإعفاءيقتنع ثم بمن المرأة نواج حكم 

بإحدىوحاصن مصر من أرمل وال الهذا I وال سا 
لمانعلى الجزاء، حير اف وحزاكم مبكرا عرصه الرجاء الأحواُتح، 

عقيدةوأعتقد الحمن.، وفه موحدة مؤمنة فتاة أنا ت تقول خت ألا 
ليتقدم وكلما الدم، وصغهل الكر بمرض مريص أب ولي الملقح، 

تقدموالان الزواج، في عقبة محنكون عائلته عن أل يبدينه؛ ملتزم أخ 
ونامشتهملتحي، غير ولكن فقعد، بالصلاة ملتزم أي: عادي، أخ لي 
يهللقها،أن يريد ولا بها، مقتغ غير إنه ت فقال اللحية موصؤع في 

)٨٧(,صفحت قى تخريجه مسق ( ١ ) 
)٧٧(.صمحة في تخريجه سبق )٢( 
)٨٧(.صفحة فى تخريجه سبق )٣( 
)٦(.برقم الصلاة، ونوت باب الصلاة، كتاب في الموطأ في مالك الإمام أحرجه )٤( 

منالدم غلبه فيمن الممل باب الطهارة، كتاب "في الموطأ ءي ءالااثا الإمام أحرجه ، ٥١

برقمالصلاة، ترك من تكفير في حاء ما باب الكبرى، المنن ض' البيهقي أحرجه )٦( 
(٦٤٩٩.)



النلكحبشروط ننطق فتاوى في فصل: 

أؤيدولا المعصية، هذه على أساعده أن أؤيد لا فانا أقمل؟ فماذا 
عقدميعاد تحدد وئد عليه، وموافق مريص لأنه أبى؛ أغضب أن أيما 

ح؛تاراا؟اف وجراكم أمرى، فى أفتوني أيام، عشرة بعد القران 
انإنحطبها المرأة أن مضمونه! وال الهدا لجواب؛ ا٠ 
وأنهالحيته، إعفاء عدم جهة من دينه في نقص عنده ولكن يملي، 
وردما يجهل وكأنه بذلكؤ، مقتنع غير أنه فيكر ذللثج، في نصحته 

الفتاة!لهدم ونصيحتي مقتنع، غير إنه ! قال(فلهيا الثّرع، من فيها 
فهوالرمول قاله بما يقتنع لا إنسانا فإن هدا، مثل تتزوج ألا 

ْعها نفتورمحل أن لها ينبغي فلا صعيف، أنه إيمانه وؤناهر حطير، 
وقدبالصلاة، مقتنع غير ؤيقول! الصلاة، يترك قد هدا فإن هدا، 
وهكذا.بالصيام، مقتع غير ؤيقول! الصيام يترك 

اللهر ياف اتقت، ومتى خطير، رحل هذا مثل أن فالحاصل 
ئقثذ ؤيئبمه و محثبما لد' بجعل، آثه ؤ ءؤوس ت بقول واف أمرها، 

منلنحو عئعل آفه يتق ر؛ؤوبن سبحانه. ؤيقول ، أ-مآ[ ه محتسب لا 
فثسا يرق ااس ! عنهالحديث، وفي، ٤[، ج^هلالتللأقإ يسمإ أزهء 

منثا(لآ،.حتت! ^ ١١غوصه 

أمراللحية وأمر يعلم، جاهلا كان إذا الرجل هذا أن فالمقصود! 
الصلاةعليه الله رسول عن الصحيحة الأحاديث، فيه ُبتا وقد ه، معروف

(.١٩)رقم شرط الثانة اJج٠وءن اعٍر الجا،ع أثلة )١( 
للهشبا •SX ترك »ءا ت بالمقل صر ابن عن ( ١٩٦)أ/الأولياء حالية في نمم أبو أحرجه )٢( 

أبيعن أحرجه كما ودنياه*. دينه في له حير مر  ١٠منه الله يوصه إلا له إلا يتركه لا 
إلاه لله شيما تدع إن »إناك بلففل: احمد الإمام محي وأصله )ا/"اهآ( كعي، بن 

أحمن.الإمام إستاد وصحح ( ٣٦٣)ه/المسند منه،ا لك حير هو ما به الله أبدلك 
(.١٨١٢٨)برقم •٢( ٦/١١)الزواتد مجمع في الهيثم 



ائنكاحبشروط سارق فتاوى في فصل: 

لمومالبخاري رواه الذي الصحيح الحديث في ,ه يقول لام، وال
حالموااللحى، وأعئوا الشوارب ا)دصوا ت المحيحض في 

حالئوااشش، وآزحوا الشوارب راجزوا ه ؤيفول ، الننرمح"ل 
الشواربرريصوا لام; والالصلاة عليه أيضا ؤيقول اومجوساا 

المشرمح'رلملحاكوا اللض، ومروا 
ولاثرح إلى تحتاج لا واضحة الرسول. من لألفافل ا فهدم 

الماسأعلم من وهو حزم ض محمد أبو ؤيقول تفصيل، إلى 
الماربقص أن على العالماء اتفق ١١يقول; والخلاف، بالإجماع 

مقترضي١٠.أمر اللحية ؤإعفاء 
أمرهاؤإن هدا، تتزوج ألا الفتاة لهده نصيحتي أن فالمقصود; 

الحسن،والأسلوب العليب بالكلام لأبيها تعتذر لكن بذلك، أبوها 
منه،ديني على وأخشى بدينه، اهل متالرجل هدا ا أبتاه يا وتقول; 
بالكلامأباها فتقغ له، قرينة وكوني معي وجوده يضرني أن وأخشى 
العفليم;كتابه في وعلا حل يقول وافه الحسن، والأسلوب العليب، 

ااإننايقول: والنبي. ٢[، ء4تاسق: ي ك بجثل أفن بج( 
وهذاالمحالق«ل؛، نتجن في لمخلوق ثلاقه لا \دةو/ب في الثنائ 

عليهاحرج ملأ منه الزواج من امتنعت فإذا منه، عليها يخشى رجل 
أبوها.سخ3ل ؤإن 

نقبثمباب اللباس، كتاب في البخاري أحرجه ه عمر ابن حديث من عليه متفق  ٢١١
"خالمرابالفظ: )مأا<ح0( برقم اللمة أعفا، باب رض ( ٥٨٩٢)برقم الأظانر، 

بابالطهارة، كتاب ني ى لم ومالقوارب*، وأحئوا اJالحى، ومروا ايمثر؛ص، 
اشتى"•و'اذما الئوادب، آخئوا النئركين ءاخالئوا ( ٢٥٩)برثمم الفطرة خْاو 

(.٢٦)"برتم الفطرة حمال، باب الهلهارة، كتاب في هم مريرة أبي عن ملم أحرجه )٢( 
(.٢٢٩A)ه هريرة أبي محي محل بن أحمد الإمام محي )٣( 
(.صفحة)٩٧فى تخريجه سق )٤( 



اتنكاحبشروط سلق فتاوى في فصل: 

رضاهابدون البنت تنؤيج حكم 

منأبوها زوجها صغيرة بنت فيقول! بال وآحر ؤال؛ س■ 
حينئذالبنت وأصبحت بينهما، النكاح عقد قبل أبوها ومات رجل، 
أحوهانفذ تقريبا ذلك، بعد سنوات يلامث، وبعد صغرها، من يتيمة 

عرسلما هذا ألبته، اليشت، رفضن ْع بينهما الزواج عقد عملية الأكبر 
مكانإلى هاربة فرت العرس من الأول الليل في بينهما أحوها 

ماتتئد تكون أن خافوا حتى عنها يبحثون الناس وأصبح مجهول، 
منهربا مختفية وهي وجدوها تقريبا أسبؤع وبعل صماعها، من أو 

سنوات،عدة ؛ذلك، ومرت بينهما، اتصال لا اليوم ذلك من الزوج، 
عنبعيد بكلام عليهم فتردد زوجها إلى رجوعها عن البنت وكلمت 
أقاربهم،من لأنه البنت، أهل يحبه الرجل، بأن علما إليه، رجوعها 

وبعدالأول، زوجها إلى البنمث، رجؤع من وا وأيالناس مله هكذا 
وبعدماولد، بينهما وولد نفها وأعملته آخر رجل، حطبها سنوات مرور 

وهلالولد هذا صحة عن والشكوك الكلام الناس بين صار الولد ولد 
بأنهاعلما يعتبر، الأول الزواج هدا آحرْ*هل إلى حرام، أو حلال هو 

أحبتهالذي ٠ ١^^٠وبين بينها حمل، اليتم، الولد وهل، ؤيتبمة، كارهة 
المسألةأا،؟هذْ فى  ٤٠٣٧١حكم وما ولماذا؟ حرام، أو حلال 

لأنيجوز، ما بالإكرام كان إذا الأول الزواج لجواب: ا٠ 
الأب،حتى بالإذن، إلا المات يزوجوا أن الأوبء نهى ه المي 
محي\يؤو تكح زلا نمأنز، محي تكح ررلأ ه: فول 

٠١مكونهاااإدنها محاد: تمتحى، أنها اممه رسول يا محالوا تسادناا 

(.٤٧)القرى رنم الأولى اJج٠وض الكر الجامع أسئلت )١( 
(.٦٧)صفحة فى تخريجه مبق )٢( 



النلكحبشروط سالق فتاوى فى فصل؛ 

صناتي(\ا/ؤإذنها أنوي بمتأذنها »اوكن قال: 
بالإكراه،أبوها يزوجها البكر أن إلى العلم أهل يعص ذهب 

والصوابمرجوح، قول ضعيف، قول لكنه بمصالحها، أعلم وهو 
ليسأنه بالدليل: الراجح وهو العالم أهل من المحققون عليه الذي 
الزوجلها ويكس ترصي، حتى يصر بل بالإكرام أن.زوجها للأب 

الجبرش لما ذلك، على يجبرها أن له وليس به، ترصي الذي المالح 
الوخيمة.والعواقب القبيحة النتائج من 

تتقدمأن عاليها فالواجس، فعلت، ما فعل!، التي المرأة هذْ أما 
فيالمحكمة تتومحهل حتى قصتها، وتشرح أمرها، وتبين للمحكمة 
الموصؤع.
بعدأو الأول من الطلاق بعد كان فإن الأخير، زواجها وأما 

أمازواجها، صح العدة وبعد الأول وبين بينها الحاكم من التفريق 
يتبعهاإذ شرعتا ولدا ليي والولد باطل فهذا وزنا مفاح وطء كان إن 

ولد.له ليس زان عاهر الواطئ لأن الواطئ؛ يتع ولا هي 
بعدأو الأول الزوج طلقها ما يعد شرعي نكاح هذا كان إن أما 

كانإذا الثاني الزواج فهذا الأول، الزوج من الحاكم فسخها ما 
وهذالأييه، الولد ؤيب نافدا يكون الشرعية، بشروطه أو بالشميع 

فيالمحكمة إلى الأمر بهذا تتقدم أن المرأة على فيجب، تفصيل محل 
يجبح.فيما المحكمة تنظر حز ولدها 

)٧٦(.صفحة ر تخريجه سيق 



ارستاحبشروط سلق فتاوى في فمل: 

محت

بإذنهنإلا اصإء تقؤيج عن انتهي 

 Iالعمرمن البالغة شقيقتي نكاح عقد والدي إن ؤال؛ س
بكلنمها قتل تحاول وأنها ترغيه، لا رحل على  ١٦٧إحيامنة عشرة 
؟منه إلى مب الموت وتقول ؤلريقة 

أصحفي يصح ولا يجوز لا منكر الزواج هذا مثل ■ لجواب ا٠ 
وأخربإذنهن إلا الماء تزليج عن نهى ه المى لأن العلماء؛ أقوال 

زوجها،أباها أن حاؤية أحبرته ولما سكوتها، إذنها البكر أن 
الترك.أو معه البقاء ين ه ال؛يا ج؛رها كارهة وهي 

دونالأبكار تزؤيج من وغيرهم المادية بعض اعتاده وما 
يفربل بخير، يأتي لا والغصب، سيئة عادة فهي مشاورتهن، 

النكاح،هدا فسح في الخير أهل توسطوا أن أرى والأي الجمع، 
علىالموصؤع فاعرضوا ؤإلأ المهللوب اطة الوّأحدت فإن 

الجمع.الله وفق المشكل، تحل الله شاء إن وهي الحكمة 

تستأذنحتى اتبكر تنتكح ولا تستاهر، حتى الأيم تنكح لا 

بلوغهاوبعد ، بالوغها قبل زوجت، امرأة في قولكم ما ت وال س■ 
طلاقبدون نترؤج أن لها يجوز هل الرواج، هذا قبول رفضته 
إنالمسألة هدْ في اكلمل هو وما العللاق، من بد لا أم الزوج، 

،؟ل معلوما كان 
المعفعليها بإذنها زوجت، ئد المرأة ت، كانإذا لجواب! ا٠ 

سوىتتزوج أن لها وليس النكاح، مقتضى وتنفيل للزوج، والعناعة 

عتتوعةومقالات ختاوى مجمؤع )١( 
•ا1-مآاأ(.)•Y/ سرعة رّقالأت ضاري برع )٢( 



اثنكاحبشروط ننطق فتاوى في فصل: 

لقول؛ أبوها لها والمزوج بلوغيا قبل عليها العقد له تم الذي زوجها 
حتى^ ١١سكح ولا نمأنز، حتى الأم تنكح لا ١١ه: النبي 

متفقتzكت(^١،  ٧١١ماد: إذتفا؟ 3لإت اش ;i : مالواكأذن« 
ابنعن لم مصحح وفي دونها، ومن البالغة يعم وهو صحته، على 

والبكريييها، بن بمنها آحى "الأبم ت قال، ه النك، أف ها هماص 
بامناداش والنداود أبو حزحه وقد ،، ر ا( ناكوثها ؤإدثها ستأمز، 

وصئئهانمامر والسيمث أنر، الهنم* نع للولي ليس ١١بلففل: جيد 
ولوأذنت، إذا البالغة غير نكاح صحة في صريح وهذا  ١١إقرارها

٠لكويت، يا 

مامحيفالنكاح أبيها غير لها والمنوح تستأذن لم كانت، إذا أما 
لها،تْلاليقه بعد إلا تتزؤج أن لها ليس لكن العلماء، قولي أصح قمح، 
من، حلافمن حروحا الشرعي؛ الحاكم بواسطة منه نكاحها فخ أو 

بها،لتعلمه وحسنا البلؤخ بحد الخيار ولها صحيح، النكاح إن مال 
وطئها.قد كان إن بحيفة تسترئ حتى غيره نكاح أيضا لها وليس 

فيهاالمسالة فهذه أبوها هو إذنها بدون لها المزوج كاف إذا أما 
كانت،إذا النكاح هذا يصحح منهم فكثير العلماء، بين أيثا ، حلاف

يدلفهذا : قالواس>تأمراار رروالسيمه ه: قوله لمفهوم يكزا؛ البنت، 
بدونبتزؤيجها أبوها تمل يبل مر، تأ نلا اليتيمة غير أن على 

صفحآ)٧٦(.ني تخريجي مق )١( 
برقمبالنطق، النكاح في الثسسا استثذان باب النكاح، كتاب في لم مأحرجه )٢( 

(١٤٢١.)

الكبرى،محي والنسائي (، ٢١ ٠٠)برقم الثيب، خي باب الكاح، كتاب في داود أبو )ّآ( 
XoTUi)برتم 

١(. ٠٨)صفحة فى تخريجه مبق )٤( 



ا1ن؛كاحبشروط تتعلق فتاوى في فصل: 

ابنتهإجار له ليس الأب أن إلى العلم أهل من جمع وذهب إذنها، 
كماسنين، تسع بلغت قد كانت إذا إذنها بدون تزؤيجها ولا البكر، 

السابقللحديث ؛ إذنها يغير ترؤيجها ولا الثيب، إحبار له ليس أنه 
خض٣ تكخ ظ نمأم خض ١^٢ تكح »لأ قوله وهو 

الذيالحديث من أصح وهو وغيرها، اليتيمة يعم وهو نسثأدناا 
وحديثمنطوق وهو اليتيمة، غير استئذان عدم على به احتجوا 

الصلاةعليه ولأنه المفهوم؛ على مقدم والمنهلوق مفهوم، اليتيمة 
أبوها١٠ينتأذما والمكن ر؛ I بقوله ه عنه ثابتة رواية في صرح والسلام 

الموافقهو ذلك ولأن الموصؤع؛ في بهة ن يبقي لا اللففل وهذا 
القواءدلالموافق وهو الأحاديث،، من الثاب في ورد ما لمائر 

القولوهذا بشأنها، التساهل وعدم للفروج، الاحتياط في الشرعية 
أدلته.لوصوح ؛ الصواب، هو 

البكروالد له عقد الذي الزوج على يجس، القول هذا وعلى 
العلماءخلاف من خروجا واحدة؛ طلقة يطلقها أن إذنها بدون عليها 

باتنةتكون الطلقة وهذه المذكور، الخلاف بم، بها لتعلقه وحما 
بهاله المحقود تحلق ئهلع منها المقصود لأن رححة؛ فيها ليس 

بينونةلها مبينة طلقة باعتبارها إلا  iiذلاليتم ولا وبينها، بينه والتفريق 
عوض.على كالهللاق صغرى 

ويريحبينهما يحكم مرعي قاض بواسهلة ذللئ، يكون أن ؤيجت، 
حكملأن الشرعية؛ الأدلة مقتضى على صاحبه من منهما واحد كل 

الزاع.ؤيحسم الخلافية المساتل في الخلاف يرفع القاصي 
إجماعالمنذر ابن حكى فقال. التسع دون البنت، كانت، إذا أما 

)٧٦(.صفحة ش تخريجه سق 



النكاحبشروط تتملق فتاوى فى فصل: 

ئتالرسول لأن ؛ إذنها بغير ء بالكف تزؤيجها لأبيها أن على العلماء 
التسع.دون وكانت وعلمها إذنها بدون جبما عاسة تروج 

دينهفي للفقه لمين المائر ومؤإياكم يوفقنا أن الله أل ون
عليكم.واللام مؤول، حير إنه عليه والبات 

ترشهلا الذي النؤج على البنت يجؤزإرغام لا 

الرجل من الزواج على ابنته يرغم من حكم ما زال؛ م■ 
ترصاْرا،؟

رروايبمثقال: M المس لأن ذلك؛ يجوز لا لجواب: ا٠ 
الشخص عر يرغمها أن له فليس صماثها١٠^٢، نإديها أبوها نستاذيها 

لها،حيرا يرام بما عليها ؤيثير لها ينصح ؤإنما تقيا، كان ولو ترصاْ 
الخامحلبكان إذا والمعروف الخير في والدها تعليع أن لها ويشرع 

عليها،وحنوه عهلفه تقدر وأن تهليعه، أن لها فين صالحا، رحلا 
هداترصي لا كانت، إذا طاعته يلزمها لا لكن إليها، انه ؤإح

التوفيق.ولي والله المذكور، للحدينا الخامحلبط 

منالزواج على ابنته يرغم أن للأب يجوز هل ؤال: سا 
^^-٥^٣،؟لا شخص 
الزواجعلى موليته يرغم أن الأب غير ولا للأب ليس لجواب: ا• 

الائمسكح ١)لا ه: الرسول لقول إذنها؛ من بد لا بل تربدْ، لا ممن 
وكنتارل4 رنوي يا : محالوانمادو« حتى الكر سكح ولا ستأم، حتى 

)'مومقالات.ترض ناوي مجموع )١( 
صفحت)٧٦(.ني تخريجه سق )٢( 
منومة)•آ/أاإ(.ومقالات فتاوى مجمؤع )٣( 



سءمإالتلكح بشرري تتعلق فتاوى في فمل: 

وقى، صماوهاا<ر ارادثها ت قال آخر لفظ وفى آ ثسك£،اار ررأن ت قاد إدمها؟ 
صناتها«ص.نإذنها أثوثا اكالث: الكثل 

وهكذافأكثر، تسعا بلخت، إذا يستأذنها أن الأب على فالواجب 
ومنالجمع، على الواجمبإ هو هذا بإذنها، إلا يروجونها لا أولياؤها 

منالرصا الزكاح ثرط من لأن صحيح؛ غير فالكاح إذن بغير زوج 
أوالشديد بالوعيد ونهرها رصاها بغير زوجها فاذا الزوجين، 

زوجهالو التسع، دون فيما الأب إلا صحيح، غير فالزواج بالضرب، 
هالرسول لأن الصحيح؛ على حرج فلا التع من أقل صغيرة وهي 

الحديث،به جاء كما الئ1عاارا، دوو وهي إدنها، بنير عايشه أريروغ 
أبوها.أنه ولو ياذنها إلا يزوجها فلا فأكثر تسعا ؛لخت< إذاأما الصحيح، 

ولوذللث، على يقدم ألا تريدْ لا أنها عرف إذا الزوج وعلى 
امرأةعلى يقدم وألا الله بمقي، أن عليه فالواجب، الأب، معه اهل ن

مايحذر أن عليه فالواجب، يجبرها، لم أته أبوها زعم ولو تريده، لا 
المخ.هلو؛ةوتوصي بالأستثذان، أمر الرسول لأن عليه؛ الله حرم 

الخاطب،كان إذا يزوجها، أن والدها رأى إذا والموافقة الله بتقوى 
فيلما الأب؛ غير المزوج كان ولو أحلاقه، وفي دينه في ًليا 

حطر،فيها العزوبة ولأن الكثيرة، والمصالح الكثير الخير من النكاح 
وعدمالكف_إء، جاء متى بالموافقة الفتيا١تإ جمع به توصي فالأى 

التوفيق.ولى والله ذللثج، بغير أو بالتييئس أو الاعتذار؛الدراسة 

)٧٦(.صفحة في تخريجه مبق )١( 
(.٦٧)صفحة في تخريجه مبق )٢( 
(,٦٧)صفحة في تخريجه مبق )٣( 
؛٥١٣٣)برتم الصغار، ولدم الرحل إنكاح باب الكاح، كاب في البخاري أخرجه )٤( 

(,١٤٢٢)برتم الصغيرة، البكرة الأب تزؤيج باب النكاح، كتاب في ومسلم 



ا!نكاحسلق فتاوى في فصل: 

ترصبمن أوثيبا بكرا اممت، تنؤيج وجوب 

 Iوحلقه،دينه أرمحي ثاب لخطتها تقدم لفتاة أب أنا ؤ؛لط: س
ئلمن وحدتها وحدها ؤإحوانها المختلوية وابمتي أمها وافقت وقد 
جهةمن الست حدة نعتبر وهي والدتي إلا الأهل، وجميع الأم 

أمحميعا، ارمحيناْ الذي الشاب هذا من البسن، أزؤج هل الأب، 
ْأجدرينراآ؟أفيئنا والدتي، برأى آخذ 

المساعدةالأسرة حميع وعلى ءاليلثاا الواجب، إن لجواب: ا٠ 
ومنوأخلاقه، دسه محي المرصي الصالح بالرحل الفتاة تزؤيج على 

أمالجدة المخالف، كان مواء حلاقه، يعتبر فلا ذلك، محي حالف، 
حتىالابم سكح لا ٠٠الحدسثخ: في ثالط ه الرسول لأن غيرها؛ 
زكبمط، ٥١ننول نآ : دالوا تئظذن« خض ١^ ندكح زلا نمأم 

صخه.عر متفق سكثخ٠١^٢، "أو هاد: إديها؟ 
دينهلإحذذ مز إليأكم حثلنه "إدا واللام: الصلاة عليه وقال 

ومح،^"^٣، وهمناد ١^٥٢؛، في فتنه ئكذ معلوا إلا همروجوة وحلمه 
"ومادلففل: 

رصيت،إذا ردْ وعدم الكفطء تزؤيج الواجب، أن على يدل وهذا 
فهداأيفا رصيته وأست، لق،، فالحمد رصيته دامت، وما المخعلوبة، به 

الجدةبقول ذللثح على يعترض أن يجوز ولا العفليمة، الق، نعم من 
غيرها.ولا 

)•أ/آ"ا؛(.متنوعة ومقالات فتاوى مجمؤع )١( 
)٧٦(.صفحة في تخريجه مبق )٢( 
(.)٠٣صفحة فى تخريجه مبق )٣( 



اينلكحفتاوى في فصل: 

منكثير مي هذا مثل الناس بين يحدث ما كثيرا ت ؤال س■ 
الأسرةأفراد أحد رأي بب بالرواج عن البنت عضل وهو اليوت، 

؟هدا في عام بوجيه تفضلتم لو حيدا 
أنوليها على وبالأخص الأمره على الواجب لجواب؛ ا٠ 

وحبرضت فإذا وخالقه، دينه في الطب المالح الرجل لها يختار 
أوه نففي لهوى ذللث،؛ في يعترض أن لأحد يجوز ولا تزوج أن 

اعتباره،يجوز لا ذلائv كل وسحناش لعداوة أو الدنيا من آخر لغرض 
^؛،ه الّثي قال ولهذا وأخلاقه؛ دينه في مرمحيا كونه المعتبر ؤإنما 

لمالهالارآع المنأْ اردنكح المرأة؛ ثان في المحيح الحدبث، 
وهكذايداك® ثربتؤ الئين ئدات هاظمن ؤلدينها، ؤلحنسها وحمالها 

بسواء.سواء الرجل فى يقال 
بحصأبى ؤإن اللءين بصاحب الفلمر على الحرص فالواجب 

ننإلبمم خثلب ررإذا م: المبي لقول يلممت فلا الأسرة 
يرصون

محت■■"•
نفت1ئض ض بمن ض ئزث.مة!لا زغك ث لإثزذ 

Xi\U ١٢)'>سوعة ومقالات فاوى مجمؤع )١( 
•( ٦٧)صفحة في تخريجه بق ّ)٢( 
(.)٠٣صمحة ش تخريجه سق )٣( 



النكاحبشروط تتعلق فتاوى في فصل: 

لالبنت عضل عن اثنهي 
الأنبياءأشرف على واللام والصلاة العالمين، رب ض الحمد 

يعدنأما أجمعين، وصحبه آله وعلى محمد نبينا والمرسلين 

رحمةه محمدا رموله بعث ند وتعالى تبارك اض فان 
مآكارمإلى الناس ودعا الحق، ودين بالهدى فجاء للعالمين، 
والتعامحلف،الخير، فى ورغسب الأمور، ومعالي الأخلاق، 
والأرحام.الأقارب بين والصلة والتراحم، 
فقدالزواج، فها ورغب الإسادم علها همثا التي الأمور ومن 

والأحاديث،الكريم الكتاب آياُت، من العديد في بذللتج الأمر ورد 
آلسايتن 3؛^ ثناب ما تعالى! قوله ذلك، فمن الشريفة، المبوية 

^١٠^۶؛^يإكإ آلآي-ما رأؤوأدكاُوإ تعالى! وقال، ٣■؛ ]النناء؛ ددثخه وثلث محئئ 
ومعنآس ضيق ين آس نهم يمكء إن ؤومظم بمادو بذ 

عجليس الفقر أن الأخيرة الأية ش تعالى فدكر [ ٣٢كدثو4لمحد: 
أوكلئ،على باكوسعة الأية آخر قي ووعد الصالح، تزؤيج دون يحول 

ترؤيجعن يحجم لمن وترغيبا الله من عفلمة بشرى وهدم الفقراء، 
واسعفهو فضله، من ميغنيهم أنه تعالى فبين ، فقرْ بسسط الفقير 

ءايتنهء>ؤوين تعالى! وقال عليها، مطالع عثادْ بأحوال عليم القفل، 
مؤد؟ي؛أءظم وبمل إثها لث1ت،كئأ أزوتجا اذثسكم نن ذؤ حأث أف 

[.٢١بمقرء_ثج^هلالردمإ بمني محّتي يتثنى ف، إة ييتبمثه 
الودود،الولود اريزوحوا قال! أنه ه البى عن الستة فى وجاء 

٣ين ■خبي : JUjنز•"،  ٧٥١ننم اال؛بلم بمر تقانن نائي 
[.٧١٠—زص الناصع العدد الإملأب المحوث لمجلة سماحته افتتاحية )١( 
(,٢٥)صفحة فى تخريجه سيق )٢( 



اثن؛ئحبشروط سلق فتاوى في فصل: 

منعلى منكرأ وقال الصلاة؛؛ قي عيني مْ وجعاك والئليب، النساء 
Iالزواع ومنها الحياة مم بعض من وحرمانها شه على الشيخ أوال 
وأصليوأنمن، أصوم لكني له، وأماثمم ف إئي واف، ارأنا 

محزنقي عذ رغب ص الأناة، وأتزئج وأرمد، 
Iتعالى فقال وذرية، أزواجا لهم بان رمله اممه وصف وقد 

كما[ ٣٨ل\دنءد: وليقه أنح"جا لمم همجعتا نك نن ؤمحلأ أربمLلتا 
ثاهب ريا يقمليث ُ؛ؤءأؤه تعالى• بقوله المحالحين أولياءْ وصما 

[٧٤إتاما.٤٠ قشي رآ-تعثلثا أعمجيح ثرة ؤدؤسا أروحشا من 
مرةأرى ما لف؛ البعض قال ذلك، يهبهم أن ربهم يسألون فهم 
الإملأمكان ؤإذا هدا صالح، وولد صالحة زوجة مثل للمؤمن عين 

وحذرمنه الامتاع عن نهى قد فانه عليه، وحث الزواج في رغب مد 
عليهن،الحجر أو التزوج من ومنعهذ مولياتهم، ظلم من الأولياء 
يكنىأن سبملوص هلا أجهن ئلس آليسا» ءلأثمُ '؛ؤوإدا الى! عتفة_ال 
اميبن بملإ' '؛ان ش إي' بجظ يجش تيمم وثوأ ^١ أروجهى 

[٢٣٢شثونوه]البجة: لا زلإ تم ه قلا ثأؤ أنة د;لتؤ الأؤ نأييِ 
والمضارالمفاسد من الزواج من المرأة متع على يترتب لما وذلك 

الزواجمن منعها أن كما لم، المالمجتمع وعلى عليها تعود التي 
منوجعله لها، اض أباحه ما وليها حرمها حيث لها، خللما يعتبر 

والدريةالعفة حصول أساب ومن والأحلة، الحاحلة معادنها أساب 

فياني يالن( ١٤٠٩برتم  ٢٨٠رم/هغ انس عن تيم مني أحمد الإمام أحرجه )١، 
(.٣٩٣٩)برتم النساء، حب باب النساء، عشرة كتاب 

الترغيبباب الكاح، كاب خي البخاري أحرجه نتيع، أنس حديث من عليه متفق )٢( 
تاتتلمن الكاح استحباب باب النكاح، كاب في وملم ( ٥٠٦٣)برقم النكاح، في 

(.١٤٠١)برتم ، ٠ ٠ إليه نفسه 



|كءاحبشرود ننطق فتاوى في فصل: 

الهموممن يورلها المغ ذللثا أن ثالثs ولا الإسلامية، الأمة وتكثير 
تزوجنند أمثالها ترى حيث علم، به اض ما والأحزان والأصقام 

معيدة،هنيثة عيثه وعشن اه ورزيس الولد، لهؤر وولد 
برهيرجى الدي الصالح والولد الكريمة الحياة قي آمالس وتحققت، 
__،كله ذلك من حرمت، ند وهي ودينه، لوالديه ومنمعته ؤإحسانه 

لها.الثلالم وليها مل من عضلها 
لمين،الململ تقليل فيه الزواج محن المرأة مغ أن كما 
جانبيه ليقوى النل من الإكثار على حثؤ الذي اف  ٤٠٣٠١ومحصادمة 

والغلبةالقوة من الكثرة في ا لم_عد|ومم؛ ؤيرمهم لمين الم
الحياة.مجالات مجن كشر ش الغير عن والاستغناء 

أمرهنوجعل عيهن اض ولاكم فيمن الأوبء أيها اض فاتقوا 
أيال>يكماقترفته فيما عدل حكم أٌُام ٌّتحامون أنكم واعلموا إليكم، 

لعبادْافر أباحه اووي الزواج من ومنعهن لمولياتكم، الفللم محن 
فيهوتربى الصالحة الأمر فيه نتكون لاكتاسل، مشروعا ؤلريما وجعله 

لأوءلانهااالنافعة دينها، بأمر القائمة بربها، المؤمنة الأجيال 
تيسير0الزواج انتشار على تساعد التي الأمور من أن واعلموا 

الحقإلى فته المغالاة وعدم المهر، في والقناعة مونته، محن والإقلال 
حييسيجعله مما الامتدانة، إلى ؤياوفحه الصهر كاهل يرهق الذي 

فيينشدسا اللذين والأءل٠ئتان الراحة مجن بدلا والأحزان الهموم 
النكاحأعظم »إن ت قال أنه ه اه رسول عن روي وقد الرواج، 

:>ئأبمنةثؤة(ا>ا،.

عنند، مش أح-،و الإمام  ٠٥٣أخراللغظ وهذا ( ٢٨صفحت)م تخريجه صق )١( 
(.٢٤٥٧٣يرقم %)\اى 



اتنكاحبشروط ننطق فتاوى هي فمل: 

ولوالتقي، الصالح الرجل لموليته يختار أن للمور يسرع ومما 
وعنايةالمرأة، إلى إحسانا ذلك، في فإن وحيها، أو غنتا يكن لم 

المرأةدين ليمون الصالح الرجل وأن دينها، وسلامة بمستقبلها، 
فيما ْع والصلاح، الاستقامة على اعدها ؤييشينها مما ؤيمنعها 

دينهمن أتاثمم "إدا ت قوله في لاإرصول، طاعة من ذلك، 
تجير"رالوساد الأرض في فته ئكن معلوا إلا هروجوة وحلفه 

يصلحعمن ه بتفهو لها يبحث، أن لموليته النصح كمال ومن 
عنثبت، كما الصالح، الئالمذ بعض ذلك، مثل فعل فقد لها، زوجا 

الصديقبكر أبي على عرض أنه ه الخطاب، بن عمر المؤمنين أمير 
لعلمهزوجها؛ وفاة بعد حفصة ابنته من الزواج ها عفان بن وعثمان 

نتعمنته أن ومعلوم الإسلام، في ومنزلتهما وتقواهما بصلاحهما )جهته 
ير،الثاشLJالخلماء وننة يقي واللام! الصلاة عليه قال كما 

الحديث،.داانواجذ.اا عليها وعصوا ئها ئمثكوا يعيي مذ المهديص 
لكثرةالحصر؛ هذا في الأمر هدا إلى الحاجة مدة يخفى ولا 

فاتقواالزواج، إلى المبادرة عن الشباب، من الكثير وعزوفخ البنات،، 
ومولياتكم،بناتكم إلى ان الإحإلى وبادروا الأولياء أيها اممه 

واكتفواالصالحين، بالرحال تزؤيجهن نحو تهليعونه تما واعملوا 
أوأخته، أو ينته عضل من منكم كل وليحذر المهر، من بالسير 

منةواتبعوا وأمانه، دينا المرضي الصالح بالرحل التزوج من منحها 
والأحرة.الدنيا في بالسعادة تفوزوا وهديه ه المصهلفى 

٣(>٠ ) صفحت قي تخريجه سيق ( ١ ) 
حديثمن ( ٤٦٠٧)بريم الستة، لزوم في باب السنة، كتاب ني داود أبو أحرجه )٢( 

ه•الرياض 



اأتئحبشروهد ننطق فتاوى في ضل: 

وأعاذتاالمطهر، ؛٠١^٠٠^٤ والعمل ديته قي للفقه الجمع الله وفق 
سمحإنه الهدى، بعد والضلال والزخ والانحراف الئللم من ؤإياكم 

وملم.وصحبه آله وعلى محمد نسه على الله وصلى مجسسا، 

آأ النواج من ومنعهن اتبنات عضل حتكم 

وآلهالله رسول على لام والوالصلاة وحده، لله الحمل. 
بعدأما وصحبه، 

نزينجعن يمتع الناس بعض أن الثمات بعض من فقد 
لماكثيرا؛ ذللث، كدرنى وقد قبيلته، أو أسرته غير من وأخواته بناته 

ثسبحانه اممه قال وقد المهلهر، ومخالفة لهن الفللم من فيه 
إفبعايمحأ ؤثاغل سميا وجعلتم همأنى دئِ نن حنئكؤ إثا ألناس ؤننأأ٦ا 

لنبي١ وس.ئل [ ١٣حءأرلإ^^ه<لالنجزاتت هيم أذلإ إدا أمنكم آلله عني- أمحقرمك؛ 
)رأممائب«لم: Jiiالناس؟ أكزم ن ع. 

بنعثمان على ه كلثوم وأم رقية ابنشه ه المي زوج وقد 
القرشيةقيس بنت فاؤلمة وزوج. أمية، بني من وهو رة.ه، عفان 
العوام،بن الزبير أسماء ابنته الصديق وزوج نيد، بن امة أسمولأْ 
أمابمته ه طالب أبي بن على وزوج تيم، بي قبيلته من ليس وهو 

هاشم،بمي س وليس عدوي وهو ه الخطاب بن عمر على كلثوم 
راحبن بلال أحنه القرني الزهري عوف بن عبدالرحمن وزوج 

فيوالواقعات العرب، من وليس العجم ومن مولى، وهو المشي 
كثيرة.هلا 

)صهبم"آ(.[ ٢٣]المدد الأسلاب الحوث مجلة )١( 
صفحت)٧٨(.ش تخريجه سق )٢( 



اثنكاحبشروط تتعلق فتاوى في فصل؛ 

تزوجواوأن الأخيار، هؤلاء مساللثؤ لكؤا تأن عليكم فالواجب 
تحبسوهن،ولا العرب، قبائل سائر من الأكفاء من وأخواتكم بناتكم 

وأصحابهه الّثي علته درج لما ظاعرة ومخالفة لهن ًللم ذللثج فإن 
نقصهو بل لكم، عز ولا لهن عز هن حبفي وليس ه الكرام 

الجمع.على 
إلاف أحد ئواصع راما يالط! أته ه اممه رسول( عن صح وقد 

قال:أنه أيصا وه عنه وصح ، ش لم مالإمام حرجه رد؛هاا 
ولاأحد، على أحد نفحن لا حتى تواصنوا أو إلي أوحى اف "إف 

منالجنه يدحز ررلأ قال: أنه ه عنه وصح آحدار على أحد يبغى 
كثيرة.المعنى هدا في والأحاديث، كبر؛ارم مذ درة مثقال مليه في كاو 

الدين٠١ه: بقوله عملا لكم اشح ووجوب عليكم ول٠ًوذيا 
ورحمةعليكم وخويا لكم نصحا الرسالة هذه حررمتج النصيحها٠ 
وسوفلهن، حللمكم عن القيامة يوم سائلكم سبحانه وافه لنائكم، 

اطهقال كما فثر، ئرأ ؤإن فخير، حيرا إن بعمله كلأ يجازى 
•همأنأيثا آثوا ١^؛>؛ نمى أاد؛تحا ف، ؤما ي، ما ؤوأق سبحانه؛ 

[.٣١أ.لثنى.ه]ام: لنثئأ ، ٧١نبحزى 
وعدموالولأتم المهور في بالتسامح أوصيكم المناّبة وبهذه 

العفواستحباب باب والأداب، والملة البر كتاب في خه؛أ، هريرة أبي حديث من )١( 
(.٢٥٨٨)برتم والتواضع، 

الأدب،كتاب في داود أبو ظلثع حمار بن عياض حا.ث من المذكور باللفغل أحرجه )٢( 
التيالممات باب الجة، كتاب في لم معند وأصله ( ٤٨٩٥)برقم التواضع باب 

(.٢٨٦٥)برقم المار، وأهل الجة أعل الالتيا في بها بمرق 
الكبرتحريم باب الإيمان، كتاب في تقهتم عود مابن حديث، من لم مأحرجه )٣( 

(.٩١)برتم وبيانه، 
الدينأن بيان باب الإيمان، كتاب في ظبه الداري تميم حديث، من مجلم أحرجه )٤( 

(.٥٥)برتم ١ الصيحة 



ا1نتاحبشروط تتعلق فتاوى في فصل؛ 

واضونسائكم، رحالكم إعفاف على يعين مما ذللث، لأن التكلف؛ 
ؤإياكميعيدنا وأن يرضه، لما ؤلياكم يوفقنا أن المؤول وعلا حل 
صراطهحميعا يهدينا وأن . أعمالنا سينات ومن نا أنفشرور من 

•كريم حواد إثه المتمم، 
الأخرفي اموجين من تكل مراعاتها تنبغي اثني اتاشروط بيان 

الشروحلهي ما ؤيقول! يح( أ. )ثن. الأخ! أل يوال! س■ 
التركيزمع الروحة وخاصة الملمين؟ الزوجين قي توفرها يجب التي 
الزواجيجوز لا يحسن، الحجاب يجج، وهل الحجاب؟ ألة معلى 

بعLJل١،؟أمد مند الحجاب على تعتد لم التي البلاد قي خاصة بدونه، 
يكونأن I الزوجين فى توفرها يجب، التي الشروحل ت لجواب ا٠ 

كافرين،أو مسلمين، يكونا بأن الأخر، من للزواج صالحا منهما كل 
ملين،يكونا أن إما منه، لابد الذي الشرمحل هذا وكتابيه لما مأو 
ونمرايةنصراني أو ؤيهودية، يهودى أو ووثنية وثني ككافر كافرين أو 

اممهلأن محصنة؛ كتابية والزوجة مسالما الزوج يكون أو ذلك، وثبه 
والصارى.اليهود وهم الكتاب، أهل من المحصنات نكاح لنا أباح 

ولارقيقة لمتا والحرية، بالعفاف المعروفة هي ت والمحصنة 
والخفة،؛الحصانة معروفة بل الزني، اتل وّولا بالزنى، معروفة 
لأنوأولى؛ أقفل ذللث، وترك ينكحها، أن اللم للرجل فيجوز 
رأىفلهذا أولادْ، يجر وقد الكفر، إلى يجره قد الكتابية نكاح 

معلكن وأولى، أقفل نكاحها ترك أن اللم! أهل من المحققون 
ذلك.فى القرآن بنص يجوز هذا 

!٩٣-  ١٩•)•Y/ الدرب عر نور ناوي 



التلكحبشؤوط سءاإق فتاوى في فصل: 

Iئت لقوله ينبغي؛ والدي الأفضل هو فهدا دينة، كونها أما 
هاظمنؤلدينها، ؤلخنثها، نلئالها، لجمالها، ت لإرع المرأْ ررسلإ 
المرأةيختار أن للمؤمن فالأفضل وذاذ1اا ئرتت الدين يدان 

عنبعيدة متحجثة تكون بأن وأعمالها، أحلاقها في الطيبة المالحة 
تزوجلو لكن عنها، أل ؤييختارها الفتنة، أسباب عن بعيدة التبرج، 

المعاصي،ببعض التساهل من شيء عندها أو تتحجب لا امرأة 
عنهاأل يأن له ينبغي أولى، تركها ولكن صحيح، فالنكاح 
الإمكان.حمسِا مختارة حيدة تكون حتى ويحرص 

يكونأن فى تجتهد وأن المرأة، تختاره أن ينبغي الرجل وهكذا 
ولاللحيته، حليما ولا ا مكين لا الثر، أسباب عن بعيدا طيبا صالحا 

يكونلعاله تجتهد ذلك،، ونحو زنى صاحب ولا تدخين، صاحب 
ولكنالدين، ملامة على الحرص باب من ينبغي الذي هو هذا سليما، 

أوالنكاح، صح المعاصي بعمى وعنده تروحته لو للنكاح، مرءلا ليس 
النكاح.صح المعاصي بعمى عندها لكن لمة، موهما تزوجها 

الرحلتختار هي الهلنب،، الصاحء_ا يختار واحد كل كون ولكن 
الذيهو هذا المحللوب، هو هذا الثليبة، المرأة يختار وهو الثليسا، 

الحديث،؛فى وقوله يداق® يربت، الدين بدايت، ارمحاظفر ؛ لقولهينبغي؛ 
الآحر:اشل وفي نخقثَهزئخوة«لى ديثت لإءة ثن [٣ مم، ررإذا 

'كيراالُآ،.وماد الأرض في فتنه ثكى معلوا محزوجوة}لا ااوأماط 

(.٥٦)صفحة يي تخريجه سبق )١( 
(.)٠٣صفحة في تخريجه سيق )٢( 
اJمناكحةاغي جاء محا باب الوصايا، كتاب غي سنه في منصور بن معيد أحرجه )٣( 

^٠٢٥٩٠٧



النكاحبشروط سطق فتاوى في فصل: 

كونهمن لأيد ، ك\فن\ يعتبر صاحبها كفر، فهو الصلاة ترك وأما 
لرفوالكمر الشرك وبيس الرجل رربيس .أ المي لفول يملي؛ 

ريثمى الصلأ0، وبجثهم بتتا ١^•^، راال؛ن4ت وقوله الص-لأةاارا، 
يجوزولا تملي، لا امرأة ينكح أن للمسلم يجوز محلا 'كمن،؛ محمد 

هذافي الاحتيامحل يجب بل يصلي، لا رجلا تنكح أن للمسلمة 
وهوتصلي لا كانت إذا عنها، ويسألا عنه أل توأن والحذر، 

بينهماالناكح يجوز فلا تصلي، وهي يصلي لا هو كان أو يصلي، 
الأو حميعا، يصليان كونهما من بد لا العلماء، قولي أصح في 

الكفر،في أو الإسلام في يتماؤيا حتى كافرين، حمينا، يصليان 
والعافية.الثلأمة اممه أل ن

لواتبهاالتعرض عدم نوجها على الفتاة اشتراط 

علىمقدمة فتاة ت تقول الجنوي، من رع*أ*عآ ث السائلة ؤال؛ س■ 
المرقحرة أنها العقد في شروطها أحد في معلمة وهي الرواج، 

وتودالرائم،، أمر على يعد فيما الخلاف من تخشى وهى راتبها، فى 
فهللزوجها، آحر شيئا وتبقى الرائّث،، هذا من شيئا أهلها تعطى أن 

ؤيكونفقيل، ييال ألفج الزؤج بإعطاء تكتفي وهل ذللث،؟ في 
ا"اعدلر"آا؟من هذا 

وزوجها،أهلها وبين سنها بما بتعلق هذا لجواب،: ا• 
وبينبيتها كان فإذا راتها في حرة ص شروطهم، على والمسلمون 

علىفهم الراسب، نصف، تعطيه أنها أو تشتغل لا أنها ثرومحل الزوج 

)٨٧(.صفحة قي تخريجه سيق ( ١ ) 
)٧٧(.صفحة في تخريجه محبق )٢( 
(.٣٠٢،٣٠١/٢٠انمرب)عر نور فتاوى )٣( 



الختاحسروط سلق فصل؛ 

،ثrروءلهماا على ارالنسلئونى ه•' الّثي يقول العقد عند شروطهم 
ؤيكونكذا، تعمل أو تدرس، أنها شرط على الزوج مع اتفقت إذا 
لهاسمح أو شروطهم، على فهم الراتب ربع أو الراتب،، نصفح له 

الأمروأمها أبيها مع وهكذا بأس، فلا شيئأ راتبها من يأحد ولم 
حرج•فلا شيء على اتفقوا إذا يتجاوزهم لا محنهم 

اثع4لترتث، اتموْد،ات على اثنؤج اشتراط، حكم 

هيفما موظفة، من يتزؤج أن الإنسان أراد ما إذا وال: س■ 
الزوجيةالحياة تكون حتى يشترطها أن تنصحونه التي الشروط 

مسمميمةأأ،؟

بقاتهاعلى الموافقة رأى إن بالأصلح، يعمل الزوج لجواب• ا٠ 
هوبأس، فلا الوظيفة ترك اشتراط رأى ؤإن بأس، فلا الوظيفة في 

رنيفإذا ، وتقديره وحاجته علمه إلى يرجع شيء وهذا بنفسه، أعلم 
إصلاحفي مقامها يقوم محن الست، وفي المليبة، الوظيفة في بقاؤها 

بلموظفة، يقبل ألا فالأصلح ؤإلأ ذلك،، ونحو وأخواته كأمه البيمت، 
باليت،تعتني، وحتى بيته، /، تقيم حتى، موظفة، غير امرأة يتزوج 
وجدها.عمله س جاء إذا إليها، يرتاح وحتى 

ينهلي. أصلح هو ما في ينظر أن هو حال، كل في والمقصود 
وغيرها.الموظفة مع ودنياه 

يرتمالملح، ثي باب الأنضة، كتاب في هغ هريرة أيي حدبنا من داود أبو أحرجه  ٢١)
بابالأحكام، كتاب ني هتع المزني عوقه بن عمرو حدينؤ من والترمذي ( ٣٥٩٤)

(.١٣٠٢)يرقم الناس، ين الملح في ه الله رمحرل عن ذكر ما 
(.r«Y/Y)•الدرب عر نور فتاوى )٢( 



النكاحبشروط سطق فتاوى هي فصّل: 

اثتلكحعقد في باخرى الؤؤج عدم اشتراط حكم 

العقدأثناء الرؤج على تشترط أن للمرأْ يجوز هل لإؤالت ّ■ 
يتزوج

الشروط■أحي اءإد ؛ ه المني لفول مء أعلم لا لجواب؛ ا٠ 
فإذاشروطهم، على والساامون الهموج«أأ، يه انتحلئم ما ثؤ يوش أن 

فهيعليها، تزوج فإذا شرطها، فلها عليها يتزوج ألا على نزوحها 
لكنمعه، بقيت البقاء فى رغبت؛ ؤإن طلبت،، إذا طالق شاء إن بالخيار، 

الرسوللأن سامحته؛ إذا إلا الهللاق يلزمه عليه شارطة وهي تزمحج إذا 
تزوجهافإذا شنوءلهلم«رم ش ارالثنانون قال: والسلام الصلاة عليه 
يهللقها.ؤإلأ باس، فلا سمحت، فإن يشاورها، عليها يتزوج ألا على 

الصغرىالبنت ئ'خيرزواج يجؤذ لا 

أمعادة، أهي أدرى لا بلدتنا في عادة عندنا وال: ما 
بعضيتعمد وهي فيها، الشرعي الرأي أرى أن وأود مشروعة، 

مجاملةحاطم.،، لها تقدم إذا الصغرى البنت ترؤيج عدم الأمر 
حاءوب،أا،؟لها يتقدم لم التي الكبرى لأختها 

علىوالواجب، فعلها، يجوز لا سيئة العادة هده لجواب،! ا٠ 
إذاوحلقه، دينه فى المرضى الكفء حطبها إذا تزؤيجها المرأة ولى 

الدربير نور ناوي )١( 
 )Y( فيالشروط باب الشروط، كتاب في البخاري أحرجه )هته عقية حديث من عاليه متفق

بالشروطالوفا، باب الكاح، محاب في وسالم ( ٢٧٢١)برقم الكاح، عقد محي ايهر 
(.١٤١٨)برقم الكاح، في 

X١Y٣)صفحة في تخربمه سق )٣( 
(.٤٢٠ومقالأن<توءة0أ/ناوي سموع )٤( 



الغلكحبشروْد سالي فتاوى في فصّل؛ 

إلىتزؤيجها يوجل أن يجوز ولا المغرى لكنت ولو بذلك، رصت 
لإضوذثن إيكب خثلث «إذا ه: المي لقول الكبرى؛ تتزوج أن 

نسائ\لأث°ض فى ئ تكن تسلوا إلا نخ؛قث دينث 
للصغرى،ظلم الكرى تتزوج أن إلى المغرى تزمحنج تاغسر ولأن 

الظلممحإو الهللم رراثموا ه! الّكا قال وقد جبُا، لتعْليلهما ومحبب 
الماثة((ل^.توم هات 

نزمحيجعلى والحرص اش، تقوى الأولهاء لجميع موصتي 
حق،بغير ترؤيجهن وتأخير ظلمهن من والحذر ;الأكفاء، مولجاتهم 

الجمع.الده وفق 

اتنتكاحمبطلات بيان 

،؟شرعار الرواج مبللات هي ما ؤيقول يسأل ؤال؛ سا 
منأحنه أنها يتبين فقال I أنواع المبطلات لجواب! ا٠ 

يبطلالرضاعة، من ابنته أنها يتسن النكاح، فيبهلل الرضاعة، 
حالتهأنها سين النكاح، يبلل الرضاعة، من عمته أنها يتبين النكاح، 

وأنهبصحيح هو ما الشد أن يتبين النكاح، يبعلل الرصاعة، من 
ادعواالذي الكاح فيبهلل وقبول؛ إيجاب بدون أو ولي بدون تزوجها 

العدة،من تخرج أن قبل العدة في تزوجها بانه يبطل قد نكاح، أنه 
ذاتوهي تزوجها لأنه الكاح؛ فيبلل طلقها محا زوج لها أن يتبين قد 

٣(.)٠ صفحت ؛ي تخريجه سق )١( 
بابوالغصب، كتاب يي البخاري أحرجه جها عمر ابن حديث من عليه مجممق )٢( 

,الادات،,الصلأ او كتان ذ. اُد ( ٢٤٤٧)دف القامة،  ٠٠١ظئات القلي 

(.٢٥٧٨)برقم الظلم، تحريم باب 
(.^٨٨١٩٤)الدرب عر نور قتاوى )٣( 



اوتلكحبشروط تتعلق فتاوى في فصل: 

وتزوجهازوجها مات العدة، في تزوجها بان النكاح بملل قد زوج، 
العلمام.بينها كثيرة مبطلاته الكاح، فبلل العدة، تكمل أن قبل 

أومميرهو4 اتنتكاح عقد ئمحرم يجؤذ لا 

هلالحج، في وهو لالم«حرم النكاح عقا صحة ما ت وال س■ 
،؟لأر أم العقد هدا يصح وهل يجوز، 

تنكحاارولا ال٠حرم ينكح ررلأ ؛ يقول، . الّثي، لجواب• ا٠ 
محرما؛دام ما غيرْ يزوج لا ينكح ولا يتزوج، لا ينكح لا ت يحني 

مامولياته من غيرهن أو لبناته ولا ه لنملا صحيح غير عقده لأن 
والابهنال.التحريم النهي أصل النهي، أصل هدا لأن محرما؛ دام 

اتعدةأثناء باتمرأة اثنواج حكم 

وفاةمن ة معتد امرأة على رجل عقد يقول،• مائل وال،؛ حم■ 
؟المسألة هدْ في الحكم فما زوجها، 
الوليها وبوجود بثاهدين العدة بحد عليها عقد إذا لجواب• ا٠ 

وجدفإذا والشاهدان، والولي، الزوج، • أربمة يحضرْ الزواج بأس، 
النكاح.تم العدلأن والثماهدان والولي الزوج 

يعدالمدة بعد يكون أن بد لا فباحلل، المدة فى تزؤيجها أما 
يكونثم حللاقا، كان إن العللاق، عدة أو الوفاة، عدة من خروجها 

باطل.فهو العدة في الزواج كان إذا أما ذللث،، يحد التزويج 

(.X٤٠٧،٤٠٦/ )٠ متنوعة ومقالات فتاوى مجمؤع )١( 
المحرمنكاح تحريم باب النكاح، كتاب في ظنه عثمان حديث مجن ملم أحرجه )٢، 

(.١٤٠٩)برقم محك، وكرامة 
(.٤٩/٢١)الدرب عر ثور ذاوي )٣( 



بشرودا1تتةاحصعق فتاوى في فمل؛ 

حا4لامرأة طق اتتتكاح عقد حكم 

ئياممر يقول! الصومال، من ع•، ع• ري• الماهوت ت وال س■ 
المرأةعلى المد تجير وفتوى الناص، بجن دعوى الحاصر الوئتا 
هذاإن ت ؤيقول لغيره، أو أحبلها للذي سواء المتزوجة، غير الحامل 

إلىالناس وتنبيه سالجته، سماحتكم من ؤيرحو ايتغر، الموصؤع 
فيهالشرعي الحكم لمحان حهلورته 
العقديجوز لا الزنا، غير من أو الزنا من الحامل • لجواب ا٠ 
بمسأن لبمدهق آلآتاؤ، ^^4؛، ٌ اه لقول تضع؛ حتى عليها 

واليومماف يزمى كاذ ®من اpمول ولقول ٤[ 
غيرهدزيع منته، يعني؛ ءاءْ، عير؛*؛ رنغ ماءه ينجي قلا الأجر 
أنلها فليس ميت، أو المعللق من حاملا كانت، فإذا غيره، حمل 
التتزوج فلا الرنى، من حاملا كانت الحمل، تضع حك، تتزوج 

تنسي،لا مشغول رحمها لأن تضع؛ حتى بغيره ولا بالزاني 
لأمه.يب لغترْ، ولا للزانمح، 

®الولدالمي فال مثلما اسل، إليه ينم، لا 
لأفراش،لمت، كانت، إذا لأمه فالولد الخجن«م نللنامر شناش، 

فإذاالشرعي، الحد له والزاني لزوجها فالولد فراما، كانت، فإن 

(.٤٦الدرب)اآ/ْ؛، نورض محاوى )١( 
،١ )،/a• ه4 الأنصاري ثاست، بن روي؛ع حدث من مناوء *ي أحمد الإمام أحرجه ، ٢١

برقمبابا، الرءل» يي باب المكاح، كتاب ثي داود وأبو ( ١٧٠٣٨، ١٧٠٣١برقم 
(٢١٥٨.)

البيؤع،كتاب يي البخاري أحرجه ها منهم الصحابة من مدد من ءالي4 متغق ( ٣١
لممراشالولد باب الرضاع، محاب لي لم وم( ٢٠٥٣)برقم المنبهات، نفير باب 

(٦٨١٨)برقم الخاري، ه مريرة أبي ين ومنهما ( ١٤٥٧)برتم الشبهات رتوش 
(.١٤٥٨برتم لم، وم



النكاحبشروط سلق فتاوى فى فصل: 

حتىمطلئا نزوحها يجوز لا فإنها زوج، ذات ليت وهي حملت 
التوبة،بعد التزوج لها حاز الحمل وصعت، فاذا الحمل، تضع 

التوبة.بعد يتزوجها أن لم للمفيجوز والإنابة، الله إلى والرحؤع 

امماسدالنتكاح عقد تجديد كيقية بيان 

الولكنني لي، ئربمة من الرواج علك، والدي أجبرني }ين■' ّ■ 
ماذاأمي، تكرم وهي أولاد، ثلاثة منها ولي تملي، لا وهي أحها، 

ْأجورينرا،؟معها أتحل 
غيرفالنكاح تملي وأنن، تملي، لا كانت، إذا ت لجواب، ا٠ 

الوهي لله، والحمد نمالئ كنتؤ إذا كافر، يملي لا الذي صحيح، 
اللهيرزفالثج وموف، أهالها إلى وأبعدها صحيح، غير فالنكاح تملي 

>>سحانهتيقول منه، حيرأ الله عومه لله شيئا ترك من منها، حيرا 
الئت من وزريه و نحيا ق، عثل س آج 

٤[و^يملالْللأق■ لسما أهمم،هء بن كر قنعل افه بؤ سبحانه. ؤيقول 
الخير.وأبشر المصالياُت،، من غيرها والتمس فأبعدها 

أولادمها أولادك الشبهة، لأحل لك، تابعون وأولادك 
بهللقةوثيقة أععلها فارقها، ولكن صحيح، ونسجهم ، لك، وتابعون 
الهداية،لها الله ومحل منها، حيرا يبدللثإ أن ربك واسأل واحدة، 

تجددأن باس فلا تابت، إذا العقد، تجدد تبقيها، أن فلك، تابت، ؤإن 
تابتؤ.إذا حديد ومهر حديد بعقد يكون ، فيها رغبت إذا العقد 

٥٠۵ ٥٠۵ ٥٠۵
مءم■® م® 

(.r-tr/Y)•الدرب ض نور ناوي 



النكاحمقد باحكام تتعفق فتاوى في فصل: 

]٥٥[
فصل

اتتنكاحعقد باحتكام تتعلق فتاوى في 

الشرعياتنتكاح كيفية 

ثابأنا الدين في حياء لا يقول؛ الإخوة أحد من ؤال! س■ 
ماطبق زوجتي أباثر كيف أعرف أن أؤيد ولكن أتزوج؛ أن أييد 
عنهاأبتعد وهل الملابس، من أرتديه الذي وما ، الرسولفعله 

؟٢١^١^حاملا كانت إذا 

يخطبيحض: يتزوج معروف، الزواج بتزوج لجواب: ا٠ 
لهصالحة أنها عرف ؤإذا حالها وعن دينها، عن أل يالمرأة، 

إنهوليها من يطالب شرعي بعقد يتزوج راها أو له صالحة لمة، م
لهميبينوا حتى يعرفون الذين العالم طالبة اع،ض عند له يعقد له، يعقد 

بحضرةقبلت، يقول: والزوج زوجت، الولي• يقول ينبغي، ما 
وناهدان،والزوج الولي أربعة الحاصرين يكون عدلتن، ناهيين 

بينهمامال على يكون قبلتإ، يقول: وهو زوجتك، الولي؛ ؤيقول 
أهلبعض ذكر عليها لحل ؤإذا ر، نيما حسب بينهما، معروف 

اغيدعو حمن ركعتين صلى ؤإذا أفضل، ركعتين يملي أنه العلم 
ماوحير حيرها الله يأل لمسها ؤإذا بينهما، يوفق الله أن وعلا جل 

إذامم عليه، حلت ما محر ومن محرها من باض ؤيعوذ عليه، حبلت 

)٧(.الفتوى رنم الأور المبموض ١^ الجاح أّئلة 



النكاحعقد باذكام سو1ق فتاوى في فصل: 

إذاباطل، فالتكاح حبالى، كانت، ؤإذا بها، اتصل بها اتصل ثاء 
باطل،نكاح هذا حبلى وهي عليها دخل كان إن قبله، حبلى كانتا 

يطأهالا لكن حامل؛ وهى يطأها أن بأس فلا منه إذا أما 
فلاالحامل أما توطأ، لا اء والنقالحائض اء، نقولا حائض وهي 
يومكان إذا أما منه، حمالها كان إذا وحامل وهي يaلأها أن بأس 
يكونغيره، من عدة في أنها معناْ هازا حامل، وحدها عليها لحل 

باق.نعوذ باطل، النكاح 

اتنتكاحعقد صيغة بيان 

الناسلأن يالتفصيل؛ الزواج عقد صيغة عرئونا وال،! س■ 
•، حيرأل اف جراكم شيقا؟ عنه يرفون ولا الفاتحة، يسمونه عندنا 

أحوها،أو أبوها الولي! يقول( أن النكاح عقد لجواب! ا٠ 
الثقيق،الأخ نم الابن نم الأب وأقربهم عصبتها، أقرب الأقرب، 

كانتإن ابنتي، زوجتك للزوج؛ يقول آحرْ، إلى الأب من الأخ ثم 
فلانة،زوحتلث، أمه، كانت، إن أمي أو أخته، كانت، إن أحتي، أو بنته، 
صفةهو هذا الزواج، هذا قلتج ت يقول، وهو أختي، أو أمي أو بنتي، 

العقد.

العمل.،هو هال«ا يجزى وهبتلئ، أو ملكتلثج، أو زوحتالث،، ت يقول 
ذلالثإيقول، وهو الولي وعلى يفهمونها لغة بأي ملكتلث، أو المهم 
،مجوليتلث، من النكاح هازا قثاJتإ الزواج، هازا قبلتإ I يقول، وأن للزوج 

والزوجالموانع، من حالية الزوجة كانت، إذا العقد، تم لك، قال، إذا 
المواع.من خاليآ 

الدربض نور ناوي 



النكاحعقد باذتام تتعلق فتاوى هي فصل: 

محرم،الزوج أو محرمة الزوجة تكون كأن علة هناك كانت فإن 
الذيالزوج عدة من حرجت ما أو الإحرام، حال الذكاح يصح لا 

وهيكاءنا الزوج كان أو صحح، غير فالكاح عنها، مات، أو طلمها 
الموانع،انتفاء و الشروط توافر من لابد النكاح، يصح لا لمة م

زوجتك• للزؤج يقول ؛الولي المواح وانتمت، الشروط توافرت فإذا 
بحضرةمحبلتإ: يقول: والزوج ذلك، نحو أو أمي أو أخي أو بنتي 

العقد.هذا يشهدان عدلين، شاهدين 

أنوالأفضل والثاهدان، والولي الزوج أربعة يحضره فالعقد 
نحمدهه، الحمد إل وهي: الأفضل هدا النكاح، حهلبة قبله يكون 

أعمايا،سيئات ومن نا أنفشرور من باغ ونعوذ ونستغفره، ونتعينه 
الأن وأشهل. له، هادى فلا يضلل ومن له، مضل فلا اش يهدم من 
ورسوله.عبده محمدا أن وأشهد له، شريك لا وحده اش إلا إله 

ولاتثاندء حى آس آيفنوأ ءامنوأ آفين تعالى: فوله يقرأ ثم 
أرىرةة٢ آدموأ آلناس >؛ؤكأةا آ'ا[، ءا_منان: ]آل وه منلنزن وأمم إب ،وى 

أثنثأيتوأ َكبجإ يحالا ، ٠٣٠وبث، رو->ها  ١١٠٠وحيق وجن) ي بن ئظ 
هوقول١[ ن__ا،: لالوه رنتا كان آثة إن وألأزحام يمء ^كتح، 

ثمبمئ و سدك قب ؤدؤئؤأ أس أدفإ ءامؤإ أون ؤناأ١؛ا مس_حانه: 
ئْاز ص قثة ه بجح ع ئئ٣ P نشن تطء 

لالآ>اب:عيثا.ه 
قبلتا،يقول: والزوج الولي، بقوله زوجتك، يقول: هدا بعد 

يقرنهاأو الولي، يقروها مستحبة الخعلبة هده السنة الخطة، هذه بعد 
يقروهاأو غيرهما، أو الشاهدين من يحضرهما من يقروها أو الزؤج، 

يتزوجونالذي القاضي أو المأذون عنده، يتزوجون الذ.ي المأذون 



اتتكاحعقد باحتام تتعلق فتاوى في فصل: 

المأذون،أو الولي، أو الزؤج الحاصرين، من واحد قرأها إذا عنده، 
لكنالمحاجة، حيلبة مى ونالمطلوب، حصل الشاهدين أحد أو 

أتىولا قبلت، I الزوج ونال زوجت، نال! لو شرطا، لسستا 
الشاهدين،بحضرة كان إذا صحيحا، الزواج صار حرج لا بالخهلبة 
تركوالكن لق،، فالحمد منتفية، والموانع متوفرة الشروط وكانت، 

سممت،.الم، الخطبة هده يعد العقد يكون أن الأفضل الأفضل، 

 Hّ لعمدالصاح؛ج^ة الحبمسمغ^^ أن^^^متم لو حديونا ! خمال
،؟١٣١

معينة،صيغة له ما صيغة، بكل يفعل أنه الصواب لجوابت ا٠ 
المشهورلكن عرفهم، قبيلة أو بلد أهل لكل الصواب، هو هدا 

أوأحتي أنكحتلث، ت للزوج الولي يقول ، وزوجتلث، أنكحتلث، ؛ منها 
ألفاظأو أعطيتلثج أو وهيتلث، قالث ؤإن ، مالكتلث، أو زوجتلئ، أو بنتي 

ذلالئ،٠صح قبلتإ، الزؤج! وقال معناها، يعرفون أحرى 
الزواج،وقصدْ اينتي وهبتل-، أو ابّتي، أعطيتلثج للزوج• قال فلو 

الشروطكانت، إذا شاهدين، بحضرة صح ذللت،، قبلت، I الزؤج وقال 
ولازوجة وليت إحرام لا مانع فيها ولي/، المن، رصا من متوفرة 
شاهدين،بحضرة بأس فلا وقبلت، ماغ، بها ليس كانت، إذا معتدة، 

الموانعمن حالية الزوجة تكون وأن شاهدين، بحمرة القد كان إذا 
الموانع.من حالية المرأة تكون أن يجمكخ 

أهلبعض وقال تنوعها، في حرج لا الألفاظ أن الخاصل! 
عاليهليي ولكن ، وأنكعحت، زوجت، بلمفغل! يكون أن بد لا ت اللم 

ا ٦٦)•أ/ الدرب عر نور فتاوى 



اتنكاحعقد باحكام تتعلق فتاوى في فصل: 

كالبيعمعناه على الدالة بالألفاظ ينعقد النكاح أن فالصواب دليل، 
أعطتلث،أو ابنتي ملكتك الولي• قال فإذا ونحوها، والإجارة والهبة 

يعرفونوهم التزمحنح قما*ْ عمتي أو أحتي أو ابنتي وبك أو ابنتي 
الشروطوبكمال الشاهدين بحفرة ، ثبالت، ت الزوج ونال ذلك، 

باس.فلا 

عقدبدون النتكاح حتكم 

 mّ :أيوبدون نكاح، عقد بدون امرأة تزوج رحل مؤال
عقدفعمل أشهر، ئلأنة في حامل أنها من تحقق أن بعد شهود، 

طلمهاحامل، وهي الثانية، للمرة حملته ثم ، ولد'l، نم النكاح، 
بعالم،ليس رجلا وسأل بملامثح، طلقها أسؤع بعد ثم واحدة، طلقة 

الأول؟الولد حال  JiSiبزوحتلث،، استمر شيء عاليالث، ليس له: قال 
الحياةاستمرت، الثلامث، طلاق وبعد بالنلأيثه؟ طلائها وكيف، 

؟أءلفال١ ثلاثة الأن ومعها الروحية، 
اممهنأل - فهو عقد، بغير الأول فعاله كان إذا لجواب! ا• 
المرأة،ينع بل الزاني، يلحق لا ولا.ْ والزنا صريح، زنا - الحافية 

يموتا،حتى يرحم محصنا كان إن الزنا، حد الشرعي، الحد وعليه 
فيالمحكمة يراجع أن وعليه عاما، ؤيغرب مئة يجلد بكرا كان ؤإن 

الهداية.وله لما الله أل نيلزم، ما ؤيحلموْ يفهموه حتى بلده، 

)اأ/\ا'ئ،ه؛(.متتوعة ومقالات فتاوى مجمؤع ؛١( 



اJنتةاحعقد سمعق فتاوى في فصل: 

اتننكاحعقد في اثوثي موافقة وجوب 

الثيبالمرأة زواج حالة في الولي موافقة تجب هل ؤال؛ سا 
،؟حالتهار ئي الصحح الزواج شروط وما أحرى؟ مرة 

مواءولي، عن صدورْ ت النكاح صحة ثرط من ن لجواباا٠ 
إلأ'دوتي«لىنكاح »لأ الشيء: لقول ثيبا؛ أو بكرا كانت 
، ١١ثمنهاالمنأْ ئروج، ولا المنأ0 المزأة ئرؤج "لا }.•' وقوله 
فيكفيالبكر أما الثيسا، وهي صريحا، إذنها من بد لا الأبم ولكن 

ينكحولا نمأمز، حتى الأبم سكح "لا ه•' الني لقول مكونها، 
»أنقاد: إذن4ا؟ زص اش ن : قالواكآذن'اا خثى اJيث 

صحته.على متفق ثسكش١١ 

أحؤرارالأيم قال: أنه ه الّبي، عن صصحه في لم موروى 
ومعنىمناتها« ؤإديها ثمسها في ستأدن واديت ؤليها من سمسها 

إلاتزؤيجها لوليها ليس أنه بجا،، لزمن شها أخق ءءالأم M- قوله 
هووهدا الباب، هدا في الأحايين! بين حمنا منها؛ صريح بإذن 
الصحيحة،للأحاديث الموافق الحق وهو العلم، أهل جمهور قول 
القوفيق.ولذ وافه 

(.i«rA/Y)؛ب ومقالات فتاوى مجموع )١( 
برقمالولي، في بابح الكاح، كاب في ه مرس أبي ص داود أبو أ-محرجه ، ٢١

(١١٠١برقم)بولي، إلا كاح لا جاء باب.ا الكاح، محاب في واكرمذي ( ٢٠٨٥)
(.١٨٨١برقم)يولي، إلا كاح لا باب الكاح، محاب ني ماجه وابن 

إلانكاح لا باب النكاح، كتاب في ماجه ابن خهئ، هريرة أبي حديث، من أحرجه )٣( 
(.١٨٨١^برقم بولي، 

(.صفحه)^١٦في تخريجه يق )٤( 
(.صفحة)^١٦فى تخريجه سق )٥( 



اJسكاحعقد باذتام سلق فتاوى في فصّل: 

سكروني بدون اثتلكح 

الصلاة،تارك من وليها إذن بدون تزوجت امرأة وال: س■ 
،؟الحكمر فما وتصلى، ملمة وهي مرارا، ونصحّت، 

بدونزواجها ت الأول المنكر ت منكرين حمعت، لجواب; ا٠ 
وهذالمة، موص الصلاة تارك من زواجها الثاني• والمنكر ولي، 

وجوبها.يجحي. كان إذا كافر الصلاة تارك لأن يجوز؛ لا 
الالمابق، الموال في اسكور الزواج هذا مثل هل وال: م■ 

وحكمحكمه؟ فما الزواج، هذا من أنجب ؤإن زواجا، يعد 

وعليهشهة، فيه هذا لأن يمح؛ لا الرواج هذا لجواب; ا٠ 
يصح؛ما ؤإلأ عليها ثبهة له يكون لا حتى واط؛، طالقة يهللمها أن 

كانإذا بكفر ليس الصلاة ترك أن يرون اللم أهل من الكثيرين لأن 
بالإجماع،كافر فهو وجوبها يجحد كان ؤإن وجوبها، يجحد لم 

مبهللأن;فيه واجتمع للنكاح، مبعلل أيما الجمهور عند الولي وعدم 
غيرنكاح وهذا لمة، موهي لما مكونه وعدم الولي، عدم 

أنوعليه الشبهة، أجل من تلحقهم أولادهم للشبهة لكن صحيح، 
البقاءله يجوز ولا جديدا، عقدا ؤيعقد اض، إلى يتوب حتى يفارقها 
يرغبها،كان إذا جديد من يعقد وأن التوبة، يجدد أن وعليه معها، 
بالولايةعنه يتوب من أو ملما، وليها كان إذا ترغبه، وهى 

الشرعية.

متنوعةومقالات فتاوى مجمؤع )١( 
(.٤٣، ٤٢)الإ/متتومة ومقالات فتاوى مجمؤع )٢( 



النلكحعقد باذتام تتعلق فتاوى في فصل: 

اثتنكاحتولأية المعتبر السن بيان 

ألامشكلة لها الشيخ ماحة ،أث تقول )م.م.أ( المائلة وال؛ سا 
مسوامحتهمر لمل رين، والعايعة ايالعمر من تبلغ انها وه^ب 

به،أرغب لا كنت وك عمي، ابن من الزواج على أهلي أجريني 
حمسةسوى سه في أحلس ولم إليه رجعوني بالضرب هددوني ولما 

علىأجريني منوآت دلأُث، وبعد أهلي، ست، إلى ورجمت، أيام، 
هازاتزلج بعدها أيام، نلاثة إلا معه أبق ولم أحرى، مرة إليه الرجع 
وهوسنوات، عشر منذ منه يهللقوني ولم ثعاندونني وأهلي الرجل، 

ومالتزمةالدين بأوامر ملتزمة لماة وأنا ركعة، لله يمل لم حياته في 
فيووجهونا أفتونا الإنسان، هدا ْع أبقى أن أرضى ولا بالفرائض، 

الجزاءرا،؟حير المسلمين وعن عنا اش جزاكم الموال، هدا 
الزوج عنى إجمارك جمرْ ولا لأسلث، ليس ؛ لجواب، ا٠ 

النيلقول صحيح؛ غير والكاح عليه، حرام يجوز لا هدا ترضينه، 
نمأذذ((ض ١^ تئكخ زلإ نمأنن، ض ١^ ممخ »لأ ه: 
•ه وقال ٢ ينكث،٠١ر ررأن ثادت إدمها؟ وكنم، اض ود رم يا ت همالوا 

.٢٣١١١صنائها نإديها أبوها ينتأ^^!١ ااالمكث 

،أبدا أحد على يجبرك وألا اض يتقي أن ابتلثإ على فالواجبا 
باٍللفالكاح أيضا، هدا بملي لا كان ؤإذا باذنلئج، إلا يزوحلث، لا 

مجرة،كونلث، جهة ومنها يصلى، لا كونه منها جهة من جهتين؛ من 

)•Y/؟«Y-؛؛T(.الورب >، نور ضاوى )١( 

)٧٦(.صفحن فى تخريجه سق )٢( 

اللكحني اف اسذان باب الكاح، كتاب في ه ماس ابن ■كن ملم أحرجه )٣، 
(.١٤٢١)برنم بالكون، والكر بالطق 



النكاحعقد باذثام تتطق فتاوى في فصل: 

ترضلم لأنك عليك؛ حق له وليس صحيح، غير باطل فالنكاح 
باطل.فالنكاح ملتزمة، وأنت بملي لا ولأنه بالكاح؛ 
لأنبملي؛ لا ثخص على المصلية لمة المتزؤيج يجوز ولا 

وجوبها؛يجحد لم ؤإن العلماء قولي أصح في أكبر كفر الصلاة ترك 
الشلأ؛•؛"لإف اوم ذط •:نن'ارجل M■ المم لفرل 

ررالعهدت الصحيح الحديث في ه وقوله صحيحه، في لم مأخرجه 
محي.سن \س ٣ تثثا ١^ 

وعلىالعقل.، يفح حتى للمحكمة الأمر يرفع أن فالواجب 
منتخلصي وحتى العمد، يضح حتى للمحكمة أمرْ يرفع أن أبيك 
رفعأبى إذا لكن ض، فالحمد وطلق اممه هدام إن أما الرجل، هدا 

لقطعالهللاق لكن صحيح غير فالزكاح المحكمة، إلى الأمر 
الخلاف،.من والخروج التعلقات، 

وثئأوبدون اثشاهدين بدون ا1ت،كاح عقد حكم 

بينالنكاح عقد القرية في عندنا يحصل ما كثير نالط؛ س■ 
حيثبمفردهم، البلد إمام مع الفتاة ووكيل الزوج بين أو الخاطم-، 

أنلأبد أم العقد، هاوا يصح فهل أحرى، غرفة في الشهود يكون 
؟عقود من مضى فيما العمل وما بينهم؟ العقد أثناء الشهود يحضر 

والولي؛الشاهدين إحضار من لأبل، أنه الصواب، لجواب،; ا٠ 
الررابات:مص في وجاء بملتي'ُ" إلا نكاخ >لأ ه: المم لقول 

)٨٧(.صفحة في تخريجه سق ( ١ ) 
)٧٧(.صنحة ني تخريجه سق )٢( 
(.٢٥٠)رنم الشرط من عشر الحائي ل: وا الالدرب. على نور فتاوى )٣( 
(.١٣٤)صفحات ش تخريجه سق )٤( 



النكاحعقد باحكام تتعلق فتاوى في فصل؛ 

بإعلانأم وقد اللكح إعلان من ذلك ولأن ثشاهاوئن«أا، >ائولتي 
وشاهدين.ولي من بد لا إنه • العلم أهل جمهور قول هو وهذا التكاح، 

حموريطلب أن النكاح عقد يتولى من على فالواجب 
حتىالنكاح عقد يجري ثم المرام، وولي الزوج وحفور الناهيين 

جميععند صحيحا العقد يكون وحتى العلماء، خلاف من بخرج 
العلم.أهل 

العلماءمن عالم فتيا عن كان فإذا العمود من مضى ما وأما 
جديدمن النكاح يجدد تجديده، فينبغي اهل نعن كان إن أما أقر، 

وأولادهمالجديد، العقد يحفران وثاهدين بولي الشرعية بنروؤله 
والماصيبهم، لاحمون أولادهم للثمهة، بهم لاحقون السابقون 

أجلمن بأبيهم لاحمون والأولاد التساهل، من منه، التوبة عليهم 
رآهبما وعملا الشرعية، بالأدلة عملا النكاح د يجل. ولكن الشبهة، 
الخطر.من وبراءتها الذمة سلامة على وحرصا العلم، أهل جمهور 

وجودبعدم التساهل وهو البلاد بعض في يقع أيضا ثيء وهناك 
الحلم-اء،قولي أصح في غلمهل وهدا فمهل نمها تزوج وأنها الولي 
'ص•ذلا ,M■ دلقول بمي•'" إلا نئاخ 'لا M■■ المي لقول 
بلغيرها؛ ولا ها نفتزلج أن لها فلثس همرهاء ولا ئئنها الترأْ 
الأقربجدها نم أبوها وهو الزواج يتولى أن الولي على يجب 

الأشقاءإخوتها ثم فالأقرب، الأقرب ابنها وأبناء ابنها نم فالأقرب 
كالميراث.لأب والإخوة 

(.٢٧٢)T/ همض ز شة ر ابن أ-محرجه )١( 
(.١٣٤)صفحت ني تخريجه سق )٢( 
(.١٣٤)صفحة ش تخريجه سق )٣( 



اوتت5احعقد باذتام _u_ فتاوى في فصل؛ 

بكليؤخذ أن ينبغي ولا غالط، فهو هذا في التساهل أما 
معلومبه، الأحد يبني لا الدليل يوافق لا الذي الخلاف حلاف، 

حلافكل ليس م والشاهدين الولي اثنزاط في حلاف هناك أن 
يتحرىوأن الدليل عاليه قام ما يتحرى أن للمؤمن ينبغي بل يعتبر، 
عنبعيدة وأعماله عقوده تكون وأن الخلاف، عن البعد أيضا 

المطهر. ٤٠٣٧١موافقة فيها يتحرى وأن الخلاف، 

يولي٠٠إلا نكاح رالأ قال! أن ه افه رسول عن صح وقد 
المؤمنينعلى فوجب نمها، تزوج أو المرأة، المرأة تزوج أن ونهى 

أووحد إن أبوها وهو موليته، تزؤيج الولي يتولى وأن يمتثالوا، أن 
فإنفابنها يوحد لم فإن فالأقرب، الأقرب وحد، إن أبيها أبو حدها 

وهكذافإحوتها أبناء ولا آباء لها يوحد لم فإن ابنها، فابن يوجد لم 
إحضارمع ثيبا أو بكرا، كانت، مواء إذنها من ولأيي ، كالميراين، 
والتوفيق.الهداية لالجمع افه ال نلاعقد، الناهيين 

اثمكاحعقد يعاد يمض لا اتشاهد كان إذا 

الصلوالتاعلى محاففل بدينه، مالترم مسلم رحل وال; حم■ 
عقدعلى اها.ين الئاأحد فكان لمة، مامرأة من تزؤج الخص، 

فهلالخمر، كشرب الكبائر في وقع وربما يصلي، لا رجل المكاح 
علماالشرعية؟ الناحية من صحيح الحالة هازه مثل في النكاح عقد 
المصلين،الملمين الرحال من كبير عدد العقا لكتابة حضر ئد إنه 

بينوقع ما حكم شما للزواج. الصلثإ إجراءات هم بأنفوشهدوا 

(.١٣٤)صفحة قى تخريجه سبق 



ارنتكاحعس باذكام سالق فتاوى في فمل؛ 

،؟العميل كناية نمد أن يلزم وهل النكاح، من الزوجين 
زوجتك،الولي: قول عند العقد عند كان إذا لجواب: ا• 

الأحدهما شاهدان إلا يحمرهما لم ثبالت،، الزوج: قول وعند 
منفيه لابد العقد لأن بحيل؛ ليس لأنه الحقد؛ فيعاد يملي، 
قالحين الحقد، إجراء عند كان فإذا الولي، مع عدل ثاهدي 
إلايحضرهما لم قبلت،، الزوج: قال وحين زوجتلئ،، الولي: 

الصلاة،كتارك كافر أو الفجور، معروف فاجر أحدهما شاهدان، 
العقد.يجدد فانه 

المتاحعقد ض والولي بالشاهدين الاكتفاء جواز 

والمخطوبة،والخايي، الولي، فيه وجد زواج زال: ما 
فهلالزواج، لعقد قاض وجود دون للخاف، إحوة هما وثاهدين 

؟للزواج كامل نماب هدا 

إذاالقاصي، يشرحل ليس القاصي، بترمحل هو ما لجواب: ا٠ 
أحدحمحلب، ولو كفى، والزوج الولي مع العدلأن الشاهدان وجد 

لسستاوالخهلبة كفى، النكاح حعلبة الزوج أو الولي أو الشاهدين 
فلومتحبة، لازمة، غير آحره إلى ض.. الحمد إن الخعلبة: بلازمة، 

شاهدينبحضرة قبلت(، الزوج: وقال زوجتلث،، للزوج: الولي قال 
كونهماأقفل، الخهلثة لكن كاف، هذا خعلبة، فيه ما ولو كفى، 

قدما ؤيعالمهم الخطبة، يقرأ عالم طال_، أو عالم عند يحضرا 

)•Y/الدرب محلى نور وفي،تاوتم، متنومة)ا'آ/ْأ،أ؛( ومقالات ذتاوتم، مجمؤع  ٢١)

(.رنم)٢٣شريط الأولى المبموئ الكر الجامع امئلة  ٢٢)



النكاحعقد باذكام سملق فتاوى في فصل: 

ليسولكن محليب، هذا عليهم، يخفى قد ما لهم ويوضح يجهلون، 
aرحل ي

زوجتك! الولي قال فإذا هدان، والنا الولي ت المقصود 
النكاح،هذا هبلت قال! الزوج، وقبل فلانة، احتي أو فلانة، بنتي 

منأو الولي، إخوة من يكون سواء الميلان، الناهيان وحضره 
سلامةبنرحل فه، والحمد ذلك،، كفى غيرهم من أو ازوج، إخوة 

مهللمةأو زوجها، عنها مات، قد أو بكر امرأة الموانع، من المرأة 
امتوذنت،،قل وبرصاها الخلة، من خرجت، قل معروها ثابتا محللاها 

هذهفي يبحرهم يكون علم طالم، يد على كان ؤإذا بأس، لا فهذا 
العدةلهم وبين وعرف الهللاق، ثبوت عرف مهللقة كانت، إن الأمور، 

ساورهاهل المرأة؟ شاوروا هل أيما ؤيبمرهم لا؟ أم انتهت، هل 
وشهودبينة إلى يحتاج وقد راصية؟ هي، هل استأذنها؟ هل وليها؟ 

ؤيقول!عليه-ا، ؤيكذب، اهل يتقد الناس بعفى لأن راصية؛ ألها 
فالتثستإوالبادية، الحاصرة س يقع فل، هازا يكاوي.،، وهو راضية إلها 

لهما.العاقل، س جبا وا 

إذنمبدون وتلد نكاح الأب، عقد حتكم 

وعمهواكْ راح العقال ومتا جاء وءنالما رجل تزؤج وال؛ سا 
تماض ٠^^ بنفس موجود بأنه علما الزؤج، حضور دون وعقدا 

؟٢١لأرأم صحح الزواج فهل العقد، فيها 
عمهأو أبيه بوكالة البنت، على له العقل٠ تم كان إذا ! لجواي، ا٠ 

يصح،لا فهن«ا وكالة، بدون له عمه أو أبوه يعقد أن أما بأس، فلا 

\(.Ar /Y(-Ar)«١^١.، ش نور ذأوى، 



النكاحعقد باحكام سلق متاوى في فصل: 

لهيقول فالت، فيقول! هو، يده عالي العقد يكون أن الواحمس، 
أبوهعنه يتولى أن أما قالت،، ؤيقول! فلانة، ابنتي زوجتك الوالد؛ 

مكلما،كان إذا يمح، فلا مرعية وكالة دون من غيرهما أو عمه أو 
المحح.على يزوجه أن فلأييه الحنث، يبلغ لم '؛،-^١ كان إذا أما 

اتتتكاحعقد عند ابنتم على اتبملحد الأب، ولاية حكم 

منالرواج يريد ملم صائح I عشر الرائع زال الاسؤال؛ اا 
عقديجوز هل ، ومالحل. الكر يتعاؤلى دائما أباها ولكن لمة مفتاة 

لاحالأب، ذلك، 
الشاببها يتزوج أن باس فلا لمة مكالتح إذا لجواب؛ ا٠ 

يزوجهاولكن كاما؛ كان إذا لها ولتا أبوها يكون لا لكن لم، الم
إذاأحيها ابن أو عمها ابن أو عمها أو طب أخ لها كان إذا أحوها 

غيرأحل، يوجد لم فان إليها، أقربهم فيزوجها لمون معمبة لها كان 
القاصي.زوجها الكافر الأب 

 Iارواجيرد لم مماب ؛ يقول الخامس الوال زال؛ م
يجوزهل وملحد، كر الينعاحلى دائما أباها ولكن مسلمة فتاة من 

١^٢،؟أفادكم أفيدونا لابته الأب ذللثؤ عقد 
الشابيتزوجها أن بأس فلا لمة مكان,؛؛، إذا لجواب؛ ا٠ 

يزوجهاولكن كارا، كان إذا لها وتا أبوها يكون لا لكن السلم، 
إذاأحيها ابن أو عمها ابن أو عمها أو طب أخ لها كان إذا أحوها 

يوجدلم فان إليها، أقربهم فيزوجها ملمين فين أقارب لها كان 

ص)ه'ُاا(,[ ٢٦]العدد الإسلامية البحومثر مجلة )١( 

)•م/(.الفتوى رنم الدرب >، زر داوى )٢( 



النكاحعقد باحكام تتعلق فتاوى في فمل؛ 

والقاصيالقاصي إلى الأمر يرفع القاصي، زوجها الأب غير أحد 
أوعم أو كأخ لمون مالأب غير أثارب لها وحد إذا إلا يزوجها 

ميالم ئم الأخ ابن ثم ائرب الأخ ُالأهمب الأترب أخ، ابن 
يزوجها.الأب يعد الأقرب 

للتبركالحرام المسجد في النواج عقد حكم 

 Iّ يعقدالناس بعض أن مع ن يقول! )إ-أ-ح( السائل ؤالت
نرجومبارك، بأنه ت ؤيقولون الحرام، بالمجد الزواج أي' مرانه، 

فيالشؤع الحكم فما افه، ثاء إن وموفقا ، كاولك، الزواج يكون أن 
؟٢١٢ا ذلك 

فلاعقد مكان أي في دليلا، هدا في أعالم لا لجواب: ا٠ 
أعلملا بأس، لا مكان أي في أو الين، في أو المجد في بأس، 

عقدفي واضحا دليلا أذكر لا واضحا، دليلا المجد لخصوصسة 
المجل.في النكاح 

والأضحىالقملر عيدي بين النتكاح عقد حكم 

وعيدالفطر عيد بين الكاح فران عقد يجوز هل ؤال: ّ■ 
المكاحعقا« يجوز لا أنه تركيا: في قول عندنا إنه حيث، الأضحى؟ 

المدينل٢،؟ين 
النكاحعقد يجوز له، أساس لا بامحلل قول هدا لجواب: ا٠ 

وصفروالمحرم الحجة وذي المعدة، وذي نوال، في وقت كل في 

(.١٧٢،١٧٣)•Y/عر نور ذ\وى )١( 

•( ١٨٥رآ/ )•الدرب عر نور ختاوى )٢( 



النلكحعقد باذكام سملق دتاوى في فصل: 

السيئ.الظن هدا يجوز ولا السنة، وبقية 
أوصفر في أو العيدين بين يعقد لا بأنه القول أن ت فالحاصل 

ف،والحمد هذا ومع الله باطل، كله كذا في أو الأربعاء يوم في 
فىأو صفر فى أو شوال فى عقد مواء الله وفقه من والموفق 

غيرهما.

٠٠۵ ٥٠۵ ٥٠۵
مءءمء ي



والصداقالمهر باحكام تتعلق فتاوى في فمل؛ 

!٥٥٥[
فصل

البمهروانمداقباذكام سعلق فتاوى في 

اثصداقاحتكام باب 

المرأةبمداق المقصود بيان 

التيالأثساء هو هل المرأة، بصداق المراد ما وال! س■ 
أنأم وغيره، وملابس أواني من وتجهجر حلي مثلا منها يشترى 

نقودمن وحلاقه الحالي الزوج ؤيئتري يدها فى لم يالصداق 
أضى'><؟

مقابلفي لها يدفع ما كل يتنؤع، الصداق لجواب! ا٠ 
الزوجعلى ؤيثرمحل لها، يدفع شيء كل المهر، هو فرجها استحلال 

أوحليا، أو نفودأ، كان سواء مهرها، فهو المكاح عقد مقابل في 
أونقدا كان مواء المال من لها يدفع ما كل ذللث،، غير أو فرشا 
المكاحيعد كان إذا أما الكاح، في ثرثنا كان إذا مهرأ، يعتبر غيره 

المكاحفي شرطا كان ما لكن المساعدة، باب من ١^^٤، باب من 
يختمنولا المهر، هو فهدا بالقد ورصاها موافقتها فى عليه يتفقان 

مثلالملاين، مثل القول، غير من يثرط ما فيه يدخل يل بالقول، 
الأن!يسمونه ما مثل ذللث،، غير أو الفضة أو الذهب، مثل الحلي 

ذلك•همر إل النوم >فة 

(.iU/Y)•ايرب طى نور ضاوى 



والصداقالمهر باذتام سالق فتاوى مى فصل: 

اصهرحكم 

وماالزواج؟ أركان من المهر هل المائالة! تقول ت وال م■ 
^^،؟على الدلل 

الولكنه شرائطه، من ولا أركانه، من المهر ليس لجواب• ا٠ 
ورأتما إم نال! النكاح ذكر لما يقول اش لأن منه؛ بد 

وحبمهر، بدون تزوجها ؤإذا [ ٢٤]النناء: تبمتم؛ آن دألخكم 
للزوج:المرأة ولي يال: لو صحيح، والمكاح المثل، مهر لها 

وليسشاهدين، بحضرة قيلتا، الزوج! ؤيقول راضية، وهي زوحتلثا 
ليتمانع، فيها ليي المرأة كانت إن المكاح، صح مواح هناك 

بهاليس عدة، في ولمتا إّمام، في وليت الزوج علكا محرمة 
الزوجونل وقيلت، الولكا وزوجها وراصية، النكاح، من مانع 

لهايجب لكن مهر، ينم لم ولو صحيح، المكاح شاهدين، بحضرة 
سنانبن معقل حديث، في ؛دلك،، حكم ه الّكا لأن المثل؛ مهر 

عنها،وتوفي مهرا لها م يولم امرأة تزوج رجلا أن الأثجعي، 
ثءاوهازمحز لا ننابجا، صداق مثث »َلها المي فقال 

،٠المٍناثاارولها العدة، 
أنعلى مهرا، يم ولم تزوج فيمن الحكم هو هذ"ا أن المقصود؛ 

ؤإنتركته، من فتعهلى مات إن ميتا، أو حيا كان سواء المثل، مهر لها 
بها.حلا أو وطثها إذا بها، لحل إذا الهر لها لم يأن عليه حيا كان 

XiYT)•؟/؛؟؛-■الدرب ض زر ياوى )١( 

برنممات، حش صداتآ سم ولم تزؤج فيمن باب النكاح، كتاب في داود أبو أحرجه  ٢٢١
هاد ببن معقل بمرفوع مقرونا فهتي، عود مابن علمح، ُومأا )أااآ-اُااأ(، 

أننل عنها فيموت المرأة يتزوج الرجنى ش جاء ما باب النكاح، كتاب في والترمنءي 
صحح.حن حدين، وئال، ( ١١٤٥)برقم لها، بمرض 



وانممداقالعهر باذكام تتعلق فتاوى في فصل؛ 

الله،يسر يما يمتعها المتعة لها فإن طلق، يم عليها عقد إن أما 
ظنثأإدا ^١ ٠١٠\لإو! >،ؤثلإا هوت الله لفول ال، مأو وة كمن 

عدةمن ءثهن م تا ثسؤبمئ أن تل ين أقثثؤهن ثز آلمؤمنتب 
•غه ال وف[ ٤٩لالأ-ء—زاب: سميمحا ؤيمحؤهن ميمهن 

هميبمهلهن مميبموأ آو ئسوهى أم ٠^،  ٠٥١طقم إل عوؤ جناح ولا 
علحما اأععِغني، متتعا هدرُْ آلممز وعل ةدر٥د آشج هنا ؤتؤجن 

ولكنالحال، هدم محي المثل مهر لها فليس [ ٢٣٦لاثزة: آتنيالوه<
بجاريةيمتعها الموسر قدره، المقتر وعلى قدره الموسع على يمتعها، 

ولور والمميتسر، ما محس، ذللث، من بأقل أو أمثالها بمهر أو 
المتعةأعلى ررأن ه؛ عباس ابن عن حاء بكسوة، ولو بالقليل 

كوة((.وأدناها حارية، 
المعمر،يمع مما بأحن يمتع الموسر أل، ت هدا من والمقصود 

أومملوكة، أي: إياها يعمليها حائية من رفيع، بشيء يمتع الموسر 
يعتبربشيء يمتعها المهر، مم، يقاربؤ أو المهر يقارب كثير، مال 
كوةمن استطاعته، بقدر يمع والفقير الفقير، يه يمتعها ما فوق 

تفو•يحدد ولم أطلق وعلا حل الله دراهم، أو طاقته حس، مناسبة 
هعينبمبلغ امحهؤد تحديد حكم 

 Iبارتفاعالناس تباهى أن ما مجتمع في حدمث، إذا ؤال: س
الشباب،من كثير يطيقه لا مسمع إلى اء التمهور ووصيت، المهور 

هداتجاوز ومن كدا، مبلغ الهر كون أن على يجمعوا أن لهم فهل 
الجراءاات،لا،؟س وكيت، هوكبت، ما عليه يكون المبلغ 

القبائلشيوخ رأى إذا ، ذللئ، في حرجا نعلم لا لجواب! ا٠ 

(.Itv/Y)•الدرب ض نور ضاوى 



وانمداقالمهر باحنكام ننطق فتاوى في فصل؛ 

الرحالوعمة الزواج، لسهيل معين مهر على الاجتماع البلد وقادة 
وجاءتكثيرة، لقبائل هدا وقع وقد ذللتا، في حرج فلا اء، والم
أنذلك، في حرج فلا ذلك،، على ووافقوا العلماء، كبار هيئة إلى 

يكونالمهر أن على فيجتمعوا مثلا القبيلة وقادة البلد، قادة يجتمع 
يلاحفلونآلاف، عثرة . ألفا. عشرين . . ألماأربعين . ألما. حمسين 

حاكايمثل هي ما تغيرت، الأحوال لأن المقام؛ يناسب الذي الشيء 
نيتافيحا.دوا الناس وحاجات الناس، أحوال يراعى فلابد القديمة، 

فيهوليس بالمرأة، إجحاف فيه ليس للمرأة، الزوج ببذله مناسبا 
ولكنالزواج، له يتيم وحتى يتضرر، لا حتى الزوج علك، مضرة 

علىيسهل مناسب، لبلغ اش يهديهم حتى ؤيتشاورون، يتومطون 
يخالفه؛س ومع تنفيذه وجب عليه اتفقوا ؤإذا الزوجة، ؤينفع الزوج 

التوفيق.ولي والله للجمح، المصلحة لأنه 

المهردحد،يال، على اثقبيلة اصطلاح جواز 

أبوأحال ؤإذا ؤيال، ألف، ( ٢٥)الهر عندنا قبيلة نحن زال• م٠ 
القبيلة،تأحن.ْ ييال، ألف، وعئرين حمة عن نياله أحوها أو البتتؤ 

علىيدفع الذي القبيلة، صندوق في وتضعه الرائد، المبلغ أي 
المتزوج،إلك، ترجيعه أد الزائد، المبلغ أحذ يجوز فهل الحتاجض، 

اشترؤكهيما لإحلاله رادعا جزاء يكون أحذه إن حبنر 
مهرعلى الأمر، هذا في القبيلة اصهللح.ت، إذا ت لجواب، ا٠ 

هذايخالفا أن لواحد يجوز فلا وشبابهم، نسائهم لصالح عليه اتفقوا 
اتفئت،إذا الجميع، مملحة في وقع الذي والاتفاق الاصطلاح، 

Xaa،)١أ/٧٨حوض مجموعذاوىوثلات، ، ١١



واسداقانمهر بأذتام تتعلق فتاوى فى فصل؛ 

تهمءوفتيا شبابهم لصالح معين، مهر على القرية أهل أو القبيلة 
اتفقواالذي الأمر، هذا ينفذ أن منهم واحد كل عر فالواجب 

العامةوالمصل«حة إحلال فيه به الإحلال لأن به؛ يخل لا وأن عاليه، 
توحذفإنها المحدود، الحد على زاد فإن الميالة، أو القرية، لأهل 

اتفقتالش القرية مصلحة أو القبيلة، مملحة نى وتجعل الزيادة، منه 
يخالف،للذي التعزير؛ من نؤع وهذا المعين، المهر هدا على 

العامة.المملحة 

جداترس_، عهد إلى كان ت فيه يقول موال له أحونا زال! م■ 
جنيهاين بخمأصبح والأن Jجنيهين، عندنا الزواج عمد يتم 

منالكثير لدى الاجتماعية، المنكلأر، بعضن بب مما سودانيا، 
علىأصر من فمنهم الأخيرة، بالزيادة يقتنعوا لا الذين لمين الم

دئدجنتها، بالحسين تزوج من ومنهم بها، وتزوج بالجيهتن، العمد 
وكلالزنا، حرمة في يدخل باطلا زواجه بالبميهين تزوج من امحبر 
فىالسوداني للجئيه القيمة انخفاصى لاعتبارامتح يره نفمرد ذللثإ 

للانخفاضئابالة العملامت، أن تعالمون فكما الأخيرة، الأونة 
تصحونبماذا الدول، لدى الاقصادية الحالة حب على والارتفاع 
جنيها؛الخمسين دفع على يصرون الذين المأذونين أولئلث، وترثدون 

لمسوف، إلهم ؤإلأ يقولوزت كما الصحيح العقد أيديهم على ليتم 
ثمبالفعل، وامتغ بعضهم فعل وقد العقد، إجراءات، تفيد يتحملوا 

فيالقرآن من بشيء أو بالفاتحة الزواج عن السماحة صاحي، يا ماذا 
؟اف أثابكم أجيبونا لا، أم يجوز هل هذا، زماننا 

أنيجوز بل الشيع، في محدود حد للمهر ليس لجواب: ا٠ 

ءرانمرب)«آ/ه؛أ-«هأ(.نور ناوي :١( 



والصداقالمهر احكام ننطق فتاوى في فصل: 

ولم[ ٢٤]!ك،:تقوأ ؤأ0 قال: اف لأن وكثيرأ؛ قليلا يكون 
إلىالعلم أهل جمهور ذهب ولهذا يحدد؛ لم ه والرسول يحدد، 

ووليالزوجان عليه تراصي فما لأكثره، حد ولا لأنله حد لا أنه 
منطائفة أو قبيلة في المهر تحدد ؤإذا فليلا، ولو كفى الزوجة 
الحض بدللث، ِاتزم أن للزوج فيبني القرى، من قرية في أو الماس، 

والخصومات.المنازعات تقع 
فلاالمهر يعفى عنه وأسمهلمثؤ زوجته، ذللث، بعد سامحته ؤإذا 

هلوهمسا نته سر عن لآلإ طإرأ ؛؛ؤ؛ن بحانه: سيقول الله لأن بأس؛ 
المناعيع لا حتى جماعته؛ ةررْ يما فيلتزم ٤[ و^هلالئ—،»: زطإ نيئا 

عليهيشق فيما امحونه ميأنهم ولمها ْع أو معها ؤيتفق وبينهم، بينه 
فيهينبغي طريق هذا اممه، أعانه ذللث، يتيسر لم فان التقبل، في 

البصر،وغص ؤإحمانه، للفرج الفة من فيه لما والحمل؛ الصبر 
اتفقواولو يتحمل، أن له ينبغي الصالحة، الذرية وجود في والسبب 

المقرر،حالفط ولو المكاح، يبهلل ولم المكاح صح قليل، مهر على 
ونزاعتشويش ذلك، في يحصل لأنه المقرر، يخالف، أن ينبغي لا لكن 

ثميلتزم، أن له فينبغي كثير، ثر إلى أفضى وربما جماعته، وبين بينه 
أنكليهما، من أو وليها أو ذللثؤ بعد السامحة زوجته من يءللس، 

بينهمشيء وهذا ذلل؛،، من عليه ثق فيما اءدو0 يأو امحوه ي
المقرر،بالمهر لالمزام ا هو إيما الخارج بالخارج، يتعلق لا داخلي، 

ذللثجبعد إمكانه وفي والأذى، والخصومات المانعات تقع لا حتى 
عنه.سمحوا ما وأهلها زوجته من يقبل أن 



واسداقالمهر بأحكام سلق فتاوى في مصل؛ 

عليهيصيد شرعي أصل ات4هوار لتحديد تيس 

رأتإذا الصداق تحدد أن الدولة حس من أليس وال؛ س■ 
الشرعيةالمياسة من ذلك ألمي الصداق، في الحد تجاوزوا الناس 

الزنامن مفاسد من المهور غلاء عن ينتج لما الناس لصالح 
،؟ر الملمين تكاثر وعدم والماد، 

مّرعمن عاليه يعتمد أصل المهور لتحديد ليس • لجواب ا٠ 
همتفمد ولهذا المهور؛ تحديد يقتضي ما السرع في يرد لم اش، 

أصلهناك ليس فإنه ذلك، يتيسر لم ولكن مرة، غير بل مرة، الدولة 
تحديدفي عاليه، يعتمل المنة في ولا الكتاب في لا الشؤع، في 

أكثر•أو أقل أو ثلاثين أو عشرين أو آلاف بعشرة المهور 
الناس،يخالف فقد حددت إذا له يتم لا قد تحديدها إل نم 

بهم،يفعل ماذا اش، حرمه ما شيء على يقربون بهم، يفعل فماذا 
تجمعإذا لكن صعوبة، فيه فالتحديد خطر، فيها المسالة يجنون، 

بينهم،فيما مدينة أهل أو قرية أهل أو بينهم، فيما قبيلة أو أناص 
فيالله شاء إن حرج لا معين، شيء على بينهم فيما واصْللحوا 

ذلك.

فيهيزاد لا خاصا، مهرأ الناس على تفرض بنمها الل.وإة أن أما 
شرعيأصل له وليس صعوبة، فيه هدا فإن المملكة، أجراء جمح في 

خالفه،س تعاقب وحتى به، الدولة تقوم حتى عليه، يعتمد ا معروف
الناسوأعيان الخير، أهل وتعاون والتوجيه النمائح في ولكن 

كثير.خير ذك في والتخفيض، التخفيف على وأمرائهم وعلمائهم 

(.YY)؛Y/؟؛Y-؛ب وُقالأت فتاوى مجموع 



وانمداقالمهر باحكام ننطق فتاوى هي فصل؛ 

صارفقد بالدنيا، الناس ونومع الناس، بين الدنيا انتثار وأما 
الوآحر أحد، بنت في رغب إذا جزياله، أموالا يقدم الناس بعض 

عندهمالناس بعض الحيثية، هازه من البلاء وحاء ذلك، يستطع 
يتهلح.لا الناس ويعفى يبالون، لا كثيرة أموال 

فيأعالم ولا نظر، فيه معتن، بمال التحديد أن فالحاصل! 
النبيعهد في لا هذا، يعرف، ولم التحديد، يقتضي ما المهلهر الشؤع 
كثيرةمهور جاءت، وقد بعدهم، محن ولا الصحابة، عهد في لا وه 
وبعدم.عثمان عهد وفي عمر عهد في بل ه، النبي عهد في 

هالك، يكن ولم قللة، المهور فكانت، ه الني عهد في أما 
ولكنلام؛ والالصلاة عاليه عهده في أصحابه، ولا ذلك، في يوسع 

وبعدعثمان، عهد وفى عمر، عهد فى المال قاصي لما ذللئج، بعد 
أويقاربها، وما ألفج بمائة يمهر الرحل وصار المهور، ارتفعت، ذللث، 

وفاصن،الل_نيا، انتشرت، لما اليوم وهكذا قديما، واقع وهدا بزيادة، 
المهور•في توسعوا الناس، س كبر علك، الدنيا 

فييجتهد وأن بالأمر، يعنى أن ملم كل على فالواجمب، 
ويساإلثإذللثؤ، على العون الله أل يوأن يعفه، ما تحصيل ثاب أم

المهورفارتفاع دواء، له داء وكل ه، الله أباح التي المكنة الهلرمحا 
بإعانةالدولة وقيام والتوجيه، بالمصيحة دواء ولها الأدواء، من 

لهذاتوفق أن ورجو اض، مال س بإعانتهم الزواج، علكي المحتاجين 
عشيمنهم كير بشيء عام، كل في المحامحنج تعين حتمح، الأمر، 

والتوفيقالإعانة لها الله نسال هم، أنفإعفافا على ؤيعينهم الرواج، 
٠



وانمداقالمهر باذكام سالق فتاوى في فصل: 

ال4هورض البمغالأة حتكم 

المهورفي المغالاة في نظركم في الإسلام حكم ما وال؛ م■ 
حيثمن الرواج على كثيرة أهماء وتصيلهم الشاب تزليج وعدم 

الخطيرةالمألة هده الأمور لأولياء وما الترسان، 
V"؟ ٥١جزم يلكم س ت«ااج أذ بمب ام 

عدموالماء الرحال ْن المسالمين لجمع نميحتي لجواب; ا• 
الرحالولممة للزواج مهيلأ تالمكلم، وعدم المهور في المغالاة 

والاثارالأحادسث، جاءت وقد لهم، نصيحتي فهذه حميها، اء والم
ذك.عر بالدلالة المف عن 

اضيمموا أن الأمور أولياء وعلى المغالاة، عدم للمؤمن فالمنة 
المكنةبالطرق وبناتهم بنيهم تزؤيج على يحرصوا وأن الأمر هدا في 

ودكنتختلف،، والأوقات الجمع، على صرر فيها ليس التي الميسرة 
علىمشقة دون من المهللوب يه يحمل الذي الناسي، الهر ينحرون 
الالمغالاة يس_، الزواج عن يتأحر قد الناس من كثيرا لأف الزوج؛ 

ماال الفمن وحمل ذللث، يسسبح الماء من كثير تعهلل وربما يقدر، 
قق•اممه إلا يحصيه لا 

والمرأةيعتني الرحل الأمر، بهذا العناية للجمع فالشرؤع 
بناتهلتزئيج والتيسير الخفيف على ؤيحرص يعتني الرحل تعتني، 

اشتتقي كذللث، والمرأة ذللث،، في لهن والصيحة وغيرهم، وأحواته 
يتعاونحتى مرساتها ومع أحتها ومع بنتها ْع المخفيف على وتحرص 
الشبابلجميع الزواج يتيسر وبهذا والتيسير، الخفيف على الجمع 

؛،؛Y؛(.Yir/Y)•الدرب عر نور ناوي 



وانم،داقالمهر باحكام تتعلق فتاوى هي فصل؛ 

القالسلةالمونة مع الزواج وحول أن يخفى ولا والمساء، الرحال، من 
الرحلؤيعفها تزوج كونها المراة، نمليل أو الرجل نمليل من حير 

والأجرة.الدنيا فى لها حير تكلف فيه ليس مناسب، بمهر 

دونمن المناسة المرأة له ؤيتيسر يتزؤج كونه الرجل كان ؤإن 
والتواصيالتعاون عاليهم فالجمع والأجرة، الدنيا في له حير تكالم، 

الجاح.لدلك، يكتب، وعلا حل اض لعل الأمر بهن،ا 

النساءمهؤر في التعالي كراهية 

أكلهالمرأة لأهل بمحل هل النماء، مهور قي التعالي ؤال،ت سا 
٣٣١وما لا؟ أم 

فىالتخفيف، ؤين ، المساء مهور فى التغالى يكرم ت الجواب، ٠
مغالاة؛فيه كان ولو المرأة على الهر يحرم لا ولكن والتيسير، ذللثح 

والقنهلارالأية، •٢[ نعلارا؛بملالنماء; إندئهن ءؤوءاش> تعار! اممه لقول 
ملمهادينار، باربعمائة حييبة أم الّكا تزلج وقد الكثير، المال هو 
الوقت،.ذللث، في درهم آلاف، أربعة قيمتها ج^، عنه النجاشي لها 

علمهاالأياء استيلاء تيسيرال4هوإروعاوم عر الحث 

وأغالم،ليرة، وحمون مئة سوؤيا فى عندنا الهر وال؛ ما 
منالمهر يأخذ والأب الهر، هذا نمق، عندهم يوجد لا الرجال 

حلألر٢،؟أم حرام هذا هل إجاري، ابنته 
يتقواأن الأولياء حمع وعلى الأباء، على ي،أبمب< لجواب؛ ا٠ 

)؛Y/٧٨(.متنوعة ومقالات نتاوى مجمؤع )١( 
(.ioY-to«/T)•الدرب عر نور فتاوى )٢( 



وانمداقالمهر ب1حتت1م تتعلق فتاوى هي فصل؛ 

وليسالمهر، من اش بر بما بناتهم تزؤيج على يحرصوا وأن اش، 
بهرصيت إذا القليل يقبلوا أن عليهم بل ذلك، في يشددوا أن لهم 

لهميجوز ولا بقانها، من حير بالقليل ولو تزؤيجها فان المن،، 
فيوهي حق بغير صدامها أكل ولا سمحت، إذا عليها الاعتراض 

تحتاجهاالتي الحاجة أما القفل، أحد للأب، يجوز إنما إليه، حاجة 
اذنهاإلا شبثا منه يأحدوا أن الأولياء لبقية وليس مقدمة فهي البنت 

رشيدة.كانت، إذا 

جميعوعلى الأباء على الواجمب، أن ! اهن. من فالمقصود 
بالمهرولو بتزؤيجهن والعناية البنات،، مصالحة فى النفلر الأولياء 
وسلامتهاعفتها المقمود بدرهمين، ولو واحل.، ؛ا.رهم ولو القاإيل، 

الخيرمن ذلك، في اض ير ما مع عرصها ستر على والحرص 
جميعا.اء والنالرجال( وعفة الاؤية وجود في والتسبج؛، العفليم، 

التلمعيهلكهم وألا هjا، في اعدوا بأن الأولياء على فالواجب، 
عظيم.حطر هذا كل الزواج، من مولماتهم يمنعوا حتى المال في 

المملكةفي مكان، أي في الأولماء لجميع نممحتى وهذه 
اممه،أرض من مكان أي في أو حالك،، في أو مودية الالعربية 

وأخواتهمبناتهم يزوجوا وأن اش، يتقوا أن جميعا لهم نصيحتي 
علىيحرصوا وأن فليلا، كان ولو المهر من اف ر يبما ومولياتهم 

الدين.صاحب، الهليك، 

فيبالقليل يرقص أن النساء وجميع للبنات، أيلها ونصيحتي 
أمرهفالمال( المال(، يهمهى ولا الصالح الزوج واختيار العفؤة مسل 
المال(.جاء الرواج الله ر بإذا صهل، 



والصداقالمهر باذكام سيق فتاوى في فصل: 

ماعلى يحرص وأن عليه اطه حرم ما يحذر أن للمؤمن فينغي 
بمادؤين إثل،ءإاو( ذؤ آلأنى ءؤوأاكمإ ه; قال كما له، ض ا شيع 

أنسبحانه فبين [ ٣٢]١^١,: ه ضيق ين آثه نهم ئنإء أفيؤإ إن ؤإءيطم 
الغنى.أساب من الكاح 

منهمعونهم اف على حى اريلأية ئال! أنه عنه الحديث وفى 
واللام.الصلاة عليه قال كما أو العهاثا(لاا يريد الذي المتنؤج 

 Iعلىالتشجيع إلى حاجة في والرحال النساء أن فالمقصود
وفيالمهور، تخفيف إلى حاجة وفي الإعانة إلى حاجة وفي الزواج، 
هيلتأسباب من هذا كل وتقليلها، الولائم تخفيف إلى حاجة 
للجميع.الزواج 

صلاحفيه لما جميعآ اء والنالأولياء يوفق أن الله أل فن
ؤيعيذالهلمع مجن الأولياء يعيذ وأن الجمح، سعادة فيه ولما الجمح، 

فانالأمور، بهذه يبالي لا بمن والتأسي أيضا الطمع من النساء 
والاستقامةالخير بأهل القدوة ؤإنما فيها، حير لا الشر بأهل القدوة 
التوفخا•الجميع اض رزق الأحرة، ؤإيثار والعفة 

بمهرهاأحق اتبنت 

قال.رهمهرا ؤيقدم للزواج لابنتي سخمى يتقدم عندما ت وال س■ 
كماثلاثة، أو بألفين وأكممى عاليه، أرده ريال، ألف حمون مثلا 

وهلللبنت،، حق أنه ْع رده، في حق لي فهل الناس، بعض يفعل 
منأرجو الأولاد؟ إهمانة مئل يعتبر حهازها سعض أمنتها لو 

إليهاأحوجت، التي الأمور هذْ مثل في ؤإفتاءنا توجيهنا سماحتكم 

(.١٩)صفحة قى تخريجه سق )١( 



وانمداقالمهر باحكام سلق فتاوى في فصل: 

}ر عليكم واللام الأوصاع، 
إذابإذنها إلا مهرها من نيئا ترد أن لك ليس لجواب؛ ا٠ 
فيتعينها أن لك ؤيجوز ذلك، في لها الحق لأن ؛ رشيدة كانت 

•إخوانها أعنت كما ذلك، إلى الحاجة دعت! إذا الزواج شؤون 
الموفق.واغ 

رضاهادون مهر الوالي، أخد حتكم 

منهيعطيها ولا ابنته مهر يأكل أن للوالي يجوز هل ل،! ■
،؟منهار رصا بدون كان إذا شيقا، 

أنله فليس الأمر، في ينظر أن عليه يجب الوالد لجواب; ا٠ 
النبيأحص الوالد... مالها من شيئا يأكل أن عليه يحرم ولا يضرها، 

أفيريد أيي إف قال! إليه اشتكى لرجل قال لام والالصلاة عليه 
عائنةحديث وفي ، لابثلث" وماللش ررأئث، يقاد! مالي، يجتاح 
ثإِئبب، من آكلثب نا آظنن «إن انيهقال: أن ها، 

أنلأئئاضدىا■'".
منالوالد يأكل أن باس لا أنه ■ ااعالم.اء أقوال من فالصحيح 

بالمن،ولا بالابن صرر دون من ينفعه ما والأنثى، الدكر ولدم مال 

مضعنوعقالأت فاوى مجمؤع )١( 
(.٢٢^)شريط الأول المجوض الك_ر الجا.ع أطلا )٢( 

مالمن للرجل ما باب النجاران، كتتاب ني ماجه ابن هته جابر حدبثا من أحرجه  ٢٣)
.٢٢٢٩١برنم)وف، 

منيأكل الرجل ني باب الإجادة، كأتاب ني داود أبو ها حديث من أحرجه  ٢٤)
JU  ،اخذالوالد ان جاء ما باب الأحكام، محاب يي والترمدي ( ٣٥٢٨)برغم ولدم
صحيح.حن حديث ت وتال ( ١٣٥٨)برتم ولد0، مال من 



واثصداقاثمهر با.>تكام تعلق فتاوى في فصل؛ 

بنته،يفر أن له وليس ولده، يفر أن له فليس الصواب، هو هذا 
علىولا الولد على صررا به يحصل ولا ينفعه، شيئا أحد إذا لكن 

ذلك.في حرج لا اJنت،، 
ولدهْع الوالد تنانع إذا أمرهم، في تنظر فالمحكمة تنازعا ؤإذا 

الحاكم،إلى يترافعا وأن الحاكم، يحلها أن بأس فلا البنت، مع أو 
يرضيه،ما يعهليه وأن أباه، يخاصم لا أن بالولد الأولى ولكن 
ؤيرصيهنفه ما تعطيه بل أباها، تخاصم لا أن ينباني البنت، وهكذا 
فلاكبير، حق وله شأن، له الوالد لأن ينفعها؛ ما وتبقي عنها، 

أنينبغي بل يخاصمه، أن ولا معه يتنانع أن للأنثى ولا ^كر ينبغي 
المهر.غير وس الهر ص نير بما يرضيه 

لا،بناته، ؤيضر أولاده، يفر حثنا يكون أن يجوز لا والوالد 
ذايكون وأن اممه، يرامح وأن اممه، ؤ يخافأن عليه الواحمب، بل 

منتحطى أولاده، على وحنو عطفح وذا عفة، وذا فاضلة، أحلاق 
مامهرها ص ؤيعطى لزوجها، به مجمل وما بحالها، يقوم ما مهرها 

الشيء،ذلك س عنها يرضيه ما أو لمانه، يقطع ما أو حاجته، يد 
إنثاب أمله كان إذا الوك وهكالا البنت،، على غضاضة دون من 

حاجةبقدر راتبه سعة ءنل.ه ما كان ؤإن والده، أعطى سعة عنده كان 
يفرهأن والده على يحرم بل ثبتا، منه يأحذ أن لوالده فليس بيته، 

حاجته،عن تفضل نيادة وءنل.ه سعة عنده الولد كان إن أما ، ؛دللئ، 
ولاالزائد، هوا من يرضيه ما والده يعطي أن له ينبغي الذي فان 

•نزاع والدم وبين بينه يكون 



واسداقالمهر باذكام تتعلق فتاوى في فصل؛ 

اختمبمهر والأخ ابنته، بمهر الأب تنعج حكم 

أوغتا لكن إن ابمه سهر يتزوج أن للرحل يجوز هل -وال: '■ 
،؟١١شنا

قالوقد به، كمن الولد لأن عليه؛ حرج لا لجواب: ا• 
منأنلأئىا نإن منيئب، محك( نا أئن »إن M.- اض 

مالي،يجتاح أو يريد ألي إل اف'إ رسول يا رجل؛ فمالط ثمستمثإاا 
منيتزوج أن الرحل على حرج فلا ، لأسلثاااال ومالك ااأس£، : مماث،
غيربنته لكنت إذا ذللئ، في عليه حرج لا بنته، مهر من أو بنته مال 

حاجتهايعطيها بها يبدأ فإنه احتاجت، إذا أما الشيء، لهذا محتاجة 
الوالباقي مهرها من حاجتها يعهليها السماء، يه يتجمل مما يزودها 

بأسفلا رشيدة، وهى كله بذللث، له سمحت، ؤإن يأحده، أن بأس 
حاجتهايعتليها فإنه تمح، لم أو رشيدة غير لكنت، إذا لكن بدللثج، 

ياحذ0.أن بأس لا والفاضل يضرها، ما ؤيترك 
مهرمن بتزوج أن للشخص يجوز هل يقول؛ مائل وال: ما 

وهىمهرها من أعتلته إذا أحته، له سمحمتؤ إذا لجواب: ا٠ 
بابس هدا بأس، فلا به يتزؤج ما مهرها س وأعطته رشيدة مكلفة 

أختهلكننج فإذا الرحم، صالة باب من والتقوى، البر على التعاون 
معروف،هازا به يتزوج مالأ وأعهلته حالته أو رشيدة عمته أو رشيدة 
بأس.ولا الرحم صلة باب من وهدا 

(.٤٧٩انمربر«^هبإ، ض نور فادى )١( 
(.١٥٧)صفحة في تخريجه سبق )٣( (. ١٥٧)صفحة في تخريجه سبق )٢( 
!^)•Y/؟U؛(.على ور محاوى )٤( 



وانمداقالمهر باحكام تتعلق فتاوى في فصل؛ 

العقدالمهرعند يذكر لم إذا النواج حكم 

I بناتثلاث المتوفى أحي وعند أولاد، ثلاثة ندي ع
ولامهر بدون سناته أولادي زوجت أحي توفي وعندما وولدان، 

كبرتوعندما ببناتي، أزوجهم أولاده؛ كبر إذا أته اس أسعلى شيء، 
ذللث،لا،؟حكم فما شيئا، أعطهم ولم آحر بشخص زوجتها بنتي 

حيرا؛اف وحزاك ض والحمد صحيح الزواج هذا إن لجواب؛ ا٠ 
إلاذلك،، في حرج ولا الرحم، صالة باب من وعملت محن لأنلث، 

مهر،من لابد لأنه أولادك، على المهر أحيك، لبنات المهر، لهن أن 
؛ؤ؛نقال: الله لأن حرج، فلا ذلك بعد ذلك،، عن سمحن إذا لكن 

محجّت،حمفإذا ٤[ لالأنا»ت مم،جا ،لنيقأ تلوهمسا نته شمآر عن لكم ط>أن 
لهنفالواجس، ؤإلأ رشدهن بعد ذلك، في حرج فلا المهر، عن الجنات 
المهر•

فليسؤإلأ أحسنت، فقد أولاده على بناتلث، زوجت فإن أنت، أما 
كانفإذا البنات، رصا من لابد رصاهن، من بد لا أيضا ثم بلازم، 
فروجهنرمحين فإن تجرهن، لا أخبك، بأولاد يرضين لا البنات 

فلاقالبك، فى نية مجرد هذا لأن ثغارا، هذا يكون ولا أحيلث، بأبناء 
يكزثغارا.

الوالشعار مغارا، يكون عشمك وثرمحلوا كبارا، كانوا لو أما 
زوجتاثم نزوحهم؛ناتلثا أن ونويتا صغارا ماداموا لكن يجوز، 
شنارا،يكون ولا ذلك، في حرج فلا غيرهم، على بناتك، بعض 

لله.والحمد 

(.t٤٨٤/ )٠ الدرب عر نور فتاوى 



والصداقالمهر بأحكام تتعلق فتاوى في فصوت 

أوتأخيرهالمهر بعض تقديم حكم 

عندأو نميته عند المرأة صداق شعض أن يجب هل • وال س٠ 
بعدلاحق وقت إلى نأحياله ؤيجوز بتسميته، يكتفي أم العمد، 
،•■؛؛^١١١اف حزاكم الرواج؟ 
الزوجأو الزوجين، اتفاق إلى ترجمر المسألة هده لجواب؛ ا٠ 

ناحل،أو تعجل من به باس فلا شيء على اتفقا إذا المرأة، وولي 
،ثروءلهماار على راالمسلنونى هؤ•' لقوله ممه؛ والحمد واسع ذللئ، كل 

اكثوخ«أ'آ،.يه انتحلئم ما ُه ثور أو ايئزوؤل أحي •رإو وقوله 
ؤيوخربعضه، يقدم أو يوحر، أو يقدم المهر أن على اتفقا فإذا 

العقد،عند نيئا ئى تأن المنة لكن به، بأس لا ذللث، فكل بعضه 
الهر،من شيئا ني في[ ٢٤]النسا،: أمو؛,لمه< بثمأ >ؤأ0 ت غتؤ لموله 

معلوموهو موحل، مهر على ؛ قال ؤإن حسن، فهو نيئا نى فان 
الحجلؤيبين ربعه، أو ثلثه أو نصفه موحل أو بأس، فلا بينهما 

ممه.والحمد واصع، ذللئ، كل بأس، فلا والموحل 

بعضهاصهروتأجيل بعض تعجيل حكم 

وممدفعالمهر، من بسي1لا جزءا الرجل دفع إذا وال؛ ما 
فيالمص له وهل له؟ زوجة المرأة تكون هل بعد، فيما البائي 

عليها؟الدخول قبل كاملا الهر دفع من يد لا أم عليها، الدخول 
مهرغير شيئا أفصد الفتاة، لوالد الزوج بدفعه شيء هناك وهل 

(.٤٦٥)•Y/الدرب عر نور وفتاوى ( ٩٠، الإ/٩٨ر متنوعة ومقالات" ختاوى مجمؤع )١( 
(.١٢٣)صفحة قي تخريجه مبق )٢( 
(.١٢٤)مخحة ر تخريجه سبق )٣( 



ساوقباتماسرواسداقفصل: 

أمرذلك أن أم الفتاة لوالد دمعه من بد لا يكون الزوجة، 

ولايوحر، أن باس ولا يعجل، أن بأس لا المهر الجواب؛ ٠' 
تقديمالمكاح شرط من نليس يمضه، ؤيوخر يمضه يعجل أن بأس 

يعدشهر، بمد لها لمه يمعلوم مبالغ على تزوجها فإذا المهر، 
ؤإن؛،، JU^،بأس فلا الطلاق، عند أو ستين أو منة أو شهرين 
واuفىأفل، أو أكثر أو ألفين أو ألفا لها شيم أن عر تزوجها 

الكاله ، بذ^، بأس فلا معلوم آحر وقت في أو الطلاق عند يكون 
ض,والحمد فيه حرج 

للمرأة،كله المهر، من شيء لهم فليس ؤإخوتها والدها أنا 
المهرأما بأس، فلا بشيء لإخوتها أو لوالدها تبلع لو لكن 

اله، لفشيئا يشرط أن ولوالدها للمرأة، فهو الكاح في المشروط 
فليسالأولياء بقية وأما إياه، يعطه الزوج به الرم إذا ذلك في حرج 

مرشدةوهي ذلك، س شيئا النت، تعطيهم أن إلا ، ذللث، في حق لهم 
بأس.فلا باخيارها 

اثطللاقعتد تلمرأة *صن ماو دفع اشتراط، حكم 

الزوجعلك، يشترط ابنته، يروج حينما الأباء بعض إن وال،؛ س■ 
هداهل مثلا، ييال ألفر مئة ُجالح يادغ أن الرواج بعد ابنته طلهم، إذا 

هدانحو واجثا يود لم يعللمها الذي زوجها بأن علما لا؟ أم يجوز 
خيرارأ،؟افه جراكم أفيوني الزواج، 
مابل للمهور؛ تحديد المهلهر الشؤع في يئست، لم لجواب؛ ا٠ 

(.٤٦٨، ٤٦٧الدرب)•؟/صر نور ناوي )١( 
(.٤٥٦—٤٥٤/ ٢٠انمرب)عر نور فتاوى )٢، 



والصداقاثمهر باذثام ساق فتاوى فى فصل؛ 

م؛أو قل باس، فلا المرأة وولي الزوج أو الزوجان، عليه تراصي 
المهور،من التقليل شرعية على كثيرة أحاديث في الستة دلت ولكن 
تشجعمن ذللث، في لما المنة؛ هو هذا والمغالأة، التكلف، وعدم 

الشرعي،الأمر هذا وتسهيل والفتيات، الشباي، ؤإعفاف الزواج 
جهةمن لا حميعا، اء والتالرحال تعطيل أسالب من فالمغالاة 

والولائم،المهور في اهل والنالولائم، جهة من ولا المهور 
أعظمس وهو ينبغي، الذي هو ذلك قي والتيسير ذللئج في والتخفيف 

التفاح.وتقليل الكاح، تكثير في الأراسارّب 
الأساباأعفلم ومن والماء، الرحال لعنة الأمباتح، أعظم ومن 

علىيحرص وأن بهذا، يعتني أن لم ملكل فينبغي الأمة، لكثرة 
•ذللث، أمكن مهما والولائم المهور في والمسير المخفيفح 

علك،لزم، كثيرأ كان ولو معين مهر على الزوجان اتفق ئذا 
الشروطأحي ررإ0 واللام؛ الصلاة عليه المي لقول الشرومحل؛ ص، 

معينامالأ عليه شرؤل فإذا المنوج«را، يه أحنخسا ما ئه يوئى آذ 
يدفعأنه على زوجه فإذا لزم، ذللث، على ولحل الطلاق عند يدفعه 

عشرينأو آلاقط عشرة الطلاق وعند آلافج، ة حممثلا أولأ لها 
الأحيرالعين المال ؤيكون يلزمه، فإنه أنل، أو أكثر أو ألما، 

محتاّإذا إلا يوليه أن طلق إذا الزوج ؤيلزم الطلاق، إلى موجلا 
سبحانهاض لأن باس، فلا ذللث، من وأعفته ،، iiJJL؛الرشيدة المرأة 

[.٢٣٧للتةوكله]اتهمة: آرو_> ثيغوا وأن ؤ I يقول 
لقولباس؛ فلا الهر من بشيء ها نفوطايت، وعفنؤ ّمعتج فإذا 

٤[.لاش-اء: ٥^ ؛،٤١ ^٠ ٠٥ثثا نته عن ظ' جنا أ؛ؤظن ه؛ اف 

(.١٢٤)صفحة فى تخريجه مبق 



واوصداقالمهر باحلكم تسق فتاوى فى فصل: 

النكاحفي الزوجين بين تكون التي الشروط أن فالمقصود: 
المهرثرط ذلك ومن المهلهر، لالشرع موافقة كانت إذا ولازمة معتبرة 

الصواب.هو هذا والوحل، العجل العين، 
اثصداقغير مالأ الأب، غير اشتراط، حتكم 

رجلؤيقول: أل، يالمكرمة مكة من بع.م( الأخ إ وال، سا 
منهطلب الزواج وعند أحرى، مجلة من رجل على مؤلمته، زوج 

ولىليدفعه المهر، غير ئيال، آلاف ثمانية اوى يالمال، من مبلعا 
الشيالةمن ليس تروج الذي إن حيث العادة، بحكم نيلته إلى الزوجة 
خارجمولته يزوج من كل على الملغ هذا مثل يأحذون فهم نفسها، 
هذاهل هو؛ وسؤالي للطوارئ، الشيلة صندوق، في ؤيضعونه القبيلة 
حونتنم وبماذا \ذشونأ.( في المحرم المكس قبيل من هو أم جائز 

افخٍتارا،.جزاكم الاس؟ 
يلزمواأن يجوز فلا يجوز، لا الممل هذا لجواب: ا٠ 

أوأكثر أو آلاف شمانية للقيلة يدفع أن قبيلتهم، غير ْن الخاطب، 
الهرحق، بغير مال، أخذ ولأنه النساء؛ تعهليل يسبب هذا لأن أقل؛ 

منكر،هو بل الممل؛ هذا تعاطي يجوز فلا للقبيلة، ليس للمرأة 
أنهذا فيها المي البلد في الأمر ولي، عر محنجب تعطيله، فيجب 
لمابأموالهم فليتحرفوا أنمهم ينفعوا أن أرادوا ؤإذا ، ذللث، يعطل 

أموالهم.من الخوادث من، بينهم يقع 
غيرمن بناتهم يخطبون الذين الناس أموال، من ياخن.وا أن أما 

منعفالواجب، اء، للنوتعهليل الزواج، من، وتنفير غلهل فهذا القبيلة 
الختعان.واغ باتآ، منعا ذللث، 

(.٠٤٧ Y/ )٠ الدرب ^، نور ذاوتم، 



واثصداقالمهر باذثام تتع1ق فتاوى مى فصل؛ 

□بإذا صحيح فنواجئ حرام كسب من تزؤج من 

وعملمنه، دمثآ منه، وتزلج حرام، كله ماله رحل وال: م■ 
؟يصح فماذا التوبة، ؤيريد تجارة 

بعضينظر، محل والمال عليه، اض تاب تاب لجواب:إذا ا٠ 
فاشمىثيه' نن مءثلة جاءم :؛؛ئن I تعالى الله لقول له؛ يرام العالم أهل 

ذ؛اهتم آلنار آمحنب يؤكق عثاد ومنن أثه إئ وأم!ز7ْ ثوت نا قيد, 
إنمنه وتصدق حاجته يد ما منه أحذ فإذا [ ٢٧٠]1^؛; .٤٠ حنلأوى 

وحددالبر وجوه في به وتصدق كله منه تطهر ؤإن يكفي، الله ثاء 
لأنبه؛ ينتفع فقيرا كان إذا لكن وأحن، أحوحل فهذا طيبا، با ك

كانواوقد أسلموا الذين الكمار يعم وهذا ثوئ# ما ؛وهيه, قال! اممه 
ه•افه رمول لهم يقل ولم لهم، وترك حرام وهو رط يستعملون 

عليه.وأسلموا تابوا أن يعد الربوي" المال "ردوا 
منأردى يكون لا الكافر، مثل إنه العلم: أهل بحض قال 

ينفرهقد المال من منحه لأن تاب؛ إذا الكافر من أولى فهو الكافر، 
حروحاأحوط؛ فهذا به والصدقة إحراجه ر نيؤإن أيصا، التوبة من 
تعلقله ليس بدني عمل لأنه صحيح؛ والحج العالماء، خلاف من 

المال.

٥٠۵ ٥٠۵ ٥٠۵
هم7، ٠٣®■٠٠ 

متوعيومقالات قاري مجموع 





النكاحؤإشهار بالعرص سلق فتاوى في فصل: 

]٥٥[
فصل

الئتكاحؤإشهار باممرس تتعلق فتاوى في 

النواجالأقارب دعوة الاقتصارعلى حتكم 

ليبيامن م)أ.أ.أ( لأممه رمز الذي السائل هذا يقول ؤال! س■ 
فيسماحتكم رأى وما الكاح، إشهار في رأيكم ما الشخ؛ مماحة 

؟فقط الأقارب ودعوة الييت،، نقس في الرواج جعل 
يكونلا حتى يتميز، حتى واجسمح، الكاح إشهار لجواب؛ ا٠ 

الأقارب،من جمع بدعوة وليمة وصنع ؤإعلأنه إشهار0 زنى، 
محلاتإلى راح ما ولو البيمتإ، في ولو الزواج إلى يحضرون 
لأفالتكلم،؛ ينبغي ولا يكفي، بيته في الأفراح نمور الأعراس، 

الشبابتعهليل بك، يوفد الزواج، من الناس يمنع قد التكلف، 
هذابيته في الجماعة يعص دعا ؤإذا القكالم،، عدم فالسنة والنا؛اُت، 

هذا.يكفي باس لا الإعلان س كله 
اتعرسوليمة حكم 

عشلبتأئر يهل، زواجه؟ في يولم لم من حكم ما ؤال: س■ 
عبدالرحمنأمر ءند«ما ه للرسول عاصيا يعتبر وهل بهذا؟ النكاح 

؟بئاة ولو يولم أن زواجه حين عوف بن 
®أؤلمه؛ قال كما بناة، ولو مؤكدة سنة الوليمة لجواب! ا• 

(٦٤،٦٥/٢١ذاوىنورعرانمرب))١( 
(٦٥)١٨ \ذدوب ض نوو ص )ى 



اتنكاحؤإشهار بانمرص ننطق فتاوى في فصل؛ 

النكاحالنكاح، في يوثر لا لكم عوف، بن لعبدالرحمن شاة٠١ ولو 
فهووأركانه شرائطه تمت إذا وليمة، هناك يحصل لم ولو الصحيح، 
وهونة، الهو ر نيبما يولم كونه لكن يولم، لم ؤإن صحيح، 

أمره الرسول لأن قوى، قول الوليمة بوجوب والقول ينبغى، الذي 
اليسيربالشيء ولو قوة، له بالوجوب فالقول شاة١١ ولو ُرأولم • بها 

الكاح،في يوثر لا ولكنه السنة، حلاف ذلك وترك الطاقة، ص، 
وأركانه.شروطه استوفى إذا صحيح فالنكاح يبهلله، ولا 

اتولائمض الإسراف الإنكارعلى 

التيالفائق، في الصلات إقامة سع لا لماذا ؤال: س■ 
فىيصل الذي الباهفل والإيجار بالرحال، الاحتلاحل من فيها سحيث 

،؟ريالر ألم، حمين إلى واحدة ليلة 
الحلوأهل العلماء من نغلر محل نغلر محل هذا لجواب؛ ا٠ 

الماد،فيه يكون ما الاختلاط، فيه يكون ما مغ والواجب، والعقل.، 
صيانة،مقام المقام كان ؤإذا .ق، الفناألإغير في أو الفندق في مواء 

عدمالمهم من حاز؛ مكان أي في احتلاط فيه ليس سليم محل وفي 
فيأنه ولو التكلف فيه كان فإذا به، يقتدي قد الإنسان لأن التك،لفا؛ 

تركهينبغي الذي هو التكلف، فندق، غير في ولا فندق في هو ما بيته 
تكلف،إذا فإنه الزواج، جهة من لغيره الباب يفتح لا حتى 

ولمالأمر، في اهل ونالأمر حففط ؤإذا والأخر، والأخر، الأخر، 

يدعىكيف باب النكاح، كتاب في الخاري أخرجه خهتع أنس حديث من عليه متفق  ٢١)
تعاليمكونه وجواز الصداق باب النكاح، كتاب في لم وم( ٠١٥٥)برتم للمتزوج، 

(.١٤٢٧)برتم ••، حديد• وحاتم قرآن 
(.٢٢)رقم شريط الأوو المجموعت الكير الجا-ع أمثلة )٢( 



النكاحؤاشهار بانمرس سلق فتاوى في فصل: 

فيوتساهل المكاح، لإعلان الأدنون الأقارب وهم القليل إلا يدع 
لأمة،الإلى أهمرب هذا صار يتكلف، ولم يناهمس ولم الشيء، هذا 

الأخر،وقريبه الأحر وقرسه الأحر، قريبه به يتامى أن إلى وأقرب 
ولوالولائم في ثدي ؤإذا الناس، على المئونة وتخف التكلف فيقل 
المحذور.هو فندق، ز أو بيته، في كان ولو ، ييت، في كان 

ؤإسرافتممف الأفراح وقصؤر اثفنادق في اثنواج حفلات إقامة 

طائلةأموالا وتكلف الفنادق، في تقام التي الحفلأيته وال؛ حم■ 
علىالتنبيه راسماحتكم من فنأمل إسراها كانت، ؤإن إسراف، هي هل 

ذلاك،را،'؟

وفيهااختلهاء، فيها الفنادق في تقام التي الحفلامحت، لجواب• ا٠ 
ثمنها متعال.دة مواحدامت، 

إليها.حاجة لا ونيادة إسرافا بها أن الغالب أن ت ول، ألا 

الولائم،اتخاذ في الزكلف إلى يفضي ذللقؤ أن الثاني: الأمر 
إليه.حاجة لا من وحضور ذللث،، في والإسراف، 

عمالمن اء يالنالرحال احتلاط إلى يودي قد أنه والئالئ،: 
قصوروهكذا ومنكر، مشين اختلاط هن.ا في فيكون وغيرهم، الفنلءق 

ذلاJثإفي التكلم، وعدم تركها ينبغي كشرة، بتقول حر تأ نالمح، الأفراح 
وحتىوالتبذ.ير، الإسراف وعدم الاقتصاد على وحرصا بالناس، رفئا 

إذالأنه التكلفج؛ وءا..م الزواج من الدخل في المتوسهلون يتمكن 
إماالكبير٥: الولائم وفي الفنادق في يتكلف قريبه أو عمه ابن رأى 

منوعة)اآ/أبم،هه(.ومقالات فتاوى مجمؤع 



اثنكاحياههار بايرص تغلق فتاوى في فمل؛ 

يتأحرأن ؤإما الباهظة، والنفقات الديون فيتكلف ؤيثابهه يماثله أن 
التكلفات.هذه من حوفا الزواج عن ليفاعس 

الفنادق،في يقيموها ألا المسالمين الإخوان لجمع فنميحتي 
فيأو قليلة نفقته نمر في تمام بل الغالية، الأفراح نمور ولا 

الأفراح،نمور في إقامتها وعدم به، بأس لا فهذا البيوت، 
عنوأبعد أولى، ذللث، أمكن، حيث البيت، فى باقامتها والاكتفاء 

المستعان.واض والإسراف. التلكلف، 

اتحملأتفي الإسراف 

فيشريد إمراف من نراه فيما فضيلتكم رأي ما نال؛ م■ 
أكياسمصيرها يكون والتي الحفلات، في تقدم التي الأؤلممة 
١^١٢؟ LU-وصع؛وأين حز؟ uك وهو الفايات. 

يجوز؛لا أنه فى الأمر هدا عن الإجابة تقدمت، لجوامس،ت ا٠ 
ذللث،.غير في ولا بالزواج الولائم في لا يجوز لا الإسراف لأن 

لابدالن،ي المهللوبج يتحرى أن الوليمة صاحمسج على ؤينبغي 
يسالموالباش يتركها، أن فيبني إليها حاجة لا التي الأشياء أما منه، 

أوالفقراء، بحفي أو الخيرية، الجمعيات مثل تقبله التي للجهات 
إليهم•ينمل العمال، 

النفايات،فى يلقى ولا منه، يستفيد ص إلى ينقل أن فالواجب، 
المحتاجين،إلى ينقل بل المجاسات؛ بقرب، ولا القمامات، مع ولا 
فيرليس ليم، ّمحل إلى فينقل محتاجون هناك يكن لم ؤإذا 

أوالناس س يأكله ص يأتي أن فلعله القاذورات، مع ولا الهلرقات 

(.٩٧،  ٩٦)ا\/ عة yZAومقالات فتاوى مجمؤع 



اثتلكحؤإشهار بانمرس تتعلق فتاوى في فصل: 

يأكلهمن وحد إذا أما الضرورة، عند وهذا يمتهن لا حتى الدواب، 
ينقلحتى تجفيفه أو إليهم إيصاله ذالوا-ص، فقراء، أو عمال من 

تكلف،وعدم اقتصاد حصل ؤإذا للدواب، علفا ولو إليه، لمحتاحين 
الباقية.الأس قلت، 

غيرمصارفهارفي صرفها واتحذرمن التعم سكر وجوب، 

وآلهاض رسول على والئلأم والصلاة وحده، ض الحمد 
تبعد أما وصحبه، 

البلادهدم لأهل حصل كما والحاجة بالفقر عباده اش يبتلي فقد 
ٌنث ت تعالى نال عشر الرابع القرن أول في 

إدآ ٧٢آلمنبرث. وبني وآلثتزب ؤالأثى آ'لأغولا تى وشن وآلجؤع 
كما0ْا-أ"0ا[ ]ال_؛_منة: زجمف يابَ وريا ه 1دا قألوا ئصمة امنبئهم 

إيمانهمليختبر اليوم واقعنا هو كما الرزق ومحعة بالنعم يبتليهم 
عندءآه وآث فتنع وأوئ؛ةا أمولؤتقتر >ؤأث1ا" ث تعالى قال ونكرهم 

للمتقينذللثط كل فى الحميدة والحاقبة [ ٢٨عظي،ر أحر 
حالفى والاحتساب كالصبر اممه شؤع ما وذوا أعمالهم تكون الذين 
الغنى.حال فى مصارفه قى المال وصرف، التحم على اض ونكر الفقر 

منوالمشرب المأكل في مصارفه فى المال ، صرفالاقتصاد ومن 
غيرمن المال تضييع فى إسراف ولا والأهل، القس على تقتير غير 

منلؤلهيدق عئعل تعالى! قال كله ذلك عن الله نهى وند حاجة، 
الوقءئسورإو^ه]الإصنا.:هآ[ ملؤما هنمعد ألمنط كل دمْلها ؤلأ عنقك إل 

جملأؤ موم  ٠٤٠٥١^١ المال؛ إضاعة عن النهى فى تعالى 

(.TU/l)عترعن ومقالات محاوى مجموع 



النكاحؤإشهاو بانمرس تتعلق فتاوى في فصل: 

إعطاءعن الأية هده في وعلا حل افه فهي ه[ ظاه ص أثث 
أفعلى ذلك فدل مصارفها غير في يصرفونها لأنهم للفهاء؛ الأموال 

عنه•منهي أمر مصارفها غر في صرفها 
يآضوأويتقزأ مسجد مذ عند ئدوأ ءادم  X،ri^تٌالى■ وقال 

٩^-ّسحانه: ونال [ ٣١لالآ>اف: آ'ثرمث.ه بجب لا إقم ئزؤ؛ ولا 
آؤذق ٤١ون آشي;لا نأت ثأنمكئ ظ س ذَا 

[.YU-Y1القنطثلهلالإ>ل: ءاحوف 
الحاجة،مقدار على الأموال صرف، في الزيادة هوت والإسراف 

فيبالمباهاة اليوم الماس ابتلي وقل وجهها، غر في صرفها والبدير؛ 
يكتفونفلا الأعراس وحفلات الولائم في خاصة والمشارب المآكل 

الشامباقي ألقوا الأكل من الماس انتهى إذا منهم وكثير الحاجة بقدر 
تحولهافي وسبب العمة كفر من وهذا الممتهنة، والهلرق الزبالة في 

وزوالها.

عنسيء قفل ؤإذا الحاجة، بميزان الأمور يزن من فالعاقل 
مكانفى وضعه ذللئ، ر تعن. ؤإذا حاجته فى هو عمن بحن، الحاجة 

الامتهان.من ؤيسلم اف ثاء ومن الدواب لماكله الامتهان عن بعيد 

عنه،الله نهى ما تجنس، على يحرص أن لم مكل على والواجب 
لمحمه،شاكرا الله وجه ذللثج فى مبتغيا تصرفاته فى حكيما يكون وأن 

تتعالى قال مصارفها غير فى وصرفها بها التهاون من حذرا 
ل، وق٧[ ]!؛-!مم: وه ؛ LjI؛عدابج، إل يكمإم ولجن كمحفزج 

وأخبر[ ١٠٢لال_هم؛; يكئرون.ه ولا ^^_، ٌ' 
سبحانه!فقال القول، بمجرد لا بالعمل يكون النكر أن سبحانه 
فهJالشكر [ ١٣.ه]بإ; 1لفتؤئ هادى ين وقئ ئكأ داود آاث ءؤاء1او 



اثنلكحؤإشهار بالعرس سلق فتاوى فى فمل: 

وعملاقولا اينه شكر فمن والعمل، از واللميكون سحانه 
فييصرفها ولم الله بعم كفر ومن العاقة، له وأحسن قفله من زاده 

الشديد.Jالعازاب الثه توعده وقل. عفليم حْلر عر فهو ممارفها، 

دينه،في الفقه ؤيمنحهم لمين المأحوال يصالح أن الله ونسأل 
إنهعباده ونفع طاعته على بها والاسعانة نعمه لشكر ؤإياهم يوفقنا وأن 
وملم.وصحبه وآله محمد نبينا على الله وصر عليه، والقادر ذلك ور 

عنداتمهؤرواثولائم اتواتدين تسهيل 

والولائم،المهور في الئكلف عدم إلى الإخوان أشار كيلك 
العقبات،ومن الهلمريق، في يقف الذي الحجر من أيضا هذه فان 

سنةالوليمة والولائم، المهور في والتقليل اهل بالتالتواصي فيبني 
بهاالمناحرة ولكن زوجاته؛ في والئلأم الصلاة عاليه يولم الني كان 

وفقرهمقليل، لحلهم الذين الأزواج يضر مما فيها والتكلفإ 
لغيرك،تنغلر لكن يفرك؛ لا كثير مال ذا كنت ولو حتى معروف، 

كانومن بيئتلك، في كان من ولاسيما غيرك، نوّع أست توسعت إذا 
توسعتفإذا ، مليء وأنت، فقراء يكونوا قد وأقاربك، حمولتالث، من 

مثلنفعل ؛ل. لا فلأن، دون نمير يمكن ما به، نقتدي ! قالواأنت 
ومنمنهم لأنه به التأسي يريدون زكن فقراء؛ وهم غني وهو فلأن، 

ترفقأن فعليك ؛4، فيتاسون بيئتهم ومن حمولتهم ومن هم جن
ْعوتتفق النفقة تخفض مال، ذا كنت، ولو بلثج، يتأسى ومن ؛فراباتل-، 

ولاتفر الكثيرة والولائم الجمبع، ينفع الذي الشيء عالي الزوج 

المجموعتاعير الجاعع أسئلة صمن مجاة محاض؛ على سمأمحه تعليق من اتتباس ؛١( 
(.١٢)رنم شرط الأور 



وإشهارالن؛ل1حبايرص تتعلق فتاوى في فصل: 

فأنفقالمال من سعة عندك كان ؤإذا ينفع، ولا يفر والتكلف ني، 
وصل، اكين والمالفقراء ووامحي ، احد المعمر ، الخير وجوه على 

للمال.كئيرة وجوها تجد الرحم، 
قال!لام والالملأة عليه النبي منها، بد لا ستة الوليمة أما 

بعضعلى وأولم عوف، بن لحبدالرحمن فال شاة«لاا ولو »أوللم 
علىوليمته هدم وا من والراالتمر بالحسن فر الفى نسائه 

لحم،فيه ما والأفْل، والمن بالتمر ءاليها أولم صفية، زوجته 
ناساودعا والئلأم، الصلاة عاليه والخبز ؛اللحم زينب على وأولم 

يتحرىأن المؤمن فعلى وهدا، هدا فعل واللام، الصلاة عليه ^٠^١ 
يدعوولا يتكلف لا ولكن باللحم؛ يولم موسرا كان إذا ؤيولم المسة 

اليالكثيرة والدبائح الكلف، بهم يحصل الذي الكثيرين الماس 
بليأكلها، من لها ليس المر في أو القمامايتج الزبالة... في تلقى 

الحتى بالكر وا لناسا وتدعو والمقارئب المناسب الهلحام يتحرى 
هوكان وربما ذلك، في غيره به يتأسى الذي الكثير بالثيء يتكلف 

القرابته وفي درجته في كان من لكن مال؛ وعنده تهليع ي
يتامحواحتى يتكلفوا، لا حتى يتكلف ولا بأولئك فليرفق يتهليعون، 

التاكلف.عدم في به 
أبوأن أمكن، مهما فيها الاقتصاد ينبغى المهور مالة وهكن.ا 

الزوجيقدمه الذي المهر جاءهم إذا بل يتكلفون، لا البنت وأهل البنت، 
فإنحاجالت،، من عندهم من زيادة معه جعلوا ولو قل، ولو يقبلونه 

الخلل.يقل وحتى الزواج يكثر حتى الخير لأهل ينغي الذي هو هذا 
ولوءالتمز ت لرجل قال أنه لام والالصلاة عليه عنه ثبت، وقد 

١ ٦٨)صفحة قى تخريجه سيق 



اJكاحؤإشهار بانمرس سيق فتاوى في فصل؛ 

ها)فه المبي عليه على عرصت امرأة حديدرارا، من حائما 
الصحابةبعض فقام والسلام الصلاة عليه يتزوجها فلم ليتزوجها 

ررماحاجة، بها للث، يكن لم إن اض رمول يا زوجتيها وقال) 
عنديما قال: شيء، محيي ما قال؛ نىء؟اا من محدك هل تصدقها؟ 

ماته لبإن بإزارك؟! نص؛ع رروما قال: علي، الذي هذا إزاري إلا 
قال:ثم شيءرا منه عليلثإ كان ما هي ته لبؤإن شيء، منه عليها كان 

ماقال: وجاء، والتمس فيمسح حديدرا من حاتما ولو ررالتمس 
معيقال: القرآن؟® من معالث، ررماذا قال: اف،! رسول يا شيئا وجلين، 

القرآن®من فعالمها اازوحتالث، قال: عددها، كذا، وسورة كدا محورة 
السنةمن هذا المال، من بدلأ سورأ القرآن من يعلها أنه على زوجه 

يعلمولو يزوج صالح رجل وهو شيء، ءندْ ما الزوج كان إذا 
المىعن أحاديث، يعلمها القرآن، من محِورأ يعلمها شيئا، المرأة 
تكءن ١IaLIعالخ^دا الصنعايت، م/ صنعة الخاطة، صنعة يعلها ه، 

ذلك.>الها،لأ1ص 

يوفقناأن الله أل ونوالهداية، التوفيق للجميع الله أل ن
ينبغيالخواصي، ينغي التواصي، كله هذا من والمطلوبؤ . .ؤإياكم• 

الخرجفي كان إذا بلد، أي قي إخوانه ْع يتواصى أن منا واحد لكل 
كلفي • حائل•في القصم، في الحوطة، في الخرج، في، إخوانه مع 

وحتىالفائدة يسمعوا حتى كانوا، أينما إخوانه مع يتواصى مكان، 
الثر•ويقل الخر يكثر وحتمح، لغترهم، يلغوها 

ظهرعلى القراءة باب القران، نفاتل مماب في ه صهل حدث عن البخاري أحرجه 
برقمرحل، على ها نفالمرأة عرض باب الكاح، كاب في ( ٥٠٣)•برقم نيّح، 

؛٥١٢١



النكاحناشئار بانمرس تتعلق فتاوم في ضل: 

كما، والعمل النية وصلاح ، والهداية التوفيق للجمح افّ أل ن
قالفقد حق، وأنصار هدى، دعاة ؤإياكم يجعلنا أن بحانه نسأله 

وقال،داءلها'راا أجر مثذ هله حير على دث راس واللام: الصلاة عاليه 
مثنالأجر ثص له كا0 هدى إلى دعا ررمى لام؛ والالصلاة عليه 
ا.شتئااال أجوره؛ا من دك نقص لا سعة من أجور 

مثليعهليلث، وعلا حل فاض حير إلى دعوت إذا أحي يا قانت 
علىوسلم الله وصلى ، منلث، وقبلوا يديك على اممه هداهم من أجور 

وأصحابه.اله وعلى محمد نبينا 

بساة((وثؤ اؤتة( )I < حديث مضى شرح 

ئاةمن أكنر ذبح يجوز همل المسائل: هذا يمول وال: حم■ 
ولوا'أولم الحديث: في ررلوا، حرف معنى وما الوليمة، فى واحدة 

؟للتقليل أم للتكير هي هل عليه، متفق الحديث هدا 
هالنبي قاله ، دشاة«ر ولمؤ ارأنلمم الحديث: لجواب: ا٠ 

بهالولم كان ولو يعنى: للتقليل، وهى عوف، بن لعبدالرحمن 
أريع،أو ثلاث، ثاتان، الأكثر الأفضل أن على يدل هدا ثاة، 
ومنالزواج هذا من ستفيدون الذين في أكثر الجمع يكون حتى 
وأظهر•أكثر إعلانه يكون وحتى الرواج، ولمة 

أبيعن ( ١٨٩٣برثم)الغازي، ات- ضل باب، الإعارة، كتاب، في لم، مأحرجه 
رةوئه>معود 

عن( ٢٦٧٤)برتم سيثة، أر حنة محنة محن من ياب العلم، كتاب في مسالم، أحرجه )٢( 

(.ll/Y)>الدرب ض زإ أش )٣( 
(.١٦٨)صفحة فى تخريجه مبق )٤( 



النكاحؤإشهار بالعرس تتطق فتاوى في فصل؛ 

فيهاوامحغالأة الأفراح بيوت 

أنلامسما فيها، لأة والمعا الأفراح بيوت من نشكو وال؛ حم■ 
البيتيكون أن ابنته لزواج ؤيشترؤل عادة، اتخذها الناس من كثيرا 

نرجواكوج؛هلا،؟الريس كاهل يثقل لهذا الفلاني، 
والولائمالمهور في التكلف عدم المنة أن ؤيب لا لجواب؛ ا٠ 

الزوجأهل يتواصى وأن والفتيات، الشباب زواج هل نأجل من 
الزواج.على للشاب تنجينا المهور وبقلة التكلفة بترك الزوجة وأهل 

فيوالزوجة الزوج كاهل يثقل مما الأفراح قصور أن شك ولا 
أيصا.عليهما يثق مما الولائم، وكيلك الأحيان، بعض 

رمحولفال وقد كله، ذللث، في التكلف عدم للجميع فالمشرؤع 
،.٢١١٠موثهأملهى وحيرهن أبمرْ، الصاJاق ررحير ه؛ اف 

عليهفالرسول المنة الباع على الحرص للجميع فالمشرؤع 
ثاةا(رونو ؛؛أؤلم ت عوف بن الرحمن لبد قال واللام الصلاة 

إرالناس ودعا ولحم بمن نبب ض "أثلم ه؛ والني 
ببنيلكن المكاح، في مشروع الولائم جنس أن والتصويت 

فيإلقائه إلى يفضي الذي الكثير العلعام بجعل التكلفح عدم للسلم 
ؤإذاوالمحاويج، الفقراء ويمنعها عنها، المرغوب والمحلاتا القمانم 

(.٤٤٩؛؛، a/T)"متنوعت ومقالات فتاوى مجمؤع )١( 
النكاح١^٧١ ءإن بلفظ: ( ٢٤٥٧٣برقم ، )ا•/٢٨_، Lpعن أحمد الإمام ايرجه )٢( 

ئذه.أبمزة ;>ئ 
(,١ )٨٦ صفحة فى تخريجه سبق )٣، 

لإلا ألش تين نرخؤأ ^لأ ت توله باب التمر، كتاب في ينحوْ البخاري أحرجه ، ٤١
كتاب،في لم وم( ٤٧٩٣)برقم [ ٠٣]الأ>اب: إثن4 ئفبيذ و _؛- إك دم توذث 

العرس،وليمة وإثبات الحجاب، آية ونزول جحش بتت نينب زواج باب النكاح، 
(^١٤٢٨.)



النكاحيائهار بالعرس تلق هتاوى فى فصل: 

هدافي فالأمر الماس، دعوة في يتومعوا ولم يقمورهم اكتفوا 
أوواحدة، شاة ولو بالوليمة والقيام الّكاح إعلان المهم لأن ؛ أحس 
بالجميع.أرفق ذللث، في التومع وعدم الأقارب، بعضي ودعوة شاتين 

اثشرحثملة ثلختاء النوجين استسال حكم 

علىالحناء وصع وهي ردان، الفي عادة عندنا ؤالي! سا 
العملهذا حكم فما واحد، شكل في للعروسض، والأرجل الأيدي 
١^١،؟وفمكم 

فلايديها وفي العروسة رجل في الحناء وصع أما لجواب؛ ا٠ 
يتزينفلا الرحل وأما لزوجها، الزينة باب من هدا شيئا فيه نعلم 

يليقفلا ، اء بالنمتثبه.ا يكون وبهذا المساء، نينة هذه لأن بهن.ا؛ 
بغيرولا بالحناء لا اء ؛الميتثمه أن للرحل يجوز لا يجوز، ولا 

أنالوجد وررلس ذلك، من منع ه الرسول لأن الملابس؛ من ذلك 
يجوز.لا هذا ٢، دالرجلاا تشبه أن والثنأْ الثنأ0، يتشبه 

ثلحماءاتعؤيس اسنعمال عادات تجاه يلزم ما بيان 

عادةمن سؤاله! في يقول الردان، من المائل هذا ؤال! س■ 
الرواج،يوم يرجف يديه على الحناء يضع الرجل أن لدنيا، الزواج 

ةللث،ص؟في الإسلام رأي ما 
تثبهفيها ما الجميع، بين عادة ه هاو كان إذا لجواب! ا٠ 

ذاوىنورءاىاثمرب)؛؛/؛؟،أه(.)١( 
نيباب النكاح، كتاب في خهغ هريرة ابي حديث من ماجه ابن أحرجه المذكور باللفظ )٢( 

فيأحرجه ه هماس ا؛ءث ين الخاري صحيح في وأصله ؛رفم)ُآ»ها( المخنثين، 
(,٥٨٨٥)برقم الرجال، والمتشبهات بالنساء المتشبهين باب اللباس، كتاب 

الدربعلى نور محاوى )٣( 



اثتلكحؤإههار بانمرس تتعلق فتاوى في فمل؛ 

لكنيأس، فلا بالماء خاصا هدا وليس الرجال، يفعلها باكء، 
فيكما وأحن، أحوط بكون اء للنونركوْ الرجال توقف، إذا 

ومشواهذا يفعلون الرجال ودان الفي كان فإذا الأحرى، البلدان 
صارتتشبه، فيه يكن لم لهم عادة صار وقد تثبها يعتبر ولا عليه، 

المشتركة.العادة س هدا 

اممرحثيلة الأبيض اممستان ثبس حتكم 

شاءإن زفافا يوم زوجتي تريد مصر من سائل )م-ع( وال: م■ 
وجيدها،وجهها يستر حمار وعليه الأييعض، الفرح تان فلبس اف 

سيراهاشكا إلى سيقالخا التي الميارة إلى ءلريمها ني وهي بأنها علنا 
أيقا،سيراها الذي التاكسي سائق عن ناهيلث، الأجانبج، الرجال 

بأنعلما التمرفه؟ وكيفية إفادتي أرجو بجوارها، جالس وأنا 
أنهالأشرمحلةت أحد قي تقول سماحتكم محمعت أنها أحبرتني زوجتي 

المتازرا،؟هذا لبس زوجها إلى تزفه وهي للعروس، يجوز 
سوليس اء التملابس س كان إذا تان الفهذا ت لجواص، ا٠ 
اء،الملبس من هو بل بالرجال؛ به لفيه ولهس الرجال ملأبس 
فوقهايكون أن ينبغى لكن به، بأس فلا بالكافرات تشبه فيه ولهى 
كالعثاءةالزواج محل إلى ذهابها حالة ارجال عن يسترها ثيء 

سها نفتكشفط أن لها وليس وجمالها، نينتها يستر مما ونحوها 
مهانقتستر أن فعليها فتنة فيه ذللثج لأن جميلة؛ ملابس وس حلي 

لقولهالرحال، عن نينتها يستر مما ذللث، ونحو والجلال بالعباءة 
الأية.[ ٣١]النور: زدينهزى _برمك< ت سبحانه 

•٦(.)ا^ا،ه، الدرب عال نور ذاوي 



النكاحؤإشهار بالعرس سملق فتاوى في فصل: 

لبىمن وليس النساء، لبس من كان إذا الأبيض هذا أما 
إذاإلا بالنجال، تنبه فيه يكون لا فانه وحالته، كيفيته فى التجال 

التشبهعن منهية المرأة لأن يجوز؛ لا خلا، بالكافرات تشبه فيه كان 
عنمنهي الرجل وهكذا بالكافرات، التشبه عن ومنهيه بالرحال، 

عنء للنا مطلوب والستر بالكفار، التشبه عن ومنهي بالنساء، التشبه 

غترْ•ومط الطريق فى الأجانب 
الرفافليلة الذيل ْلؤيلة طرحة العيوس لبس حكم 

B !السائله تقول ل I الأبياتحل،تان الفلبى يجور هل
الؤعهذا يرتدون البلل أهل بأن علما الزواج، ليلة اليضاء والطرحة 

أحرىل١،؟أنواعا ييرتدون الملابس، من 

بأس؛فلا الرحال لباس صفة على ليس كان إذا لجواب• ا٠ 
للجمعمباحة وأبيض وأحمر أحفر للجمع مباحة كلها الألوان لأن 

أنللمرأة وليس بالمرأة، يتشبه أن للرحل ليس لكن ، والسماء للرجال 
الأبيضاللبس كان فإذا غيره، في ولا اللباس في لا بالرجل تتشبه 
الرجللباس يشابه لا الزواج بعضي في اء النبعفى ه تلبالذي 
إلىذللث، ترك لكن حرج، فلا التشبه يحمل ولا الوجوه، من بوجه 

لأنالشبهة؛ عن وأبعد وأحوط■، وأفضل أولى اء للنالمعتاد اللباس 
كاناء الثمن ذلك ترك فإذا الأبيض، لبس الرجال عض الغالم، 

التشبه.عن وأبعد وأكمل أحن ذلك 

ماأما اء، الثبين يكون أن بد لا الئاس يفعله الذي هدا يم 
ليلةالعرس، ليلة فى تفعلونها التي التشريعه من الناس بحضن يفعله 

نورءرالالربرا^مآ>ا-أ■ناوي 



اثنلكحؤإشهار بانمرس تتطق فتاوى في فصل: 

منكر،هذا يجوز، فلا كاشفات المساء على الرجل ؤيدحل الزفاف 
زوجهاعليها ؤيدحل خاصة، غرفة في يجعلونيا ولأيي كان إذا بل 

مرتفعمحل فوق أو سرير فوق تجعل أن أما خاصة، غرفة في 
عليه؛يدخل أو كاشفات، وهن اء المسن الرجل علمها ؤيدخل 
يجببل يجوز، ولا الحياء، قلة من كله هدا الناس عند ؤيملها 

ذللث،.من الحدر 

اتلواجمناسبات اتتذكيرفي 

ولاالزواج، حفلات في الماس تدكير بشمع هل ؤالإ س■ 
اللهحزاكم نادرا إلا الذكر نح لا ند كثيرة فئات تجتمع أنه سئما 
،؟١٧

حفلاتفي المجتمعين تذكير حدأ الماسي، س ! لجواب، ا٠ 
الله،حق من عالمهم يجبإ بما اء، والمالرحال من الزواج، 
منوالحذر بالحي، والتواصي والقوى، البر على والتعاون وطاعته، 

تقليلعلى والحث، الزواج، على المشجع مع محه، الله نهى ما كل 
والماء.للرجال والإعفاف الزواج يكثر حن المكاليف، 

آمنهار ولحذر والملاهي الأغاني تحرم والسنة ا1كتاب، من الأدلة 

الماععددها في الرائد، مجلة نشرته ما على اطلحتط لقد 
عنوان!تحت، الفلاهرى، تراب، أبي بقلم والمتين، والمامن والين، 
 sوالمزاميرالمعازف، استعمال ولا الغناء يحرما لم والمنة راالكتاي

الأحاديث،من المقال هذا في ذكره ما وتاملت، إليها٠< والاستماع 

متنوعةوممالات ختاوى مجمؤع ( ١ ) 
\-\ ٠٦)\/توعي ومقالات ضاوى مجموع )٢( 



يإسهاراثنكاحبالمرس سلق فتاوى في فصل: 

تبعاالملاهي، وآلات الغناء بحل القول في اعتمده وما والاثار، 
جرأتهمن كثيرا فتعجبت الذلاهري، حزم ابن محمد أبي لإمامه 

وردما حميع بتضعيف القول على محمد أبي لإمامه تبعا الشديدة، 
هوما على بل الملاهي، وآلات الغناء تحريم في الأحاديث، من 

لثجذلفي الواردة الأحاديث، بأن القول وهو ، لئ، ذلمن أمنع 
القولعلى الغريبة الشديدة جرأتهما من أيضا وعجبت، موصوعة، 

م،الهمم، فمحا ورد ما كثرة ٌع الملاهي، آلأُتإ وجميع الغناء، بحل 
فنسأله الصالح الك، عن والأثار والأحاديث، الآات من ذك، 

تحليلعلى والجرأة علم، بغير عليه الفول من لأمة والالحافية اف 
برهان.غير من الله حرمه ما 

الشديدةالجرأة هذه محمد أبي على قديما العلم أهل أنكر ولقد 
عنايعفو أن الله فنسأل كثيرة، محن بسببها عاليه وجرى ، بها وعابوْ 

■المسلمعن ماير وعن وعنه 

سبحانهونهاهم ، علم بغير عليه القول من عباله اض حدر ولقد 
أمرمن ذللث، أن هق وأخبر برهان، بغير لوا يحالأو يحرموا أن 

ومايما هلهر ما آكوأحس رن >رم إثما ^؛3، تعالى! محال وتزيينه، الشيهنان 
موزأوأي، نلْلننا ح، ذذ ؤ  ٢٠إف دشغ_أ وأن ألم، يم وآتى دألأّم بْلر، 

يصفلنا ثوزأ ء؛ؤوألآ تعالى: وفال [ ٣٣]ألأ>اف: ةئو0.ه لا تا آثت عق 
نروقأؤي، إف >_، jS3؛آش عز نثروأ حإم ؤهندا حكن ه!دا أنشكم 

ؤبم.4لاثدل:عداب ولم شئ مخ بميمف. لا ، C>^j"آم عد 
ثقزاوثُ ثلثا قلا الآرْى ؤ ,منا غو\' آلناش >ؤتأغأتا الى؛ عتال وف

وآنوآلث>كا,؛ بألنو؛ يآمجم إدتا ميز عدو لك؛؛ إوه> ت حكن 
[.١٦٩-١٦٨ثلثزل.مح]اتقن؛: ي نا آثو عل مرا 



نلكحJ١ؤإشهار بالعرس مملق فتاوى في فصل: 

التحايلمن الكريمات الايات هده في عباد0 ٌسحانم الله فحذر 
رهيبةرتبة في علم بغير عليه القول أن بحانه وبين علم، بغير والتحريم 

بغيراض على القول مهم يحب الشيهنان أن على عباده ونته الشرك، فوق 
ومجتمعهم•وأخلاقهم دينهم ينءلك عليهم ليفسد به؛ ؤيأمرهم علم، 

علم،بغير اممه على القول يحذر أن لم مكل على فالواجّ_ا 
منيتجرد وأن ؤيحرم، يحلل فيما ؤيراقبه بحانه، اض يخاف وأن 

علىاض، لعباد اممه حكم أيئا يقصد وأن الأعمى، والقليد الهوى 
منته،في رموله إليه أرمد أو كتابه، في الله بينه الذي الوجه 
علىالله ثواب، في ورغبة العلم، كتمان من وحذرا ولعباده، لله يصحا 
الذيللث،، الملهذا التوفيق إخواننا ولسائر لنا اينه فنسأل ذللت،، 
وميئايتؤنا أنفشرور من يعيذنا وأن والإيمان، الحلم أهل مسلكه 

قدير.شيء كل على إنه أء٠الا، 
أبيكلام في وقع ما اينص شاء إن القارئ أيها للأ، ذاكر وأنا 

منورد ما للث، وموصح الأخطاء، من محمد أبي ؤإمامه تراب 
وآلأيتطالغناء تحريم في والأنار الصحيحة والأحاديث، الأياتر 

يشفيما الباب، هذا في العالم أهل كلام من وذاكر الملاهي، 
عنيزول وحت5، مستقيم، صرامحل على ذللث، من تكون حتى ؤيكفي، 

قدالتي والشكوك، الشبه من به علق ثد ما - ايله شاء إن - قلثلئج 
وباللهالكتايج، من وأصرابه تراب، أبي مقال سمع من بها يبتلى 

العفليم.العلي يافه إلا قوة ولا حول ولا نتوكل، وعليه عين، ت ن

إليهوالاستماع وآلاته الغناء أن المسألة )وتحقيق تراب! أبو قال 
فينابت، نص - . محمد بها حاء الي . الشريعة في يرد لم مباح، 

وماوالسنة، الكتاب، هما الأصلين من توحذ والأدلة البتة، تحريمه 



التلكحؤإشهار بالعرص سلق فتاوى في فصل: 

حدوديعدو أن لمؤمن يحل ولا مردود، وباطل شغب فهو سواهما 
بنمحمد أبو الحاففل قال ... مقاله!أثناء في قال أن إلى قطعا... اممه 

حلالوالطنابير، والمعازف والعيدان والمزامير الشهلرنج مع حزم! 
فلامصورة، صورة يكون أن إلا صمته ذلك من شيئا كمر من كله، 

مالكها(.مال من مال لأنها قبل، من ذكرنا لما كاسرها، على صمان 

تحليلفى تراب أبو ؛عال-ه وأحهلا محمد، أبو أحaلأ لقد أقول! 
أبوابالناس على وفتحا الملاهي، وآلات الأغاني من الثه حرم ما 

والقرآن،السنة وحملة الإيمان، أهل سيل بدلك وحالفا عفليم، شر 
جيم،وحطرْ لحفليم، ذلك ؤإن بإحسان، وأتباعهم الصحابة من 

الأنوب،ونين القلوب نخ من العافية وللمسلمين لنا اه أل فن
كريم.جواد إنه الشيهلان، وهمزات 

إلىالهدى أئمة وجمهور الإسلام، علماء أكثر ذهب ولقد 
وأوجبواكلها، اللهو آلات وهي المعازف، وجمح الأغاني تحريم 

الغناءإن ! وقالوامتلفها، على صمان لا ! وقالواالمعازف آلات كسر 
ذلك،وأشباه والعود والمزمار كالهلبل المعازف، آلات إليه انقم إذا 

العرسفي اء الندق من ذلك من تثنى يما إلا بالإجماع، حرم 
بنعمرو أبو حكى وقد تعالى اض ثاء إن بيانه ياتى ما على ونحوم، 

الأغانيتحريم من ذكرنا ما على لمين المعلماء إجماع الصلاح 
العلامةعنه نقاله فيما كلامه نءس سيأتي كما اجتمعا، إذا والمعازف 

مناللهو وآلات الغناء على يترتب لما إلا ذلك وما ، ٥٤٤القيم ابن 
العلومواستماع الكريم، القرآن عن وصدها ومرصها، القلوب، نوة 

الاس،بها كاد التي الشيطان، ذكائد من ذلك أن شك ولا المافعة، 
الشي3لانقرآن سماع استحسن حتى ودينه، علمه نقمي من بها وصاد 

اشتدولقد جلخأ، رسوله وأحاديث اممه كتاب سماع من بدلا ، ومزموره 



اآن؛لاحؤإشهار بالعرس تتعالق فتاوى في فصل؛ 

بالسفهووصفوه والملاهي، يالأغاني اشتغل من على السلف نكير 
ذلكفي كلامهم بعض ميأتي كما شهادته، تقبل لا ت وقالوا والفسق، 

منوالمعازف، بالغناء الاشتغال عن ينشأ لما إلا ذللثج وما اممه شاء إن 
افهبأوامر والاستخفاف والوؤع، الحساء وقلة الإيمان، صعق، 

الغفلة،شدة من والمعازف، الغناء أربابه به يبتلى ولما ونواهيه، 
والنشاطالخير، وأفعال الصلاة، عن والتثاقل الباطل، إلى والارتياح 

الخمور،وشربا واللواط، الزنا من والمعازف، الغناء إليه يدعو فيما 
عندومعلوم ذللثج، من افه عمم من إلا والمردان، النسوان ومعاشره 

والفساد،الشر أنواع من الصفات، هذه على يترتب ما الألباب ذوي 
والإضلال.الضلال وسائل من ضمنها في وما 

 _b الأغانيتحريم في ورد ما بعض الكريم القارئ أيها
اطهقال الرسول وأحايين، الكريم القرآن آيات، من والمعازف، 

عزثم أق س؛يل عن شل آلكدث لهو يثني، مت، ألنايي، ءؤوِر( ت تعالى 
تثقغزك م:ا:ه قك دونبمزو;،؛، م أيك نثئأ ;؛قيذت 

U-1[.]لتنال: سم أليبمداد_، ثنرْ أذبي ف، َّؤف بسمتها م لئ 
ماالأيتين هاتين عند يره نففي ه كثير ابن الحافظ قال 

اطه،بكتاب يهتدون الدين وهم عداء، الحال ذكر لما ت نصه 
لتديشا.آأحسن رل >،ؤأدده تعالى! قال كما ماعه، بؤينتفعون 

جلؤدهمشبت، ثم رمم .بمتذنيى ٢^;•؛؛-، جلود ينه مثعز مثاه، مثقبها 
الأشقياء،حال بذكر عهلفح الأية، [ ٢٣آثيه]الود: در إل، و3لوبهلم 

استماععلى وأقبلوا اض، كلام سّماع الانتفاع عن أعرضوا الذين 
فيمسعود ابن قال كما الطرب، وآلات والألحان والغناء المزامير 

آسه<سبيلر عن شل ألكثدث لهو ثني، ٢;، آلنايث، ءؤمِر( • تعالى قوله 
الغناء.وافه هو قال: ٦[ لل؛نال: 



النكاحؤإشهار بالعرس فتاوى في فصل: 

ابنأحبرنا الأعلى، عبد بن يونس حدثني جرير، ابن وروى 
معاثملةأبي عن صخر، أبي عن بوني، بن يزيد ألجبرز وهب، 

سمعأنه البكري، الصهباء أبي عن جبير، بن معيد عن المجلي، 
لهومن آلتاس لأية ا هده عن يسأل وهو سمعود بن عبداممه 

واف،الغناء، مسعود؛ بن عبداض فقال سبيل عن لضل ألكدث 
عالي،بن عمرو حدثنا مرات ثلاث يرددها هو، إلا إله لا الذي 
صعيدعن عمار، عن الخرامحل، حميد أحبرنا عيس، بن صفوان حدثنا 

ؤن*0اف؛ قول عن عود مابن سأل أنه الصهباء، أبي عن جير، بن 
وكذاالغناء، نال؛ أسه< سبيل عن شل آلكدمؤ لهو يثني، من آلقا;تد، 
ومجاهد،حبير، بن ومعبد وعكرمة، وجابر، ماس، ابن قال 

الحسنوفال بذيمة، بن وعلي نمب، بن وعمرو ومكحول، 
آلح^.دثهلهو يثنيا من ألناس وؤين لأية؛ ا هنْ نرلتج ! بصري ال

 :j_[ ]والمزامير.الغناء في ٦

ءنشر ألكثدث لهن قرى تن أض ءؤنس قوله: قتادة: وقال 
ثراؤءولكن مالأ، فيه ينفق لا لعاله واف ٦[ ]لمنان; عزه شر أس ّنيل 

علىالبامحلل حديث يختار أن الضلالة من المرء يحب استجابة، 
كلامه.انتهى ينفع، ما على يفر وما الحق، حديثا 

هذاوكلام الكريمتين، الأيتين u؛_ الكريم القارئ أيها فتأمل 
لكيتفح ذلك، فى اللف أئمة عن نقل وما تفسيرهما، في الإمام 

بدلكوتعلم العفليم، الخهلر س والملاهي الأغاني أرباب فيه وقع ما 
فواثتراءهم وأن وعيبهم، ذمهم في الكريمة الأية صراحة 

لمؤإن والإضلال، الضلال وسائل من له، واختيارهم الحديث،، 

(•٦١ص ابن يشر ( iiT/T)كبر ابن شر طلر: 



هيغتاوىسولقطسمصوإبراساحفمل؛ 

القرآنأهل مدح بحانه اض لأن وذلك ؛ يعالموْ أو ذلك، يقمدوا 
أهلأنهم وأخبر الحميدة، يالصفات عليهم وأثنى السورة، أول في 

ألكش،ءاينت غك محك• ال نبث فلاح، والهدى ال
يثغب'ؤيؤمؤن آلملؤة يقيمن اييا إلماحسنجا ؤمتحمة هدك، للكر 

ثموه ريهم نن ئدى ءك أمحك ^4. ثم امحنف وثم 
ا-ه[.]_j: أنظمن 

ألمدثلهر يثني، من ألنامن ت هذا بعد بحانه ثال نم 
هؤلاءذم على يدل وذللئ، الأية ٦[ ]لغنان: ءزِه شر آس سبيل عن شل 

للضلالومحسيلة كان وما الهدى، بمد للضلال وتعرضهم ال<شترين، 
قالهالذي وهدا عنه، ؤيبتعد يحذر أن يم—، مذموم، فهو والإضلال 

كابنالممير، أهل من غيره قاله الأية، نمير فى كثير ابن الحافظ 
تمسيرْ:فى الواحدي قال حتى واحد، وغير والقزطي والمنوى حرير 

الغناء.هو الحدين، لهو أن على المفسرين أكثر 

الأعاجم،بأحبار جماعة ره وفبالشرك، احرون وفسره 
الصحيحة، تفامحير وكلها الحي، عن تمد التي البامحللة و؛الأحادبمث، 

اممهميل عن يصد ما اعتاد من تذم الكريمة والأية بينها، منافاة 
لهوأنح من الملاهي وآلأُت، الأغاني أن ثلث، ولا كتابه، عن ؤيلهيه 

سبيله.وعن الله كتاب، عن الصاد الحديث، 

أنوالذكر لما يره نففى ممفب حرير ابن جعفر أبو نال 
أنذللت، في القول من والموابج نمبمه! ما الحديث، لهو في المقرين 

نهىمما اممه، ميل عن ملهيا الحديح، من كان ما كل به عني ت ل يما 
Iبقوله عم تعالى الله لأن رسوله؛ أو امتماعه، عن الله 

علىفذللث، بعض، دون بعضا يخصص ولم ٦[ للسان: ألكثدثه< 



اثنكاحؤإشهار بانمرس تتعلق فتاوى في فمل: 

ذلك.من والنرك والغناء ، خصوصه على يدل ما يأتي حتى ، عمومه 
كلأمهل١،.انتهى 

لثنيامن آلنابى ؤن*0 ت تعالى قوله ير نمفي ه القرطبي وقال 
موصعفى ٦[ : ]_lj عازه لعيي أس ممل عن شل ألكثدث لهو 
وابنعود مابن قول فى الغناء \ذ>كي.ءه ولهو بالابتداء، رفع 

الأية-هذه تفسير في الكلام سط ثم ، عباس 
بهالمشتهرين عند المعتاد الغناء وهو الثانية' المسألة قال؛ يم 

الذيوالمجون، والغزل الهوى على ؤيبعثها المقوس، يحرك الذي 
فيهيشبب شعر فى كان إذا المؤع فهذا الكامن، ؤييعن، الساكن يحرك 
الوالمحرمات، الخمور وذكر محامنهن، ا ووصفاء المبدكر 

يالأتفاق.المذموم والغناء اللهو لأنه ؛ تحريمه في يختلف، 
الفرح،أوقات في منه القليل فيجوز ذلك، من لم مما قاما 
فىكان كما الشاقة، الأعمال على المشيهل وعند والعيد كالحرس 

ابتدعتهما فأما لأكؤع، ا بن وملمة أنجثة وحدو الخندق، حفر 
منالمطربة بالألأت الأغاني سماع على الإدمان من اليوم الصوفية 
كلأمهرانتهى فحرام، والأوتار والمعازف والطار الشابات 

الواردةالاثار تجتمع وبه حسن، كلام القرهلبى قاله الخي وهذا 
يالمتج:عائقة عن الصحيحين: فى لمت، ما ذللث، ومن البابج، هذا في 

بماث،بغثاء يعنيان جاريتان وعندي الله رسولّ، على لحل 
وفائتئايثهرتح، نكر أبو ولحل وجهه، وحول الفراش على قاصثسمع 

فمال:اغ. رنوث، علنه ئأينل و. الثني بمال الئيءلان مرناره 

(.٦١; ٢١)اممري حرض ابن تمر ينظر: )١( 
)إا/؛ه(.اكرض تمر يطر: )٢( 



اJن؛Sاحرإسءار بانمرس تتعلق فتاوى في فصل: 

فقاللمالم: رواية وفي 3،مخثا«را، صزئيا عقل ئلثا ررثءبما« 
؛٠عيدثاوقدا عيدا، يوم لكث إل بكر أبا رايا ه! اض رسول 

أيامهإثها بكر أبا يا اردعهنا ه: فقال أحرى: له رواية وفي 
دف١١يلما)، ااج١ريتابي أيضا: رواياته بعض وفي ا عيد١١أ 

ؤإنكارهالغناء كراهة أن منه، تماد يالجليل الحديث، فهدا 
ه؛المحابة عند تقر ممعروف، أمر الشيط_ان، مزمار ميته ون

مزماروسماه عندها، الجاريتين غناء عائشة على الصديق أنكر ولهدا 
إنله: يقل ولم التسمية، تللث، جن النبي عاليه ينكر ولم الشيهنان، 

وعللالجاريتين، يترك أن أمرْ ؤإثما فيهما، حرج لا والدف الغناء 
هدامثل في التسامح ينبغي أنه على ذللئ، فدل عيد، أيام باتها ذللث، 

ولأنومرور، فرح أيام لأنها العيد؛ أيام في المغار للجواري 
فيمايعاث، يوم به تقاولوا الذي الأنصار غناء أنشدتا إئما الجانتين 

والمغنياتالمغنين غناء أكثر بحلاف والحرب، بالشجاعة يتعالق 
كثترb^، الصور، عشق إلى ؤيدعو ية، الجنالغرائر يثير فإنه اليوم، 

يجوزفكيف، حقه، ومحراعاة الله تعغليم عن للقلوبح المائة الفتن من 

برقمالعيد يوم والدرق الحراب باب العيدين، صلاة كتاب ر البخاري أحرجه )١( 
فيهمعمية لا الذي اللعب في الرحمة باب العيدين، صلاة كتاب في وملم ( ٩٤٩)

(.٨٩٢برقم)الحيي أيام في 
برقمالإسلام لأمحل العيدين نة باب العيدين، صلاة كتاب في البخاري أحرجه )٢( 

فيهمحمية لا الل.ي اللعب، في الرحمة باب العيدين، صلاة كتاب في ومسالم ( ٩٥٢)
(.٨٩٢برقم)العبد رام في 

برقمرّكع~ن يملي العيد فاته إذا باب العيدين، صلاة كتاب في البخاري أحرجه )٣( 
فيهمعمية لا الأي اللعب، في الرحمة باب العيدين، صلاة كتاب في وملم ( ٩٨٨)

(.٨٩٢برقم)العيد أيام في 
(.٨٩٢برقم)العيال.ين، صلاة مسالم أحرجه )٤( 



النكاحؤإشهار بالعرس تنعلق فتاوى في فصل: 

ماأن علم الحديث هدا تامل ومن هدا، على هدا يقيس أن لعامل 
لمادةحما منه النحيير يجب منكر، الجاريتان فعلته ما على زاد 

كتابعن ويشا٠الها الحق، عن يمدها عما للقلوب وحففلآ الماد، 
حمه.وأداء افه 

الغناءجواز على حجة الحديث، هدا أن تراب أبي دعوى وأما 
والاثاروالأحاديث، والأيايتؤ بيانه، تقدم ّ باحللة؛ فدعوى مهللما، 
دعوا0.بهللأن على تدل، كلها الباب، هذا في الواردة 

إمحاقأبي عن الثوري سفيان رواه الذي الحديحإ وهكذا 
البدريعود مأبا رأى أنه البجالي،ا سعد بن عامر عن بيحي، ال

فقلم،غاء، ومحدهم عرس في وهم يزيد، ن وثابمإ كمؤ بن وقرظة 
فيلتا رحهس ارإنه فقالوا الله رٌمول أصحاب وأنتم هدا • لهم 

^٠٠^١،•غتر س الميت علك، داللكء المرس، في الغناء 
يدلؤإلما مهللقا، الغناء جواز على حجة فيه ليس الحديث، فهدا 

الحديث،هذا نأمل ومن النكاح، لإعلان العرس، في جوازه على 
رحمىلما فإنه جوازه، على لا الغناء، مغ على دليل أنه عرف 

إلامواه فيما منعه على ئد معلومة، لحكمة العرس في الأغنية لهم 
علىيدل الرباعية فمر فى للمسافر الرحمة أن كما خاص، بدليل 

محلوافترك في اء والفللحائض الرحمة وهكذا ذللثؤ، من غيره منع 
وأيئاكثيرة، لهذا والأمثلة ذللث،، من غيرها منع على يدل الوداع 
علىله ؤإقرارهم الغناء الصحابة هؤلاء على سعد بن عامر فإنكار 

جاءكا ( ٦٢)ا</المش في حزم وابن الأسماب ني مداي ابن ذكرْ 
العجميي وأورده ( ١٥انمشرة)؛/المانيد بزوائد المهرة الخيرة إتهحاف كتاب في 

الكر؛رنم)آ>اإ/آا،أ'آ(.



النتكاحؤإههار بالعرس سلق فتاوى فى فصل؛ 

عنداسمر قد أمر منه والمنع الغناء كراهة أن على دليل ذلك، 
المتعال.والله . الثني عن وعرمْ والئابمن الصحابة 

مناللهفان ررإغاثة ت كتايه في عليه ههبمب القيم ابن العلامة ئال 
بهاكاد التي وممائد٥ الله عدو مكائد ومن ت نمه ما الثسهلاناا مكائد 

الجاهلينقلوب بها وصاد والدين، والعقل العلم من نصيبه قل من 
الذيالمحرمة، لألأت با والغناء والتهيئة المكاء سماع والمبهلا1ين، 

والعصيان،وق النعلى عاكفة ؤيجعلها القرآن، عن القلوب يمد 
اللوامحلرقية وهو القرآن، عن الكثيف والحجاب الشيهنان، قرآن فهو 

الثم3؛لانيه كاد المنى، غاية معثوقه من الفاسق ينال وبه والزنا، 
الشبهإليها وأوحى وغرورا، مكرا لها وحسنه المبطلة، النفوس 

مهجورا...القرآن لأحله واتخذت وحيه، فقبلت( حسنه، على الباطلة 
تالقائل أحن ولقاللأ  ٠١٠هءآتث قال أن إلى 

لاهياْ إطراق ه كنلخيفة لا فأطرقوا اماب -طى 
تناهقوافكالحمير الغناء، وأتى 

شائنغمة ونار ومزمدف، 

رأوالما همليهم الكاب ثقل 
حويإذ وبرقا رعدأ له محمعوا 

عنللنفس قاطع أعتلم ورأوه 
أغراضهاموافقا ماع ال وأتى 

قاطعمن فوى اهمد المأين 
فإنهالجوم حمر بكن لم إن( 

شرابهعند النشوان إلى فانظر 

أثوابهذا نمزبق إلى وانظر 
بالتأحق الخمرتين فأي واحكم 

افهلأحل رقموا ا موافه 
بملاهيعبادة رأبت، فمتى 

واهيونأوامر بيده يقت
مناهيبفعل وتخٌبئا زجرا 

المتناهيذبحها يا شهواتها 

الجاهعظيم غدا ذاك فلأجل 
-اهىالالجهول عند أمجابه، 

ومضاهىمماثل العقول حمر 

ملاهيعنلؤ النسوان إلى وانظر 

اللاهيالمواد نمزبق بعد من 
اطهد مثيم أثتوالحريم 



النتكاحؤإشهار بانمرس تتطق فتاوى في فصل: 

آخر:وقال 
معرمن اف إلى ا نبرئ

محلىأنتم قوم يا نلت وكم 
موةه تحتحرف ا قث

لهما مننمح الذا وتكرار 
؛ايتنسهتهانوا املما ف

المحعك^^ىمسة ا فعث

وأئمةالإسلام أنمار يزل ولم 
سبيلهمسلوك من وتحير الأرض، 

كلامهانتهى الملة. 

االغنسماع من مرض بهم 
انبمن ه بما حرف شما 

انعس ه بكم درك إلى 
انربإلى م هجفعذر نل

اأمرنئى اف إلى ا نرجع
نتناتتنتنا على اتوا وم

أئهلارمن بهؤلاء نميح الهدى، 
محلواتفحمع من آثارهم ء واصل 

الزفافحملات في النساء رقص حتكم 

فيهاالتي الزفاف حفلات حضور هل يقول! السائل ؤال: س■ 
هوهل ليساء للرقص وبالنسة اكوحيه، منكم نرجو جائزة، الدف 

جائزرى؟
العرس،حفل في الزواج، في مستحب الدف لجواب: ا٠ 

أزواجؤيحفره ئت الني عهد في يفعل وكان للناء، الدف يستحب 
باسمحلا النكاح، إعلان من وهو لام، والالصلاة عليه النبي 

فحشفيها ليست، التي المعتادة الأغاني بسماع بأس ولا بحضوره، 
لأنأيضا؛ الدف فعل تح—V ؤيحضوره يستحي، ، ذللث، في حرج لا 

كانما إذا أيضا بالرقص باس ولا النكاح، إمحلهار باب من كله هذا 
ذللثج.في حرج لا شل النساء بين النساء، إلا فيه 

•٤(.؛؟r؛ )T/ ب رُقالأت كاوي ومجموع اللهفان إغاتث يقلد: )١( 
نورءاوانمرب)اآ/س.فتاوى )٢( 



اثتلكحؤإشهار بانمرس ساإق فتاوى في فصل؛ 

حفلاتفي توصع الي الصوت لمكيرات بالمسة الحال وكذلك، 
الحفللكن إذا المناء، لإمماع لكنت إذا ذلك في حرج لا الزفاف 

فيهيكون لا لكن بأس، فلا الصوت مكبرات إلى يحتاجون كبيرا 
يكونالحاجة، بقدر هذا يكون أن يلاحفل للرجال، لأصواتهن إظهار 

أحوط.هدا المستمعات، النساء حاجة بقدر 

إعلانهيسرع اثمنواج 

الخطوةمشل وهو الرواج، في اللمسف حكم ما ت وال حم■ 
ةلك(لاا؟يشابه وما طبل غير من والرقص 

بينالمعتادة والأغاني بالدف إعلانه يئ-رع الزواج لجواب• ا٠ 
سفاحا،يكون لا حش الكاح إعادن باب س وهدا الليل، ش النساء 

مدحفي النساء بين المعتاد بغنائهن بينهى غنين إذا بيتهن فيما فالنساء 
دونمن بينهن الدف ضربن أو ذلك، ونحو الزوجة أهل أو الزوج، 
بينالمرأة رقصت إذا والرقص! ؛دللث،. بأس فلا بالرجال، احتلاط 
بأس•فته ليس أخواتها بين نسائها، 

إذالكن تعرفها لا هد.0 الخطوة الخهلوة، تعرف فلا الخهلوة أما 
الوليمةإيجاد معناها أو النساء بين الرقص معناها الخهلوة لكنت، 

هيما الخملوة، يبين أن للسائل ينغي يه، بأس لا فهذا للاقارب، 
صمتها.هي ما يبينها الخلوة، 

(.٤٠أ/ )١ عتنومة ومقالات فتاوى مجمؤع 



التنثاحؤإشهار بالعرس تتعلق فتاوى في فصل؛ 

اثمزفافحمكت لإحياء امممراء إحضار حكم 

أوشاعرا يحجر الزوج حمل مل الناس عض ب ■
ذلك،؟في الحكم ما الزواج، حفلة لإحياء معين مال مقابل شاعرين 

،؟الناسل توجيهكم هو وْا 
وصرببه، بأس لا اء المبين الزواج في الغناء لجواب• ا٠ 

إعلانمن وهو ه المبي عهد في كان فمد الئل-ار، وهو ، الدف
وصرب،اء الماجتماع إعلانه ومن المكاح، إعلان يشمع النكاح، 

دعوةولا لمحزم مدح فيها ليس المح، العادية بالأغاني بينهن ■^، ٧١
والزوجةالزوج أسرة أو والزوجة، الزوج مدح ئدما محرم، إلك، 

العرس.ليلة الزفاف، وقت، في فيه حرج لا ^ا ذلالثه، ونحو 
ليسالدف، أو الأغاني فعل ، ذللث، فحل لهم فليس الرحال أما 

العربيةوالأشعار العربية بالهلريقة شاعر بينهم قام لو لكن ذللثج، لهم 
عربيةأشعار بل محلمل، ولا دف دون مجن اض حزم ما فيها ليس المي 
إلىالدعوة في والكرم، الجود في حيدة أشحارا لهم ينشد أن مثل 

أشياءفي الجهاد في الشجاعة مدح في الشر، عن الهي في الخير، 
كانونم،، أي في الحرس، غير في ولو به بأس لا هذا فكل ية، 
ابنوشعر ان، حشعر يسمع كان الجند الشعر مع يو. البي 

بهيا.يأس لا ماللثا ن كعب وشعر رواحة، 

)>'ا/مأ\،،أا<(.نووعرالدرب ناوي :١( 



النكاحؤاشهار بالعرس ننطق فتاوى هي فصل: 

القواجحفلات ض الجالسين تصؤير حكم 

زواجفي اجتمعوا الناس من مجموعة ث هناك يقول ؤال س■ 
فاعترصهين، الجالوبعض العريس بصور أن يريد البعض وئام 

حولبينهم الكلام وءلال التصؤير، يجوز لا إنه ت وقال الأحر البعفى 
،؟الدر وفقكم ذلك، توضح نرجوا الجالسين، تصور حرمة 

الالناس يحور أن يجوز فلا يجوز، لا هذا لجواب؛ ا٠ 
فيأكبر صار رمحاهم بغير كان ؤإذا رمحاهم، بغير ولا برصاهم 

ذواتمن غيرهم أو آدم لبني الأرواح لدوات محرم فالتمرير الإثم، 
فيثصور ررم وقال: المصورين، لعن ه الرسول لأن الأرواح، 

،،في يها يندب ثمئا صورها صورة زكث له يجنن النار 
أوئي، الدسا في صوره صور ررمى لام؛ والالصلاة عاليه وقال 
ناؤح«رم.وليز \لأوغ فيها نقح 

يجوزفلا الأرواح، لدوات، محرم التصوير أن فالحاصل! 
لهليس امرأة، ولا رجل لا العرس في الجالسين يصور أن لإنسان 

إلىيفضي هذا ولأن منكر؛ التصوير لأن رمحوا؛ ولو يصورهم أن 
شمهأو متحجمات، غير يعنى عاريامت، شمه أو ءاريارت، اء نعرض 

وظهورالرؤؤس، وظهور الملابس فى تساهلى بمب ءاريات 
ذللث،.وغير الأديع وظهور الوجه، 

الرئاسة..ونشر طح الموصى والشيح/ الهليار، د. جمع ٣( ١ ٣ / ١ ) الدرب على نور فتاوى )١( 
تصويرتحريم باب والزينة، الياس كتاب فى  ١٠١عباس ابن حدث من ملم أحرجه )٢( 

(.٢١١٠)يرقم ، ٠٠•الحيوان صورة 
منباب اللباس، كتاب في البخاري أحرجه نهأ عباس ابن حديث من عليه متفق )٣( 

صورةتصوير تحريم باب والزينة اللباس كتاب في وملم ( ٥٩٦٣)برقم صورة، صور 
(.٢١١٠)برؤم ...،الحيوان 



النكاحؤإشهار بالعرس تتعلق متاوى في فصل: 

فيمااد فوفيه ومحرم منكر التصوير يجوز، لا أنه ت فالحاصل 
فإذا، oijrLSيتجملى فإنهن الزواج، قي النساء حفلات بتصوير يتعلق 

ؤيجبالناس، على الصور هذه بعرض الفتنة فى سعى فقد صورهى 
تعامحليعن يؤدب، حتى البلد إمارة إلى أو المحكمة إلى يشكى أن 

الأمر.شذ\ 

تهمااثيعدة اتمنمة ض واتمعبس تصؤيراتعوإوس حتكم 

المعدةالمنصة في يالعريس العروس اجتماع عند وال،) س■ 
الرحال،أحد أو اء النمإحدى تقوم الحاصرات، اء النمبين لهما 

بعضؤيكون منهم، قرسة وتكون مئا، والعريس العروس بصور 
الحفل،أهل بين عليها ؤبملم بالزوجة فيمك الحياء فليل الأزواج 

؟التعليق فترجو الحالة، بهدم يصور والمصور 

أفضىوربما فتنة، ثب يهذا لأن يجوز؛ لا هذا ؛ لجوارّ_< ا٠ 
أنت والحاصل المصور، والزوج المصورة، بالزوجة كثير ثر إلى 
لماالأرواح ذوات تصوير يجوز ولا منكر، فالتموير يجوز، لا هن،ا 

لام،والالصلاة عليه اف رمول، عن الصحيحة الأحاديث من تقدم 
ئاأحيوا لهم نيماد بعدبوذ، الصور هذه أصحا'>؛، ارإل ت قوله ومنها 

صورةيكزإ له بجن}؛ النار في مصور راثلأ وقوله حلمتم٠٠ل 
.جهنم٠١ر فى ثها تعدي، مئا صورها 

الرئاسة.ونثر طح الموصى والشح/ الطيار، ئ- جمع ( ٣١٣/ )ا الدربا ^،1 ور فتاوى )١( 
فيماالتجارة باب ال؛توع، كتاب في البخاري أحرجه تهأ عاتنة حديث من عليه متقق )٢( 

بابوالزينة، اللباص كتاب في لم وم( ٢١٠٥)برقم والماء، للرحال لبه يكره 
٢(.١ ٠ )٧ برقم ، • ٠ • الحيوان صورة تمرير تحريم 

(.١٩٥)صفحة في تخريجه مبق )٣( 



النلكحؤإشهار بانمرس ننطق فاوى في فصل؛ 

نكارة،أشد الحالة هذه وفي منكر، التصوير أن ت صل ط لظ 
النساء،من حولهما من صور وربما والزوج، العروس يصور كونه 

الالأزواج بحض لأن يقبلها؛ أو عليها لم يوهو صورها وربما 
المصورهزا يؤدب أن والواجمِ، منكر، كله فهزا يستحى، ولا يبالى 

السيئ،العمل هذا عن وأمثالهم يردعهم تأديبا المصورة، هده أو 
يرغأن غيرة له ممن البيت أصحاب لغير أو البيت لأصحاب ؤينبغي 

منيعاقب حتى المحكمة إلى أو الهئة إلى أو البالي إمارة إلى هدا 
لخبره.عثرة يكون وحتى ، الشيء هدا فعل 

دعوتهإجابة يضع لا ممحناء اتعؤيس استعمال 

العريسوحدت ذمت، وبما زواج إلى دب، إذا ؤال: ّ■ 
أنالعلم مع أرجع؟ أم الدعوة هده إجابة يجوز هل الحناء، تعملأ م

؟ربى رحم من إلا السودان في بكثرة عندنا متشرة الدميمة العادة هده 
فينمحبينكم مشهورة كانت، إذا العادة هده لجواب: ا٠ 

يجهلوناعتادوها، عاده لأنها الدعرة؛ إجابة ص تمع ولا صاحبها، 
لهوتبين أحاك، تنصح وأن الدعوة، تجيب أن لك فينبغي حكمها، 

النماءعمل يشابه الحناء عماله كان فإذا اء، باكالتشبه يجوز لا أنه 
ولاالنماء، مشابهة عن البعد الواجب أن ؤيعلمم ذلك، في ينصح 

فشاوفد يجهله، الذي الشيء هدا أجل س دعوته ؤإجابة دعوته تترك 
يتشبهلا حتى يوجه، وحتى يحلم حتى إخوانه بين وانتشر بلائه في 

الضاءشأن من فانحناء الحاء، غير في ولا الحناء في لا ؛النماء 
للرجالعاده كان ؤإذا الرجال، يستعمله ولا النماء، نينة ومن 

الدربعر ور فتاوى 



النكاحؤإشهار بانمرس سلق فتاوى في فصل: 

ألنذلك، فى اء التيتشبه لا حتى تركيا والواجب تركها، فينبغي 
الهداية.للجمع الله 

النوجةعئى اتدحول ثيلة رممتين صلاة حتلم 

يصليأن يجب إنه يقال! امرأة، رحل يتزوج عندما ؤال؛ س■ 
ينويعندما يقول ماذا سؤال! حياته، لشريكه وركعتين له، ركعتين 

افّجزاكم جموني أن أرجو الصلاة؟ 
عندركعتين صلاة الصحابة، بعض عن يروى لجواب• ا٠ 
عليهالنبي عن نصا هدا في أعلم ولا ليلة، أول زوجته على الدخول 
ربهودعا ركعتين صلى إذا بأس، لا ذلك، فعل فان والئلأم، الصلاة 

ولاالله، شاء إن حمن فهدا حير، على وبينها بينه ؤيجمع يوفقه أن 
بينهمايجمع ان الله ودعت ركعتين، كيلك هي صلت، ؤإن منه، حرج 
حديثاهذا في أعلم لا ولكن طنب، هذا كل وهدى، حير على 

وامحع.هذا في والأمر والسلام، الصلاة عليه الله رمحول عن صحيحا 

٥٠٥ ٥٠٥ ٥٠٥
مءي امء 

؟(.n/Y)•الدرب >، نور محاوى 



وأحكامهاباتضرة سلق فتاوى فى فصل: 

]٥٥[
فصل

وأحكا4هاباوشرة ننطق فتاوى في 

اثنوجيةاتعلاقة 

الهوعلى اف، رمول على لأم والوالملأة لنه، الحمد 
تبعد أما بهداه، اهتدى ومن وأصحابه 

فيهااشترك التي الطيبة المباركة الندوة هذه حميعا ممعنا فمد 
أحادولقد الزوجية، ؛العلاقات، يتعلق فيما المشايخ الفضيلة أصحاب، 
الموصؤعهازا في ينبغي ما وأونححوا وأفادوا الفضيلة أصحاب، 

وقعقد ما على والتنبيه هل والثبالعناية حدأ حدير هو الذي العظيم، 
الوجهعلى بها العناية وعدم العلاقة، هذه في التفريهل من الناس من 

العلاقةهذه في المشايخ أوصح ولقد اممه، شاء من إلا المرصي 
وكذلكبها، العناية والزوجة للزوج ينبغي التي الكثيرة الجواسب، 
لهمايكون أن فينبغي بهما، يتصل ومن حولهما، ومن أقاربهما 

والتحذيرالصالحة، بالعادقة الالتزام على والمحثج التشحع من نصسيا 
عفليمةندوة بحق المباركة الندوة هذه وأن المنحرفة، الحلاقة من 

الإعلاموسائل طريق من للمجتمع وتثث، تنشر بان جديرة مفيدة، 
يحررهحاص كتست، فى تنشر وأن والمقروءة، موعة والمالمرئية 

لأنالناس؛ بين ؤيونع ؤيهلع به ؤيعتنون الثلاثة، الفضيلة أصحاب، 

)؛Y/0نمءة ومقالات ناوي مجموع 



واحنل1مهابانمشرة سطق فتاوى فى فمل: 

فيالناس يبصر ما كل إلى ماسة والحاجة عفليم، مقام المقام هذا 
أوالناس ص كثير س سريعا، تتفمم كادت الكب العظيمة العلاقة هذه 
وعدمالزوجة، وانحراف الزوج انحراف ثاب بأسالناس، أكثر من 

الأمرأن الفضيالة أصحاب أوقح ولقد ذلك،، في اض أمر التزام 
بالأدابونائبه عليه يجّبا بما منهما كل التزام هو ذللث، في، الجامع 

يحرصوأن حقها، وللزوحة حقه للزوج يكون وأن منه، تبُكب التمحا 
وبالخلقالحسن، بالأسلوب عاليه ما أداء على منهما واحد كل 

واحدكل أدى إذا حتى الحنة، والوسائل العلية، وبالهلرق الكريم 
رياضمن طيبة روصة البيت وصار الأحوال، استقامت، عليه، ما 

التزمإذا ثلايثح آيات على تبكب العلاقات هذه وأن بينهما، فيما الجنة 
حير.كل وحمل الأحوال، امتقامت، والمومنة الموس بها 

ءؤوعاثثوسأكثوىه]اشا،:؟ا[.I وعلا حل قوله الأولى! الأية 

المحبمفعنجن آري ؛ثل رؤولس وعلان جل قوله الثانية؛ والأية 
[.٢٢٨]المرة: درثع؛ا< عهن وإللآْال 

سزمحىمحامة يجوؤ وعلا; حل قوله الثالثة: والأية 
سثعيلأئتيى نغوأ ؛ ١٥أطننظم ؛ذ آيكاج ؤ، وأهيروم 

[.٢٤وه]اكا،: ءسيرا عث كأي آق■ إ0 
بينهماوالعلاقة الزوجين أمر نفلمت، قد الثلأيث، الأيات فهذه 
بهايعتني أن يجب، رابعة آية وهناك الواجب،، أداء عليهما فالواجب، 

وعلا:جل قوله وهي الفضّيالة، أصحاب ذكر كما تلاحفل وأن أيضا، 
ويمابمص ؤ بمضهر آف ئهل يما آؤكاؤ عز م١مورى ظؤآلإتج١ل 

والمرأةقوام، وأنه واجبه يحرف الرجل ؛ ٢٤أموله-مهلانا>: من اثقوأ 
فييعدل أن الرجل على وأن عليها، قوام الرجل وأن حقها، تعرف 



وآحلكمهابأأسرة ننطق فتاوى في فصل: 

ينمقوأن الخير، على يحرصى وأن قوامته، قي يستقيم وأن قوامته، 
والقياموالهناعن، بالسمع تعنى أن هي وعاليه! الحق، يتحرى وأن 

بهذاتعنى أن فعاليها درحة، عاليها للزوج أن تعلم وأن ؛واجبها، 
لهتعلم وأن بالمعروف، 4»!شرها كما بالمعروف، تعاشره وأن الأمر، 
بالحقالرحل التزم فإذا الزائدة، ومنيته عاليها، وفضله درجته 

ومعاشرتهاإياها ؤإيناسه لها، مخالفته وفى كوتها فى والإنصاف 
هيلم والدنيا، الدين جهة من يلزم بما عليها وقوامه بالمعروف، 

والهناعقمع والطاعنته، من بالمعروف ءاليها بما قامت، كذلك 
بيتهرعاية فى التصرف وحن حاجته، وقضاء ؤإينامحه بالمعروف، 

وتحنأحوالهما، تميم تيذلل فإنهما دلك، عير إلى وأولاده 
فيلصاحبه ومعينا ومرشدأ معلما يكون واحد وكل بينهما، الحلاقة 

تعتنيوهي يعتني، الزوج فهدا والأحرة، الدنيا في ينفعه ما كل 
بهايتعلق وفيما أولاده وفي، ه، نففي الله بأمر يعتني وهو أيضا، 

له،والطاعة والمع بحاجاته أيضا تعتتي وهي وحاجاتها، ومصالحها 
كلبيتها، ومع أولادها ْع وهكذا والمعاشرة، التبحل وحن ؤإنصافه 

شانها.الفضيلة أصحاب بين الش الحفليمة المهمات من ذلك 

الوقتفي الزوجين، بين كشرأ شرا نسيب التمح، المهمات ومن 
الكثير،ومهره السنا، عن الزوج تخلف كثيرة، بأسباب الحاصر 

دعهايوالمباح في أو الليل، آخر في إلا البت إر يأتي لا حض 
جاءفإذا أطفال، عندها ليس وحدها أو أطفالها، مع أو وحدها، 

اشيعلمه مما Jالاليل منه حصل لما قوته وانتهت تعب قد هو فإذا إليها 
والسيئاتالمعاصي في إما كل،ا، على وصهره كذا، على مهره ن مه 

انتهتاوقد نعتا وقد قناتي ذللثا، غير أحرى أمور في ؤإثا والخمور، 
كلؤيضيع الزوجة، حق ؤيضيع الصلاة ؤيضيع ه نففيطرح قوته، 



وا.>تئامهابانمشرة تتعلق فتاوى في فصل: 

عفليم،حطر هدا أن ت والمقصود النومة، هده من ينتفع حتى ثيء 
كرامتهافي الأساب أعظم من وهو الناس، س ثر فيه واقع وهو 

والمفارقة.الانفصام قي الأسباب أعظم ومن له، وبغضها له 
ؤإصاعةالبيت ؤإصاعة البيت، من خروجها هى وهكذا 

تثاليولا كذا، ؤإر كذا ؤإر الجيران ؤإر الأسواق إر الأْلفال، 
•والاختلاف الفرقة أمجاب وس الفساد، أمجاب من أينا هذ>ا بأمره، 

وأناممه، يتقي أن منهما كل على الواجب أن والخلاصة! 
يقوموأن والتقوى، البر على يتعاونا وأن يتناصحا، وأن اه، يراقب 

إليهاوالإحسان إكرامها، في الزوج يعنى عليه، بما منهما كل 
تقوم^٧؛، وهي افرامحل، ولا إسراف غير من حقها، وأداء ؤإينامها 

الخير،وأرادا ذلك،، في صدقا إذا يعينهما وعلا حل واض يلزم، بما 
كانإذا أما أمرهما، ؤيسهل يعينهما اممه فإن ، ذللث، في فه وأخلصا 

تهمهولا ؛متيحته، إلا يبالي ولا بحمه، إلا بمالي لا واحد كل 
الام والمشاكل الكامل، النزاع >يق هو هذا فإن الأخر، مصالحة 

ذلك،.بعد الفراق ثم تنتهي، 

هن.هعن المشايخ افه وحزى والهداية التوفيق الجمح الأ4 رزق 
جيدةشاملة وافية هى مزيد، عليها ليس الندوة فإن خيرا، الندوة 
فإنهاأيضا، غيرهم ؤينفع بها، المسمعين ينفع أن اشّ أل نطيبة، 
وهدايتهاممه بتوفيق الأكثر منها تقيد يحتى وتنشر، تعلن بأن جديرة 

وماشيء، كل في ديننا عن ؛إعراضنا إلا أصابنا وما وعلا، جل 
يبحإلا أصابهم ما الزوجين وغير الزوجين الناس؛ أصاب 

مسالةفي لا الدين، في التفقه وعدم اطه، دين عن الإعراض 
يباليلا الأن افس من وكثير الأخرى، المسار في ولا الزوجض، 
الصلاة،ؤإصاعة الصلاة جهة س حاله، س زوجته وتشكو بالصلاة، 



وآحتامهابالصرة تتعلق فتاوى في فصل: 

عنايةعنده وليس عقل، عنده ليس معربدا يأتي الخمور، وشرب 
الشرإلا فيه ترى فلا حير فيها امرأة وهي بالصيام، ولا بالصلاة 
خير،فيها كان إذا أهالها، إلى والدuب اJفارقة إلى فضطر والبلاء، 
مضيعةحير، فيها ليي والزوجة طيبا، يكون قد كدللث، والزوج 

توجيهها،ؤإلى إصلاحها إلى فيحتاج أحلاق، عندها ليس أالصالوا'ت،، 
علىلإصرارها المفارقة؛ إلى المسألة فتنتهى تهلح، يولا يتعب وقد 

منالناس من وقل المنى، حاله على هو لإصراره أو يئة، الحالها 
بالمعروف،الإصلاح يتولى من اليوم الناس من قل بالخير، بملح 
النزاع،ؤياكثر النزلع، يعظم فلمهذا التوجيه، وحن التدخل وحسن 

والدنيا.الدين فى الزوجين بين الحال( وتسوء المللاق، ؤيكثر 

للصلاحمسب أعفلم ؤإن ، والتوفيهم، الهداية للجمع اش أنا ون
سالهداية ومواله اممه، إلى والرجوع الدين في التفقه والإصلاح 

فىفالتفقه الدين فى يمثهه ^١ ئه اف يرد ررمن ه: الّك، قال 
أعفلممن هدا المفس، من الإنصاف وقصد الخير وقصد اش دين 
الأسرة،وصلاح الزوجة، وصلاح الزوج، صلاح في باب الأس

علىوالحرص الدين، في الجمع؛التفقه فنومي الشيهلان، واذخدال( 
سماعالإذاعة، غير وفي الإذاعة، في الد.ينية الأحايين، سماع 

الكريمالقرآن وسماع النافعة، العلية والحلقان الدينية الأحاديث 
العفليم،الخير له والإنصات القرآن سماع في فإن القرآن، إذاعة من 

بسماعبالعناية واحد كل يهتم بان الجمع فنوصي الكبيرة، والفائدة 
الأوقاتفي القرآن س الأه،والأستفادة لكتاب والإنصات اض، كتاب 

اشيرد عن باب العلم، كتاب في الهءارتم، أحرجه )جهتي معاؤية حديث من عليه متفق ١( 
الة،الععن النهي باب الزكاة، كتاب في وملم ( برقم)١٧الدين، في يفقهه جّر به 

 ^(٣٧•



وأحلكمهابانمشرة تتطق فتاوى في فصل: 

إذاعةفى تنثر التي الدينية الأحاديث من والاستفادة المنامة، 
مكانأي في العالم، حلمات، مجن والاستفادة ذللثج، غير وفي القرآن، 

٠ولعلم تقد لواحر؛ ولت بن فما إلها سافر ولو ، ، كائ
ؤيعطيهاJنفعها، الذي الشيء مع تأن إلى زوجته يرثد وهكذا 

ؤيتحدئ،تقرأ، كاست، إذا تفيدها الى المختصرة والكتب، نافعة، كتابات( 
وحتىيمدها، وحتى تستفيد حتى منامة، أوقات، في خير كل في معها 

لهؤيكون العغليم، الأحر ؛ذلك، له ليحصل يكون، ما وفق يتملحها، 
وهداناالتوفيق، الجمع اف رزق يديه، على الله هداها إذا أجرها مثل 

وصاعق،حيرا، ندوتهم عن المشايخ الله وجرى المستقيم، صراؤله 
وتوفيقا.وهدى علما ؤإياهم ؤإياكم وزادنا مثوبتهم، 

وأصحابه.اله وعالي محمل.، نيينا على وسلم اف وصلى 
بال«عراوف،قوجاتهم ساشرة الأنواج على الواجب 

دلاعيوبها إلا زوجته في برى لا الزوج كان إذا ؤال: سا 
والاستقرار،بالأمان معه تشعر لا وهى حلوة، بكلمة عليها يتصدق 

ههال إصلاح من يشت، وئاو المعامالة، ه هن. تطيق لا وأصبحت، 
زوجها،تعجب( كي الطرق بشتى ها نفإصلاح وحاولتا المعاشرة، 

ءلائلةتحتج م العللاق طلجت إذا فهل إرادتها، خارج الأمور ولكن 
العير بمر الثللاق ظيتج إذا ال>أة ا>إن معناْ: الذي الحدبن، 

تعتبرسابقا الاوكور0 الأسباب، وهل ييخها؛'• يئم ولا الجمه يدخل 
،؟١٢عليها يكون ولا الهللاق تجيز شرعا 

زوجاتهممعاشرة جميعا الأزواج على الواجب، ت لجواب ا٠ 

(.٢٣٠; ٢١ومقالات.توعن)ناوي مجموع 



وأحكامهابالمسرة تسق فتاوى في فصل: 

وقوله[ ١٩د1لمموذ؛اهلاثاء: ءؤوعاثثوس ه.' الله لفول بالمعروف؛ 
[٢٢٨دثث1ه]اثنة: عنجن مإ أمحيى ثم ^Al( بحانه؛ 

فيكثيرة في والأدلة ح1ئا«لا، ئالثناء ااانتوصوا ه: البي وقول 
ذلك.

السائالة،ذكرت ما بمثل العشرة وأساء بذ.لك الزوج يقم لم فإذا 
الجميع.الله وفق ذلك، في معذ.ورة وهي الثللاق، طلب فلها 

؛الطلاق مشاكل حول ندوة على تعلين، في ققفب سماحته وقال 
فيهااشترك التي المساركة الندوة هذه حميعا سمحنا فقد 

بنصالح والشيخ/ الناصر، علي بن صالح الشيخ/ الشيخان، 
يترتبوما الثللاق، ومشاكل ؛الaلالآق يتعلق فيما الأطرم عباّالرحمن 

الأحيان،بعض فى الحميدة والعواما الوخيمة الحواقس، من عليه 
الكاح.ومصالح الكاح وقفل بالكاح أيضا يتعلق وفيما 

وصاءفإحيرا الله فجراهما وأفادا، وأجادا ذللث، في أفاصا وقد 
حملت،ولقد وهدى، وتوفيقا علما ؤإياهما ؤإياكم وزادنا مثوبتهما، 

وبماعلمنا بما حميعا ينفعنا أن افه أل ون، ؛دللث، الكبيرة المائدة 
والثباتدينه، فى والفقه يرضيه، بما العمل يرزقنا وأن سمعنا، 

مكان،كل في لمين المأحوال يملح أن سبحانه اله نكما عليه، 
ومنأنفسهم شرور من يعيذهم وأن الدين، في الفقه يرزقهم وأن 

أعمالهم.سيئات 

الأنبياء،أحاديث كتاب في البخاري أحرجه فهئع هريرة أبي حديث من عليه متفق  ٢١)
بالناء،الوصية باب الرضاع، كتاب في ومسلم ( ٣٣٣١)برهمم وذريته، آدم حلق باب 
.٢١٤٦٨)برقم 

١(.)١ رقم ثريط الأولى المجموعة الكبير الجا*ع أصثلة  ٢٢)



وأحكامهابالعثرة سملق فتاوى في فصل: 

تحصى،لا المجتمع في الماد وأنواع المجتمع، أصرار فإن 
والوقوفاف، دين فى والتفقه ومراقبته، الله خوف الوحيد وعلاجها 

الوانعاجتمع فإذا ذلك،، مع الساإهلانى الوانع ثم الله، حدود عند 
الأحوالواستقامت، المشاكل قلت، لطاني؛ الوالوانع الإيماني 
المعاصيدس_، الإيماني الوانع صعق ؤإذا المجتمعات، وصلحتا 
دتوفالشرور كثرت اينه؛ خوف ة الوئالإيمان وصعق 

ادالمتم الساإهلاني، الوانع قلة ذللث، على زاد ؤإذا المجتمعات، 
ولمالمجتمع في المنكرات خلهرت ؤإذا بالله، إلا قوة ولا حول ولا 

الوخيمة.والعواما والأزمات العقويات المجتمع ذللث، عمت، تغير؛ 
وتناصحهمبالخير أفراده تواصي المجتمع صلاح أمثاب ومن 

صغيرهم،على وكثيرهم سفيههم، على رميدهم وأخذ بينهم، ميما 
بعضهمالله قفل بما النساء على والقوامة النساء، على الرجال وأخذ 
فالتواكلالماس، يتواكل وألا أموالهم، س أنفقوا وبما عض، بض 

عفليمة.مقرته 

عليه،الله أوجّب، بما ه نفأل يأن ان إنكل على والواجب، 
منءلاقته حسسب، المجتمع إصلاح في يساهم أن على يحرص وأن 

غيرإلى والمشورة، والصيحة المنكر عن والمهى بالمعروف الأمر 
وفيمشاكلهم، في الجيران وبين الزوجين بين تطع، ب مما ذللئ، 

يكونمكان، كل وفي الأسفار وفي والشراء المح ومواضع الأسواق 
المجتمعلإصلاح وسعه يبذل حل، وأينما كان أينما مبارك المؤمن 

يتعلقفيما الخير، إلى توجيههم في والجماعات، الأفراد إصلاح في 
يضيعونها،المي ؛الفرائض يتعلق وفيما يفعلونها، المي بالمتكرات 

والمكاحبالطلاق يتعلق وفيما فعلها، لهم يسغي التي، والمشروعات 
الماس.بين وانتشارها الفواحش بوسائل يتعلق وفيما الهللاق، وأسباب 



كاويش فصل: 

============ئت

حير؛باتنساء الأستيصاء 

لنماءL رءاسوصوا ت الحاوأسث، فى وتقول! أل نامرأة وال؛ س■ 
الصلعفي ما أعوخ دإ0 أعؤخ، صلع مذ حلمغ الننأْ مإو حيت؛، 

فيما أعؤج توضيح مع الحديث معنى توصيح الرجاء آ آعلاهءار 
،؟أعلا١٠١٢^ 

فيالشيخان رواْ صحيح، الحدث هذا لجواب! ا٠ 
هذايالثناء )راننزضوا فال! أنه ه المي عن الفحيحين 

حيرا،اء بالننوصوا يأن وغيرهم والإخوة والإباء للأزواج أمر 
هذاحفونهن، يعطوهن وأن يفللموهن لا وأن إليهن، نوا يحوأن 

يتقواأن وغيرهم والأزواج والإخوة الإباء من الرحال على واجب 
فال!ولهذا الواجس، هو هذا حقوقهن، ؤيعطوهن اء، الثفى الله 

قدكونهى ذلك من يمنع ألا ؤينثغي ، ، ٤١٠حترائالثناء استوصوا  ١١
منذلك بغير أو ننهذ بألأقاربهن م أزواجهن إلى ئن ي

الميقال كما صلع من حلقن لأنهن تناسب؛ لا التي التصرفات 
يليمما أعلام أن ومعلوم أعلأْا( الصلع في ما أعؤج ءاؤإو ه•' 

المعروف،هو هذا اعوجاج، فيه يكون الضلع فإن القلع، منبت 
والنقص،العوج من شيء تصرفاتها في يكون أن يد لا أنه والمعنى 

قال!أنه ئت النبي عن الصحيمن فى الإحر الحديث، فى ثبتج ولهذا 
مذالحازم الرجل للب ألهب ولبن عقل ناقضات مى رأث ررما 

(.٢٠٥)صفحة في تخريجه سيق )١( 
ءعةر.قالأت ص سرع )٢( 
•( ٢٠٥)صفحة في تخريجه مبق )٣( 
(.٢٠٥)صفحة في تخريجه ّبق )٤( 



وأذنامهاباسمرة تعلق فتاوى في فصل: 

تعدلالمرأتين شهادة بأن العقل نقص ه الني فنر وهد إحدا'كىاا 
الديننقص ومر والحففل، العقل نقص من وذلك، الرجل، شهادة 
الحيضأجل من بعني؛ تصلي، لا والنيالي الأبام تمكث بأنها 

فيه،عليهى إثم ولا عاليهى، اش كتبه القص وهدا الناس، وهكذا 
الحالكون إنكار يجوز لا كما إنكاره، يجوز لا واقع نقص ولكنه 

حيرطيبامحت، اء نوحوي ذللئ، ينافي ولا ودينا، عقلا أكمل الجملة في 
علىالنحال حتى بتفضيل يتعلق المقيل لأن الرحال؛ بمص من 

منأقفل هو من الئساء أفراد فى محوحد أن يمغ ولا السماء، حتى 
الواقع.هو كما ودينا عالنا الحال أفراد 

فيماه النبي تصدق وأن ؛دلك، تعترف، أن المرأة على فيجمب، 
فىتجتهد وأن الوفيق، اف ال توأن حدها، عنان تقف، وأن قال، 

غالطفهدا ورسوله الله بين فيما الشريعة مخالفة تحاول أن أما الخير، 
المستعان.والله فعاله، لها يجوز لا عفليم، ومنكر قبح، 

نوجهاتجاه بالنواج اثعهد حديثة تلمراة وصايا 

 Iاءللت،ماحتكم بها يتوجه الي الصيحة هي ما وال! س
؟بالزواج الٌهال حديئالت، 
بحننوصيهن بالزواج، العهد الحديثالت، توصي لجواد_خت ا٠ 
منتقصير من يقع قد لما والتحمل الزوج، مع العثرة وطسبا الخلق 
معحلءيثها الأخلاق، طيبة تكون وأن الأحوال، تستقيم حتى الزوج 

تركباب الحيض، كتاب ني له،  JijLUljسعد أبي حدين، من البخاري أحرجه )١( 
بابالإيمان، كتاب غي عمر ابن حديث من ومسالم ( ٢٩٣)برتم الصوم، الحائض 

(.١١٤)برتم ■ ٠٠الطاعات بنقصان الإيمان نقصان بيان 
الماص.الموال ( ٤٣٠)رقم المريط الدرب عر نور فادى )٢( 



وأذنامهابالعثرة ننطق فتاوى في فمل: 

الظافةجهة من ها بنمتعتني منزلها، في بواجها تقوم ف، زوجها 
ثباتأسباب من هذا لأن زوجها؛ مع الطيب والحديث والطيب، 

تنفيدعدم أو والقدم، العنف، من ونحدرها واستمراره، وبقائه الزواج 
بأوامرهتعتني أن لها المشرئ بل فيها، محذور لا التي أوامره 

الكلامفي طيبة تكون أن شرعا، محذور فيها ليس كان إذا وتنفذها 
وطيب،الأوامر وتنفيذ المناسب،، والضحلثج بالابتسام والحدين، معه 

أهالهإكرام مع النذلافة، مع التهلسب، مع المخالمة، وطسث، المعاشرة 
الزوجاتبه نوصي هذا كل ذللئ،، ونحو وأبيه وأخواته كأمه 

وغيرهن.الجديدان 

الأحرممرج القوجين من كل نظر حكم 

النوويشؤح لم مصحيح في قرأت ت يقول، ائل سوال،؛ سا 
ذلكفي التدرج مع امرأته، فرج إلى النظر له يجوز لا الرجل أن 

النظريجوز أنه الزقافج آداب في وقرأت الثووى، مذمبؤ حسب، على 
؟٠١٠٥١ألاكم أفرا لكلسال)دجض، 

فرجها،وغير فرجها مطلما جائز زوجته إلى النفلر لجواب؛ ا٠ 
والجماعجماعها له الله أباح قد إليها، النغلر له يجوز ^•^1، وهو 
مواءغلهل، هذا النظر يجوز لا ؛ يقول، فالذي نعم، النظر، من أشد 

المميبؤ.هو جائز إنه يقول• الذي النووي، غير أو النووي 
بدنهإلى إليه ونفلرها زوجته، إلى الرجل نظر أن فالمقصود: 

لكلأباح الله ض، والحمد جائز هذا كل عورته وغير عورته كله، 
الصلاةعليه زوجاته ْع يغتسل الئبي كان الأحر، إلى النظر منهما 

(.٤٦رقم)شريط الأولى المجموئ الكسر الجامع  -ص;١( 



واحلكمهابانمشرة تتعلق فتاوى فى فصل: 

عورتهوترى ؤيجامعها العورة، مكشوف يغتسل والمغتسل لام، وال
له.وجه لا غالط ت قول يجوز لا بأنه القول هدا عورتها، ؤيرى 

العورة؟مكشوف مسخ يا يغتسل ت داخلة م٠ 
العورة؟!تور مأحل العورة مكشوف نعم، لجواب؛ ا٠ 

كله.مكشوف يدنه إزار، ولا مراؤيل لا عليه ما العورة، مكشوف 
امحمِفي أحاّلأ، ءند.ه ما كان إذا عورته، يكثف، والمعتل 

واغتلعريانا المي.ت اغتل لله، الحمد عورته يكشف حاصس 
عريانا.أيوب واغتل عريانا موسى 

_«؟أز  pjمش ين »أده عائشة: تقول الحديث في : داحالة م■ 
لهما العامة كلام من هدا صحيح، هو ما لا، لجواب! ا٠ 
غلتلهذا منهءا رأيته ولا مني راْ ررما عائشة؛ عن يروون الذي أصل، 

صحح.غير أصل، له ما 
يضرياما وندع ينضتا ما أو اممرب، من نأحذ أن باس لا 

باستعماللزوجها، تتزين أن للمرأة يجوز هل ؤال؛ ٌ■ 
ذلكتوضح والرجاء والجفون، والشفاه الخدود تلون التي الخاحيق 

؟الغرب مجمع اء ننينة من الماحيق هده أن ضوء قي 
الله،شرعه بما لزوجها التزين لها يش-رع المرأة لجواب؛ ا٠ 

؛الصابونوالفلاءة عنده، الحنة بالملابس تتزين الله، أباحه وبما 
ؤإذاعنها، الأومحاخ ؤيزيل ؤينفلفها، يحنها مما الصابون وغيره، 

شيءولا نجاسة، ولا محرم فيها ليس مباحة، مساحيق هناك كان 
الغربمن نأط بأس، فلا وخيمة، عاقة يسبب ولا الوجه، يفر 

)ا'ا/'ا'ا'ا،'مآمل؛آ(.ْتتوءت ومقالات فادى مجموع 



وأحلكمهابالمسرة سطق فتاوى في فصل: 

الشرقأو الغرب من حاءنا إذا يفرنا، ما ونيع ينفعنا، ما والشرق 
منأخذنا ما منهم نأخذ كما منه، تمد ونناخذْ ينفعنا، شيء 

نأخذذلك،، وغير بواخر ومن سيارات، ومن حنائرات ومن سلاح، 
ولاينفعنا، ما الزينة وجوم ومن الدواء، غير ومن الدواء من منهم 
يضر،الذي الشيء نأخذ بل اض، أعداء من لغيرنا مشابهة فيه يكون 
بينالخروج في لا لزوجها، منها معللوبة والزينة يضر، ما وندع 

المتعال.والله زوجها، وعند بيتها في بل الأحانب،، الرجال 

يصومولا يصلي لا الذي اللؤج معاشرة حكه( 

اللهفي الأخت، حضرة إلى باز بن عبدالله بن عبدالعزيز من 
الإسلامفي الفقه ومنحها رصا0 فيه لما اممه وفمها ف،.( ح. )و. 

آمين.عليه، والثبات 

يعدأما وبركاته، الله ورحمة عليكم سلام 
يومفي وذللثخ زوحلث، حال فيه شرحت، الال.ى كتابلئؤ وصلني فقد 
Uوفهمت ( y٢١٩٩٠\/0\إآ/\\أ\ىبض \لأس 
ذللث،أجل ومن الإسلام، ادعى وأنه زوجلثإ حال من قيه شرحتا 
منللث، اتضح ولكنه ولان، منه وللئ، عليه، الزواج على وافقت، 

ولاخرافة، الأديان إن • ؤيقول به، ؤيبالإسلام يستهزئ أنه سيرته 
أكليوالخمر، ؤيشرب، يحج، ولا يزما، ولا يصوم، ولا يملي،، 

ولالم بمر لفالمن.كور ذكريت، فيما صادقة كنتط ؤإذا الخنزير، 
العافيةللئه اممه أل نله، دين لا ملحد كافر هو بل نصراني، 
تهللبيأن عشمك يجب، بل معه، البقاء للئؤ يجوز ولا منه، والسلامة 

(.AY-A•)\1/ حوص- ومقالات ياوى مجموع )١( 



واذكامهابانمشرة سودق فتاوى فى فصل: 

لقولالله؛ شاء إن منه حيرا الله يعوصاك وصوف الطلاق، صالث، منه 
أوسمؤف هأمسءهن وهن بلص ءؤ؛ذا ت الطلاق صورة في سبحانه الله 

دللخكمِس ألقهنده ؤهمإ نء عدو دوى وأئإ>دوأ يمموف يقوس ١٥
ونحتبما ه إننك آثئ ينج، وش آمحز أش يويق شَكاد، هء محظ 
أشينج، ؤو*0 ت بحال وقوله آ-"آ[ ]التللاق: ههيه لا تق ئ وبمبمه 
لأنهمنه؛ بولديك أحق وأنت ٤[ ]القلاق: لتما مءء ئ ل بجل 
وديندينا، الأبوين حير يتبع المغير والولد ملمة، وأتمت، كافر 

هاف لقول باطل؛ الأديان من سواْ وما المص، الدين هو الإسلام 
وقوله[ ١٩آلإظ؛هلآلبان; آثم هند الدمى عمران: آل سورة في 
بنآلأجرؤ ؤ، وهو منه يمبل، ظن دينا آلإٌتلم عير ب؛ج ءؤوس • جحانه ّ

أ'تملتءؤأد؛وم I المائدة سورة في ه وقوله [ ٨٠ب0: ]آل آلكسيتنؤ^ه 
•[ ١٠لياه ألأسلم لكم ورصكبت نمؤ، عليمم وأتممعت، ليكم لكم 

منلك يجعل وأن الإسلام، على ؤإياك شتنا أن قق اممه وأسأل 
الزوجهذا عن يعوصلث، وأن ، مخرجا صيف، كل ومحن ، فرجا هم كل 

هدازوجالث، يهدى، أن سبحانه أسأله كما منه، حيرأ صالحا ملما زوجا 
الثسءلانوسر ه نفثر من يعيده وأن الم،، إلى يرده وأن للإسلام، 

مدير-ء شي، كذ وعلمح، كريم جواد وعلا جلا إل السوء، جلساء وشن 
ْلوياةغيبلت نوجته عن سمر في غاب لبمن كيحة 

لمدةالزوجة عن البعد في الإسلام حكم ما يقول،' ؤال؛ س' 
؟صنتن أو ستة 

الجماع؛محن زوجته يهجر أن للمسلم يجوز لا لجواب،: ا• 

(.٣٢٥الدرب،)؛T/ءش نود ظومح، 



وأذكامهابالسرة سلق فتاوى في سل؛ 

عقباه،تحمد لا ما فى وقوعها إلى أفضى وربما يضرها، هدا لأن 
والإمكان،ال3؛لائة حمب، بالمعروف، يجامعها أن عليه فالواجسا 

مرة،أشهر أربعة كل في ذللئ، عليه يجب إنه ت العلم أهل بحض وقال 
أنعليه الواص، بل الدليل، حهة من يالواضح ذللث، ليس ولكن 

ؤوعان/وهلI بحانه الله قال كما بالمعروف، يعاشرها 
عنيىيليجال، إلمحمحأ عنجى ثقل ءؤولس ت وعلا جل وقول ^١ ١٩لاث-ا•: 

[.٢٢٨]١^؛: ينئيه 

همح،بالتي ؤيخاضا ؤيوانها يجامعها أن المعروف؛ ومن 
المعروف،من وليس ذللث،، غير إلى اللازمة القمة عليها ؤينفق أحن، 

هدهفى تبيحهّا يأن عليه فالواجهبح الهلويلة، المدة هده يهجرها أن 
عليهفالواجّيط ؤإلأ حرج، فلا وأباحتإ سمهضتؤ فإذا الطويلة، المدة 

وحسب$^ ١١٥١١حمب بالمعروف، يجامعها وأن بها، يعتني أن 
الفيما متهما كل وقؤع من ومانعا كافنا يرا0 ما وحب الإمكان، 

فيهالهلويلة المال.ة ؤإهمالها جميعا، ؤيعمها يعفه الجماع فإن يرتضى، 
فيإليها يحتاج غربة أو ترعي عير من إلا جمتنا، وعلها عليه حهلر 
الموانع.محن ذللث، أشبه ما أو الرزق، طلب، ز أو العلم، طل-، 

برضاهاإلا نوجته عن اممياب يطيل لا 

السنجعن أغسبج أن علي تحكم ٠لروفى كانت، إذا وال؛ ما 
ظروفيوحب العراق، في عملي ظروف حب ونصفا ستين 

المادة؟تلكم كل أغسج، أن حرام هل سماحتنكم، رأي فما المادية، 
حترأرماف جراكم وجهونمح، 

أهملكإلى تذهب أن للث، فيبني طويلة، مدة هذه لجوامحبح؛ ا٠ 

yrT,>(Ti/y.))^متوئ وثالأت فتاوى مجموع 



وأحكامهابانمشرة تتعلق فتاوى في فصل: 

سامحتالزوجة كانت إذا أما عمالك، إلى ترجع ثم وآخر، وقت بين 
امرأةوأنها ذللثج، في سامحة أنها تعلم وأنت عليها، خطر ولا بذللث، 

ولكنالله، اء شإن حرج فاد ، ذلك< في عليها خهلر لا ممونة 
إلىالدهاب وعليلث، أمثاللث،، ولا أنت، لا تفعل لا أ للئ، نصيحتي 

خهلرفيه المدة فيلول( المدة، تطيل وألا وآخر، وقت بين الزوجة 
وأنوآخر، وقت بين إليها تذهب، أن U؛، فيبني وعليها، عيك عفليم 

أربعةأو أشهر ثلاثة كل عمللئ، إلى وترحع الوقت، بعض عندها تقيم 
عملك•إلى ترجع ثم أشهر تة م الأكثر وعلى أشهر 

وكلماوآخر، وقحا بين أهللث، إلى تنم٣إ أنلث، والمقصود! 
والفتنكثير، والشر حُلير الموصؤع لأن أولى؛ فهو المدة قهرت 
وأنالأمور، هده يراعي أن للزوج ؛؛٦':^، العمر، هذا في متنوعة 

أساب،عن يبتعد وأن أهله، وعرصس عرصه سلامة على يحرصى 
علىاعدوْ يوأن له محوا يأن عندهم يعمل لمن ؤينبغي الفتنة، 
والتقوىالبر على التعاون فيها يجب، عفليمة أمور هذه لأن الخير؛ 

العمل.أصحاب، وبين العامل بين الحق على اعي والت

طلبأطؤيلة لعدة اتزاوج سفر اطالة حتكم 

الزوجةعن، البعد في الحكم ما السائل! هذا يقول، وال،! سا 
البعدبأن العلم ْع للمنة مخالف، هدا هل حقها؟ وما عام؟ من أكثر 
،؟ر المعيئة لظروف، ولكن ظاهره على ليس 

المدةيتحرى الإنسان محدود، حد هدا فى ليس ! لجواب،ا٠ 
ماحسبا حاجاته، حبا زوجته بها يمر ولا يستطيعها، التي 

(.٠٣٠ ، ١٣٠ )؛Y/ الدرب ض نور ناوي 



واذتامهابانمتمرة سملق فتاوى في فمل؛ 

وهذا1ئهر،ا سه ويثه ررأثه ت خهئه عمر عن يروى ، ستطح 
متةكل أن استطاع إذا لعمل غاب إذا ان فالأنالاجتهاد، باب من 

علىيخشى كان فإذا تختالف، الأحوال ثلاثة، أو أربعة أو أشهر 
يرجعثم شهرين، شهرا يطى، لا يعجل أو معه، بها يذم، زوجته 

أهله.عند أو ، أهلها عند مضبوط محل في يجعلها أو 
بقاؤهاكان إن والأصلح، الأسلم هو ما يتحرى المقصود! 

ولكنبأس، فلا أهالها، عند أو أهله عند بأس لا حُلر فيه وحدها 
أصالح،معه بقاؤها كان ؤإن إليها، والرجؤع الأوبة تعجيل في يجتهد 

أشهرأربعة أشهر متة المدة وهكذا معه، بها دده_، أن واصتهناع 
الخعلر.عن يعيدا يراه ما حسبإ يستطع ما وحبا أشهر ثلاثة 

والمعيقةالاقتصادية والحياة الممل ظروفه بحكم وال؛ م■ 
وماتوحهوننا كيفه وأكثر، وسنتين سة زوجاتنا عن للخياب نضطر 
حيرأرا،؟اف حزاكم الحكم 
الضرورةكاست، إذا الضرورة، عند ذللثه في حرج لا لجواب؛ ا٠ 
أمرالمحلال الرزق طل—S لأن ذللثه؛ في حرج فلا ذللثه إلى تدعو 

إلىاضهلر فإذا ، المدة تكون أن ان للأتيتيسر لا وند مهللوب، 
وّممِثه،الزوجة رضيتا إذا ولاسيما ذلك، في حرج فلا طويلة مدة 
فرك؛ص فى معك تكون أن محك تحملها أن فينبغي ترض لم إذا أما 

إنالعاقبة في وأحن للدمة وأبرأ ولفرجها، لفرجلثه أحصن ذللث، لأن 
والمرأةأنت، عليها تصهللمحان شهورا أو أياما فقدر ؤإلأ اش، شاء 

واشالطاقة، حسب ذلاثا وحاول الرزق طلما في ترجع نم تغيبها 
سؤوس • محيفول ٢[ محني لا• بجعل أثن بمف ؤوس يقول! 

ايربعر نور ناوي :١( 



وأحكامهابانمشرة تسق فتاوى فى فصل: 

تسحاه ؤيقول ٤[ ]القلاق: مثأ مءء بى لت أثن 
لطالبتغيبها معلومة مدة على معها تفق أن حاول  :^1]

التا كنإذا سماحها حاول أو معاائs تحملها أن حاول أو الرزق، 
نفسك.على ولا الفتة عليها تخشى 

الر؛زقطلم، لأجل اتزوجاة< عن اصدة إطاتة جواز 

زوجتهعن يغيسجا حتى فر اليطيل من حكم ما وال؛ م■ 
وأيضاالرزق، عن البحسن، سج، سنسن أو سنة لمدة وأولاده 

،؟الديوزأ وبعض العمل، ارباطامت، 

الالحلم، محللبج أو الرزق لطاو_ا سافر إذا حرج لا لجواب،• ا٠ 
ومت،بين بأني أن ر نيإذا لكن مدته، طالت، ولو ذللث، في حرج 
مهماله ينبغي هذا والعمة، الثلأمة على حرصا أهله؛ إلى وآخر 

ذللث،اراسهلاع إذا أشهر، أربعة أو مرة أشهر ستة كل فى ولو أمكن، 
يقيمأشهر، أربعة أو أشهر ستة بحد إليهم يأتي المصالح، بين يجمع 
محذور.فهو ذللثؤ عليه شق ؤإن يرجع، ثم الأيام بعض عندهم 

عنهاللضاب، معلومة مدة على اثراوجة مع الاتقاق حتكم 

ئلامحث،زوجته عن غاي، فيمن الإسلام حكم ما ؤال! س■ 
فماالفر، هذا عن راصية وهي الخارج، إلى افر "أي■ منوامتج، 

يهلوزوجته، الزوج بين الإسلام حددْ الذي المحدد الزمن هو 
؟٢٢المحدود الزمن من يغير الزوجثن تراصي 
قصيرةأو طويلة مدة زوجته عن الرجل سافر إذا لجواب! ا٠ 

(.٢٣٤)؛T/•توص وُقالأت زوي مجموع )١( 
(.٣١٣)اآ/آام، الدرب عر نور نتاوى )٢( 



وا*حنءامهاباوسرة سلق فتاوى في فصل: 

للمؤمنينبغي ولكن المدة، طالت ولو ذلك، في حرج فلا برصاها 
أسبابعلى يحرص وأن إليهم، بمجيئه أهله حاجة يلاحفل أن 

عاليهايخشى قد الزوج عنها ناحر إذا المرأة لأف الفتنة؛ من الثلأمة 
اتفقؤإذا الغيبة، يملل وألا ذلك يادحفل أن للزوج فينبغي الفتنة، من 

ولكنهيعدوهما، لا الحق لأل بدلك؛ بأس فلا معلوم شيء على معها 
المقصودبه يحصل الذي القصير الوقت، يتحرى أن له ينبغي ذللث، مع 
طويلة.مدة عنها يبتعد ولا بها يتمل كونه مع حاجته قضاء من 

وهداأشهر، ستة للجنود وفت، أنه خهتع عمر عن روي وقد 
هذ.افى ولاسيما يختالفون، والناس يختلف، الوقت، ولكن محقارب، 
أنللزوج نينبغي الفتن، أمثاب فيه وعفلمتج الشر فيه كثر إذ العصر؛ 
منحذرا عمله، محل إلى معه يحملها أو القصير، الوقت، يتحرى 

الحبيعلى ل محدود، حد ذلل؛، في وليس الوخيمة، والعوام، الفتنة 
وسلامةه نفسلامة معه يرجو الذي المناسب، الوقح، يتحرى أن 

وهيالنه، حرم فيما يقع قد الغيبة، طول بت، بيفتن قد فهو زوجته، 
أيضا.الفتنة س عليها يخشى كدللغ( 

بتقميرزوجته، جهة ومن ه نفجهة من ذللث، يراعى أن فعليه 
التوفيق.ولى واض عمله، محل إلى معه بنقلها أو المل.ة 



وأحكامهابالسره تتطق فتاوى في فصل: 

اتنسلوحال،ياو حكم 

 Uؤيقول أل يمستمع ل! ؤ! م I يجرونالذين أولئالن، حكم ما
تحاليلحكم هو وما التل؟ تحديد أحل من للنساء العمليات بعض 

النلءيالإ-لأملا،؟
والمرأةللرحل ينبغي بل الممل، تحديد يجوز لا لجواب: ا• 

؛رئزوحوانال: ،ام الرسول لأن الJرJة؛ من المزيد على الحرص 
اللفظوفي المانة«رى م؛ الاياة ش ثكاثن قإني ي الولوث 
حثس فالرسول ، السامة؛رأ يوم الأمم بمم ثكانر ررمحإلي الأحر: 

أنعلى يحرص أن له يبني المؤمن م الودود، الولود تزوج على 
حمعتكثر الأحرة، في وتنقعه الدنيا في تنفعه صالحه ذؤية له يكون 

وأنياليلية العناية وعلى الصالحة، الزوجة على ؤيحرص الملمين، 
ومعنىله، وجه لا الممل فتحديد الملمة، الإسلامية التربية يربيهم 
للا، معلوم، عدد على المرأة مع يتمق أن يعني: الممل، تحديد 
وجهعلى الخرية من المزيد يععليهما الله أن جميعا المرأة ْع يجتهد 

وعاليهاهذا على هذا تحمل كونها صرر، هناك كان فإذا يضرها، لا 
ونت،مثل معينا وقتا الحمل تمع أشياء نتعامحلى أن بأس لا صرر، 

بأسلا التربية على تقوى حتى الرضاع ومن، بعض أو الرضاعة، 
نتعامحلىأن بأس لا لكن معلوم، بحيل الممل يحدد أن غير من بهيا 

علىوحرصا عليها، الأي للضرر دفعا معينا وقتا الحمل تمح أشياء 
الإسلامية.التربية الأولاد تربية 

الحاجةله وتدعو الضرورة، له تدعو الذي التنفليم أما 
فلا.التحديد أما بأس فلا المرعية، والمصلحة 

ذاوىنورءليانمرب)ا^هم؟لوم.)١( 
(.٢٥صفحة)نى تخريجه سبق )٣( (. ٢٥ءّلأفحة)زي دب دم ؛ق ■ ٢٢١



وأحكامهابالصرة تتملق فتاوى هي فصل: 

اممقروغيرهمن حوفا الحمل منع حكم 

علىوالئلأم والصلاة ض، الحمد الرحيم، الرحمن افه م ب
'•بعد أما بهداه. اهتدى ومن وأصحابه اله وعلى الله، رمحول 

أجلمن الحمل منع إن أيصا أنول السابق للتعلق فتكميلأ 
أمالأولاد بنفقة القيام تعلح يهل يدري لا وأنه باق، الظن سوء 
الشيخان،بين مثلما منكر وهدا يجوز، لا هدا ذلك؟ من ؤيتبرم لا، 

الإملأن(من أولادهم قتلهم في الجاهلية، عقيدة حنس من وهذا 
الإملاق.وحشية 

بالرزق،يأتي والحمل رزقها، دابة لكل كتب وعلا جل والله 
والدهيعلمها قد محلرق من يأتي رزقه يأتي، أن قبل وأجله رزقه يكتب 

والدهوعلى أحد، كل رزق كتبا وعلا جل فالله يعلمها، لا وقد 
^،^١الأسباب مسبح واممه الأسباب، تعاطي 

فيماوالأنس، الرفاهية أجل من الحمل يمنع ما تعاطي وهكذا 
أسبابفتحاطي يجوز، لا أيضا هذا علة، غير من الزوجين بين 

مصالحوفيه ومفضل، ومثرؤع متللوب، أمر النسل وتكثير الأولاد 
البرعلى يتعاونا وأن ذللث،، يحنءرا أن للزوجين فينبغي جمة، 

لهإنسان وكل وعلا، جلز عليهما الله حرم ما يحذرا وأن والتقوى، 
أثره.وله أجله، وله رزقه، 

(.)٠٣رقم شرط الأولى \بءة الكر الجاح أطلت 



وأحكامهابانمشرة ننطق فتاوى في فصل: 

)اتقولب(اتحهل حاجر اتهرأة اسعهال حتم 

بةبالنالحمل لمتع اللولب امتعمال حكم ما ت وال حم■ 
إنجابفي اف لحكم ومعارض حرام، امتعماله وهل ، لالنساء 

هدامثل تستعمل أن لزوجته سمح لمن تنصحون وبماذا الأءلفال،؟ 

لمنعيجوز لا والحبوب، اللولب استعمال لجواب؛ ا٠ 
وكثرةالنسل، طلب عالي يحرصا أن الزوجين من المهللوب الحمل، 
هإنىالودود، الولود ررثزوجوا وه•' قال كما الأمة، لتكثير الأولاد؛ 

نيثق كمرض لعالة كان إذا لكن المانة«رآ، الأم خم ثلكلأ 
لحليهاالطفل لحاجة أو ذلك، على وزوجها هى وتراصنا الحمل 

بأسفلا طفلها، ترصع أن إلى تحتاج وهي اللن، هذا يمح والحمل 
لأجلأو الشرعية، المحالحة لأجل اللولب، أو الحبوب تستعمل أن 

يجوز،فلا مصالحة وبدون مقرة بدون أما عليها، التي، المضرة لغ 
اضعند الرزث، وأن جؤ، باش القلن يحسن وأن ذللئ، ترك لواجب، ال 

حيروهدا اش، عند الرزق أكثر، أو ثلأJون أو عشرون جاءهم ولو 
أناف ألون يؤإئما الصالحين، اف لعباد تكثير الأمة تكثير لهم، 

وللمسلمين،لهم حير الصالحة الذؤية ووجود الدنيامت،، لهم يصلح 
الدنيات،لهم يملح أن اف يدعوا وأن باش الظن يحسنوا أن فعليهم 

ْرصررأو شرعية مصلحة س إلا كدلاائk واللولب، الحبوب يدعوا وأن 
الحمل.وجود يضرها بها حاديث، 

انمربض نور ناوي )١( 

(.٢٥)صفحة في تخريجه سبق )٢( 



واذقامهابالسرة ساإق فتاوى في فصل: 

اتتربيةوعجزعن الأولاد ممثرة ايحبمل منع اسخدس من حتكم 

لكنالحمد، وف كثيرون أولاد له رحل ت يقول زال! م■ 
يالوقوففاصهلرت ذلك،، من أكثر تربية عن عاجزة أصحت، زوجته 

فعلغير من زوجتي أجامع بأن فهل الحد، هذا عن 
،؟الآرساب،ر هذه نستعمل أو الحمل؟ تمغ التي الأساب، 

شرعيةلعلة كان إذا سمعت، مثلما تقدم مثلما لحوامحب،؛ ا٠ 
الأولادجهة من يلزم بما والقيام التربية، عن وعجزها شرعية وحاجة 

كنةبينهما فترة بوجود بأس ملأ هدا، على هدا وحملها لكثرتهم، 
الرضاع.مدة محنتان والهامحة تربيتهم، على تقوى حتى مثلا، 

ومدتهاييزو حكم 

لغرضالعزل يجوز هل ؤيقول؛ أل يالأخوة أحد ؤال؛ ّا 
الأم١ى؟ثدي في لرض الصناعية، الرضاعة حالة في الهلفل تربية 

يجوزالأصل الأصل، هو هدا حائز العزل الأصل لجواب،! ا٠ 
لكنالزوجان، عليها يتفق الذي للأمحبابح شرعية، لمصلحة العزل 
علىمشاكل يس_، قد الكثير العزل لأن محلويلة؛ تكون لا أن ينبغى 

جابر:مال المي أجاز مثلما قليلة، لمدة كان إذا لكن الجمع، 
الهنآن«رٌا،عنه لهاJا عنه ينهى ثنئا لوكانى ينزل، واامرآن لنرد ارثنا 

عنه.ينه ولم واللام الصلاة عليه عهده فى موجود فالعزل 

(.رنم)٥٣شريط الأور المجموئ امتر الجامع اطت )١( 
(.رثم)٥٣ثريط الأور \بءة الكر الجاح أثلة )٢( 
(٥٢٠٨، ٥٢٠٧برقم)العزل، باب، ١^، كتاب، في البخاري أ-محرجه عف مممق )٣( 

(.١٤٤٠برتم)العزل، حك؛ باب، 1^، محاب، في لم وم



وأحلكمهاباسرة سلق فتاوى فى فصل: 

كاملينحوتين الرضاعة إتبمام ممرض اثمزل حكم 

أجلمن سنتين وتربيته الطفل إرصاع يجوز ل ه ا
^١٢؟والممرغ انماية 

المرأةأن ترصع أنهأ الأصل الأصل، هو هذا لجواب: ا• 
أؤأندصمصنن ؤوالنإد'ت صبحانه: قال اممه لأن سنتين؛ ولدها ترصع 

ملأنفالحولان[ ٢٣٣آاتيت؛اءههلالغزة: م أن أزائ لنذ 'كامؤن 
تراصافان الزوجان، عليها تراصا إذا تراصا إذا الرصاعة، مدة هما 

باختيارهماهذا، المجفمج اللبن ؤإعطائه عنها، فحله على 
الشيء،هدا تقبل مقرة، عليه يكن لم إذا باس فلا وتشاورهما، 

حولينإليه وتحن ولدها، ترصع المرأة فاء والأفضل فالأولى ؤإلأ 
فيتشاورا وقد الفصل، إلى المصالحة أو الحاجة دعت فإذا كاملين، 

ثديغير من وأرصاعاْ أشهر، بعد أو ستة، بعد عنها وفصلاه هذا 
ذلك،.في حرج فلا أمه، 

الإسلامفي الإجهاض حكم 

مدةمي بجود الإّلأم؟وهل في الإجهاض حكم ما >ال: -■ 
افممنة؟جزاكم 

الأربعينفي كان إذا عغليم أمره تفصيل، فيه هذا لجواب: ا٠ 
لأنالإجهاض؛ إلى الحاجة دعت إذا أوسع، فيه فالأمر الأولى، 

مريقةلأنها أو الحمل، عليها ؤيشق تربيهم، صغارا أطفالا عدها 

(.رقم)٠٣شريط الأولى المجموض الكير الجا.ع اّطرة )١( 
(.٤٢٧الدرب)؛أ/أأأ، على نور ناوي )٢( 



واحلكمهاواوسرة سلق فتاوى في نمل: 

فيأما الأولى، الأربعين في بإسقاطه بأس فلا الحمل عليهأ يشق 
أشذ،هذا المضغة الثالثة الأربعين وفي العلقة بعد الثانية الأربعين 

الهلس_،يفرر شديد، مرض شديد، عذر عند إلا إسقاطه لها ليس 
الحالة،هذه في إسقاطه من مانع فلا بقاؤه يضرها أنه المختص، 

الكسر.الضرر خوف عند 

إسقاطهيجوز فلا الرابع، الشهر بحد فيه الروح نفخ بمد وأئا 
إذاأما اغ، شاء إن تلد حتى وشحمل تصر أن عليها يجب بل أبدا، 

فلالموتها، سبيإ يقتلها بقاءه أن ثقاُتط أكثر أو مختصان طبيبان فرر 
ألزمحياتها لأن موتها؛ من حذرا لإخراجه الأسباب بتعاطي بأس 
يفرها،بقاءه بأن Jقادتإ أكثر أو طبيبين بتقرير القصوى الضرورة عند 

بالشروطذللث، وجد إذا بأس، فلا يقي إذا بالمويتح خهلرا عليها أن أو 
اممه.شاء إن ذللث، في حرج فلا المذكورة، 

خطروفيه بقى، لو يفرها يشويها مشوها كان لو وهكذا 
الموتخطر عليها بقى لو الولد هذا أن فأكثر طبيبان قرر عليها، 

عليهاكان إذا الضرورة، عند يجوز كله فهذا الململ، في لأسباب 
ثقتين.مختصين أكثر أو فن بتقرير الموت، خْلر 

قوجهاعلى النوجات نهقة ذكم 

 Iإلاراتبها من تنفق لا زوجته إن ت السائل هذا يقول( وال،! س
،؟الرواج في ؤيفكر النلث، في تضعه الأخر والنصم، المحق،، 

اصطلحاؤإذا الزؤج، على عليها والنفقة لها رانها لجواب• ا٠ 
الزوج،على فالنمقة ؤإلأ بأس، فلا الشيء بعض تنفق أنها عليها 

(.٢٨١/YV)الدرب ءش نور فتاوى 



بانمشرةسمالق فتاوى في فمل: 

توعلا حل يقول اف الراب، غير أو الراتب يع سواء لها، ومهرها 
طاتإن ٤[ لاث-ا،: وه ؛^٤١ نثيقأ ٥^٠ مث تنه سم عن لم ملأ ءؤ؛ن 

شرٍلعن ذلك لكن إذا إلا إلزامها، له ليس لها، سالها ؤإلأ نفسها 
بينهما،الراس_إ يكون أن يشرمحل بالوفليمة لها ممح بأن بينهما 

عملهافي الرواج في عاليه المشروحل أما سروطهم، على لمون فالم 
إذاإلا لها، ومعاشها لها فرانيها الشرحل التزم نل مدرسة، أو موحلفة 

نفس.طيب عن بشيء سمحتا 
وننصحعفليمة، وقربة مطالوب فهو الزواج في رغبته فأما 
ؤإذاقليبادر، ثانية زوجة إلى ؤيحتاج زوجة عنده لكن إذا بالمبادرة، 

يبادر.أن فالأولى زوجة عنده ما لكن 

لنوجهأاثبمرأة خطومة حتكم 

الشيحمحماحة يا النساء بعض I السائل هدا يقول ت وال ما 
يحلولها موظفة لكJت، فإذا فقعل.، الفقة أحل من الرواج أن تعتقد 

حاتارا،؟رجلا إلا تريد لا كدا أو تجارة لها أو 
منهيراد فالزواج الغلهل، من هذا غالهل، هدا لجواب! ا٠ 
هذْفي والأنس الزوجين، بين العشرة طيب منه يراد كثيرة، مصالح 

أيثامنه والمراد الصالحة الحنة المتعة بينهمّا، والتمتع نيا، الغ. 
الصلاحفيها ويكثر الأمة تكثر حتى الصالحين الأولاد إنجاب 
عماالنظر وغفى اممه حرم عما الفرج عفة أيضا منه والمراد والخير، 

وجودفإن الأرض، في الفساد تقليل أيضا ذلاك> من ؤيراد اممه حرم 
الأرض،في ال الفأسباب أعفلم من زواج بدون اء والمالرجال 

نورءرالورب)اأ/"ا>ل؛اناوي 



واذتامهابالسرة تتعلق فتاوى هي فصل: 

منهدا صار الشاب، وتزوج تروجت، فإذا والفواحش، الزنا وكثرة 
فالزواجالأرض، في اد الموقلة والحماية، للصيانة الأمساب أعظم 

يئغزاااسaلاع من ثمن، لشبا ا منشن اريا ه! قال ولهذا وهذا، هذا يّني 
ينتيعلم دس بمج، دأحمحس يكر أعص هإئه محتردغ، الآءْ 
مجردلا للجم؛ع حير فيه فالزواج ، وجاء<ال له محإيه يالصوم يعليه 
النفقة,غير كثيرة مصالح فيه شل، الفقة 

لنوجهاالنوجة هبة حتكم 

إليهواحتاج فضة، أو ذهبا لامرأته الرجل اشترى إذا وال! س■ 
ماذللث، في إليها يرّثع أن عليه هل لها، اشتراه الذي زوجته وأعطته 

هتهارآ،؟أحدْ 

فاضعقلية، منها فضلا وحليها ذهبها أععلته إذا لجواب; ا٠ 
ثآقاهظ دلأوُ ثثا محنه ّيىهم ش ذؤ هلت ؤ؛ن يقول،؛ وعلا جل 

قرصا؛إيا0 أعهلته إن أما حرج، فلا نمها بها ءلادت إذا ٤[ ]الننا،: 
ر،أيإذا يردم، أن عليه فيجبا عليها، ذلك يرد يم حاجته ليقضي 

ءلس_<عن ذلكا، قالت، ما ولو حتى منها، أخذه ما رح عليه يجب 
v،بالما٠روفتكافأ أن ينبغى فائها أحنتا، لما أحن هو نفس، 

إذاالإعانة، باب من ولكن قرصا، ليس إياه أعملته كانت، ولو حتى 
ومنالأخلاق، مكارم ومن أقفل يكون أخذ، ما عليها ورد ر أي

نفس،ءلي_، عن منها، عقلية كان إذا يلزمه لا لكن الحنة، المكافأة 
بأنشنْ من وخافت، منه، استحيت، كانت، إذا أما يرده، أن يلزمه لا 

(.١٦)صفحة في تخريجه مبق )١( 
(.٢٢٦،٢٢٥/٢١وطلأتءءة)ناوي )٢( 



وأذكامهابائسرة تتعلق فتاوى في فصل؛ 

ماولو أيسر إذا عليها يرده أنه فالأولى لهذا، إياْ وأعملته يطلمها، 
كيدهمن تخاف إياْ، أعملته لأنها ؛ يردم أن له ينبغي نيئا، قالت 

فينبغيكثيتا، المساء من يقع هذا يمللمها، أن تخاف أو وشره، 
أحذما إليها يعيد أيسر ؤإذا أخلاق، مكارم عنده يكون أن للزوج 

منها.

خطرفيه محرم بدون اتخادمة وجود 

أطمالوعندها الدرير، في تعمل زوجة لي أنا وال؛ ما 
بإيجادوتطالبني الأحرى، الييت أعمال ْع إرهاقا لها ذلك، يب ؤي

ؤإذامحرم، بدون بأنين أكثرهن لأن مترددأ؛ أزال لا وأنا حائمة، 
عليهايع وربما زوجها، من منعها ننطح فلن بمحرم يخادمة أتيت 

تفملت، ذلك،، رفضت، فأنا يخدمها، من إلى نحتاج وأيصا الحمل، 
مدرمةبأنها علما أبدا، بخادمه آتي ولا التدريس من ؛فصالك، سأقوم 

لأناسيحصل لأنه الأمور؛ هذه في توجيهي فأرجو إسلامية، تربية 
؟مري ءو 

أنحاجة ولا بالخادمه تأت ولا أولى، فصلها لجواب،! ا٠ 
وأهله،اكر عن وأبعد أولادها، عند بيتها فى تبقى التدري«رر، تتولى 
فه،والحمد فافصالها أهلك، وعلى عليكه، عقلتم حملر الخادمة وحول 

وحاجةبيتها، في أولادها مع تستريح وهي النفقة، على افه ؤيحينكؤ 
لكؤوصيتي هده حميحا، ودنياك دينك، تربح بهذا وأنح، بيتها، 

ولأمثالك،.

(.٢٣٢)؟Y/توض ومقالأتح فتاوى مجموع 



وأحكامهابالسرة تتعلق فتاوى في فصل؛ 

الحكومية،الدرائر إحدى في أعمل نخص أنا ؤال؛ س■ 
منخادمة فأسا الحمد، وفه أولاد ولدينا مدرسة، تعمل وزوجتي 
الحكمأ١،؟فما محرم غير من الخارج 
الزوجةإلا فيه ليس الذي البيت في الخادمة وحول لجواب: ا٠ 

شرؤيحصل بها تخلو فقد الخادمة تعللب لا أن للثج الأحومحل ختلر؛ 
فىأو أحومحل، فهذا حائمتين كانتا إذا أما الزوجة، وبين وبينها بينك 

أسهل.فهزا الزوجة غير أخوات أو أمالئ، البيتر 
منبد لا ذلك،، تيسر إذا المحرم من بد فلا المحرم وأما 

وعليالث،محرم، مع إلا يرسلوها لا أن أهلها على والواجب المحرم 
لاموالالملام عليه الرسول لأن ذللث،؛ اض ر يإذا بذللئ، تلتزم أن 

علىوالواجب محنم«رآ، ذي مع إلا \دوو°\؛؛ سافر لألا ت فقال عمم 
وقلةالملمع، عليهم الغالب لكن محرم، ْع إلا لوها يرمحلا أن أهلها 

الملامة.اش ال نهكذا، يرسلونها المبالاة 

م9هم9ه 
مم مء 

(.٢٣٢)؛Y/توعت وممألأن، ناوي مجموع 
بابالصيد، حزاءا كتاب، في الخارى أحرجه ه ءباس ابن حدث من يليه متغق 
إلىمحرم مع المرأة محقر باب، الحج، كتاب، في لم وم( ١٨٦٢)برتم اء، التحج 
(.١٣٤١)برقم ومرْ، حج 





التعددياحلكم تتطق فتاوى في فصل؛ 

]٥٥[
فصل

اتتعددباحلكم ننطق فتاوى في 

اثذكؤرثلأولاد طلبا بالثانية امواج حكم 

فيمقيم العربية مصر جمهررية من رع*مآ ت السائل ؤال؛ س■ 
ضان،أرع أنجستا وقد زوجة، من متزوج أنا ت يقول، جدة السعودية 

فماذا^١، أولادا لي تنم، لكي أحرى؛ امرأة من الرواج دأريد 
؟٢١حيرأراف جزاكم تتمححونتي، 

ءانْتحمل قد الله، بيد والتوفيق الأسيابا من هدا ! لجواب،ا٠ 
الأمريإنايث،، تاتي وقد بذكر، تأني امرأة تتزوج وقد حين، بعد ذكرأ 

ذؤتةيمنحالث، أن رتلئا أل وتالأسباب، باب من تزوجتا إذا الله، بيد 
بذكورتاتي قد بأربع أتت، التمح، وهدم بأس، لا الئيين، الذكور من 
غؤئ•بيده الأمر قدير، شيء كل على وربمج ذللئج، بعد 

ؤيحذرسهالتعدي يحارب، من حتكم 

التحديرمن الأن القائم الله يرحمكم الشيح مماحة وال! م■ 
الأمة،ل نتحديد من هدا يعسر هل زوجة، لديه من ترمحيج من 

،؟الصورلأ بهدم يجوز وهل 
مسالةمن أكبر الناس بعض بين نام الدى هدا لجواب! ا٠ 

(.٣٦٥;٢١)١^ ض نور فتاوى )١( 
(.رثم)٥٣شريط الأور \بءق الكّر الجا.ع أّثلة )٢( 



التسدباحتلام تتعلق فتاوى في فصل: 

منأكثر تزوج من يحدرون الذين اف، لث-رع مضاد هذا النسل، تحديد 
العافية،الله نسال منكر، وأمرهم الله، لشؤع ممالمون هؤلاء واحدة، 
وعلاحل قافه القرآن، وصد لام والالصلاة عليه النبي صد هؤلاء 

ذلك،،أباح ه والرسول والأربع، والثلأُث، لاثنتين ا نكاح لنا أباح 
والسائم.الصلاة عليه النساء من عدة واللام الصلاة عليه وتزوج 

iممالمون والتحال النساء من التعدد يحاربون فالذين 
منعليهم يخشى ؛الأةا نعوذ الدين من الانسلاخ من عليهم ؤيخشى 

اطه،ّورع ما لكراهتهم افه؛ دين من منسلخين يكونوا أن الأمر هذا 
فانايدعون، مما ذللث، غير أو المجتمع، يفر ذللئ، أن ولدعواهم 

لأنهميشعرون؛ لا وهم دينهم عن يرتدوا أن هؤلاء على أحشى 
ه،اف رسول ؤيضادون اطه، كتاب، ؤيفادون اطه، ثميع يقادون 

عظيم.منكر هذا 
لأثأو اثنتين تزوج إذا وأنه العدل، إلى الوعرة الواجب ؤإيما 

النساءيظلم كان إذا التحدد ينبغي ولا ؛الواج-بح، يقوم وأن يعدل، أن 
محنهن•يعدل ولا 

ولامشرؤع، قامر والأرح والثلأُث، للاثنتين النكاح حنس أما 
وفيهذللث،، في العدل ؤيتحرى يعدل أن حيه محسا وعلى فيه، حرج 
الرحال،وعفة النساء، وصيانة النسل، وكثرة للفروج الإعفافح كثرة 
الماسوبعض عفليم، حطر في اليوم والناس مهللوبر، أمر هذا كل 

لماتزؤيجه؛ في يرشون ولا ذزؤيجه، من الناس يمتنع إنما اليوم 
المادح.وءالة الخمور، وتعامحلي الفساد، من منه عرفوا 

يعهلوهمأن يرعبون ولا محي، ان فهم رهد الوم السبامب من كسر 
الخصالمن بهم رأوا ما لولا يزوجوهم أن يودون وكانوا بناتهم، 

اشتهرؤإذا الفواحش، في باطه والعياذ الشاب، وقع فإذا الخبيثة، 



ادتسدباذكام تتعالق فتاوى في فصل؛ 

فمنالصلاة بترك أو العافية اممه أل نكر، والالخمور في أو ^_، 
العافيةالله أل نالسيئة حالته يعلم وهو هذا؟ في يرف من هذا؟ يروج 
قليل،وماله مال بلا ولو فيه يرغب أن أراد ومن يزوج أن أراد ومن 
علىويستقيم الله، حرم عما عرضه يمول أن وعليه الله، يتقي أن فعليه 

يروجوْ•أن ؤيودون معه المر أهل فكل الله، دين 
والتعذرالوواج، في بالزهد أيضا ابتلين اء النبعض وكذللث، 

غلعلوهذا والدرامة، والتدريس، ض الومحلل يسبب المكاح، قبول عن 
وأندينها، تعرف أن الدراسة من المهللوب لأن غلعل؛ وهذا منهن، 

ؤإذاغيرها، ونعف نمها ا وتعقتتزوج أن فعليها دينها، نمقه 
باس،فلا ذللث، ر يتيلم ؤإن بالتدريس، بأس فلا بالدراسة استمرت، 

غيروفت إلى أو الجامعة، بعد إلى الزواج توجل أن ينبغي ولا 
إلىحاجة في كدا، إلى حاجة في الوفليفة، حاجة في لأنها محدود؛ 

يكونوربما التزويج، على معها يتعاونوا أن لأهلها ينبغي كذا، 
فتحصلالتدييى في أو الدراسة، في بقائها على موافقا الزوج 

والتيؤيس.الزواج والدراسة، الزواج مملحتان، 
التدؤيسأو الدراسة تترك أن إلا الزوج وأبى ذلك يتيسر لم فإذا 

تكونأو متومهل تكون لله، والحمل درمتح قد كاسؤ إدا ماج، فلا 
ثمفتزوج، دينها وءرفت، كثيرا، حيرا حصلتا فقد والثانوي متوسهل 

أشكلعما وال والالمفيدة العلم كتبؤ في ؛المaلالعة تشتغل هذا بحد 
الجامعةفي التكميلية بالدراسة لها هذا بعد زوجها يمح أو عليها، 

ممكن.هذا كل 

بالتي^J_،والأءتاJار ؛الوظائفؤ، والاعتذار الزواج نرك أما 
وربماالكثيرة، السنوات عليها يمضي حتى ؛الا-راسة، والاعتذار 

كثير.حعلر فيه أمر فهذا الحال، هذه على وهي شبابها ذمبج 



التعددباذتام سلق فتاوى في فصل: 

\لذوج\ت^تعدد أنكر فيمن الإسلام حكم 

اف.رسول على واللام والصلاة افه، م ب
فىالصادر عددها فى اليمامة صحيفة نشرته ما على اطالعت 

كتبهما وقرأت الأمحبؤع مشكالة حول عنوان! تحت  ٥١٣ AAO\/م 
عنهاالمتوه ل.( ع• رم• النه في الأحت مشكلة حل في ع( )ن. الأستاذ 

الور«إلى محوان: في الصادر العدد في 
كتهما فألفيت ذاتها المشكلة حل في _.( )أ. كتبه ما أيضا وقرأت 

أنالمشكلة صاحبة للأخت، فينبغي للحى مهلابقا جيدأ حلا الأستاذ/ن. 
والصبرالصالح والأدب، الفاصلة الأخلاق تلزم وأن به، نأخذ 

ؤإذاالعاقبة، وتحمد الصحوبات جمح على تتغالبإ وبذللئخ الجميل، 
منهفالتهلال_ا عدله وعدم الزوج جهة من منه تشكو الذي الضرر كان 

تدركأن نرجو وبذللئإ جميل وصبر ان ؤإحبلهلفإ السيرة إصلاح 
اممه.ثاء إن الحيل إلى أقرب، عنده البيتؤ في وبقازها مهللوبها 

صرريمع أن الزوج على فالواجب، الضرة، من الضرر كان إن أما 
لهايلزم بما ؤيقوم وحدها، بيت في المشكلة صاحبة يمكن أو الضرة، 

وحدها،البيت في البقاء نستطع لا كانت، إذا مؤنسة ؤإيجاد النفتة من 
عنؤيبتحد العدل يتحرى وأن ه، نفمن ينصف، أن عليه والواجب 

منوأصدقائه أقاربه في تجد ولم  c^>Lيقم لم فإن الضرر، أنواع جميع 
المحكمة.إلى أمره رغ سوى أمامها فليس المشكلة، يحل 

أنيصدق أله وتسبحانه اف إلى تضؤع أن ذللثج قبل لها ؤينبغي 
للحىوصرتها زوجها محيهدي أمرها ؤيسهل كربتها، بفرج 

بوُقالأت فتاوى مجموع 



اتتعددتتطق فتاوى فى فصل: 

طاعةعلى تستمم وأن نمها تحاسب أن أيضا وعليها والإنصاف، 
فإنزوجها، وحق حمه فى مصيرها من سبحانه إليه تتوب وأن ربها، 
اممهقال كما سيئات، من يدا0 كب بما إلا مصيبة تصيبه لا العبد 

عنوبعفوأ ١^،^ 'كنجث ئسما مصدتتؤ من ئت؛ةظم ت بحانه حم
وثآ١؛^ ثن حنثن ين تعالى• وقال ■٣[ لالث-دريىث وه َيم 

[.٧٩]١شا،: ه لمسك ثمن سكن ين آصابك 

جاهلمن صائر حل فهو لمشكلة، ل_.( )أ. حل وأما 
النورإلى يوخذ أن إلى الحاجة أشد في وهو وأحكامها، بالشريعة 

فللمةوأكثر حتلورة، أشد هو فيما وير قد لأنه المص؛ إلى ويوجه 
تعددعاب من لأنه إلا ذاك وما المشكلة، صاحبة فيه وقعت فيما 

منوميالة بكل نحاربه أن يجبإ حطير، داء أنه وزعم الزوجات، 
استقراريهدد الذي العضال، الداء هذا تفشى من الحل. شأنها 

عييالذي أن أيضا وزعم منعه، إلى بالحكومة وأهاب مجتمعنا، 
دونالحيلولة على يتعاون أن علينا يجب جاهل، الزوجات تعدد فى 

أيماوزعم شأفتته، من الداء ^ا وامتتتصال الحيوانية، رغباته تحقيق 
إلخ.... مضجعّها وأقص شملها وشتت، إلا أمرة فى لحل ما أدٌ 

واليومباممه يؤمن شخص من ر يمل. لا الكلام هل.ا إن وأقول! 
بالتحدي،حاءا المطهرة والستة المزيز الكتاب أن ؤيحلم الأحر، 
نمىما يعيهبذ أن لمسلم يجوز فكيفا حله، على لمون الموأحمعر 
ألمايتن لكم طاب ما ءؤةكا?3أ تعالى! بقوله حله على العزيز الكتاب 

ألاأذة آلاث وئم ته، ثا آو س ئدو آل ثم ثرن زئج زثقث ثق 
أنالأية هذه في لعسادْ اطه مؤع وقد لأية، ا ٣[ لالثنا»: ةُولوأ 

الحالأل،بشرط ورباع، وثلاث مشتى ! النساء من لهم طاب ما ينكحوا 



التعددباذكام ننطق فتاوى في فصل: 

للأمر،مشتت، عضال ومرض حهلير، داء أنه يزعم الجاهل وهدا 
مشبهفيه الراغب أن ؤيزعم يحارب، أن يجب للمفاجع ومفض 

بتنجمع من لكل التنقءس يقتضي شنيع كلام وهدا للحيوان، 
بينجمع ممد .، محمد الثملين ميل رأسهم وعلى فاكثر، الزوجتين 

نافعةعلوما إليهم وحملن الأمة، بهز الله ونفع النساء، من تسع 
العدلتحرى مع النساء تحدد وفي صالحة، وآدابا كريمة وأحلاقا 

جمة!وفوائد كثيرة، مصالح 
النساء•من عددا ؤإعفافه الرجل عفة منها: 

بمصالحهن.وقيامه لهن كفالته ومنها! 

وكثرةوقوتها، الأمة كثرة عليه يترتب الن.ي النسل كثرة ؛ ومنها
منها.الله يعبد من 

ذلكغير إلى القيامة، يوم الأمم بهم ه المي مباهاة ! ومنها
فيؤينظر الشريحة، يحفلم محن يعرفها التي الكثيرة المصالح من 

الرضابعين إليها العباد حاجة وشدة وأسرارها، وحكمها محاسنها 
الشريعةإلى ينفلر الذي الجاهل أما والبصيرة، والتعظيم والحبة 
معقلناعينيه، بكل والشرق الغرب إلى ؤيننلر أمسود، ؛منغنار 

محاسنمحرفة عن بعيد هدا فمثل منهما، جاء ما كل مستحسنا 
اء.ونرجالا العباد لمصالح ورعايتها وفوائدها، وحكمها الشريعة 

الحضارة،ذوات الماضية، الأمم في محروقا التعدد كان وقد 
منوحد الإسلام فجاء الإسلام، قبل الحرب بين الجاهلية وفي 

ذللثج؛من أكثر ه للرسول وأباح أرع، على الملمين وقصر ذلك، 
الأرع،على بالزيادة ئأ تخصيصه اقتضت وممالح وأسرار لحكم 

الأحزاب،سورة في كما تسع، على محمد النبي اقتصر وقد 



اوتسدباذكام ننطق فتاوى في فصل: 

كثيرعدد بين جمعا فقد ءئئؤؤ وسليمان داود الكريمان النبيان ومنهم 
اللهرسول أصحاب من كثير وجمع ، وتشريعه الله بإذن الثاء، من 
بإحسان.أتباعهم وه 

الشريعةمحاسن من الزوجات تعدد أف الإسلام علماء ذكر وند 
صيقولولا مشآكلاته وعلاج المجتمع، لمصالح ورعايتها الإسلامية 
كلامهممن محيتا القارئ أيها لك لنقاث الإطالة وخوف المجال 

وبصيرة.عالما لتزداد 
مابحن واعترفوا الأمر، لهذا الإسلام أعداء بعض تنبه وقد 

بالحيإقرارا لها عداوتهم رغم المسالة، هده في الشريعة به جاءت 
منعاليه اظعت، ما بعض لك أنفل وأنا به، للاعتراف واصحلرارا 

علماءوكلام النوية، والأحاديث القرأآنية الأيات في كان ؤإن ذلك، 
بعضولكن الإسلام، أعداء كتاب كلام عن ؤيغني يتمي ما الإسلام 

الإسلام،علهاء كلام من ينتفع مما أكثر كلامهم من ينتفع قد الناس 
وسرقد لما إلا ذاك وما والأحادث، الأيات من ينتفع مما أكثر بل 
هناأذكر أن رأستا  ciiJفلذعنه؛ جاء وما الغرب تعظيم من قله في 

الغرب.وكاتبات كتاب كلام س عليه ائللمّتج ما بعض 
جريدةعن نقلا منه،  ٣٦٠صفحة الراح الجزء المنار في قال 

كثرترالقد ت مالخصا ترجمته ما الكاتبات بعض بقلم ثروت؛؛ ارلمدن 
ؤإذذلالثا، أسباب عن الباحثون وقل البلاء، وعم بناتنا من الشاردات 

عليهنشفقة يتقهلمر وقلبي البنات هاتيلث، إلى أنظر تراني امرأة كست، 
فيهئاركنمح، ئن وتفجعي،، وحزني بثي يفيدهن عك، وماذا وحرنا، 

الرجة،الحالة هذه ينفع بما العمل في إلا فائدة لا جميعا، الناس 
الكافلالدواء له ووصف، الداء رأى فإنه ررتوساا العالم در وض 

الواسّهلةوبهذه واحدة، س بأكثر التزوج للرجل الإباحة وهو للشفاء، 



اتتعددباحكام تتعيق فتاوى في فمأل: 

البلاءكل فالبلاء بيوت، ربات بناتنا وتصح محالة، لا البلاء يزول 
التحديدفهدا واحدة، بامرأة الاكتفاء على الأوربي الرحل إجبار في 
الرجال،أعمال التماس إلى بهن وثيق ثواري، بناتنا جعل الذي هو 
واحدة،من بأكثر التزوج للرجل يح لم إذا الشر تفاثم من بد ولا 
غيرأولاد لهم الذين المتزوجين الرجال بعدد يحيهذ وخرص ظن أي 

كانفلو اني، الأنالمجتمع على وعارا وعاله كلأ أصبحوا شرعيين، 
فيههم ما وأمهاتهم الأولاد ؛اولتك، حاق لما مباحا، الزوجات تعدد 

مزاحمةفإن أولادهن، وعرض عرصهن لم ولوالهوان العذاب، من 
بانتنادي حلقتها حال أن تروا ألم الدمار، بنا محمتحل للرجل المرأة 
تعددوبإباحة عليها، ليس ما وعليه الرجل، على ليس ما عليها 

أ.ه.شرعيين٠ أولاد وأم ستا ربة امرأة كل تصبح الزوجات 
تشتغلررلأن قالت،: أنها أحرى كاتبة عن  ٣٦١ص في ونقل 

فياشتغالهى ْن بلاء وأخف، خر كالخوادم أو حوادم اليوُت، في بناتنا 
إلىحياتها برونق تذهب، بأدران ملوثة البشت، تصبح حسثا العامل، 

والعقافحالحشمة فيها الملمين كبلاد بلادنا ليت، ألا الأبد، 
كماؤيعاملأن عيش، بأرغد يتنعمان والرقيق الخادمة حبث، والهلهارة، 

بلادعلى لعار إنه نحم بسوء، الأعراض نص ولا البيت،، أولاد يعامل 
لماالرجال، مخالهلة بكثرة للرذائل، مثلا بناتها تجعل أن الإنجليز 

منالهلبيعية فهلرتها يوافق بما تعمل البنت، يجعل ما وراء عى نلا بالنا 
لشرفها؛٠.سلامة للرجال الرجال أعمال وترك المت، في القيام 

نقنامءإن I لوبون( رغومتاف قال! كما ، ذللث، مثل غيرها وقال 
التيالأمم في الأخلاقي المستوى يرفع حس، نفل-ام الزوجات تعدد 

الومحالة احتراما المرأة ؤيمنح ارتباءلا، الأمر ؤيزيد تمارسه، 
.١١أوربافى تجدهما 



انتعليباحكام تتعلق فتاوى في فصل؛ 

الرحؤعإلى ستضهلر أوربا ®إن الكاتب؛ شو( )برنارد I ؤيقول 
هداأ.ه أبت١١ أم شاءت العشرين القرن نهاية قبل الإسلام، إلى 

الإسلاممحاسن في الإسلام، أعداء كلام من عليه ائللعت ما بعض 
المستعان.وافه لب، ذي لكل عقلة وفيه الزوجات، وتعدد 

تنمصالنساء تعدد في قاله الدى أن شائ< فلا _.( )أ. حكم أما 
وذلكوبالرسول بها واستهزاء الكاملة، للشريعة وءس_، للإسلام 

قال،عما استتابته الأمور ولاة على فالواحس، الإسلام، نواقض من 
كمر0أوجب، ما فيها أعلن التي، الصحيفة في توبته وأعلن تاب فإن 

يتبلم ؤإن وأمثاله، يردعه بما يؤدب أن ذللث، مع ويجسا طه، فالحمد 
قالأقاربه يرثه لا اّل، لمت فيئا ماله ؤيكون مرتل.ا، يقتل أن وجب 

أيأسئل وكب محمض حفنا إقء؛ا لدوني سثألإبمن >ؤوثجن تعالىت الأه 
هابميإآؤ بمد ءأ ئد ثنذردأ لا و ثم-زءول َقن،ر ورمحوكء وءاثنمء 

نآَكرهزا يأيهز >اؤدإك الكفرة! حق في تعالى وقال الأية ْا"-ا"آ[ 
منأن إلى عباده بحانه سفنبه ٩[ ]عحثد! أعم1لههم فلتبثل آثه أد-زلا 

فىسبحانه وقال عمله، وحبقل كفر اطه أنزل ما كره أو بدينه، استهزأ 
رصّوثهديجمجوأ أس أسخط ما أئبعؤأ يأيهمِ ءؤد'إاث^ ت أحرى ة آي

أنزلما كره قد )أ.مرإ.( أن يب ولا ؛ ٢٨]يحني؛ ثءعنلهتِ ئمحبتل 
عمال،داء أنه وزعم ، ذلك، وعاب اء الثتعدد إباحة من افه، 

كثيرة.المحنى هدا على والأدلة الأيات، هد،، حكم في فيدخل 
لبادهثؤع ما لمحبة المسالمين وسائر يهدينا أن افه أل ون

ويخن.لوحزبه دينه يتمر وأن حالفه، مما والحذر به لث، والتم
قريب•سمح إنه وأهله، الثاهلل 

وصحبه.واله محمد ورسوله عبده على وسلم افص وصلى 



اثتسدباذكام وتنم1ق فتاوى في فصل: 

الؤوجاتتعدد آيات ض تعارض هناك تيس 

ممددمجال في كريمة آية الكريم القرآن في ورد وال! م■ 
فيوورد الأية ٣[ ]اثا>; م؛.ث،ه ثدلؤإ آلا حمم ؤؤ0 نقول؛ الزوجات 

وؤآثما؛؛ ي؛ ميلوا آن متطموأ تعالى؛ نوله آخر مكان 
باكثرللزواج العدل اشتراط الأولى ففي الأية، ؛! ١٢٩لا؛ن—اء: مهبنزه 

يعنيفهل ممكن، غير العدل شرط أن أوضح الثانية وفي واحدة، من 
الحيلشرط لأن واحدة؛ من إلا الزواج وعدم الأولى ١لأية نح هذا 
حيرارا،•الله جزاكم أفيونا ممكن؟ غير 

نسحهناك وليس تعارض، الأبتين بين ليس لجواب،: ا٠ 
وهوتطاع، الم هو به المأمور العدل ؤإيما بالأخرى، لإحداهما 

الجماعمن وتوابعه الحب في العدل أما والنفقة، مة القفي الحيل 
وولتعالى: قوله في المراد وهو متطاع، غير فهدا ونحوه 

ولهداالأية [ ١٢٩ا،: ئس]ال-مصتتره وؤ ألنثاة ه؛ مدؤ؛ أن متطيثوأ 
اللهرمول كان : فالت، ها عائشة حديث، من ه الّك، م، بت 

ملأأمللئح، فينا مسمى هدا اللهم  ١٠ؤيقول؛ فيعدل، نسائه بين م يق
ائىوالنوالترمذي داود أبو رواه ، أملاائ،<اأ ولا ئملكؤ فيما ثلمنى 

التوفيق.ولي وافه والحاكم، حبان ابن وصححه ماحه وابن 

؛Y(.Y،Y)؛Y/"؛؛توص ومقالات ناوي مجموع )١( 
(١٨٢٢)برتم الما،، بين الشم ني باب اوكا'ح، كتاب في داود أبو أحرجه )٢( 

فيوالناثي ( ١١٤١)برتم الضرائر، بين التسوية باب النكاح، كتاب في والترمذي 
وابن( ٣٩٤١٠)'برقم بعض، دون نسائه بعض إلى الرجل ميل باب النساء، عسرة كتاب 
فيحبان وابن (، ١٩١)١^برتم النساء، بين القمة باب النكاح، كتاب في ماجه 

(.٢٧٦١)برقم المدرك في والحاكم ( ٤٢٠٥)برقم صححه 



التعودباذتام تتعلق فتاوى هي فصل: 

السرأيعةفي هوالأصل التعدد 

 Iّ :وهلالواحدة؟ أم الشريعة في أصل التعدد هل ؤال
؟مخصصة أشياء أو شيء كل ت يمني العدل، 
العجز،عند والواحدة التعدد، الثريعة فى الأصل ت لجواب ا٠ 
منولاسيما يعددون لا والدين الحجز، عند والواحدة التحدد الأصل 
الأمم،في واحدة على يقتصرون الأنعام، أشباه هم الإّلأم أعداء 
الذيكالتيى عدد، على بل واحدة، على ليسوا الحقيقة في وهم 

ويلقيوهدا، هدا عليه يعرصى الذي والثور وهذه هذه عليه يحرصس 
كالبهيمة.يبالي ولا مكان كل في ونطفته منيه 

صالح،محل في يلقيها فهو ١^٤ في الزوجات صاحب أما 
مئابهةعن بعيد فهو مخصوص، محل في الله، أباحه محل في 

كماالبهائم، مشابهة إلى الماس أقرب هم اممه أعداء ولكن البهائم؛ 
إلاهم إن أو بسمميى لكمهم أف ممنسب >اؤأم  'هل ا ق

[.٤٤لامئن: ثيلأوه<تل ئز نز ?لأتم 
امرأةعلى الرحل يتزؤج الخارج، في بة بالمداحالة; م■ 
يبيحلا القانون عندهم يقولون! واحدة، من أكثر أراد فإذا واحدة، 

الحكمما متعة، فيتزوج يتزوج أن أراد إذا أما ذلك، من أكثر لهم 
هذا؟في 

هيما الرافضة، عند المتعة الرافضة، عند هذا لجواب! ا٠ 
....الزنا عندهم النصارى نعم وأشباههم النصارى بعند 

(.٠٢)الثّريط رقم الأولى المجمومة اعر الجامع أسلة 



ارتسدباذكام سملق فتاوى في فصل: 

اللهلسرع التسليم وجوب 

والأسابؤاثحتكم عن التنقيب وعدم 

علىلام والوالصلاة ممه، الحمد الثحيم، الثحمن اف، م ب
يعدنأما بهداه. اهتدى ومن وأصحابه اله وعلى الله، رسول 

أصحابتولاها التي المباركة الندوة هن.ْ حميعا سمعنا فقال 
موضعفي رأفت معيد محمل والشيخ القهلان متاع الشيخ الفضيلة! 

أعداءأيضا وطقه العالماء، طرقه فد موصؤع بمكان، الأهمية من 
أحادوقد اء، التتعدد موضع! وهو ألا الإسلام، وحمحوم الشريحة 

حكموأوضحا وبينا، وأفادا الباركة الندوة هذه في الشيخان 
عاقلوكل التحدد، هذا في الشرعية الحكم وبيتا التحدد، في الإسلام 

الشريعةكمال ؤيحلم ذللث،، ، يعرفومصالحه وفوائده التحدد يتدبر 
ومعادنهاحيرها فيه ما كل وعلى الأمة، مصالح على واحتواءها 

ذلكجهل و\ئ الآحرْ، في نجاتها فيه ما كل وعلى مشاكلها، وحل 
الناس.بحفي تجاهله أو 

يتلقواأن الكلفين على أن الحلم أهل عنلؤ المعلوم من يم 
أمحكمنها عرفوا ورصا، وانشراح بايمان ياحدوها وأن الله، أحكام 

شرطمن وليس التكليف تحمل شرط من ليس حكمتها، يعرفوا لم 
والأسباب،الحكمة الكلف يعلم أن النواهي وترك الأوامر امتثال 
ياحذوأن الحق، يقبل أن الكلف، على بل ؛شرحل؛ هدا ليس 

فيجّب، والالحكمة يعرف لم ؤإن الواهي عن ينتهي وأن بالأوامر، 

شريطالأولى المجموئ الكبير الجامع أستلة صمن وص ندوة، على صماحته تعليق )١( 
(.١٧)رنم 



اوعديبأحكام تتعلق فتاوى فى فصل: 

كماحكمة، عن !لا سهي ولا يأمر لا عليم، حكيم رسا لأن ذلك،؛ 
هلحكمة إلا شيئا يخلق لا أنه 

نمتثلأن علينا متعبدون، مكلفون منهيون، مأمورون عبيد ونحن 
عليم،حكيم غئؤ؛ اممه بأن التام إيماننا مع مطلقا نخضع وأن نقبل وأن 
وعنأعمالنا، وعن غؤي عنا غني واف مملحتنا، في أوامرْ وأن 

الأساسفهدا g§، شيء كل وعن وذواتنا، وجودنا وعن عباداتنا، 
الدينوهؤلاء الحكم، التماس تكلف من المؤمن يريح العظيم 
لهمتفلهر لم إذا الامتثال عن ؤيتوقفون والعلل، بالحكم كثيرأ يهتمون 

شاءواإن مخيرون؛ وكأنهم اف، عن غنيون كأنهم هؤلاء الحكمة، 
قدالأمر كأن عقولهم، وافق ما إلا يفعلوا لم شاءوا ؤإن فحلوا، 

كذلك.الأمر ليس تركوا، ؤإلأ يعجبهم ما رأوا فإن إليهم، أسند 
الظالمةالنفوس ترض لم ؤإن يمتثلوا، أن عليهم الواحنح_ا بل 

يرضىوأن للحق، يخضعها وأن بالحق، يلزمها أن عليه بالأوامر، 
بالخيريأمر إنما عليم، حكيم وعلا حل ربه أن يعلم وأن به، 

أمركعاجل في الحبي أيها نفعك فيه بما يأمر ؤإنما والإصلاح، 
،لدللت، لم توأن بذلكر، تقنع وأن بذلك، ترصي أن فعليك، وآجله، 

ذمحخيما يءة^وك حئ يومنوث لا وره ^٥^٠ I تعالى ف ا فال 
وميوأمحيث منا  ١٠^؛أمسهم ؤآ محدوأ لا ثئ ي-هح 
بهللأنومبينا وعاسا، لهم ذاما آحرين في وقال 0ا•[ ]!_: وه مليثا 

٩[]يطد.' لهملهحّ ئلسمل أمحه يي تآ ميُوإ بأثهنر دللك ؤ الهم! أعمس
العافية.اض أل ن

ود=قرمأأممه آسحمل ما أثبعوا يأثهر ءؤد"إلدث ت آخرين في وفال 
يتقبلأن عليه واجء_، فالموس [ ٢٨].خني: محملهنِ ثأحبهذ رصوذ4ل 



اوتسدباحكام سلق فتاوى فى فمل: اطمم|| 
ىآ===========أل= 

يعرفلم ؤإن وانماع، ورصا ؤإيمان رحب، بمدر اممه ثريعة 
حير،إلى حير فهذا الحكمة عرف فإن الحكمة، بعمى أو الحكمة 

يشرعلم الشيء هدا أن يقينا فليعلم يعرق لم ؤإن نور، إلى ونور 
ومصالح، عفليمة وأسرار بالغة، لحكمة ٌسرع ؤإنما ، محيى ولا عبثا 
حكمته.له تغلهر لم ؤإن ، ذللث، يعلم لم ؤإن ذللث،، له شؤع لمن 

عندهيكون لجهله الناس من كثير النساء، تعدد أمر I ذلك ومن 
فيماأحرى أوامر وهكذا بالحكم، لجهله ذلاJثج في والثالث، حرج، 

لهتفلهر لم إذا وأوهام ثكولث الناس بعض عند ، حرم وما الله أحل 
أويمل أن للعاقل سغي ولا الكبير، الجهل من وهذا الحكم، 

عنالمد يريدون إنما الله أعداء فإن الله، أعداء سمه إلى يصغى 
اممصسؤع منابذة إلى والدعوة اممه، حكم في والتشكياث، اه، سبيل 

الحق،طريق وعن الصواب، حادة عن والخروج هو، أمره ومخالفة 
إليهموالمل الأعداء إلى uلإصغاء والتسليم، الأمثال عن يعض: 

فيؤيومحه كثيرا يضره قد المعجبط، نفلر به يشبهون فيما والنظر 
تحمى.لا مهاللث، 

ورسوله،الله قاله بما يعنى وأن الله، لأمر يلم أن يجبإ ولكن 
لأحكامالقلب، سليم القلبط طسب، يكون وأن ذلل؛،، في يتممه وأن 
منيرى وّوق والأسرار، الحكم له وتبين الور، يأتيه وموف الله، 

الصادقالإيمان إلى يضطره وما يبهره، ما والأسرار الحكم عجائبا 
الحكيمهو وأنه وعلا، حل إحسانه وعظيم هو وحكمته الله بأمر 

العليم.

آممةَكان^إن ئالت المواريث، وتفصيل الفرائصى أمر سؤع ولما 
العفليم:كتابه في يقول ما وكثترأ هو، [ ١١]ض،: وه عأ عيئا 



التعددباحلكم تتعلق فتاوى في فصل: 

علؤأممم اُك كئت ^إن [ ٨٣: fUjVU.4 عيؤ عؤ ربش >ؤإث 
•٣[]الإ;_ان: .كثاوه لميئا محَكال ؤا0 [، ٢٨ئو;ا: .هلالثبمكّث 

يحلهوما ونواهيه، أوامره وأن سبحانه، تشريعه أن العباد ليعالم 
إعبث عن لا حكمة وعن جهل، عن لا علم عن صدر إنما ؤيحرمه 

ولايزمر لا معطلا يمي: [ ٣٦ئدىو4]السانة: يرك آن الأمي 
٢^؛^ثلما ءؤوما [ ١١٠]الم—ذمتون: عثثاه ثوه،قلإ آثما >اؤآذصإنز ينهى: 

علىالدالة الأيات من ذلك غير إلى [ ٢٧]ْز: يتبما ونا ؤألاه 
يخالقولا شيئا ينؤع لا وأنه العليم، الحكيم وأنه العظيمة، حكمه 

غئو.سدى ولا عنا شيئا 

اأ الزإوج1ت تعدد في ايصكعة 

فيهما والمبررات، التعدد حكم من الشيخان أوصح وقد 
منيعلمه وما الناس، فى يراه ما العادل ؤيكفى والكفاية، الشماء 

منالأحيان، من كثير فى التعدد إلى حاجته من سليما كان إذا ه نف
منشيئا عرف حوله الناس وحال زوجته حال وتأمل ه نفنأمل 

بالعقم،تبتلى فالمرأة الكثير، ذللث، من سمعتم وقد التعدد، حكمة 
تطلقها؟حتى تتزوج لا طلقها، يمال: وهل يتزوج؟ لا يجلس هل 

وقدؤيحبها، تحثه تكون وقد تفارقها، إليها، تسيء حتى ث يعني 
تصابوهى مححها؟ يبقى فهل متتابعة، كثيرة بأمراض المرأة تصاب 

أيام،سبعة أو أيام، ستة أو أيام، ة حمشهر، كل بالحيص أيضا 
هنفعلى يحي وقد ذلل، عليه ق حمالهوة عظم هو يكون وقد 

تعيقلي ادكلأم هذا حاء ( ١٧رقم)شريط الأولى المجموئ الكبير الجامع أثلة )١( 
.التعدد في الإسلام حكم عن* ندوة عر لماحته 

رأدت«.سعيد محمد والشخ اكطان، مناع الشخ الفضيلة صاحب بهما المراد )٢( 



التعودباذكام تتعلق فتاوى فى فصل: 

الدبرفي لواقعها وهل الحيض؟ في لواقعها فهل الحرام أمر من 
الفواحشفى يقم أو ه، نففيفر يصبر أو عاليه؟ الله حرم ما فيفعل 

الأخرى؟
ؤياتيهاعنه، تشغلها مشاغل من ذلك، بغير أيضا تصاب، قد 
معتكرهه وقد المحمل، ويأتيها محلويلة، أياما معها فيبقى النفاس 
أوالحمل، وقتا بها الزوج صلة ترصي لا النساء من كثير المحمل 

ذلك،،قي تزذيه وقد ذلك،، في عليه تمتنع قد المحمل، مدة أواخر في 
يتحملفلا الندوة، أصحاب، ذكر كما عفليمة، شهوته تكون وقد 

واحدة.على الصبر 

منهل كثيرأ، يتعهللن وقد كثيرأ، يكثرن قد اء الم• آحر أمر 
اءالموتبقى ففعل واحدة ياحل، واحد كل وأن يتركن، أن المصلحة 

قديكون وأريحا وثلاثا اثنتين أحاو إذا أو والفساد؟ للعهر الباقيايتج 
نصفلها فامرأة إليهن، والإحسان عليهن والإنفاق عفتهن في ساهم 

أنْن لها حتر العدم، من لها حير الرجل، رع أو ثلثه، أو الرجل 
لغيرمعرضة للفساد، معرضة للأمراض، معرصة >واو0]ذة,( هكذا تبقى 

ذللث،.

والحكمالكثيرة، للمصالح المعدد سميع الحكيم فالشارع 
جهله.من وجهله عرفه من هن،ا عرف، البديعة، والأسرار الحفليمة، 

وأنحيرأ، يجزيهما وأن الميخين محعى يشكر أن ه اممه فنال 
يزيدناوأن وعلمنا، سمحنا بما جميعا ينفحنا وأن مثوبتهما، يضاعف 

سميعإنه والإصلاح، والملاح والهدى، المالم من ؤإياهما ؤإياكم 
قريب•

مكان،كل في الملمين أحوال يصالح أن سبحانه نسأله كم_ا 



اثتعودباحتقام تتعلق فتاوى فى فصل: 

الذينأعدائهم مكائد من يعيدهم وأن الدين، في الفقه يمنحهم وأن 
وأنلمين، المقادة يملح أن نسأله كما الدوائر، بهم يتربصون 

علىالأحيار يولي وأن شريعته، وتحكيم دينه على للأستقامة يوفقهم 
وسلمالله وصلى قربسإ، مّمع إنه الأشرار، من ؤيعيدهم لمين الم

وأصحابه.اله وعلى محمد، نبينا على 

هيفما لالثحل، اف شرعه شيء الزوجات تعداد نالط! م■ 
تثورفإنها الثانية الرجل تزوج إذا الأولى والزوجة ذلك؟ من الحكمة 
وجودرغم الأدى المراق إلك، قد التي المشاكل مض لنحصل 
نصيحتكمهي فما والأب،، الأم وجود إلى بحاجة هم الذين الأولاد 
الخصوصل١،؟يهدا والمرأة للرجل 

القدرة،مع لعباده الله شرعه شيء الزوجات تعدد لجواب• ا٠ 
أنمنها؛ حميحا، اء والنللرجال، للزوجين؛ كثيرة مصالح وفيه 

شديدالشهوة كثير يكون فد الواحدة، المرأة تحفه لا قد الرجل 
فجعلالثالث تعفه ولا الاثنتان تحفه ولا الواحدة تعفه فلا الشهوة 

منأربع ^_M، من الحلال بالءلريؤا ه نفإعفافح إلى هلريقا له الله 
النساء.

وطيبالوطر قضاء من الأربع ترتب في، ما أيضا• ذلك ومن 
وبعدمبصره غض على يعينه هذا فإن الفواحش، عن والبعد التقى 

كلليي فإنه اء المإعفاف أيضا: ذلك ومن ه اض حرم ما عن 
ميماولا اء، النمن أقل الرحال يكون قد وحده، رحلا تريد امرأة 
عليهالنبي به أحبر كما الزمان أحر في ميما ولا الحروب عند 

(.٤٨)رقم شريط الأولى المجموعة الكير الجامع أسئلة 



اتتسدبأحكام تتعلق فتاوى في فصل: 

ايعفحتى أريع، للرجل يكون أن اممه رحمة فمن لام، والالصلاة 
فإنأيضا الناء لجنس مصالح هذا ففي أربع، على ؤينمق أربعأ 
أوثلث أو ربع أو بالكلية، زوج عدم من لها حير زوج ربع وحول 
أيضاذللث، وفي إعفافها، ذللث، وفي الميم، من لها حيرآ يكون نصفح 

دونها.والحياكلة وصيانتها عليها الإنفاق 

وتكثيرالنسل وكثرة الأولاد وحوي الكثيرة! أيضا المصالح ومن 
مكائرمحاني الولود، الودود رريروجوا قال! ه الرسول فإن الأمة، 

النسلفوجود القيامة، يوم الأنبياء صكاثر الماثة«را، ثوم الأم قم 
مقصود.مهللوب أمر الأمة وكثرة الأولاد وكثرة 

انالإنتزوج في أن الأحرى! المصالح من أيضا ذللئ، وفي 
والتحابوالتعاون لأسر ا بين الترابعل وجود هنا ومن هنا ومن هنا من 

ابهأنْع ان الإنبين والتعاون المجتمع بين بعل الترا فيكثر والتآلف، 
وترايهلمودة صلة بينهم ويكون معهم يتعاون الغاله، في وأصهاره 

الحكمةمن هذا إن ولاسيما جميعا، واكنيا الرين آمور على يمن 
الإسلامانتشار بذلك يكثر حتى قبائل عدة من . المبي تزوج في 

مثلالإسلام على قلوبهم وتاليف الملمين، مع وتعاونهم بينهم، 
قال!وعلا جل وافه لام، والالصلاة عليه الثبي صاهره سفيان أبي 

فيهكله هذا ٣[ ]ثء: ووه تنئ ألثء نن هل؛ ثناث تا 
الأمة،وتكثير والنساء، الرجال ين الجنمصالح الجميع مصالح 

النساءعلى الإنفاق على والإعانة الأبصار، وغض الفروج، وعفة 
الأسربين والترابهل الأسر بين والتقارب، القمة، إلى المحتاجات 

بعضها.سمعتم كما كثيرة فالمصالح الجمح، بين والتحابج 

(.٢٥)صفحة في تخريجه سسق 



التعددباحكام تتعلق فتاوى هي فصل: 

فيجبالضرة، أو الجارة على الصبر النساء على الواجب ئم 
هذاأن تعلم وأن نمبر أن الأحر واليوم باق تؤٌن التي، المرأة على 
ثانيةزوجة وجود عند يبني لا ما فعل لها يجوز لا وأنه للزوج، حفا 

أوتنفر أن لها يجوز ولا تصبر أن فعليها الص، ؤيودي يعدل، مادام 
الذيالحق أدى قد الزوج مادام لها، يجوز لا هذا بالطلاق تطالِط 

تهنالبأو تنانع أن حق ب فليس بعدل، وأنفق بعدل( م نفد عليه 
وتزودوترشد وتعلم توجه أن يبني، يفارق، حتى تؤذيه أو بالفراق، 

الأمر.هذا قي الله شئ من بصيرة على تكون حتى يبني بما 
امملهسةستممت حل في لوحيه 

فمابالعواض، امتلاتر البيومحت، إن الصحف: تمول، وال،: س■ 
؟الشح سماحة توجيهكم 

كثير؛والشباب كثيرات اء المببعيد، ليس هذا لجواب: ا• 
أصبر: تقول،قد البنت، أن منها: كثيرة، لأسباب قليل الزواج لكن 
عندهيكون قد كذللثط، يقول، قد والشاب الجامعة، محن أتخرج حتى 

منتمنعه أحرى بأشياء مبتلى يكون قد الزواج، مونة عن وعجز فقر 
•الزواج تسهيل على والتكاتف التعاون هذا مثل في فتنغي الزواج، 

التشدد.بعدم والفتيات للشباب بالنصيحة أولأ: 
•المهور في التكلم، وءل>م المهور بتهيل ت ثامحا 

الولائم.في التكلفح عدم ط: 
أنهولو قلة، عنده ما ولو بالزواج يبادر أن له ينبغي والفتى 

ولويتكلف ولا البيت، ؤيستاجر باش يستعين العلم، طلب، في لازال، 

؛(.Y/01).الدرب ءش نور محاوى 



اتتسدباذكام تتعلق فتاوى هي فصل: 

لوالديؤينسغي التسهيل، فيه ينبغي هدا كل الدين، بعص امتياز 
المهر،ءلاو_، فى يتكلفا وألا حاجاتها، يسهلا وأن يعيناها أن او،وت، 

هذافي ينبغي والولائم، الزواج بالاحتفالأت مسالة في ولا 
وهدالهدا، الزواج ر ينيحتى الأمر هذا فير والتعاون الاختصار 

الهداية.للجمع افه أل نوللفتاه، للفتى 
منالزواج قي أرغب إبراهيم: أبو الأخ السائل يقول زال: م■ 

فيوأجد بيتين، على والممقة الزواج تكاليف على قادر وأنا ثانية امرأة 
بعضمن ست، لكش الزوجتين، بين أعدل أن أسطح أتض نمي 

الأولىالزوجة تكون كأن شروط، من له لابد الثانية زواج أن الإحوة 
أوصحح، هدا فهل الأمجاب، من _ غير أو تنجس، لا أو مريضة 

نميفي وأجد قادرا دمت، ما سس-، غير من أعدد أن الإمكان في أنه 
هدافي سماحتكم يرى وماذا الزوجتين، بين العدل على الأمطاعة 
'مرارا،؟افّ جزاكم حاصه، التعدد ولاسيما الموصؤع، 

الموجودةالزوجة كانتؤ ؤإن التعدد، من مانع لا ت لجواب ا٠ 
حرجلا تنجبإ، كانت، ولو علة، ولا مرض فيها ليس وطيبة صالحة 

فالحمدالعدل وعلى الزواج، على قادتا اممه يحمد كنت، إذا ذللث،، في 
ورخوثلث عئئ ألشا,؛ تن أكم ءلاد_، ما ٤^٣؛ ؤ بحانه؛ ميعول اطه طه، 
وههمأدأ ألا أية ؤوث ^٤^، ما أد مآذء ثدو أي ثم ؛ذ 

ولييواللام، الصلاة عليه النساء من عده تزوج ه واليي ٣: ]التناء: 
ء1لة.أزواجه فى 

منمنهم تزوجوا، الصحابة وهكان.ا تزوج إه أنه فالمقصود؛ 
واسعهذا في فالأمر أربعا، تزوج ومن ثلاثا، وتزوج اثنتين، تزوج 

١٨١)\ذورب ض ر زص 



ا1تسدباذكام تتعلق متاوى في فصل: 

بينالعدل في ؤيجتهد يعدل أن يحرص المؤمن إيما ض، والحمد 
الفرجعفة فيه مصالح؛ فيه والزواج الأربع، أو الثلاث أو الزوجتين 

الماءحتى أيضا للماء إحسان وفه المل، كثرة وفه الفر، وعفة 
منهذا أزواج لهن لهس اء نوجود فإل إلههن، إحسان لهه 

تيعني زوج، نصما تعهلى المرأة فكون حملر، وفيه الماس-،، 
لهاؤئحمل علمها ؤينمق، يعمها ربع أو ثلث أو نصفإ لها يحمل 

المتافي بقائها من حير كبيرة، ومصلحة عغليم حير هدا المل بثه ب
منحير نصفه أو ثلثه أو الزوج ربع لها يحمل فكونها زوج، بدون 
والزوجةللزوج جمة ومصالح كثيرة لوجوه زوج بدون بيتها في مائها 
وغضبصرها وغص رجه، وعفة رجها وعفة الممل كثرة من حميعا 

وطره،وقفاء وطرها ونقاء الدنيا هدم فى ؤإينامها بصره، 
بينالمل وجود فإن الأمة، تكثير ذللثج ومحن كيرة، فالمصالح 

راتروجواقال: والمي. الأمة، تكثير أكثر أو زوجتين من اروجين 
المانة«را/\م:زم فم م ١^، ١^ 

الرحالمن الصالحين الأولاد تكثير الأمة، تكثير فالطالويثج 
الوفق•الله أل ؤييجتهد فالمؤمن والساء، 

تعددفي الكلام شطر أن من بارغم ت يقول السائل وال؛ س■ 
أحدأني إلا الشيح سماحة حيرأ اف حراكم للنساء موجه الزوجات 

العوانستعدد عن كثيرأ قرأت وقد ميما ولا أكثر، ارهمة نمي في 
١^^^٢٢؟محي 

يدعوناليوم، الماس من كثيرا أن المائي، من لجواب،؛ ا٠ 

(•٢٥صمحة)قي تخريجه مبق )١( 
عرزر محاوى )٢( 



اثتسدباذكام سلق فتاوى في فصل: 

شابهومن النصارى، يقوله بما اغتروا وربما التعدد، عدم إلى 
علىباقيا الزوج يكون أن بحبي منهم وكثير ذللث،، في التماري 

وكلهغلهل، كله وهدا يعددون، الذين بالأزواج ؤينددون واحدة، 
أوبهم، التحق من ناله أو نالوه بما ناثر أو بالنمارى، تثبه 

الإسلاميةوالشريعة أحلاقهم، في بهم اقتدى أو رأيهم، في شاركهم 
مئةداود عند كان أكثر، قبلنا التعدد وكان بالتعدد حاءمحت، العظيمة، 

وفيحين، وتحة تسليمان وتزوج والسلام، الصلاة عاليه امرأة 
شريعةفي أما أكثر، التوراة شريحة في التعدد كان سبحين، رواية• 
فلهه النبي عدا ما للأمة فأقل أربع على العدد فاقتصر . محمد 

حعلأنه وعلا جل الله رحمة من هدا والئلأم، الصلاة عليه تع 
بالغة.لحكمة الأمة هازه في فأقل أربعا العدد 

شيءالتعدد مصالح يحمى، لا فشيء التعدد مصالح أما 
العفةلهن يحمل اء الت، اء والنللرحال كثيرة المصالح واضح، 
واحترامهنعليهن، الزوج ويحول عليهن، والإنفاق الوطر، وقضاء 

الأغلبفي وسلامتها عليها، حمل إذا الرجل وهيبة عنهن، والدفاع 
عليها،الإنفاق ثم المصالح، من ذللث، غير إلى بها، غيره تعلق من 
حير؛دللث، لها يحصل يديه، على ولدا يهبها الله لحل الولد جود و^ 

الرجالمن أولاد عدة يكون وقد الولد، الله أصالح إذا عثليم، 
كلهاوالأسرة تنتفع، وهي ينتفع فهو كثيرة، فالمصالح ، اء والت

فيأن كما للأمة، وتكثير للجم؛ع نفع فيه التل كثرة فإن تنتفع، 
ؤإحاناعليها ؤإنفاقا لفرجها، وعفة لها، وحماية لها صيانة ذلالئؤ 

وشر.بلاء كل من يصونها ما كل على وحرصا إليها، 



التعددباحلكم سلق فتاوى في فصل؛ 

النوجاتبين امحدل وجوب 

سهما،أعدل أن أقدر ولم زوجتين متزوج رجل نا أ ■
وهلخيرا، الله مزاكم هفملتكم رأى فما المشكلات، علي وكثرت 

؟٢١أطفالأللديها أن العلم ْع واحدة رمح1ا إذا ذنب علي 
لئكان ررمن ه.' الشى يقول العدل •؛،_، الواجب لجواب،; ا٠ 

وكان، مادرآاارو،نمه المانة يوم جاء إحداهما إلى يماد روجتان 
فيمامنجى هدا رراللهم ويقولت ؤيعدل، زوجاته بين يقسم ه المي 

تعدلأن" علياك فالواجب، ، أئللثااارولا ثميش فيما ئلمنى محلا أملق،، 
كانتاإذا النفقة، في ونهارا، ليلا م المفي الaلاقة حبذ بينهما 

عندهاما والأحرى عيال، عندها واحدة كانتج إذا أما تويتين، م
فغيروالجماع المحبة أما حاجتها، حب، واحدة كل تحتلي عيال، 

ليلة،لها هذْ المم، في تعدل لكن اممه، عند من وهذا لازمة، 
تحامع ٠١أكد هده نحح نلثإ ك4 أما ، التمال كدللثج و ، لة للما وهده 

ادأملأس 
مننضسالثإ طاستط إذا إلا التللاق في تعجل لا أن وتمحلث، 

<،iUjLPوعدم بحيفالث،، رصبت، إذا إلا تفللمها ولا فعللمها، إحداهما 
إذاثشت، متى تفعل ششت،، متى تاتيني راضية أنا فقالتج; رصبت، إذا 

بأس.فلا راضية كانت، 

(.٢٣٨-٢٣/ه٢١^وعذاوىوثلأتب))١( 
بينم المفي باب النكاح، كتاب محي نجهنع هريرة أبي حديث من داود أبو أحرجه )٢( 

(.٢١٣٣برقم)الماء، 
(.٢٣٨صنحث)م تخريجه سق )٣( 



التعددو1حنكام سلق فتاوى في فصل: 

الزمحجبواجبات تقوم إحداهما زوجتان عنده رجل وال؛ سا 
أووأولادها لزوجها واجب بأي تقوم لا والأحرى والأولاد، واليت 

الالتي المرأة لهدم يحق مهل الخادمة، على تعتمد ؤإنما منزلها، 
الثانيةبالمرأْ أسوة والنفقة اياليالي في المم زوجها بواجب تقوم 
فيالزوج يأثم وهل لزوجها؟ عليها اف أوب ما بكل تقوم التي 

ذلك؟في تمر يأنه أم والشمم النفقة في الزوجتين بين المساواة 
مدةلها لأن تحسنها؛ يرجى لا حقوقها في المقصرة المرأة أن علما 

الح١لل١/هدا على طراة 

أوالزوجتين بين يعدل أن الزوج على يجب لجواب؛ ا٠ 
أولادهاوحاجة حاجتها بقدر منهن واحدة كل على ؤينفق الزوجات، 

قصرومن [ ١٩أتملأه]اص: >ؤوعائزوهيى هق: اه لقول بالمعروف؛ 
إلىوتوجيهها نصيحتها فجب الأولاد حق في أو حقه، في منهن 

•ا

حجةفي خطبته في قال أنه . الله رسول عن صح وقد 
وكنوتهنرريهس ررولهس الزوجات: حق بيان في الوداع، 

الجمح.اض وفق ، دالمموف،ار 
حمسةولي عاما، عشر أربعة منذ متزؤج رجل أنا ؤال! س■ 
منوهي الثانية الزوجة تزوجت، ذلك وبعد ف، والحمد أؤلفال 

والأنالملابس، سوى حالي علي يئترؤل لم الزواج وعند الأقارب، 
للثانيةاشتريت إذا الأولى أظلم أن وأحاف ذهبا، لها أشتري أن أؤيد 

(.٢١r٦/٢١)ب ذأوىوطلأت برع )١( 
برقمه، النبي حجة باب الحج، كتاب في خهتع جابر حدث من لم مأ-حرجه ^١( 

.(١٢١٨)



اوتسدباحلكم سمالق فتاوى في فصل: 

،؟١٣١قي أبع لا محي أرثدوني للأولى، أشتري أن دون 
النفقةفى الزوجتين بين العدل عالسك يجب لجواب! ا٠ 

فلاعاليها صرتها بزيادة إحداهما ترصي أن إلا والحالي، والملابس 
تزيدهاأن فعليك صرتها من أكثر الأمحلفال من عندها يكن ومن بأس، 

علىيدل ما ه النبي عن ستا وقد حاجتها، ندر على المفقة فى 
رراللهملنقول؛ بينهن يعدل و. وكان الزوجالتا، بين الميل وجوبا 

أئلالث،«لى.زلا مالئ، فنا نكى قلا أئلف، فنا مص ثدا 
هحسنة أسوة آش يبمؤل ذ إكأ َكاث ؤ؛ثت I سبحانه افه نال وقد 

الوفيق.ولي وافه الأية، [ ٢١]الآ>اب: 
 Iفيبينهما يعدل أن الزوجتين بين للعدل يشترحد هل زال؛ م

حٍرألص.افه وجزاكم أيما؟ السفر 
أوبالترانحى المفر فى بينهما يعدل أن يجب، لجواب! ا٠ 

بمنوسافر نسائه، بين أقثمع سفرا أراد إذا . الني وكان يالقرعة، 
الصلاةعليه ذلك في به المأسي والواجس، القرعة، لها حملت، 

هحسنة أمرة أدر ؤبمؤل ق م؛ َكازا ه؛ افه لقول والسلام؛ 
تراضىبدون زوجاته أو زوجتيه بإحدى محفرْ في ولأن [ ٢١]الأحزاب: 

حرمقد سبحانه وافه المتروكات، أو للمتروكة ظلما قرعة، ولا 
بالعدل.وأمر عباده على الفللم 

(.٢٣٧)؛Y/ب ومقالات ناوي مجموع 
(.٢٣٨)صفحة في تخريجه سبق 

ءعةومقالات ناوي مجموع 



التعددباذكام تسق فتاوى في فصل: 

\لأخوو\توحرمان باتهبة وأولادها اتزوجات احدى تخصيص حكم 

بينيعدل لم الذي الأب حكم ما يمول! السائل وال! م■ 
الابنيحرم حش زيجته بام يملكها التي الأرض يكتب ثم أبنائه، 
علىالتي الحقوق هي فما شيء، كل من أحرى زوجة من الذي 

الأبحون تغص وبماذا والده، تجاه المحروم الآحر الابن 
ْأجدريز،لا،؟

قالكما الأولاد، بين العدل الأب عر الواجب لجواب: ا٠ 
العدلعاليه فالواجب آ أولأد'كماار بص واعدلوا ١،^، ءاموا هت! الئي، 

أحد،دون أحدا يخص لا الميراث مة قفى والإناث الذكور بين 
حرمهمحرمهم، ؤإذا كالميراث، جميعا أعطاهم أعطاهم، فإذا 

أمهويعطي يتحيل أو يجوز، فلا بعطية أحدا يخص أن أما جميعا، 
ليسبشيء الزوجة حص إذا أما يجوز، فلا المن، أو للولد وقصده 

نحتاليفعل أن أما باس، فلا الطيبة وأعمالها لجهودها تقديرا حيلة، 
الفهذا للولد أنه على معها تواطأ قد قصده وهو الزوجة باسم يكتب، 

كلهااف حرم ما تحل أو الله أحل ما تحرم التي الحيل يجوز، 
العافية.اف أل نباطالة، 

٥٠۵ ٥٠۵ ٥٠۵
مء ٠٠٠ءصء 

(.٢١ْ/٣٧٦،٣٧)ب وثلأت ناوي بوع )١( 
بابعليها، والتحريض ونقالها الهبة كتاب في ئه4 العمان عن البخاري أحرحه )٢( 

(.٢٥٨٧)برتم الهبة، في الإشهار 



المسلمةغير ص المسلم زواج بحكم سعلق فتاوى في فصل؛ 

ا] ==== ا ا

فصل،

اتصسلمةغير من المسلم 3اواج بحكم تتعلق فتاوى في 

بالتكنابيةالنواج حكم 

يحية،ميامرأة لم، المالرحل تزلج حكم ما ل! وا حم■ 
؟يالجواب الشخ سماحة من التفصيل ؤيرحو 
المائدةمحورة في الكريم كتابه في ه اض بين فد لجواب; ا• 

توعلا حل نال كما الكتاب، أهل محصنات، من الزواج حل 
إلجئ هتاهأ  'ظجئ أوت أوزأ اك؛ن ثثلثا؛ أثيق ٥؛ أجل 

ثاستوئنإدآ ثذم ين ألكنب أوزأ وأقثثث؛ى ألويكن يى وألحصنث 
•٥[ ت ]النائية أخدازه مثجدتم، ولا سنيجتن غعر محمتن مرهرر "أ

اليهودوهم الكناب، أهل من المححناتا بحانه حمفأباح 
معروفةكانتا فإذا الحرة، العفيفة هى ت والمحصنة والنصارى، 

إذاأما نكاحها، للمسلم يجوز فإنه الفواحش، عن والبعد بالعفة، 
بالفحشمعروفة أو نكاحها، يحل فلا بذلكؤ، ، تعرفلا كانت، 

تثناة،ملكنها كافرة كانتا ؤإن نكاحها، يحل فلا ال، والف
محصنة،كانتا إذا لمن، للممتناة والنصارى الهود من المحصنة 

تعامحليعنها يعرفا لا التي العفيفة، الحرة - تقدم كما والمحصنة. 
تعاطيعن بعيدة عفيفة محصنة فهي الزنى، ت يعنى الفواحش، 

المصرانية.دين على دنها على كانتج ؤإن الفواحش 

؛]'Y(.r]Y/Y).الدرب طى نور ناوي 



المسلمةغير ض المسلم نواج بحكم تتعلق فتاوى في فصل؛ 

عنوأبعد وأحن وأحق وأفضل أولى الملمات نكاح ولكن 
فإنوالامتقامة بالييانة المعروفات لمات المولاسيما الشر، 

الخلر.عن وأبعد كثير وأولى بكير أقفل زواجهن 
لماتالممن الزواج ■على بالحرصي حميعا لإحواني فنصيحتي 

فيلأن الكتاب؛ أهل من المحصنات من الزواج وعدم الهليبات 
ولوأيضا، عفتها عدم جهة ومن أولاده، تنصير جهة من حعلرأ ذلك، 

والئلأمة.العافية للمحمح اف نال ذلك، بخلاف تذلاهرت 
الخير،إلا منها ير ولم الكتاب أهل من المحصنة تزوج ؤإذا 

لهفيبنى يريبه ما منها رأى أو فيها ثلث، إن وأما ببقائها، باس فلا 
الأولىفان لمة، مصالحة امرأة له تسمرت إذا كذللث، طلاقها، 
وديندينه سلامة على حرصا تلك ؤيهللق يتزوجها، أن به والأحق 
أقلعند أمهم، مع ذهابهم في حعلر على الأولاد فإن أولاده، 
قائم،فالخهلر وبينها بينه الفرقة عند أو الزوج موت عند أو حلاف 

باممه.إلا قوة ولا حول ولا 

الكتابأهل من بمحمنة لم المزواج إباحة من فالحدود 
ؤيرغب،ذللثج يكره عمر وكان ذلك، الصحابة بعفن كره ولهدا ضيقة، 

الجميع.عن اممه رصي ذلك، ترك في الصحابة 



السالمةغير من المسلم نواج بحكم سلق فتاوى في فصل؛ 

الكتابيةنكاح في الشراوط بيان 

شروطهناك هل أل يالسودان، حمهورية من الأخ زال؛ م■ 
أساءينجب الذي الشخص على وماذا الكتاسة، المرأة من للزواج 
كيفاليناتر وبالذات الإسلامي، الدين إدخالهم في يوفق ولم وبنات 

ذيرض إن السلمين غير من بالزواج لهن مح يهل زواجهن؟ يتم 
ذلك،را،؟

نكاحفي المعتبرة الشروط بحانه الله أوصح قد لجواب! ا٠ 
أويأوي وْلعام ألْلتق لغأ ل>ل وآتوم ه؛ فقال الكتاب، أهل 

أقئين وأقتكث المويثت من وألحثكت ئؤ حل, ويعاذؤم لآؤ ■؛3 ألإب 
ولاممنجن عين محيتى ؤروح؛ آاثسوهن إدأ هدؤأ عن أوئب أوي 

أهلمن المحصنات، لنا أباح هث فالله ْ[ أئاوْ: لالنغداتيه -أمقفذكا 
المهور•ث وهي أجورهن، لهن، دفعنا إذا الكتاب، 

عقيمةحرة للمسلم ر نيفإذا العفيفة، الحرة هي والمعحصنة! 
الأحر؛وهو المعللوب، المهر على معها واتفق الكتاب، أهل من 

فيماأحرى شروط هناك وليس ولمها، بواسطة نكاحها، له حاز 
وأنالحصنان،، الخلمات، يلتمس أن للمؤمن ينبغي أنه إلا نحلم، 

كثيرة!لأسباب الكتاب؛ أهل من المحصنايتف نكاح على ذللن، يقدم 
ومنلذؤيته، أسالم أنه ذلك، ومن لدينه، أسلم ذللث، أن ! منها

منبالإحسان وأولى ؤ، بالإعفافأولى المسالمارت، أخواته أن ذللث، 
منالحصنان، نكاح يكرم لف المن كثير كان ولهدا الكافرات؛، 

المؤمنين.أمير خهند عمر ومنهم الكتاب، أهل 

).أ/ار«"ا-ا؛م(.الدرب، عر نور ناوي 



المسلمةغير ض المسالم زراج بحكم تتعلق هتارى فى فصل؛ 

وأنالكتاب، أهل من تتزوج ألا المائل! أيها لك فنميحتي 
دينلث،في للئ، حير ذلك، لأن دينالث،؛ أهل من مسلمة محصنة تلتمس 

لولكن اغ، ناء إن لذؤيتك وحير العاقة، في للئ، وحير ودنياك، 
ذكورالمون ملك، تع فأولادها الكتاب، أهل من محصنة تروحت 

الكافر،من حير والمسالم أبويه، حير يتبع الولد لأن إناثا؛ أو كانوا 
بحكميتبعونه منها أولاده فإن كتابية، والمرأة لما مالزوج كان فإذا 

مجتهدانعى أن وعليك الإسلام، تجديد إلى حاحة غير من إسلامه 
حسن،الإسلامية المدارس ؤإدحالهم الخير، إلى الأولاد نوحيه في 

الثت•ني تعليمهم أو ، ذللث، أمكن 
الكفرةومكائد الكفرة ثر من بحدهم في تجتهد أنالث، ت المقصود 

فييدرسون أنه عالي الضرورة، عند إلا ومدارسهم الكفرة، وثبه 
جهةمن عناية ^، ؤيكون تنفعهم، التي الدروس الكافرة الدارس 
يتيسرلم إذا البستا، في خاص معلم بواسطة ولو الدينية، الدروس 

دروسبه تدرس لا بلد في الكافرة، المدرسة في دروس لهم 
ؤإنإمحلامئة، درامحسالت، فيها توحد المدارس من وكئيت إسلامية، 

كافرة.دول في كانت، 
ندرؤإذا السالخايت،، من التزوج في تجتهد أنالث، والخلاصة! 

للث،،تابعون منها أولادك فان الكتاب، أهل من محصنة تزوجت، أيلث، 
الصالحة،التربية تربيتهم في الاجتهاد وءليلثج باسلامجهم، ومحكوم 

الكفرإلكا جرهم بمب ما كل من والحذر الخير، إلى توجيههم 
باممه.إلا قوة ولا حول ولا أمهم، دين واعتناقهم باش، 



اتمسلخةغير من البمسلم نواج بحكم تضلق فتاوى في فمل؛ 

امهمدين تبعوا إذا اتكتابية من أبتايه تجاء الأب سله ما بيان 

زالوالا الأضاء أن الأب اكشف إذا ما حالة فى ؤال: ّ■ 
هلالأب، محاولة رغم الإسلام يمتقوا لم وأنهم أمهم، دين على 

؟الإسلام ديانة غير ديانة أهل من يتزوجوا بأن U_؛l^، يسمح 
له،تبعا لمة مالبنت تكون بان يجاهد أن عليه لجواب! ا٠ 
أمها،دين تتبع أن لها وليس ذللث،، على فيحرص الذكر الولد وهكذا 
دينيتبع أن عليه والواجب بل أمه، دين ينع أن كذللئ، للذكر وليس 

الصرانية،أمه لدين متايعته في استمر ؤإذا عليه، فرض وهذا أبيه، 
يجببل ذللث،، في معهم يتساهل ألا له ينبغي لأنه نظر؛ محل فهذا 

وبذلالإسلام، في وترغيبهم الإسلام في لحولهم يلاحظ أن 
الولدمحيتروج لم، المالبنت، تتزوج حتى الإسلام، في تهناع الم

ولاحول، ولا الكفر، وثر الكفر حظر عن الجميع ؤيثتعد بمسلمة، 
باض.إلا قوة 

اتتكتابأهل نساء نكاح حتكم 

؟الكتاب أهل اء ننكاح حكم ما ؛ وال،س■ 
العلمأهل جمهور عند والإباحة الحل ذلك حكم لجواب! ا٠ 

من١لكثب أهذ من وآيعثنئ ألقش من سبحانه: !ف لقول 
ومنأخد.اتي مغحدك، ولا منمجعن غحر عتصتن أجوؤهى إذا هتذ^م 
ْ؛اات——دءث رال—ن تلشمن ين ألأجرة ؤ، وهو عمم حبعل ممد زآلإبمنن زينز 

ذاوىنورءرانمرب)'^\ام.)ا(
-٣٦(.٥٥/٢١^معذاوىوثلأتمئ))٢( 



اتحسلمةغير من المسلم زداج بحتم سارق فتاوى في ت فصل 

التفسير.علماء أقوال أصح قي العفيفة الحرة هي' والمحصنة 
وقوله)نمه! ما لأية ا هده ير نفقي ظض كثير ابن الحافظ قال 

منالعقائف الحرائر ناكاح لكم وأحل أي! تلوتيباه ثى وإلٍ£ت أؤ 
)تعالى قوله وهو بعده، لما توطنت هذا وذكر المؤمنات، اء الن
المححناتأراد فقيل؛ نكأه' من آلكثثب أوزأ ٢^٠٤٧ ين نتصنت آؤ۶ 

مجاهد!قال ؤإئما مجاهد، عن حرير ابن حكاه الإماء، دون الحرائر 
ؤيحتملعنه، حكاه ما أراد يكون أن فيحتمل الحرائر، المحصنات 

قولوهو عنه، الأحرى الرواية فى كما العفيفة، بالحرم أراد يكون أن 
وهيذمية، تكون أن فيها يجتمع لئاد الأشبه؛ وهو هاهنا، الجمهور 

ماعلى زوجها ؤيتحمل ؛الكااية، حالها ي فيفعفيفة، غير ذللئ، مع 
المرادأن الأية من والذلاهر كيل، ومحوء حشف المثل! في قيل 

الأحرى!لأية ا في تعالى قال كما الزنا عن العفيفان ؛المحصنات! 
ْأا.]النسا،; منخدت ولا سكبئو إز صنت حمؤ 

أوزأأفيل؛ من ءؤوا؛ثمست ) قوله في والحالماء المفسرون اختلف، ثم 
أمةأو حرة كانت، سواء عفيفة كتابية كل يعم هل ميمأه ين آلكسص، 
بالعفيفة.المحصنة فر ممن الثالف، من ءلائفة عن حرير ابن حكاه 

مذهب،وهو الإسرائيليات، هاهنا الكتاب، بأهل المراد ) وقيل 
الشافعي.

)تعالى لقوله الحربيات دون الدميات بذللثج المراد ) وقيل 
؛لأية.[ ٢٩\ي.• أمحزه ألوو ولا أس يمنوى لا ^"٥ ؤثنؤ_أ 

الؤيقول) بالنصرانية، التزؤج يرى لا عمر بن عبداض كان وقل 
)تعالى اممه قال وقد عيي، ربها إف تقول) أن من أعفلم شركا أعلم 
؛لأية.[ ٢٢١]اتفرة: قيه ثئ حوي ننكم؛ >؛ؤولأ 



المسلمةغير من المسلم زواج بحكم تتعلق فتاوى في فصل: 

بنحاتم بن محمد حدثنا أبي حدئنا I حاتم أبي ابن وقال 
حدثنا- المزني يعني - مالك بن القاسم حدثنا المؤدب، سليمان 

الأيهءهده نزلت، قال. الغفاري مالك أبي عن سمثع بن إسماعيل 
حتىعنهى الناص فحجز ت فال إوي0ه حئ أذئذيمب ثتيمأ ءاولأ 

I بعدالتي الأية نزلت  La  ميمأهمن ائيمك، أونوأ ين وهتكت ؤ
الكتاب.أهل اء نالماس فنكح 

يرواولم الممارى، اء نمن الصحابة من حماعة تزوج وقد 
آونبأدزأ ١^ ين ؤثأإس الكري٠ة: الآية بهدم ١^١ بأنا بدلك 

ئنكثوأولا ■؛؛ؤ ث القرة سورة في للتي مخحمة هدْ فجعلوا هدكا؟؛؛ من 
فلاؤإلأ ، عمومها في الكتاسات بدخول قيل آن يؤمن؟؛؛: ثئ آل1شتكت 
عنذكرهم في انفصلوا قد الكتاب أهل لأف ؛ بينهما معارضة 

أنلثذ ألِنكمءوأ ؟ي ءؤ تعالى". كقوله موضع غير في المشركين 
ووهرI وكقوله ١[ ]النتن; ألتث ئابجم حئ تنمحث ؤآلمنكس 'آثكئتب 

*آ[آهتسدوأه'لألبمزال:فمي آسلل٠وأ هآ ءأسلنتز ؤآلأمكن آنكتنب أونوأ للذن 
هكثير ابن الحاففل كلام من المقصود انتهى الأية 

الحنبليقيامة بن أحمد بن عبداممه الدين موفق محمد أبو وقال 
فا يحمي. العلم أهل بين ®ليمن نمه؛ ما المغني كتابه في ضئ 

عمرذلك عته روى وممن الكتاب، أهل اء نحرائر حل في احتالف 
المنذر!ابن قال وغيرهم، وجابر وملمان وحذيفة وطيؤة وعثمان 

بإستادهالخلال وروى نلكا، حرم أثه الأوائل من أحد عن يصح ولا 
اءنتزوجوا العبدى وأذينة المعلى بن والجاروي وحللؤة حذيفة أن 

بالراض،فة دار فة Y•/["(1Y )؛،كير !بن سظ القر1ن تمر يطر: :١( 
—.٥١٤٢٦عام الثانية الهلعة اللاعة محمد بن محامي بتحقيق الثاني• الإصدار 



المسليةغير ض المسلم قواج بحكم تتعلق فتاوى في فصل؛ 

تمسكاالإماميه وحزمته العلم، أهل سائر قال وبه الكتاب، أهل من 
وقوله[ ٢٢١لالّنرة: ثئ آلنئعنت تنكم؛ تعالى: بقوله 

•١[.]اشتحنت: أإآلإ\؛وه سثم تنيكأ سبحانه: 
فوله:إلى اله1ثقه< لآلإ أيل الى: تعاض نول ا نول

٥[لجونهزه]النائيةI ءاتبتمومآ إذا دد^م من ألكتب أونوأ ٢^٠٤٧ ين 
الصحابة.ؤإجماع 

عنفروى محيى4 حئ ايثعت نتك«مأ زولا سبحانه: قوله فانا 
وكذلكالمائدة، سورة في التي بالأية نسخت أنها )ها عباس ابن 

التيلأية وا متقدمتان، لأنهما الأحرى؛ لأية ا في ذلك، يكون أن يشغي 
عنهمّا.متاحرة المائدة فى 

البامحللاقها المشركين لمقل فإن نحا هذا ليس آحرون: وقال 
^،٥١من َكموأ إؤب؛ سبحانه: قوله بدليل الكتامب، أهل يتناول 

^٠١من أل؛بمكزوأ ؤإ0 وقال: ١[ ثنؤزه]ال—نن-،; وآل1شتىن ألكنع_ا 
لزنعدوة أفاّبى أشد ؤكمحدف وقال: ٦[ ؛: Iipi]وأُكا0ه الكم، 

بجد؛؛^ما وقال: [ ٨٢_: LUI]أئلؤرأ؛ي وأدمى أليهود ءامنوأ 
القراناي وسسائر [ ١٠٥لال1_عنهت ألئركزه ولا ألكشب، أهل ين كفروأ 
متناولةغير بإطلاقها المشركين لفظة أن على قاول بينهما، يفصل 
ماولأن وقتادة؛ حبير بن سعيد قول معنى وهذا الكتاب،، لأهل 

الكتاب،،أهل حل في خاصة وآيتنا كافرة كل في عام به احتجوا 
تقديمه.يجبا والخاص 

قاله عمر لأن كتابية؛ يتززج لا أن فالأولى هذا، نت إذا 
إلاJطالقوهن طالقوهى، ت الكتاب، أهل اء نمن تزوجوا للذين 

هيقال: حرام؟ أنها تشهد قال: طلقها، عمر: له فقال حذيفة، 



المسلمةغير ص المسلم نواج بحكم تتعلق فتاوى مى ت فصل 

ئلةالأ حمرة، هي ءالأ حرام؟ أنها تنهد قال; طلمها، حمرة 
تله فقيل ءللمها، يعد كان فلما حلال، لي ولكنها حمرة أنها علمت 

ركبتأني الناس يرى أن كرهت  iJL؛عمر. أمرك حين طلقتها ألا 
بينهماكان وربما فتفتنه قلبه إليها مال ربما ولأنه لي؛ ينبغي لا أمرا 
ه.الغني صاحب كالم انتهى إليها" فيميل ولد 

رحمةالغنى وصاحب كثير، ابن الحافظ ذكره مما والخلاصة؛ 
^ولأالبقرةI محورة في سبحانه قوله بين تعارض لا أنه عليهما اطه 

محورةفي هش فوله وبين [ ٢٢١لالنمرْ؛ يؤيزه حئ آلمئركنت نكمحوأ 
ظحئ أوف أوزأ ال؛ن ثثلثاء أظشئ هأ يل ^١'^ دة: ائمال

ين١^١ أٌ؛ يى رآيمحثنئ ألمويثت يى وألتحصنت ثأ جل وْلعاقثم 
لوحهين؛٠[ ندة: 

عندالمشركين في داخلين غير الكتاب أهل أن : أحدهما
قولهمثل كثيرات آيات في بينهم فصل بحانه ساطه لأن الإطلاق؛ 
ثنمكثه]افض:ااثآ'شتكبم ^، Jlم يذ آئنَكموأ ؟إ تيد:ؤو 

قوألخز؟ذن ألكنب أهل من َكشإأ أك؛ي ق}؛ بح_انه! سوثوله ية، أل١ 
ينَةئنوأ آلمث> بجد >اؤئا ؤه: وقوله ٦[ # درا ثقون ثهثن نار 

رنأ؛ظمهنن خم بث عثة=تفم بزل أن آلثتكS( ولا آنكثك، أنل 
الكنابأهل بين الفنفة الأيات من ذلك غير إلى الأية [ ١٠٥

والمشركين.

الكتابأهل من المحمنات تكون لا الوحه هدا وعلى 
فلاالبقرة، سورة في نكاحهن عن المنهي الشركات في داخلات 

أهلأن والأقرب نظر، فيه القول وهذا تعارض، الأيتين بين يبقى 

•0.٢•  ٠١٨٦م طء ألكتب عالم b,، فة )أ</ا"إه،ه؛ه( ضوا.ة لاين \وغني 



المسلمةغير من المسلم زواج بحكم سلق متاوى مي فصل؛ 

رحالهمالإطلاق عند والمشركات المشركن في داخلون الكتاب 
دخولمن يمنعون ولهذا شك، بلا مشركون كفار لأنهم وياوهم؛ 
١^؛^^إقا  XyS\\أؤمب> ه: لقوله الح_رام الممجد 

لأية،١ [ ٢٨نرن-ة: لاواه هثنذ عيهم بمني أكثإم أكءءد ؛ذ-و؛وا' ،5 محز 
لمالإطلاق عند المشركين اسم في يدخلون لا ازكتاب أهل كان ولو 

فيوالنصارى اليهود عقيدة سبحانه ذكر ولما الأية، هلْ تشملهم 
إلهادوا لعبإلا ررأ لإّرمآ ؤ I ذلك عد بال قراءة بسورة 

[٣١]ي: وى: يئجى عثنا شمحننث, ؤ إلأ إله لا زجدآ 
والنصارىاممه، ابن عزير ! قالوااليهود لأن بالشرك؛ حميعا فوصفهم 

ورهبانهمأحبارهم اتخذوا حميعأ ولأنهم الله، ابن الخيح ! قالوا
هذافي والأيات الشرك أقبح من كله وهذا اممه، دون من أربابا 

aة كب المعنى 

والخاصالبقرة لأية مخ-ممة الادال-ة هة أن الثاني! والوجه 
وهوالأصول، في معروف هو كما عليه، ويقدم الخام، على يقضي 

أنيتضح و؛ن.لاك الصواب، هو وهذا الجسملة، في عليه مجمع 
فىداخلات غير للملمين حل الكتاب أهل من المحصنات 

هوبل اللم؛ أهل جمهور عند نكاحهن عن النهي المشركات 
تركولكن المغني، صاحب كلام في تقدم لما منهم كالإجماع 

وأقفل؛أولى المؤمنات من بالمححنات عنهن والاستغناء نكاحهن 
وابنه)جهته الخ-هناب بن عمر المؤمنين أمير عن ذلل؛ح في جاء لما 

نهي.الصالح الئلف من وجماعة عبداممه 

هذافي ولامحيما خطر، فيه الكتاب أهل اء ننكاح ولأن 
الرحالفيه وقل الإسلام، غربة فيه اسحاكمت الذي انمصر 



المسلمةغير من البمسلم نواج بحكم تتعلق فتاوى فى فصل: 

معوالالنساء، إلى الميل فيه وكثر الدين في الفقهاء الصالحون 
أنالزوج على فيخشى اف ثاء ما إلا شيء كل في لهئ والطاعة 

أولادهماعلى يخشى كما وأحلاثها، دينها إلى الكتايية زوجته تجرم 
المسنعان.واف ذك من 

أهلمن المححنات إباحة في الحكمة وجه فما ت قيل فان 
اماب؟أهل من للرجال المسلمات إباحة وعدم المن، للمالكتاب 

آمنواّ الملمين إف يقال! أن أعلم واف ذلك عن فالجواب 
وعيسىعمران، بن موسى جملتهم ومن عليهم أنزل وما وبرمله باق 

الرسلعلى أنزل ما جملة ومن لام، والالعلا٥ عليهما مريم بن 
آمنلما عيسى، على المنزل والإنجيل موسى على المزلة التوراة 

قفلاالمحصنات الكتاب أهل اء نلهم الله أباح كله بهذا المسلمون 
إليهم.لإحسانه ؤإكمالأ عليهم منه 

الكتابمن عليه أنزل وما بمحمد. ا3كتاب أهل كفر ولما 
بنبيهيؤمنوا حتى الملمين اء نعليهم اف حرم القران وهو الظيم، 
لهمحل به آمنوا فإذا والمرسلين، الأنبياء حاتم ه محمد ورموله 

الحكمهو بحانه سواف علينا، ما وعليهم لنا ما لهم وصار ازنا ن
شيءكل في الحكيم يصلحهم بما العليم عباده باحوال البصير المائل 
المشركين.وسائر والكافرين الضالين قول عن وتنزه وتقدس تعالى 

الانقيادمريعة ضعيفة المرأة أن وهى! أحرى، حكمة وهناك 
ذللث،بها لأفضى الكتاب؛ أهل لرجال المسالمة أبيحت فلو للزوج 

ؤذللث، تحريم سبحانه اف حكمة فاقتضت زوجها دين إلى غالبا 



المسلمةغير من المسيم نواج بمحكم سلق فتاوى في فصل؛ 

محصةتنون أن باتتكتابية امواج شرط 

وبعضأمريكا في الزنا وكنر ، اء المفتنة كثرت ؤالت ّ■ 
منه نفيحمي ذلك بعاد ولعله امرأة، من يتزوج أن يريد القباب 

ا؟ل سماحتكم رأي فما الإسلام، إلى ياJعوها ذك يعد ولعله الزنا، 
السليمة،المحصنة الكتابية وجد إذا حرج فيه ما لجواب! ا٠ 
معروفةكانت، ؤإذا عنها، يال معروفة محصنة، تكون أن بئرمحل 

يترككونه ولكن باس، فلا ذللئ، إلى الحاجة ودعت، ؛الإحصان، 
بلاده،في ؤيتعلم بالدم، في يقيم بل الخارج، إلى يسافر ولا ذلك، 

المعاهدوفيه الجامعات فيه الكثير، الخير اف يحمد البلد ففي 
اش.بحمد حير، كل وفيه العلمية، 

ادففيه الخارج إلى فر اللأن ؛ذللئ،؛ يكتفي أن فالواجب، 
أنيجب، بل هناك؛ إلى افر يأن له يجوز فاد كثير، وثر عفليم، 

إلىحاجة ولا الله، بحمد كثير حير فعنده بلاده، في عنده بما يكتفي 
للسفر،الضرورة دعته أو بالسفر، بالى فإذا هناك، إلى فر ال

دعت،فإذا بها، ؤيكتفى معه، زوجته فيأحد اض، يتقى أن فالواجب، 
محصنةأو وجدها، هناك ملمة صالحة امرأة نكاح إلى الضرورة 

محصنةأنها عرفح إذا عليه، حرج لا أتن فنرجو للضرورة، كتابية 
أبامالله لأن الله؛ ثاء إن باس فلا السقام، عن بعيدة عفيفة، سليمة 
ذللث،.

)؛أت/1آآ،هأآ(. '٠٣وثالأت ناوي مجموع 



المسامةغير من المسلم نواج بحكم تتعلق فتاوى فى فصل؛ 

اثمشركةمن النواج حكم 

عاءسوقد ، مثر٧ امرأة ترؤج قد الإنسان كان إدا ل! وا سا 
فيله موافقتها لعدم يفارقها أو معها يتمر أن يجوز فهل سنتين معها 
١^١٢؟رفقكم الإفادة نرجو ديته، 

منلوثنية، كانت إن تفميل، فيها المسالة لجواب؛ ا٠ 
منهاالرواج هدم فمثل القبور، تعبد وثنية ومثل وثيوعية، مجوسية 

ولانؤ ّجحاته؛ اض يقول مشركة، يتزؤج أن له يحل ما لم المباطل، 
المشركات!عن سبحانه ويقول [ ٢٢١]النقرة: حئ المشركت ئنكحوأ 

سثمدسؤأ مأوو ؤيقول! [ ١٠]النتث: ؛^ ٢٤يؤذ يم ه ثم ■؟3 س ؛رلأ 
•١[.]اشس: أتؤام_ه 

القبور،عباد مثل وثنية مشركة الزوجة كانت، إذا باطل، فالنكاح 
تحللا هؤلاء وأشباههم الملاحية الشيوعيين ومثل النار، عباد ومثل 

أهلمن نصرانية أو يهودية امرأة وجد إن لكن لم، للممنهي المرأة 
الزنا،بعدم معروفة محصنة كانت إذا صحيح النكاح فهذا الكتاب 

وعدمبالحمانة، معروفة لكنها نصرانية أو يهودية بل اقحة، مغير 
الكتاب،أهل من المحضنات أباح اش لأن بأس، فاد للزنا، مها 

حالهاكافت ؤإذا بدلك، باس فلا الكتاب أهل س محصنة تزوج فإذا 
أشبهما أو دينه فى تشكك أو دينه، عن تثبعله قد لأنها تعجبه؛ لا 

تركها.له فينبغي ذللئح، 

لأنهاحال؛ بكل تركه الأولى الكتابية من الئزوج حال؛ وبكل 
تربيهموقد وأخلاقها، دينها إلى أولاده تجر وقد دينها، إلى تجره قد 

XTy'-T\A)'^الدرب عر نور ناوي 



انمسضةغير من المسلم نواج بحكم تتعلق فتاوى في فصل: 

غنيةالمسالمات وفى ، يتزوجها ألا له فينبغي والكمر، الثر على 
واليهود من يتزوج ألا بالمؤمن الأولى هو وهذا فه، الحمد وكناية 

والنصرانياتاليهوديات فإن العصر، هذا فى سئما ولا النصارى، 
فيأيضا نشامحل ولهن الماطل، دينهم إلى الدعوة في نشامحل لهن 

ثاءمن إلا والمكرات الفواحش ؤإلى المحرفة الأخلاق إلى الدعوة 
المرأةلزواجه يختار أن له ؤينمغي ذلك، من التحرز فينبغي اطه، 

الملمين.من الثلية الصالحة 

ا1اويناتحد إذا اثتتكاح جواز 

نصللم وامرأة يمل لم رحل في الإسلام حكم ما ؛ زاياسأ 
زواجهمارا،؟عقد يجوز هل أيما 

كسائرصحيح فزواجهما يصليان لا كانا إذا لجواب! ا٠ 
نكاحهما،على بقيا وتابا الصلاة وأقاما افه هداهما ؤإذا الكمرة، 

الفتحيوم ه المي لأل أنكحتهم؛ على أسلموا إذا الكفار يبقى كما 
أنكحتهم.يجللأدوا أن أسلوا الذين يأمر لم 

الشيعة4ن السنة نواج حكم 

منوالجماعة المسة أهل من الملم رواج حكم ما • ؤال، ّا 

منفيهم الشيعة لأن الشيعة؛ من الزواج ينبض لا لجواب■ ا٠ 
افه،غير من ويدعوهم بهم ويشرك اليست، بأهل متعسث، ويعليا يعبد 

(.٤٣٢)•Y/^ ومقالات ناوي مجموع )١( 
(.١٠)رثم شريط الأور المجوية الكير الجاُع أسلة )٢( 



انمسلمقغير من اومساإم قواج بحكم تتعلق فتاوى في فصل؛ 

غالبمحي والتي الأن، الموجودة الثبيه محسما ولا أكتر، شرك هذا 
أنالسنة لأهل ينبغي فالذي البيت، أهل في الغلو عليهم يغلب الدنيا 

وأنهاقومها، دين على لت أنها عرف إذا إلا منهم يتزوجوا لا 
منأهالها عليه عما والبعد السنة على واسماْت الة فى دخلت 

منعليا ؤيدعون البيت أهل في يغلون فإنهم اليت، أهل في الغلو 
عند٥ المرا حى بهم، ؤيمتعون وفاهلمه والحمن وعرهم الله دون 

اممهثاء من إلا والعافية، العفو اممه أل نعلي، يا تقول! الهل-ادق 
نالالأمور، هذه في التثبت! فينبغي منهم، الله هدى من إلا منهم 

الهداية.ولهم لما افه 

دص
يء مي 





النسامن والمحرمات المحرمة اينواج صول باحكام تتعلق فتاوى في فصل: 

فصل،

البمحرمةالنواج صؤد بأحتكام تتعلق فتاوى في 

النساءمن والمحرمات 

العرفيبالنواج يسمى ما حتكم 

إحدىفي الزواج عن وقرأت سمعت ت اتلة الممول وال! م■ 
بالزواجمي يزواجا هناك إن ت تقول الإملامية، العربية الدول 

يكونأن المائلة ونخشى الشرعي، بالزواج مي يوآخر العرفي، 
؟يتيهون الناس لعل الحكم عن وتأل هذا، في يقعون الناس 

؛^/،الزواج أما الثرعي، الزواج محن ما تقدم لجواب؛ ا٠ 
ليسالذي الشرعي بالزواج العناية تكون أن يجب إليه، يلتفت فلا 
الروحةأهل وعلى الزوج أهل فعلى اف، حرمه مما محذور فيه 

حرمعما بعيدأ شرعيا زواجا يكون حتى يتعاونوا أن أقاربهما وعلى 
الحكمةمن فيه ينبغي ما المقام يتوقي أن على حميعا حريصين الله 

عدممن الفة الأمور من ينبغي ما وتعاطي الحسن، والأسلوب 
ملأ؛أو أغان من فيه الله حرم ما إيجاد وعدم الولائم، في التكلف 
الخيرتوافر على يتعاونوا أن يجب يعني• ذللثإ، أشبه ما أو أومهر 

مادون س حاصلا المطلوب يكون حتى الزواج هذا في الشر م وعل 
لهما،الرواج وحصول والمرأة الرحل عفة هو المقصود إن الله، حث، 

\[)'(^اoAالدرب على نور فتاوى 



اونساءمن والمحرمات المحرمة اتنواج صول باحكام تتعلق فتاوى في فصل: 

وأباحهالعباده افه شرعها التي الشرعية الطريقة على ذلك فليكن 
والأعمال.الأقوال من الله حرم عما حميعآ وليبتعدوا لهم، 

اثفؤععن الخارجة النواجات حتكم 

مصرجمهوؤية في قطا من ح( م. )ص. الأخت، -ؤال: ّ■ 
وشمو}جسري، الالزواج عن نسمع سؤالها: في تقول المربية 
هذهفي الشميع حكم فما الميار، وزواج المتعة وزواج الٌرمي، 

وشكرارا،؟الإفادة نأل الزواجاتج، 
لالثرعمخالفة لكونها تجوز؛ لا كلها الأنواع هذه لجواب! ا• 

أركانعلى المشتمل المعلن هو الشرعي! النكاح ؤإيما المعلهر، 
التوفيق.ولي وافه شرعا، المعتبرة وشروؤله الكاح 

اتبمسياروسروك3اواج 

والزواجالمسار زواج بين المرق ّْا الشيخ سماحة وال! م■ 
اللهحزاكم المسار، لزواج مامها الواجب الشرومحل وما الشرعي 

الزواجبتزوج أن لم مكل على الواجب لجواب: ا٠ 
غيرأو ميار زؤام محمى محواء ذللئ، يخالف ما ر يحن. وأن الشرعي، 

ذلك.

لمالزوجان كتمه فإذا الإعلان الشرعي الزواج ثرؤل ومن 
التوفيق.ولي وافه بالزنى، أشبه ذكر ما والحال لأنه يصح؛ 

؛(.YA/X)•.تزعت وثالأت محاوى مجموع )١( 
X٤٣٢،٤٣١/٢٠)ب ومuلأت كاوي برع )٢( 



النساءمن والمحرمات المحرمة الرواج صور باحكام سلق فتاوى في فصل؛ 

اثطلاقبنية النواج حتكم 

بالسبموهتا يكون هد زواجا يترؤج ييمن رأيكم ما ؤال؛ س٠ 
هوله الدافع كان إذا خاصة مؤقت، أنه المرأة يعلم أن دون له 

الزواجيستطع لا الراهة ءاروفه في وهو الاستقامة، على الحرص 
؟مستهره 

لمين،المياجماع باطل هدا متعة نكاح كوته أما لجواب؛ ا٠ 
عندهتبقى أن شرمحل على يتزوجها أن وهوت المتعة، نكاح يجوز لا 

هذاالعقد، في بينهم نرحل يفارقها، ثم نلاثة، أو نهرين أو ^١ 
يومإلى وحثمه اطه وأيهلله نسخ ثإ جانزأ، الإسلام أول في كان 

ويستحلونه،الرافضة بعض الشيعة بعض يبيحه مما وهذا القيامة، 
أنأهلها عليه شرطوا أو عليها شرمحل فإذا العمل، من منكر وهو 

موقنا،أكنر، أو أقل أو منة، أو ثلاثة أو شهرين الزواج يكون 
ومنكر.باطل هدا المتعة، نكاح هو هدا النكاح، ينتهي المدة وبانتهاء 

فرغأو البلاد هذْ من انتهى متى أنه ه نفوفي تزوجها إذا أما 
علىالثاجح على متعة نكاح يصير ما هذا طلقها، فيها شغله من 

علىمتعة النكاح تجعل ما ه نففي التي النية هذْ الصحيح، 
منانتهى إذا أو الدراسة من انتهى إذا يفارقها أنه نوى فإذا الراجح، 

تتغيروقل شرعي، نكاح وهو ، شرط بينهما ليس ولكن هناك، حاجته 
وتتغير،ب، تتقالفالنيا>تح مستمرة، زوجة ذللئ، يحد يريدها وقل. نيته، 

حلاففيه الصحيح، على باس فلا الشرحل هذا نرحل ما كان فإذا 
فيتوثر لا القالب نية أن الصواب، هو ا هن. لكن الملم أهل بين 

بالقرمحل.إلا متعة نكاح يكون لا متحة، نكاح جعله 

(.)٢٣اكرى رقم الأور اوج>رءة الكّر الجامع أّئاة 



النساءمن والمحرمات المحرمة اليواج مود باحكام تتعلق فتاوى في فصل؛ 

المتعةنكاح حتكم 

إنيقال؛ ؤيقول! أل يالعراق من )ع.ج.( الأخ/ ؤال؛ سا 
الوداعحجة أئتاء الشهيرة حطيته في المتعة زواج حرم . الله رسول 

؟يقال ما صحح هل 

عاليهالوداع حجة محي المتعة نكاح حرم نعم، لجواب• ا٠ 
منالاتجثاع في لهب أذنت محت محي ررإني قال: والسلام، الصلاة 
محرمة،فالمتعة ، المامةااريوم إلى حرم ئد الله محإو الثناء، 

عاموفي الوداع حجة في مرتض حرمها إنه ت العلم أهل بعض وقال 
منسوخةمحرمة أصبحت فهي حال وبكل نغلر، هذا في ولكن القح' 
محرمةأصححا فهي واحدة، مرة أو مرتين محرمة كانتا مواء 

عنالنكاح يكون أن بد لا بل المتعة، نكاح يحل فلا وممنوعة، 
والجماعة.السنة أهل باحماع متعة، عن لا رغبة 

الشنارحك٠اتكاح 

ذللثالكن له، صديق ابنة إنسان حهلج، إذا الحكم بما ؤال! س■ 
؟موليته أو ابنته يروحه أن المقابل في عليه اشترمحل الصديق 
البدل،نكاح الناس؛ بحض ؤيميه محرم، الشعار لجواب؛ ا٠ 

هريرةأبي عن الصحيح في لم مرواه فيما ه الني أوصحه وقد 
يمولأ0 الثنار ١١ومحال؛ الشعار، عن نهى أنه غ؛ الّبي، عن هه 

)اآ/هأ(.الدرب >، تور نائي )١( 
نكاحباب النكاح، كتاب في ظى الجهني معبد بن محبرة حديث من لم مأحرجه )٢( 

(.١٤٠٦)برثم ..، . نغ نم أبح وأنه المتعة 
(.-١٨/٢١١٢)الدرب عار نور ناوي )٣( 



النساءمن والصيرمات المحرمة الزواج صور باحكام سلق فتاوى في فمل؛ 

أس^ أن ١:^،، س ١^، ص ص ص: 
اشتراطوهو البدل، نكاح وسمي الشعار، هو هدا أحيي٠٠' دأردجك 

فيمطلقأ باطل وهو زواج، في زواج يشترط ت يعني عقد، في عقد 
المهركان ولو مهرأ، اشترطوا ولو حتى العلم، أهل أقوال أصح 

ؤيزوحه،يزوجه أنه موجودا، الشرط دام ما واحدة، لكل مكافأة 
العالم.أهل أقوال أصح في بصحح ليس وفاسد باطل فالنكاح 

كاف،مهر هناك كان إذا أنه إلى العلم: أهل بعض وذم، 
ومخالفصعيف قول ولكنه النكاح؛ صح حيلة هناك وليي 

النيعن ه عمر ابن عن الشيخان روى وقد الصحيحة، للأحادث 
»أةنهىعناثارلأى.ه:

الشعار«رم.عن ر>نهى الني أو جابر عن لم مروى وكدللث، 
عنه معاؤية عن صحيح ناد بإٌداود وأبو أحمد وروى 

شخصينفي بذلك معاؤية وحكم ، الشنادرارعن نهى ارأنت ه: الني 
أنوأمحرْ المدينة، أمير إلى فكتنب، : مهراسميا وقد شغارا تزوجا 
معالنبي. عنه نهى الذي الشنار هو هذا وقال: بينهما، يمرق 
مبرأ.سميا قد أنهما 

هو}جهته معاؤية المؤمنين أمير به حكم ما أن على ذللثا فدد 
عننهي أجلها من التي العلة ولأن الأحايين،؛ مقتضى وهو المص، 

(.١٤١٦)برقم وبطلانه، الثغار نكاح تحريم باب النكاح، كتاب في ملم أحرجه ، ١١
كتابفي وملم ( ٥١١٢)برتم الشعار، باب النكاح، كتاب غي البخاري أحرجه )٢( 

(.١٤١٥)برتم وبطلانه، الشنار نكاح تحريم باب النكاح، 
(.١٤١١)^برتم وبطلانه، الشنار نكاح تحريم باب النكاح، كتاب في ملم أحرجه )٣( 
ب1بالنكاح، كتاب في داود وأبو ( ١٦٩٠٢يرقم ، ٩٤)؛/المسند في أحمد أحرجه )٤( 

(.٢٠٧٦)برتم الشنار، 



النساءمن والمحرمات المحرمة الرواج صور باحكام تتعلق متاوى مي فصل؛ 

ظلمإلى وسيلة الثعار، هذا لأن المهر؛ محمي ولو موجودة، الشعار 
منيرصين لا ممن النكاح على ؤإحمارهن عليهن، والتعدي النساء 

الأولياء.وأولاد الأولياء، مصلحة أحل 
بامحللالشعار عمل. أن الحق أنه وتعممي به نفتي الذي ت فالصواي، 

يجددأن فعاله من على والواجب مكافئ، مهر فيه محمى ولو مهللقا، 
واحدة،;عللقة تركها عليه وحب المرأة تر^٠٥ لا كانت، ؤإذا النكاح، 

ومهرمحرعى يعقل النكاح تجدياو من مانع فلا تريده كانت إذا وأما 
فيجتنبهاالعقدين، كلأ فى الأحرى المرأة اشتراط فيه ليس شرعي 

ومهروولي شاهدبن حضرة محي النكاح بجدد حتى عنها ؤييتعد 
ترغبلا كانت إذا أما فيها، يرغمت، وهو فيه ترغب، كانت، إذا حديد، 

الصلاةعليه ولرسوله لله طاعة واحدة بعللقة يهللمها فإنه فيه، 
واللام.الصلاة عليه الرسول عنه نهى مما وحدرأ لام، وال

اثبدلنكاح حتكم 

وزوجتهآحر، لم مورجل أنا اتقشت، ملم رحل أنا ؤال! س■ 
لأنهاأحبها وأنا أولاد، تعة متى بنته وأنجمت، بنته، وزوجتي أحتى 

فكيفصحيحا يكن لم ؤإذا صحح؟ زواجي هل وحلق، دين صاحية 
حيرارا،؟النه دجزاكم أعمل، 
عليه،اشترطت، كنت، فإل تفصيل، فيه الرواج هدا لجواب• ا٠ 

عنهنهى ومحل• الشعار، نكاح يمي فهذ-ا الزواج، هذا عليلثا واشترط 
أنI والشعار الصحيحة، الأحادث ش لام والالصلاة عليه السي 
أحتلث،زوجني أو بنتي، وأزوجلث، بنتك زوجني ث الرجل ينول 

الدربض نور ناوي 



النساءمن والمحرمات المحرمة الرواج صوو بأذكام تتعلق فتاوى في فصل: 

ونحوأحيه كبنتا ذلك بنحو له يقول أو بنتي، أو أحتى وأزوحك 
نكاحالناس، بعض عند له ؤيقال الثغار، ت له يمال هذا ذلك، 
البدل.

بينكما،اشترامحل عن ينته تزوجت، أختلئ، زوجته حين كنت، فإذا 
واحدكل كان إذا العقد، تجددا أن وعليكما الشعار نكاح يمي هدا 

حديدبمهر النكاح فيجدي فيه، ترغب وهي زوجته، في برغب 
تتقول أنت، ، زوحتالث، يقول! وهو ، زوحتلث، I تقول وثاهدين، 

إذاعدلين شاهدين بحفرة قليلا ولو حديد بمهر أحني، زوجتك 
،زوحتالث، يقول؛ تريدك، بنته كانت، إذا كذللئ، وهو رامحية، كانتخ 
بحفرةأكثر، أو مائتين أو ؤيال كمائة قليل بمهر ولو قبلتا، I وتقول 

لأحلعته؛ معمو مضى وما فه، والحمد الأمر ؤينتهي شاهدين، 
لهتابعون أولادْ واحد كل كدللث، وأولاده لكم، وأولادكم الجهل، 
وعلا؛حل قال كما الجهل، س-، سلف عما يعفو والله للجهل، 

)رثيالJه: فمال [ ٢٨٦]البمرة: آغثثاآه أو م_ينا إن لا ءؤرثا 
فعلت«لا،.

فقط،منه وحهلست، منلثج حهل_، بل تشترطا، لم كنتما إن أما 
مشارطةبدون بنته وحطست، أحتلئ، حملبا حرج، ولا صحتح فالنكاح 
فه.والحمد عليكما حرج ولا صحيح، فالكاح 

بيانباب الإيمان، كتاب قي ملم أحرجه الذي ه عباس ابن حديث في ذلك جاء ( ١١
(.١٢٦برقم)بمناق، ما إلا يكلق لم بجو أنه 



الضطءمن وا1محرمات امواج صور باذئام سءق هتاوى هي فصل: 

احطلنكاح مر 

سؤاله.'ئي يمول القاهرة من )أ.ع.أ( الأخ يقول وال.' م■ 
حرمتوذس مرات ثلاث امرأته  ٠٠٣٠علي عزيزأ شخصا أن علمت، 

ثمامرأته، أتزوج أن لي يجوز مهل غيره، زوجا ممكح حش عليه 
سنيأحدأ أحبر لن بأنتي سدي؟ءلا يتزوجها لعله مدة بعد أطلمها 
•، *ثويتكم١١وأعظم حيرا اف جزاكم أرشدوني ءذْ، 

يميالعمل هذا لأن العمل؛ هدا لك يجوز لا لجواب* ا٠ 
المستعارالتٍس وسنام فعاله من النبي. لعن وقد التحليل، نكاح 

لزوجهايحلها لا باحلل نكاح وهو ذلك، مجن الحذر فالواجب 
يرصيه.لما الجميع الله وفق الأول، 

الرجالعلى النساء عن المحومات بيان 

 Iالتساءمن المحرمات هي  ١٠ؤيقول؛ المتع يأل والا م
ض

مجنالماء، محورة في الحرمات وعلا جل اش بين رجوا٠ا-s! ا٠ 
توعلا حل قوله في المحرمات عرف، اء المسورة قرأ 

ا/دجوت'ث رئنت،قم وءقت،ةلم وآ.م'كءمحا وثادم أقهئأآلإ ءقا=ظلم 
آلرشعوهقث رأ-مثنحًفم آزثسمحإ أدنؤآ وأثهشظإ آهت، ومحثائ 

(.٤٣٢)•Y/ب ومحقالأت ك1وى مجموع )١( 
س( ١٩٣٦)برثم له، والمحلل الحلل باب المكاح، كتاب ثي محاجه ابن أحرجه )٢( 

الثنثثارااتيى آغثريم اا1لأ جج؛ افه رسول تال ت تال هع ءاٌر بن عب حديث 
٥^واسد اف نس النطد ٠؛^ قال: اق؟ ^ نا تل : قالوا

٠١! ١٠ء دا م  ٠٠٠١ x٢٦٧،٢٦٦/٢٠انمرب)عر نور فثاوى )٣( 



اثساءض واتمحرمات اتمحرمة ايقواج صور باذكام تتعلق فتاوى في فصل: 

١٠٢٠٠^يجمع رالأ قال: هذا على الزيادة . المي وبين الأية [ ٢٣لاق-ا،: 
بن■نم؛ M ونال بمكها*ُن ؛ ١٣١تذ ن'لأ يثقا، ؛ ١٣تن 

ش.والحمد واضح محالأم ، اأننبارُ مى تحرم نا الثصاءي 
أبيهاؤعم،ت اتمرأة بين ادج4ع حتكم 

وبتتاْرأْ بين الرجل بجمع أن يجوز هل يقول؛ ت ؤال سا 
ولدأخٍها'م

رالأقال: أنه و. الض ص الصُبحين في ب لجواب؛ ا٠ 
أهلوبين وحالتهاءار" ^١٠ ١١وبص وعثتها، ١^١٠ بص الرحل بجمع 
فليسكذلك، والخالة بعيدة، وتكون فريبة تكون العمة أن العلم 

ست،ولا عمتها، هي التي أحيها وبنت المرأة، بين يجمع أن للرجل 
عمةالرحل عمة فان الوال هذا مثل أبيها عمة هي التي أحيها ابن 

تجمعفلا نزلوا، ؤإن لأولاده حالة حالته وهكذا نزلوا، ؤإن لأولاده 
ولاأحيها، ابن وبنتا أحثها، بنتا بنت ولا أحنها، وبننا امرأة بين 

بينيجمع لا وهكذا الجمع عمة لأنها وهكذا؛ أحيها ابن ابن بنتا 
لأنهاأختها، ابن بنت ولا أحتها، ت، بتبنت، ولا أختها وبنت المرأة 

نزلوا.ؤإن الجمع خالة 
مصم م9ه 
يي ي 

الباب النكاح، كتاب في البخاري أحرجه ظني هريرة أبي حديث من عليه متفق )١( 
بابالنكاح، كتاب ني لم وم( ٥١٠٩)برقم وحالتها، عمتها على المرأة تنكح 
برتم)خ'أا(.الكاح في أوحالتها وعمتها المرأة ين الجمع تحريم 

منالرضاعة تحريم بابا الرضاع، كتاب يي لم مخهم هريرة أيي حديث من أحرحه )٢( 
(.١٤٤٥برتم)الفحل، لن 

(.YA،؛YAY'/T)•الدرب عر نور فتاوى )٣( 
)١(.حاشية الصفحة هذا نفس في تخريجه سبق )٤( 





والطلاقبال٠ءلأفاتاتزوحية تممق فتاوى في فصل: 

0هه]
ءهصل 

وانطلاق\لووج؛بة باتخلأفات تتعلق فتاوى في 

الطلاقو الخلاف أسباب من 

الزؤجرؤية عدم الشخ سماحة يا الطلاق أسياب من ؤ)ل؛ م■ 
تعاليقفما ذللئا أباح ئد الإسلامي وليتا عليها، اليحول قبل لزوجته 

؟الموصؤع هدا حول سماحتكم 

قدالنكاح قبل للمرأة الزؤج رؤية عدم أل شاك لا لجواب؛ ا٠ 
ولهذاله، وصفت ما خلاف وحدها إذا الطلاق، أساب من يكون 

ذلك.أمكن حيثا الزواج قبل المرأة يرى أن للزوج بحانه سالنه شميع 
ماإلى ينعلن أ0 انتثلاع يإم( المرآة، \نموؤاأ حثلب إدا ٠٠ه•' فقال 
رواه، ينهما٠٠أ يودم أل إلى أمرب دلك مإل مثبمن، يكاجها إلى يدعوْ 
.٥٠جابر حديثإ من الحاكم وصححه حن، باساد داود وأبو أحمد 

بنالمغيرة عن ماجه وابن اش والنوالترمذي أحمد وروى 
ألأحرى مإيه إليها، ررايعلر ت ه النك، مفاث، امرأْ حثلب أيه ثنته 

الادسعتراليد\سمثالإّلأمةُجالة)١( 

(.صفحة)٩٦يي تخريجه صبق )٢( 
ييباب الكاح، كتاب في داود وأبو ( ١٨١٧٩برقم أحمد الإمام احرجه )٠١( 

النكاح،كتاب في والترLي ( ٢٠٨٢)برقم يتزوجها، أن يريد المرأة إلى يطر الرجل 
١(• )٧٨برقم الخطرة إلى الطر في جاء U باب 



والطلاقالزأوجية بالعلامات تتعلق متاوى في فصل: 

ذكررحلا أن خهش: هريرة أبي عن صحيحه في لم موروى 
تفقال إوتها؟اا ااأدظنت ه؛ له فقال امرأة. حطب أنه ه اض لرسول 

معناهافى حاء وما الأحاديث وهذه ، إلتها،ار ئاظن ررادهب ت قال لا. 
ذلكلأن النكاح؛ عقد قبل للمخطوة النظر شرعية على تدل كلها 

العاقة.وحن التوفيق إلى أقرب 
العبادصلاح فيه ما بكل جاءت التي الشريعة محامحن من ا وهن. 

وأحكمهاشرعها الذي بحان فوالأجل، العاجل في المجمع وسعادة 
هلك.عنها حرج ومن نجا عليها ثبتح من نوح كفينة وجعلها 

والإجبارالإكراه النيجات بصض مقل أسباب من 

فيفكر ؤإذا الشخ سماحة تفشل الزيجات من كثير وال؛ حما 
وهيتزوجت، فمثلا: يعممدون، فيما أصلا أن وجدوا أّبابها، 
إلىذلكم أعادوا الزواج؛ فشل فإذا كارْ، وهو تزوج أو كارهة، 

ّماحتكملأ،؟رأى فما الأسباب تلاكم 
للمرأة،الرجل حب عدم : منهاأسباب، له المثل لجواب: ا٠ 
صلحت،ولا معه، تملح أنها نفلن أو للرجل، حبها عدم : ومنها
منرأى يكون وقد منه، نمرها ما أحلاقه من رأت لأنها معه؛ 

التزوج،قبل النظر إياحة باب النكاح، كتاب في اني والنحمن، حديث، هدا فال؛ و —
أنأراد إذا المرأْ- إلى اكلم باب النكاح، كاب غي ماجه وابن ( ٣٢٣٥)برقم 

(٢٦٩٧)برقم امماح، كاب في المدرك في والحاكم ( ١٨٦٥)برقم يتزوجها، 
(.١٧٩)أ/الذهبي ووافقه وصححه 

أرادلمن وكفيها المرأة وجه إلى النظر ندب ياب النكاح، كتاب في لم مأحرجه )١( 
ريلنآداْ الني. بمد كنث قاد ه مئرْ أبي ض ولفعله؛ ( ١٤٢٤م»م)نزوحها 
محاد؛١.إل4هااا ااثثلّنت هو؛ < ٧١رنوي لن نفاد مالأُباب امرأ؛ يردخ أله فأحبرِْ 

ثتيأوالأمار آهمن يي قإن إثها ^ ١٥اا3ادم، ئل 
ذاوىتورءارالورب)اآ/"ا؛؛(.)٢( 



وانطلاقباJغلأفات سطق فتاوى في فصل: 

منوالمعاصي، والكراهة، البغضاء وتحصل منها؛ نمره ما أحلاقها 
الأخلاق؛ميء سكيرا الرحل يكون قد والمرأة، الرحل معاصي 

فينفرالأخلاق، سيئة كيلك، هي تكون قد تريده، ولا المرأة منه فتنفر 
كثيرة.أسباب لها والتساهل والعاصي يريدها، ولا الرجل منها 

،Uibأصس، اذا ثم وكراهيتها لنوجها \3زوجة بغض حكم 

أوباقة الروحة أو الزوج أصسب، أن صادف إذا ؤال; س■ 
الزواجذلكم على الممسي والإجبار للكراهية هل مزمن، بمرض 

١^١٢؟بلكم أو الرض بهيا علاقة 
مثلالمرأة، خرس مثل منفر، أنه شلث، لا هذا لجواب! ا٠ 

بأسفلا غيرها، ؤيريد الزوج منها ينفر قد العمى، مثل الرص، 
وحير،أفضل فهدا وأنفق واحتسب، عليها صبر ؤإن هللقبا، إن عليه 
قدآفة، زوجها من ترى قد كدللث، وهي عليه، حرج فلا طلقها ؤإن 

أخرى،باثياء يصاب وقد بجرص، يصاب وقد بجنون، يماب 
إليها،دفعه الذي ماله تعطيه وأن الفراق، في العذر فالها منه؛ تنفرها 

لامرأةجرى كما وتبغضه، منه تنفر بل محبة بينهما اض يكتب، لا وقد 
حديقة.على زوجها فخانمتإ قيس، بن ئابت، 

بعدجديدة أسباب وجذُت، فإذا باب، أسله أنه الحاصل! 
الزوجنفريت، الزوجة في أو محنه، الزوجة نمرت الزوج في الزواج 
وكرهتهالزوج، ص البلاء كان فإذا الطلاق، في حرج فلا منها؛ 

بالطلاقؤيرصى حمه عن يمح أن إلا حمه نمليه فإنها ذللا،؛ ت، ب؛
وكرهتهأبغضته التي هي كانت إذا لكن إليه، فهذا سيء، بدون 

وقعحؤء بغضا لأمحباب أو عثرة، محوء لأسثايبؤ أو خالقية، لأسباب 

(.Y،JY-Y،J./Y)؛عر نور 



وانطلاقالزوجية بالخلأفات تتعلق فتاوى فى فمل: 

ماله.تعهليه فإنها قلبها؛ فى 

تعاطيأو عليها، تعدى ظالمها منه، الأمبابج كان إن أما 
المال،،فى له حق فلا منه، ينقرها مما ، ذللث، أشبا0 أو المكرايت، 

عثرتهوسوء لها، ظلمه من تعاطاه بما الطلاق،؛ منه تطلسا أن ولها 
يسيرأ،إلا معها ينام فلا بالليل، مهره أو المسكرات،، وتعاطيه لها، 

لهاالظالم وهو زوجها، من المرأة تنفر التي الأفات من ذللث، وأشباه 
المهر؛في له ص ولا الهللاق، ؛هلاو_إ لها عذر هدا فان ذلل؛،، في 

؛انلل؛،،يكفر فإنه الصلاة، ترك إذا ذللثؤ من وأعظم الذلالم، هو لأنه 
تخرجأن فلها اممه، إلى يتوب، حتى ، ذللث، بحد معه البقاء لها وليس 

إذاوهكذا يتوبح، حتى يملي، حتى نمها، من وتمنعه أهلها إلى 
ؤيودبهاينصحها أن وعليه يذللش،، تكفر فإنها هي، الصلاة تركتؤ 

الميلقول، لكفرها، معه بقاؤها له يحل لم ترجمر لم فإذا ؤيجاهدها، 
وهدا، كمناار ممد يركها قمى الصلأ0، وسهم سنا الذي العهد ١١ه؛ 
الهداية.للمسلمين اممه أل، نأليم، وواقع حطير بلاء 

انطلاققبل الخلاف عني، حلول 

بينللفصل أحير كحل إلا الطلاق، يضع لم الإسلام زالا ما 
ياتحدثنا فلو الطلاق، إلى اللجوء قبل أولية حلولا ووضع الزوجين، 

بينالنزاع لفض الإسلام وضعها التي الخلول، هذه عن الشخ مماحة 
أسذلاسم،إراسق"<؟

واتخاذالزوجين بين الإصلاح اممه شؤع قد ! لجواب،ا٠ 
الوعقلذللث، ومجن الهللاق،، شبح وتبعد الثمل تجمع التي الوسائل 

)٧٧(.صفحة قي تخريجه مبق ( ١ ) 
(.٣٥)صء عشر السائس العدد الإسلامية البحوث مجلة )٢( 



والطلاقالقوحية بالخلأفات تتعلق فتاوى في فصل؛ 

قولهفي كما والهجر، الوعظ ينفع لم إذا اليسير والضرب والهجر 
ألصاجؤ وأهجروس ثيفلومى ذثويركن> ^^^، ه• انبج
عثَكارتثا آق" إل متممة •٤^٢؛ نغوأ هأ5 أطسً؛طم ؛ن وذر-ؤظ0 
[,٣٤وهلان_ا،; حقنة 

عند١^^ وأهل الزوج أهل من الحكمين بعث ذلك ومن 
سبحانه!قوله في كما الزوجين بين للاصلاح بينهما، الشقاق وجود 
[نآهلهأ تن وفما ممض، تى ^^١ قبىلإث\' شبما سدايى حمر ؤدإل 
[٣٠ننا،: ثهإ.هلالعلت-ما َكال أثن إل  ١٠٣؛أثه يؤق ^١٠١ ٠٥٤.يييدآ 

شرعالشقاق، واستمر الملح يتيسر ولم الومائل هذه تنفع لم فإن 
إذالمال، ١Jالمفاداة للزوجة وشؤع منه، السبب كان إذا الهللاق للزوج 

سبحانه؛لقوله البغضاء، أو منا الخهلا كان إذا ذللئ، بدون يْللقها لم 
أن^؛=٤^ محل ولا إإ-صنن ئيثج آو ؤم-الئم لإداة ءؤآلْللو 

آلاحمم ؤذ أف حذوي ثي»ا ألا بخاآ أل إلأ' مئة ءاثتموهن مما ثأحدوأ 
ولأنالآي_ة [ ٢٢٩هثهلالس_ف_نة: أقثدف ^١ جنيخ يلأ أثو نذود ٥^١ 

حصولوعدم والخلاف، الشقاق مع البقاء من حير ان ياحالفراق 
أحلها.من ثميع الي النكاح مقاصد 

سعتهءمن حكلأ أس يعي( غرها ء؛ؤوإل I بيانه نال ولهذا 
أنهاممه رمول عن وصح [ ١٣•حكسماج^هلالننا•؛ وسعا أثه وكال 
معه؛البقاء زوجته تهلمر تلم لما رهأ الأنصاري قيس بن ثاست، أمر 

إياها،أمرها التي الحديقة إليه تدير بأن وسمحتا له، محبتها لعدم 
فىالبخاري رواه ذللث،. فقحل تهلليقة ؤيهللمها الحديقة يقبل أن 

الصح؛حأا،.

(٥٢٧٣)يرقر ب، الطلاق وكتف الخلع باب الطلاق، كتاب ش اغرجه 



والطلاقالزوجية بالخلأفات تتعلق فتاوى فى فصل؛ 

النوجيناختلاف عند اتمكهين بعث 

محأبىالروحين شقاق لأجل حكمين بعثتا إذا هل ؤال: س■ 
العاميان ا لأتهبم_لهما؛ جوازه وجود عند يطالقا أن الحكمان 
ا؟لأل أم يطلق أن للقاصي يجوز هل يتجاسران 

الله،رحمهم العلماء فيها احتالف قد المسألة هده لجواب! ا٠ 
أنلهما ليس الزوجين عن وكيلان الحكمين أن إلى بعضهم فذهب 
حنيفةأبي عن محكي القول وهذا الزوجين، برصا إلا يفرقا 

ليسالفول هذا فحلى أحمد، مذهب، فى المشهور وهو والشافعي 
الزوجبرصا إلا الزوجين بين التفريق للقاضي ولا للحكممن 

علىالطلاق الحكمان رأى إن العوض ببذل المرأة ورصا بالهللاق، 
عوض•

حالبطلاق ذللث، رأيا إذا يفرقا أن للحكمين أن الثاني! والقول 
ههماس وابن علي قول وهدا المرأْ، نبذله بعوض أو العوض من 

واختارهأحمد، عن ورواية ماللث، مذهب، وهو رةهّه عثمان عن وروى 
اللهلأن الدليل؛ جهة من الأقرب وهو تيمية، ابن الدين تقي الشيخ 

رصابغير يحكم أن له يجوز والحاكم حكمين، سماهما مسحانه 
القولهذا فعلى نه الصحابة من ذكر من قول ولأنه عليه؛ المحكوم 

يهللقفهل ذللثف، من ؤيهايان عاميين لكونهما الحكمان يطلق لم إذا 
محلهذا تتفق، لا الزوجين حال أن الحكمان أحبره إذا القاصي 

وأعنيذلل؛،، للقاضي يجوز أنه الفقهاء من صرح من أر ولم نظر، 
والتفتيش.الثحث، بعل. منهم كلامه على وفضت من يذللثإ 

)اآآ/آ*هأ~حهآ(.متنوعة ومقالات فتاوى مجمؤع 



والطلاقبالخلافات تتعلق فتاوى في فصل؛ 

==تأء=
الفرقةأمر أن جبير بن معيد عن صح قد أنه حزم: ابن وذكر 

الفرقة،يقتضي بما الحكمان أحبرْ إذا للحكمين لا للقاصي 
بماالحكمان أخبره إذا يفرق أن للقاصي يجوز المذكور معيد قول 

التفريقعن القاصي الئ، يمأن عندي والأحومحل التفريق، يقتضي 
أبيافإن ذللث،، رأيا إذا بالتفريق الحكمين على المنورة في ؤيجتهد 

يرصيما ببذل الزوجة على وأمار بالفراق، الزوج على أمار بالكلية 
المطلوب،فهو الفرية وحمك ذلك، تيسر فان العوض، من الزوج 

المرأةوأبت العوض بثرمحل بالطلاق رصي أو الطلاق الزوج أبى ؤإن 
اجتهادهيقتضيه ما حسسبا على مدة القاصي أحرهما العوض تسليم 

ببدلالمرأة تمح أو بالطلاق الزوج يمح أو يصطلحا أن فلعلهما 
الحاكمإلى وترادا الفرقة تحمل ولم ذللئ،، ينفع لم فإن العوض، 

إنعوض، بلا الفراق على الزوج بممر أن للقاضي جاز ذلك في 
الذيالعوض تسليم على المرأة أجبر الأمر اشتبه ؤإن ظلمه، له ظهر 
والمباحةهذا، ونحو وبشت لحم وقمة دراهم من الزوج إليها للمع 

يدفعما باللحم وأعني ر، يظهر فيما الجهاز حكم قمح، تدخل 
بهذاحكمت، وقد بيته، في الزوج بأكله ما دون النكاح عند للزوجة 
النيوقول زوجته مع قيس بن ثابت نمة هذا في والدليل مرتض، 

البخاري.رواه ، ئئلليمه(ار وطلمها الحديمه ررامل ه: 

فيشيخنا كلام اختلف وقد الفرؤع: في مفلح ابن العلامة قال 
انتهى،الفضلاء المقايسة الشام حكام بعض به ألزم وقد وجوبه، 

أوجبهالإسلام شيح أن ومراده تيمية اض الإسلام شيخ بشيخه ويعني 

الطلاقويف الخلع بام، الطلاق، كتاب في ه عباس ابن عن البخاري أحرجه )١( 
(.٠٢٧٣برقم)ب، 



والطلاقالزوحيات باتخلأفات سارق فتاوى فى فصل؛ 

صلأث!أ=ء—=^=_=^===

عنديالأقرب ص الزوج على بوجوبه والقول أحرى، يوجه ولم مرة 
لمادةوأحم ذلك، يتولى القاصي كون من أحومحل وهو تقدم، كما 

وشهدا، في فياهرة حجة زوجته مع ثابمت وقمة الزوج، نزاع 
أعلم.واش الحمد، 

وصحبه.وآله محمد على وملم اض وصلى 

بينهبمااتتفريق وجب تطقه ولم نوجها النوجة كرهت إذا 

لهقلبها في اخ يكتب، ولم عمها ابن تزوحت، امرأة ت وال سا 
منهوحاولت، نة، معشرة يلامث، مند بيته من حرجتإ وقد مودة، 

بدلك،يرض فلم المحكمة إلى معه الحضور أو المخالعة أو الطلاق 
وئدإليه، الرجؤع على الموُت، معه تفضل كثيرأ، بغضا تيغفه وهي 

فماوبينه، بينها الإصلاح أهالها أراد لما السءني من نمها أمضلت 
؟٢١٣١

زوجهاوبين بينها النفرض يجب، المرأة هده مثل لجواي،؛ ا٠ 
لماقيس بن لثابت، ه الّ؛ي، لقول جهاوْ؛ إليه دفعت إذا إليه، المشار 
الحديمه"اقبل إليه؛ حديقته برئ وسمحت، فراقه، ومحللبح، زوجته أبغضته 

فيبقاءها ولأن صحيحه؛ في البخاري رواه آ وثللمها 
النبيقال وقد كثيرة، أصرارا عليها بب ييكر ما والحال عصمته، 

المصالحبتحصيل جاءمتج الشريعة ولأن صرار"ل ولا صرر رالأ ه؛ 
المرأةهده مثل بقاء أن ؤيبخ ولا وتقليلها، المفامد وتعطيل وتكميلها 

(.٢٥٩/٢١ب)وتالأت كاوي برع )١( 
(.٢٨٧)صفحة قي تخريجه مبق )٢( 

حقهبى؛ي ُن باب الأحكام، كتاب، ني ه باس وابن همادة •كن ماجه ابن أخرجه  ٢٣)
 U(.١٢٣٤ ،  ٢٣٤)٠ ^ بجارْ، ر مب



وائطلاقاموجيi بالخلأفات ننطق فتاوى في فصل؛ 

تعطيالهايجب التي الممامحد حملة من المذكور زوجها عصمة فى 
المرأةمع الحضور عن الزوج امتغ ؤإذا عليها، والمضاء ؤإزالتها 

إذاعصمته، من فخها الحاكم على وحب المحكمة إلى المذكورة 
جاءتالذي وللمعنى السابقين للحديثين جهازه عليه وردت ذللث، ءللست، 

لمين؛المقضاة يوفق أن الله وأمال، قواعدها، من واستقر الثريعة به 
ورحمةظلمه، من الذلالم ريع فته ولما والبلاد؛ العباد صلاح فيه لما 

آثييش ممرها ت سبحانه اض قال( وقد حقه، من وتمكينه المفللوم 
[.١٣•]اكاء: *كما وسعا اثه وكاث سعتهء من حكلأ 

غيرصحيحاثمرأة بيد انطلاق سرط، 

الأن الخاطب على الزواج عقد قبل اشترطت، مرأة ا ■
لا؟أم صحيح الثرمحل هذا فهل الشرحل، هذا الزوج ومل يطلقها، 

ييدهارا،؟النكاح عقدة حل يكون أن تشترط أن للمرأة يحق وهل 
شاء،متى يهللقها أن له بصحيح، ليس الثرط هدا لجواب! ا٠ 

الطلاقشرط يجوز لا الصواب بيدها، الهنادق شرط يجوز ولا 
توجبأمور تأتي قد يعني! يْللقها، لا أنه شرط ولا بيدها، 

دعتإذا نعم يعللقها، أن فاله يعللمها، لا أن شرط ؤإذا التللاق، 
صحح.غير الشرط لأن طلاقها؛ إلى الحاجة 

متنوعةومقالات فتاوى مجمؤع 



والطلاقاينوجية بالفلأفات سالق فتاوى في فصل: 

مابيد انطلاق كون النغج على النوجة اشتراط حكم 

عندماالناس من العوام بعض في الئسرع حكم ما ت وال سا 
بيدهاالتي هي .سنى•' أي الزوجة، بد في العصمة تكون يقولوزت 
جائزرا،؟هدا هل الزوج، وليس الهللاق 
لأنهصحيح؛ غير شرمحل هذا أن هذا ش الصواب لجواب; ا٠ 
رامحل; نال أنه ه اض رمحول عن صح وقد اض، شؤع ما خلاف 

فالشرومحل، ائزط((ل مائ4 و؛\ذ باطن، يهو اف كتاُب، في ليس نرط 
العللاقأن لها يشترمحل وكونه صحيحة، ليت اض شؤع تخالف التي 

سب،وهذا الزؤج، ببل الطلاق ايله، شمع ما حلاف هذا بيدها 
يصدرشيء أقل عند بل الزوج، على تصر أن قل لأنه كشرأ؛ ادأ ف

باطل.الشرط وط؛ يصح، لا هذا أن فالحاصل! الهللاق، منها 

٥٠٥ ٥٠٥ ٥٠٥
®■٠٠مء ي

)•؟/؛،•م.الدرب >، نور فتاوى )١( 
والشراءالح باب التيؤع، كتاب في اليخارى أحرجه هأ عائشة حديث عن عليه متفق )٢( 

برتمأعتق، لمن الولاء إنما باب العتق، كتاب في ومسلم ( ٢١٠٥)برتم الثاء، •ع 
(١٥٠٤.)



لموضوعاتا فهرس 

اثموضوعاتفهرس 

الصفحةرنم الموصؤع 

ه،*.٠ ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠..•*.■•***.ء..٠٠.؛المؤسسة مقدمة 

ومفنيمحاصوحضه اكك1ح على الحث فتاوى ق فصل: 

٧..................... العرامل: وضع من والتحدض الزواج هيل تفي الترغيب 
١١ ............. لدلك؛ مشرؤخ سماحئ، وتأسيس الشباب، تزؤج على التعاون 

١٣الزواج' إعانة مشرؤع سماحته إنشاء 
١٥الزواج• ص للعاجزين الزكاة صرف حكم 
١ه ........................................ ؛ الزكاة من الزواج عن العاجز ١^١٠ حكم 

١٦الكاح: في الترقب 
١٧..................ه..... ٠٠..٠٠...٠٠...................................الزواج؛ تاحير مضار 

٢٠........................٠.............. بالدراسة؛ كالتعذ.ر الزواج تأحتر في عقبات 
٢٣الوجوم؛ كل من الزواج تسهيل إلى الديوة 
٢٤................................ ى: يرغب من على والرد وحكمه الزواج أهمية 
٢٦بالزواج* المبادرة قفل 

٢٧أموره؛ ير وتحالزواج على الحث 
٠٣ ........................................................................... ؛ بالزواج المبادرة 
٣١..........................٠........ العسل؛ شهر لقضاء الكفر Jالآد السفر حطورة 
٣٣اJبكر؛ بالزواج الب 

٣٤مكر؛ من في بالزواج المبادرة حكم 
٣٥الرأة: لزواج الشرعي المن بيان 

٣٥.................................................. الدراسة؛ بسب الزواج تاحير حكم 
٣٨الدراسة؛ على الزواج تقديم الأفضل أن بيان 



المرصؤع

الموضوعاتفهرس 

الصفحةرقم 

٣٨الزواج: حكم 
٣٩الزواج؛ ص ارجل عزوف حكم 
٤' ............... الزوج: بحق الوفاء عدم من حوئا الزواج المرأة رفض حكم 
٠٤ نرعى: عذر وجد إذا الزواج رض جواز 
٤٢.,.٠.............................٠............... ٠٠دق للعبا الرواج تاحير حكم 
٤٣.......................... العنت؛ ه نف^٠٠١ حاف إذا الحج على الرواج تقديم 

٤٣اككالف: بسبب الزواج من الامتثاع 
٤٤الض صوار الزواج 
٤٥الزواج' يستخ لم لمن نصيحة 
٤٦.................................. ٠٠..........الزواج؛ تكاليف عن عجز لمن نصيحة 

٤٦........................... الكفء؛ لهن تقدم إدا بناتهم تروج على الأباء حث 
٤٩..................................... الزواج: عر نمن اش الأماب س القرض 
١٥ ............ ٠٠............................ا: فقين كان ؤإن الرجل تزويج على الحث 

وأحكامها:والخطبة الرواج بUتاJمات تتعلق فتاوى ق ضل: 
٥٠...ّ......الأ...ا........... والشباب؛ الفتاة ين والمراّلة بالحب التفكير حكم 

٥٦الزوجة اختيار 
٥٧الفالحة: الزوجة اختيار على الحرص 

'٦الدين: ذات الزوجة اختيار 

٦١للفتاة: الصالح الزوج احتيار على الحرص 
٦٣والرجل: المرأة س تقارب مراعاة 

٦٦...... ٠٠١...........٠١١٠٠..........للمرأة: الزوج احتيار في الحق بمالك من بيان 
٦٧...........٠ ١١............................يالينات: الوالدين عناية اهبمية فى نصيحة 

٦٨................................... ١٠١....الخاحلب: فى تجريه للمّراة ينبض ما يان 

٦٩....ّ..ّّّ..ّ......لأ.....ّ.ّيم ٠٠١.؟...ذلك: وخوابمل لمختلوبته الخاطب نقلر حكم 
٧١......ب..لأ.ا.......ّ...ّ.....ّ..........لأ.... حلوة: بدون المخهلوبة إلى الفلر جواز 
٧٢الخاطب: أمام النفنارة لبس 
٧٣.............ب....ب.....ب.ب................ب......ب الخهلية: بديلة مي يما ليس حكم 
٧٣مياجة: القفة دبلة لص 



الموضوعاتفهرس 

اكفحةالمرصؤع

..............................العقد: قبل لخطت الخاطب الة عراّحكم 
مختلوبته:مع الرحل حلوة حكم 
الصلاة؛مخء؛لوبتبم الختليب تعليم حكم 
.....................................والدته؛ ودضنت امرأة حطب من حكم 
————الزوجة:تْلمح ني الوالدين طاعن حكم 

تالمعروف في الطاعة إنما 
•• تملي: لا ممن الزواج في طاعته بأيك الر من ليس 
.ّاّ.............................لألأ...الخاطب؛ فتها يرد الص الحالات بيان 

ومبطلاتهاككاح بشروط تتعلق فتاوى ق فصل: 
,,٠٠٠٠٠٠٠,,,,,,,,٠٠٠.,,,,٠٠٠٠٠٠٠٠,,دالناتت الوالدين عناية أهمية فى نصيحة 

والدين:الخلق صاحب تزويج المرأة ولي رفض حكم 
الأباعد:وزواج الأقارب زواج ين الأكل يان 

بالتقوى:إلا عجمي على لعربي قفل لا 
,٠..،٠٠..٠٠٠٠٠٠٠٠٠..فزوجوه•* وخلقه دينه ترصون من أتاكم إذا  ٠٠٠٠٠٠,٠,,,,

..,,٠٠......٠................٠٠٠،,.,،,،،،.،.،..,للمرأة؛ الصحيح الكفو 
والخضرى:الملي ين التفريق حكم 

التيحض:مدمن زوجي 
....ّ.......لأ...............ا.؟,الحرام؛ يشرب الخى الزوج مع القاء حكم 

————الربوية:النوك في يعمل من تزويج عدم الأولى 
.................الصلاة؛ تارك من الزواج على أبوها أجرها من حكم 
—————————تملي:لا بامرأة يملي لا من زواج حكم 
تملي:لا امرأة من الزواج حكم 
يصلي؛لا زوج مع المرأة بقاء حكم 
تاللحية اعفاء يقتغ لم بمن المرأة زواج حكم 
٠٠٠٠٠؛ رصاها بدون البنت تزؤج حكم 
بإذنهن:إلا اء التتزويج عن الهي 

................٠,..,نتاذن؛ حتى الكر ولا تآمر تحتى الأيم تنكح لا 
.......................ترغه: لا الدى الزواج على النت إرغام يجوز لا 
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الموصؤع

الموضوعاتفهرس 

الصفحةولم 

١١ ٢ ................................... ترض: بمن يتا أو ^١ النت تزويج وجوب 
١١٤المات: ضل النهى 

١ ١٨الزواج؛ من دمغهن المات عضل حكم 
١٢• •••••••••- الآَث ر الزوجض ص لكل م١ءاتها شض الش الدوط يان 

١٢١٢..ه.ا..لأ...ؤ.ا.ّ.....لأ : راتِهاالتعرض عدم زوجها غر العاملة الفتاة ائتراْل 
١٢٣............. ٠٠....٠٠٠.,ت العمل ترك الموظفة زوجته على الزوج اشترامحل حكم 
١٢٤.....................i........ ت النكاح عقل. في بأحرى الزوج عدم اشتراط حكم 

١٢٤المغرى! زواج تأحير يجوز لا 
١٢٥النكاح! مهللات بيان 

١٢٦لغيره! أو له الكاح عقد للمحرم يجوز لا 
١٢٦العدة! في المرأة تزوج حكم 
١٢١^............................................ ٠٠...حامل! امرأة على الكاح عقد حكم 

١٢٨............................................. ٠٠الفاسد! النكاح عقد تجديد كيفية بيان 
اككاح:عقد باحكام تتعلق فتاوى ق ضل: 

١٢٩الشرعي! النكاح عقد كيفية 
١٣٠النكاح! عقد صغة ن ا ي

١٣٣عقد! بدون النكاح حكم 
١٣٤.........................................٠..•>> الكاح! عقد في الولي مواممة وجوب 
١٣٥.*..•-> ٠٠............................................٠٠٠.........منكر! ولي بدون الكاح 

١٣٦انكاح: لولاية انمرة المن بيان 
١٣١^............................... ولي• بدون أو هدين لما ا بدون النكاح عقد حكم 

١٣٩....................................... الذكاح! عقد يعاد بملي لا الشاهد كان إذا 
١٤٠والولي: بالماهدن الاكمماء جواز 
١٤١إذنه! دون ولده نكاح الأب عقد حكم 
١٤٢......................... النكاح: ض محي ابمه ملي اسد الأب ولاية حكم 
١٤١٠; للترك الحرام المجغ. ني الزواج عقد حكم 
١٤١٢والأضحى: الفطر عيدي بين الزواج عقد حكم 



ij الصفحة؟

الموضوعاتفهرس 

المرفوع

واكداقالمهر بأح،كام تتعلق فتاوى ق فصل: 
١٤٥ ٠٠٠..٠٠.............٠٠٠................٠٠٠...٠٠^^; 31JL،aJlأحكام باب 
١٤٥........ه...... .٠٠...............ت المرأة مداق المقصود بيان 

١٤٦المهر: حكم 
١ ٤٧................................................................. ممن: لمع تحديد حكم 
١٤٨.......٠.................................. المهر! تحديد على المسلة اصطلاح حواز 
١٥١شرعي: أصل المهور يد لتحل.ليس 
١٥٣.............................................................. المهور: في المغالاة حكم 

١٥٤كراباسليفىاست 
١٥٤عليها: الاياء استيلاء وعدم المهور تيسير على الحث 
١٥٦: بمهرهاأحق ١لبنته 
١ ٥٧.............ء............................. : رصاهادون ابنته مهر الوالي. أحاز حكم 
١٥٩.... ٠٠..........................أحته: بمهر والأخ ابنتها بمهر الأب زواج حكم 
١٦٠الخفي: عند الهر يدكر لم إذا الزواج حكم 
١٦١.................................................. احيره: أو الهر بعض تقديم حكم 
١٦١........................................... بعضه: وتاحيل المهر بعض تعجيل حكم 
١٦٢الطلاق: عند مزحر مآل دهع انمراٍل حكم 
١٦٤....... ٠٠.........................الصداق: غير من مالأ الأب غير اشتراط حكم 

١٦٥............................ 'اب: أذا صحح فزواجه حرام كب من تزوج من 

اكدك1حوإشهاد بانمرس تتعالق متاوى ق ضل: 

١٦٧.............................. الزواج: لخل الأقارب دعية محلى الأنمار حكم 

١٦٩ا...ا.. ؤإسرافت تكلف الأيراح ونمور الفنادق في الزواج حفلات إنامة 
١٧•الحفلات: نى الإسراف 

١٧١ااه.ا.ا........ؤّا.. : مصارفهاغير في صرفها من والحذر النعم تنكر وجوب 
١٧٣اأزواج؛ عند والولأتم المهود -:^ '^١١١هيل ت

١٧٦:  ١١٥ولوفاأولم م حديث: معنى شرح 



الموصؤع

الموضوعاتفهرس 

الصفحةرقم 

١٧٧مها: والمنالأة الأزاح يون 
١٧٨ت الفرح ليلة للحناء الزوجين استعمال حكم 

١٧٨....*.٠ تللحناء العريس استعمال عادات تجاه يلزم ما ييان 
١٧٩الفرح:  iUالأيص الفتان لبس حكم 
١٨•........................... الزفاف؛ ليلة الذيل طويلة طرحة العروس لمس حكم 

١٨١اووواج: ماسات في اكوكٍر 
١٨١.... ١١٠....: مهاوتحن.ر والمادهي الأغاني تحرم والمنة الكتاب س الأدلة 
١٩٢.......؛؛...لأ......ؤ......؛...لألأ............ الزفاف: حفلات في الناء رقص حكم 

١٩٣إعلاه: يشرع الزواج 
١٩٤الزفاف: ليلة لإحياء الشعراء احفار حكم 
١٩٥الزواج: حفلات في الجالسين نموير حكم 
١٩٦......ا..ب. ٠١........لهما: المعدة المنصة في والعريس العروم تمرير حكم 

١٩٧.......ا..............ا............ دعوته: احابة يمغ لا للحناء العريس استعمال 

واحكامهابالصرة تتعلق فتاوى ق ضل: 
١٩٩الزوجية: العلاقة 

٢٠٤.......ب..............ا..ا. بالمعروف: زوجاتهم معاشرة الأزواج على الواجب 
٢٠٧خترأ: بالثاء الأسماء 

٢٠٨.*١ ٠١١...٠......٠١٠١٠.....ا.............ؤا..ا...ا.بالزواج: العهد حديثة للمرأة وصايا 
٠٢ ٩ الأحر: لفرج الزوجين من كل نظر حكم 

٢١٠......*...... ٠٠٠ت يضرنا وما ينفحنا ما الشرق أو العرب من تأخذ أن باس لا 
٢١١.؟...؟........ّ..ّ..........لأ.ّ.. يهرم: ولا يملي لا الزى الزوج معاشرة حكم 

٢١٢ ٠٠٠٠٠١...............٠١١...١٠١..طويلة: غيبة روحته عن ّفر في غات لم نصيحة 
٢ ١٣: برمحائ إلا زوجته عن الغيات يطيل لا 

١٢ ٤ .ؤ..ؤلأ.ّ.ؤ.....لأ...لأ...لأ....ؤ.... لارزق: طنا طويلة لدة ازوج سفر إطالة حكم 
١٢ ٦ ...ؤ...ؤ..ّ.........ءلأ...لأ.... الرزق: طلب لأجل الزوجة عن الدة إطالة جواز 
٢١٦..................... عنها: للعيان معلومة مدة على الروحة مع الاتفاق حكم 
٢١٨ ٠.٠٠١.٠١١١..١.٠.١......................١....،..١.....٠١٠٠٠١.....٠٠١....المل: تحديد حكم 
٢١٩وغيره: الفقر ص حوئا الحمل مغ حكم 



الموضوعاتفهرس 

الصفحةرثم الموضوع 

٢٢٠................................... ت ٠ اللولب ٠ الحمل حاجز المرأة امحتعمال حكم 
٢٢١... ت الترسة عن وعجز الأولاد لكثرة الحمل يمع ما استخدمت من حكم 
٢٢١ومدته: العزل حكم 
٢٢٢. ١١٠٠...............٠٠........كاملين: حولين الرصاعة إتمام لغرض العزل حكم 
٢٢٢الإسلام: في إجهاض حكم 
٢٢٣: زوجهاعلى الزوجة نغقة حكم 
٢٢٤؛ لزّوجءاالزوج حدمة حكم 
٢٢٥لزوجها: الزوجة هبة حكم 
٢٢٦............................................. ت عفلم حْلر محرم دون الخادمة وحول 

التعددبأحكام تتعلق فتاوى ق فصل: 

٢٢٩الذكور: للأولاد ملتا بالثانية الزواج حكم 
٢٢٩منه: ؤيحدر التعدد يحارب من حكم 
٢٣٢الزوجات: تعدد أذكر فيمن الإملأم حكم 
٢٣٨.........ّ....ب..ّ...لأ..........ّ.... الزوجات: تعدد آيات في تعارض هناك لير 

٢٣٩الشريعة: في الأصل هو التعدد 
٢٤٠..... والأمبات: الحكم عن التنقيب وعدم الله كؤع الكامل الت—ليم وجوب 
٢٤٣الزوجات: تعدد في الحكمة 

٢٤٧العنوسة: مشكلة حل في توجيه 
٢٥١الزوجات: يبن العدل وجوب 

٢٥٤... الأحريات: وحرمان بالهبة وأولادها الزوجات إحدى تخصيص حكم 
المسالمةغر 4ن المسلم زواج بحكم تتعلق فتاوى ق فصل: 

٢٥٥بالكتابية: ازواج حكم 
٢٥٧اوكتايية: نكاح في الشروط بيان 
٢٥٩... ٠٠.......أمس: ئد■ تعه١ اذا الكتاية * ٠٠أينائه نحا٠ ١لأن يفعله ما سان 

٢٥٩„.لأ.لأ.ء.لأ..س...ّ.إ1.....„لإّ......ه.....ّ...ا..... الكتاب: أهل آ، ننكاح حكم 
٢٦٦. ٠١...........ؤب...بب....ا....ا............محعتة: تكون أن الزواج؛الكتابية ثرط 
٢٦٧الخثركة: من الزواج حكم 



الموضوعاتفهرس 

الصفحةرنم الموصؤع 

٢٦٨الدين: اتحد إذا الكاح جواز 
٢٦٨.........ء,..*.........................،..............*... ت الشيعة من السنة زواج حكم 

النساءمن والمحرمات المحرمة الرواج صور بحكم تتعلق فتاوى ق فصل: 

٢٧١الهمفي؛ الزواج مي ب■ط حكم 
٢٧٢الترع: عن الخارجة الزواجات حكم 
٢٧٢وشروطه: المسار زواج 
٢٧٣الخلاق: بنية الزواج حكم 
٢٧٤انمة: نكاح حكم 
٢٧٤المنار: نكاح حكم 
٢٧٦اليدل: نكاح حكم 
٢٧٨التحلل: نكاح حكم 

٢٧٨الرجال: على اثاء من المحرمات بيان 
٢٧٩أبيها وعمة المرأة بين الجمع حكم 

والطلاقالنوحية بالخلأفات تنعالق فتاوى ق ضل: 

٢٨١والخلاق: الخلاف أساب من 
٢٨٢............................. والإجاد: الإماْ الزيجات بعض فثل أسباب س

٢٨٣.............١. ١٠٠...........١١٠......باقة: أصب إذا لزوجها الزوجة بغض حكم 
٢٨٤الطالق: قبل الخائف عند حلول 
٢٨٦..٠..... ٠.٠.٠.٠٠١١...٠١٠٠٠١.............ب...ب.الزوجين: اختلاف عند الخكمين بعد 

٢٨٨.... ٠٠٠٠١..........بيتهما: التفريق وجب تهلقه ولم زوجها الزوجة كرهت إذا 
٢٨٩صحيح: غير المرأة بيد الطلاق ثرط 
٢٩٠.................... ٠٠...: بيدهاالطلاق كون الزوج على الزوجة اشتراط حكم 

٢٩١.................... ٠٠...ء.................:الموضوعات فهرس 
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