




اثرساثة.يدي 
سل؛نرحة ايعوث محمد نما على وبارك وملم اللهم وصل العاقن، رب ف الخمد 

وبعد؛آصن وهمه آله وعلى 

منمحم رواللة تعال؛ تال الناس، على بها اف امن عظمة نعمة لنازل ا* 
فنبجإيتزمجلودالآساءمحرلألشبمُنيايزم تن محربمإن؛قاُ-بمرأ؛ئم 

٧٣٨)•جض{ ا>اصاُاُنادئاُادنابفااتالأنتاءألى ض' أ،اظتم 
قالناس علمي تعال اف نعم تعديد فيها الأية وهدم ) المرحلي؛ تال ، الحل( 

أيوقوله)سكأ( العلويلة للإقامة الق وهي المدن بيوت أولأ نذكر المتون 
...(.الحركة س جوارحكم وتهدأ فيها تسكنون 

الميولأو الحروب بسبب شردوا الذين رأى ص إلا يدركها لا العمة هذه و ٠ 
العراءق فهم إليه يرون ا ممحيون لا الذين الفقراء رأى أو لهم، مكن فلا 

الماء.ؤيكحفون الأرض يفرشون 
الصم،حرارة ق اكنوها ميرتح جنة النيون أصبحتإ الأيام هذه ق و ٠ 

قوثبدون الكاشفة، بالأنحواء الثللمة اللتالي ي ؤينعمون الماردة، بالأجواء 

،١^ والحالس الحطة بالف-رش فها أ٠لها يتزين ت اثزل نا'رن ل ٠ 
:تعال فال به اف وصفها ما ،وهذا الدنياالحياة متاع س كل.لاثا والحال فهي 

منمعثا لتوتهم* يكثريالرحنن لنن لجنكا واحذء آته الناس يقرلأ ان 
ددحرثا٠ محا و'مرا أنوانا ؤلثيوتهم ٠ يمحرولأ محا دننادج زمّث 
مورةلضن'{)•ا-آ-هم( زنك محي' زالآ>ة الذي انما.: لنانثاغ د/لاك كئ ءن 

فإنبيته، ل كفره شعائر فتنلهر الكافر فأما بمعلخ؛ساكنيه، والمنزل • الزءرف( 
ؤإن—، يزعمون كما — والُن،راء( صور)المسح ونشر الهيبا رفع نصرانيا كان 
عنماذا ولكن وهكذا، وركع، له ومجد حاصة غرنة ي الصنم وضع بوذيا كان 



ولاألوانه سز لا هو ومميرات، اللم.واصفات للمرل إن اللم؟؟ المرل 
معموربت فهر محتوياته، ويطيب أعله بإيمان يتميز ؤاثما جدرانه، أو بأشجارء 

عنمنزه طيب ييتلأ أنه رالماوات،كما القرآن وتلاوة جل و عر اف يذكر 
أمرطام، إسلامي منزل، إل بالسكن الارتقاء إن ،ثم النكرات عن بعيد اغرمات، 

السقوطمن ولماذها البيوت إصلاح ق الأجمال فيمم ملم كل على واجب 
قاش أمر كما بيتها فيما والنصح للت،ني؛ر جيعا الأسرة نعى وأن نحثلورات، اق 

وانمجازةالتائ وي  GUزاملبجإ الهم توا أقرا الدين محا }قا : ىا؛ه 
سور؛)٦( مايومتو)،{ ماأمرنم ؤل\قأشذايثايضتولأالله مالاهك4 عليها 

ن—سكنهاالي بالبيوت تتعلق أحكام من تيسر ما خممتا الورمات هذه التحريم،وق 
بحبترتيبها )مجوّوعة( يكلمة اقصد ولر ( النز(و اذئام موسوط ) وأسميتها 

ييرمون بتت أهل لكل مرجعا تكون أن أردت ولكي العلمية، الموسوعات 
موسوعةبأنها ووصفتها بمساكئهم، يتعلق ما ي يجوز لا وما يجوز ما على التعرف، 

وندالقادمحة، الهلبعات ق وأكثر أكشر البيوت بالتعلقة السائل أجع أن تفازلأ 
؛فضول،،وعي تلأنة ق المائل تركزت 

•بالتزل تتعلق العتيد؛ ي ماثل I آولأ 
الزل.أحكام ي ماثل 

الزل.
يتعلقمجا كل لجع والفته والحديث، التمير كتيإ مراجعة 3( ومعي بذلتا وفد 

العلماءمن لمدد العاصرة الفتاوى من ممرأ واستقيت وأفعال، أقوال من بالزل 
الواسع،الوصؤع هدا ق بحثا الطير آةلسا زلت، ،ولا الياب، هدا ق امتجد مما 

منسية،أو غائية أبوابا شح وّؤالهم القراء تواصل ولعل 
انمداتعاليمحمد بن عادل 

إصسإسو4أسه



هةه|ود

نولومنه نصرْ وبيته داره الرجل بيت ) ت العرب لسان ق تال ؟ البيت 
)ليسوجل عر وتوله قصب... من ببيت حدبجة بشر ت السلام عليه جط 
وأباييتآمات اليت1 دسكونة(وجع مغر بيوتا تدحلوا أن جناح علتكم 
وكذلكالحرام تالست يمال تالكعب_ة على البيت وبيوداتآويْللق وبيوت 

رأاطلقءراشر()أ/؛ا(.
وهوواوزايتال-رول اليم والمنزل،؛فتح ) ت العرب لسان ق قال أ الننال 

؛آيضأ ومنزلأ،وآنثاو ئزولأ نزلت ؛ الحلول،مول 
مجلمنحدر الع؛ن ندح بكيت جمل منزلها الدار ذكرتك لأن 

(.٦٥٦ا/ ()١ كثيرأ فيه نزل:سزل ومكان 
كتىمكن يان يالك)ومكن ! رب العسان لق ال ن: ال_سءن 

المحنىمنه م .والأصومكن.. مكان قوم مجن ساكن وسكونأ،اقام..لأنهو 
أيصأ:والتكن اللحياني كروه،وقال بلا موصعأ الرحل يسكن أن وهي 

والبيت...سا^\ى.الزل : الداروالذكن ل الرحل حكنى 
ابنوالعرصة،قال البناء يجمع انحل )الدار؛ : العرب نان ق قال اثدار؟ 

تومبه حل موصع وكل فيها••• الناس حركات لكثرة يدور دار من جى-هم، 
بهااحد()أ/خه'ا(.مجابالدارديارأي مافهودارهم،ويقالث 

!٩٩٢-- ٠١٤١٢الأول الطب،اس الكتب دار :١( 



.lt_6 ٠٩٠٥ض أط: 
ا(امميطانيص.

قشريلك ولا المكن ق صيفأ به يرصى فلا الشيطان بجاهي بنته ق اللم 
عدوفز الثنا)، }إلأ وحل عز اممه امر عدوأكما يتخذه بل الطعم، 

بجرصان ومدافعته الشيطان جاهدة ومن فاطر، سورة )٦( ...{ عدرا
يمربل يدحاله لا بسببها الشيطان فإن بيته، ق البقرة سورة قراءة على السلم 
معلمرالا ) تنال ه الني أن عنه اش رصي هريرة أبي عن جاء كما منه، 

رراْالشيطان( يدحاله لا القرة مورة فيه مرآ الذي البيت فإن قبورا ييوتكم 
موتكمقبملموا )لا ه؛ ني ال؛قال روايةول صمح، ينال؛حن الترمذي 
.لم مروا0 ^٠(. ٤٠١١صورة قيه مرأ ، ٠۶٠٧١البيت من هنقر الشيطان قإن ّتاير، 

الحديثق جاء وند ؤيبتعد، الشيهلان ليختمن كثثرأ الله يذكر بيته ق واللم 
وعند، لحوله عند تعال افم فيكر بيته الرجل لحل )إذا • الي قال 

يكرفلم لحل ؤإذا عشاء ولا لكم مبيت لا لآصحابه: الشي٠لان تال طعامه، 
محيتعاد اش بدكر ب فإذا البيت( ت)أدركتم لأصحابه الشي>لان نال افه 

(٢٠١٨لم)مرواه والعشاء(. البيت )أدركتم الشعلان؛ فال طعامه 
لأهلهوفراش للرجل فراش ) • قال الله}. رمول أن مداس بن جابر وعن 

الحاشيةل ندى القال الا؛يهح'آ'آ رواْ ( للشيطان والرابع للضيف والثالث 
الشيطانعاليه بجمل ا ممهو الذي للافتخار أي لالش،علان( فوله)والرابع 



فيجيءأحد به يتتمع لا مما هو أو الشيطان عمل من هو أو به ؤئرصى 
المؤوي.الإمام قال ومكدا  ٧١أعلم(. تعال واش له فصار عليه يرفد الشيطان 

تيال،محال الميت أهل لإيذاء الفأرة يستغل قد الشيهلان أن الحديث ق كر ذو 
—القأرة آي — هاو• مثل يدل الثاrهلان  ٥٣مرجكم ةآءلغقوا نحتم إذا ) ت ه 

داودأيي سن اصحتح بم؟كم هدا على 
فيصحإقامته محل نظافة السلم يهمل أن التوت إل الثياشن بجلب وثما 

الخبيثة..الأرواح لهده المفضل المأوى وهي للمجامات محمعا 
بفراشهمابالعث يقوم الزوجتن بتن التحريس بتل ل الشيطان أن لمت بل 

فراشإل يأثي الشي٠لان إن ) : قال محه اف رصي هريرة أبي عن ،كماحاء 
والشيءوالحجر انمود عليه ملقي ؤيهسونه أهله يفرشه بمدما أحدكم 

منلأنه I اهله،تال على وجدذلليفلايغضب  ١٥٢أهله،على ليغضب 
امرنوعالآل__اني ححه وصرد الفالأدب j اري البخرواء ( الشيطان عمل 

ادجن.قاصو.٢( 
بالحريقويؤذوذ-ه معه مسكنون الحن بمادْ من شاء مجن اش يتلي ند 

ذلكق الحكايات من تذكر الماس ومحالى ذلك، ونحو المزعجة والأصوات 
الحنأشرار إيذاء من وأهله منزله لم البحصن فكيف، الكثير، الشيء 

أبوغدة.عبداكاح فة (، ١٣٦ائي)٦; النتن 



أنت وفيه الومحؤع هذا حول للإفتاء الدائمة اللجنة على مزال له؟،عرض 
هدْمن الخلاصى فما ، ليلة كل ق يالخجارة برشقه الخان يزذيه بيت صاحب 

اسلة؟

اعتدواالخن شياطتن من نفر هولأم يكون )فد ت فمالت الدائمة اللجنة أجابت 

وقدعليك واللعب بلث، انمث لخرد أو البيت من لتخرج بك، وعبثوا عليلثؤ 
ءليلث١حال كل وعلى تعلم• لا حيث من إياهم لإيدائك متلث، انتقاما يكون 

:يلي بما وتحصن اض إل ؛اللجوء 
المث،.ق اف كتاب، بتلاوة 

•الراحة أو للنوم فراشلئ، ق تضفع عندما الكرمي آية تراءة و —
التاماتاه يكلمان )أعوذ ! وتقول حلق مجا شر مجن باش تتمي و —

داوودابو روا0 توكلتا( رئتا اه وعلى حرجثا افم ويم وإيثا اش سم المج 
يمحرلا الذي افم سم ) ت مرايت، تلأيث، اء ومصباح كل عند تقول و ~

.المليم( المى وعو الماء في ولا الآرءيى ي شيء ممه اح 
النبويةالأذكار وعلى ، وضرْ البيت ق القرآن على تحافظ يالخملة و —

^١١وغترْ(. البيت ق ونهارأ ليلا أوقاتها ق بها اش فتذكر ه الي عن الثابتة 

اللجة)ا/هحاإنتاوى 



•النزل م س والذب الأموال ابن مرنة ٠
الخنمرتة من مزل صاحب تيه يشتكي الإفتاء لخة على سؤال عرض وقد 

منكميؤخذ ما أن بت إذا ) ! اللجتة فأحابت الدهسة ومجموعاته لأمواله 
وافهفهو م غيرهولا البيت مكان لا الأدميئن من أحد بفعل يكن لر 

~اف بإذن ~ كثيرا منهم يغ هذا مثل لأن ؛ ابن شياطتن عمل من أعلم 
عليهليمان سنبيه عن تعال تال ، عليه يدل ما والمنة القرآن ق ورد وتد 

آلأنأكوييمل ياتسي النلأآمحم آيفا يا رفال ت واللأم الص_لأة 
مقامكمن ألأثموم بومل أناآبجك الؤن من عمرين فالا ٠ سلمتن 

وكلي! ال ت~ سه عتالله رصي ~ هريرة أبي عن وثبت ، ٣٨النمل (سورة 
امالهلعمن نحثو نجعل ، آلتإ قأتاني ، رمضان زكاة بجفتل اش. رسول 

،محتاج فإني دعي I قال ، . افه رسول إل لأرفعنك ت وقلت فآحدته 
الفقفأصبحت ، عنه فخلست ! قال ، مديدة حاجة وبي ، عيال وعلى 

رسوليا ت قلت ت قال ؟( اليارحة أصعوك تحل ما • هريرة أبا ريا :٠ الي 
فوإن رأما • قال ، سبيله وحلمت فرحته وعيالا مديدة حاحة سكا ! افه 

،يعود سإنه اض رمول لقول ، سيعود أنه فعرفت ( ومسعود كدبك 
اف.رسول إل لأرفعنك ; فقلت فآحدته الطعام، محن محثو فجاء فرصدته 

سبيله،وحليت فرمته أعود، لا ال عيوعلي محاج، فإني دعي نال؛ 
؟البارحة أصيرك فعل ما عؤيرة؛ أبا يا ) ت ه اش رسول لي فقال فأصبحت 

 Cرت قال ، سبيله فخلمت ، فرحمته وعيالا حاجة سكا ! افه رسول يا • لت، ه



،الطعام من نحنو فحاء ، التالنة فرميته ، ( ر٠اسامد بك كل. قد إنه آما 
إنك، مرات ثلاث آخر وهذا ، ه اف رسول إل لآرنمك ! فقال0 

،ا يهاس ينفعك كالمات أعلمك دعي • فقال ، تعود ثم تعود لا أنك تزعم 
أولهامن الكرسي آية ناترأ فراشك إل أويت إذا ؛ ثال ؟ هي وما ! قلت 
علكلن.زال : لي وتال (، الموم ال>؛ نو إئا إل لا اث الأية) نحتم حش 

علىشيء أحرص وكانوا ~ تصح حتى شيهلان يقربك ولا حافنل، اف من 
منمحاطب من تعلم وهوكدرب، صدقك إنه آما ) الي فقال - الخ؛ر 

رواهكذا مسطان( ذاك ال قلا، فلت ؟( هريرة ا أبيا ليال ثلاث 
•ا ر الحزم. بصيغة معلقا البخاري 

النازل.ودخول اكمان بصورة الخان شكل ت٠ 
حاملافرحع ه لفأذن ه أهالإل يرجح أن يعرس عهد حديث فتى استأذن 

ليهلعنهاالرمح إليها ثائمة،فأهوى البابتن ب؛ن امرأته إذا داره باغ سلاحه،فلما 
الذيما تنظر حتى البت وادخل رمحالث، !أكفف له فقالت الغيرة وأصابته به 

الرمحبا إليهفأهوى الفراش على منْلوية عظيمة مجية فإذا ،فدخل أخرجي 
كانأيهما يدرى ءليه،فما فاصطريت الدار ل فركزه خرج ثم به فانتظمها 

جنابالديتة )إن ; فال ذللئ، س للي نيل •وحنن الفض•• أم •الحنة موتا امؤع 
ذلكبعد لكم بدا فإن أيام ثلاثة فآذنو• شمتا منهم رأيتم اصلموا،؛إذا قد 

سالم.(روا0 دي1لان هو فإثما ةا؛تالو• 

(.٢٥٢; ٢٤اكس،)اللخت نتاوى ١( :



هدامن محرجي أن باس عليك أهمت ر لها قال المنزل صاحب وجدها فإذا 
ا.ر قلت( أيام ثلاثة بعد رؤيت فإن قلناك ؤإلأ شرك عنا تبعدي وان النزل 

٠اثجن لدفع البيت عتدعتبة الدبح ٣( 
للجنتقربا فالدبح آير، شرك مضرة لدغ أو مصلحة لخلب اس لنتر الذبح 
لغيرالذبح وهى الخاصة للعبادة صرف هو وأهاله النزل عن صررهم لدغ 

ويحكيًنلأتي إذ }ئد : لمهفال تحال اسم،واف سل عر اف 
ذبحهو ! اك والت، الأنمام سورة ( ١٦٢)النالمإرإآ رب للو ومنايي ومحياي 

اسأن والعنى) الكوثر، مورة )٢( وانحن{ لربك رمح-اأ ؛ تمال الهربان،وفال 
إليهيتقربوا أن تعبدهم كما ؛اكسلثج إليه يتقربوا بأن اده عبتحبي تمال 

ا.ر ( عبادته ق شريكا له جعلوا فقد بالذبح غترْ إل تقربوا ؛الصلأة،وإذا 
أذىيقي ذبيحة فيها ذبح دارأ أؤلرف إذا الرجل أن العرب عند معروفا وكان 
ا.ر . الإملأم ق عنه فنهو الخن ذبائح يسمونها وكانوا الخن 
اسالنبعض يزعم القرصاوي،نصه: يوسف الشخ عر سؤال، عرض وقد 

يفعللر أحرى،فإذا ذبيحة أي أو شاه يذبح أن فعليه جديدأ بيتا مكن من أنه 
يعتقد..أن ).: جوابه من فكان صحح؟ هذا منزله،وآذوْ،فهل الخن مكن 

النزلسكنى ق حتى السلطة هذه يملكون — الخن أي ~ أنهم اس الن

القاص.الأسمر،دار عمر والشياطين،الا.كور الخن عا!؛ ر١( 
. ٩٦اأنجالى،صفخة العاصمي الرمن مد حيل. التو كتاب حاشية )١( 
.انالُربرآا/*ااآ(ل)آ(



نزلما العقيدة حياته..هذ0 عليه ونغصوا ييته احتالوا شاة يذبح لر الخديدافمن 
فيهحكم إصدار يصح لا الغيب أمور من دينءوذلك بها نملق وحي،ولأ بها 

له،فلاأصل عنه،ولأ برد ل؛ فما ه المعصوم ؤلريق عن ءنه،إلأ ومعرفة 
بوجوبفالقول هدا الدين*،وءلى ق اعتبار له يقام أن ولا به الاعتقاد ينبغي 
آ*ر له...( أماس لا حديد بيت سكتى عند الال.بح 

ئنبعلميه التعارف )من ت نصه للإفتاء الداتمة اللجنة على عرصى وتد 

لدفعالأسياب أهم من لحوله وتبل الحديد المنزل عتبة على الذبح أن الناس 
ولأنناالتحية، غر والحوادمث، المآسي ولتجنس، ماركا، البيت، ولحعل انمن، 

الاعتقادمدا ص—1حة بالضبعل ندرى لا لدا ندر؛ من حدر ينح لا بأنه من نؤ 
عندها(.للتوتمخ مناسبة النقهلمة هده أن غر 

الماسيونحشبا الحز إرضاء أجل من العادة هدْ كانت، رإذا ت اللجنة فأحايت، 
تقديممجن الثلاهر هو وهدا مرك، بل محرمة، عادة فهي الكريهة والأحداُثإ 

الخصوص(.على العتبة على وجعله بالبيتا النزول على الذبح 
سيوف.إكراما الحديد الزل ي لدح ا٠ 

الحديالحبران إكرام لءبح المن القصد كان ؤإن ! القول اللجننة وتابعتر 
ؤإكرامالحديد، الكن من به أنعم مجا على اش ومكر عليهم والتعرف 
نحمدخير فهدا الكن بهذا وتعريفهم اياسثة بهذه والأصدقاء الأقارب 

ولاتبل، لا فيه المتر أهل نزول بعد عادة يكون إنما ذللنر لكن فاعله، عليه 

.( ١  ٨٧/ )١ معاصر، فتاوى 



الخمرمحىعلى اليت مدحل أر الباب عتبة عند الذبائح أو الذييحة ذج يكون 
)١(

ا(التشاؤمسس•
رداءداامرسا والرأة، الدار، ثلاث؛ ي )الثوم تال: أنه س الني عن 

ثلأدة،ومنآدم ابن معادة من ) : الني. تال رواية وي لم• ومالخاري 
الصالحالصالخة،وااسكن ارأة ت آدم ابن معادة ثلاثة،من آدم ابن شقوة 

السوءاوالوكسهوالسكن السوء الرآة ت آدم ابن شقوة ومن الصالح واركب 
((.٢٧٥)أإ الروائي الصحح)محع رحال ورجاله احمل• رواء الهيثمي؛ قال ، السوء 

تنصه اف— —رحمه العثيبن صالح بن محمد الشخ على سؤال عرض وند 
جعلهتما المصائب من والكير الأمراض فأصابته دار ق مكن )ثخص 

السبب؟لذا تركها له يجوز فهل الدار هدْ من وأهله هو يتشاءم 
إلال والانتقالست هذا ببيع بأس )..لا فقال؛اش~ رحمه ~ الشيخ أجاب 

هني العن ورق- وند إله ينتقل فيما الخثر بجعل أن اف ر.لعل ، غثوْ ين 
لمومالبخاري رواْ والفرس( والرأة، الدار، ت ثلاث ي رالشوم قال؛ أنه 

—اش بتقدير أنه فليعلم ذلك الإنسان رأى فإذا شوم، فيها المركوبات بض 
إلالإنسان ولينتقل ذلك، قدر بحكمته وتعال سبحانه افه وأن ~ عر 

ءلم(ر'ا.

.( ٢١٤اللجةالدانمة)ا/)ا(»تاوى 

الثرا..دار ، ١٧٦الإسلام، أركان فتاوى )٢( 



بقيومث.التؤل تبايك : ٥( 
وتعالمحال محترم من وأدوم أكثر حير ولا وكثرته الخثر دوام هي التركة 

•مارك—ال النهاية-غية يبخ لا لكنه النفع من شيء لعضهم ل يكون ،والخلق 
ذلك..وثبه بركة فيه آو 

الذيالخثر فدوكم حصل أي بقدومك النزل القائل!تبارك مقصود لكن فإن 
العلممن ذكرم بما الخهل رفع حصل أو الخفاء نطع أو الرحم صلة هو 

هدابقدوم ه كلالخير حمل بمراد كان إن إما به، بأس لا فهذا ، والوعقل 
رحمه~ إبراهيم بن محمد للشيخ تمرير ابدأ،وفي للمخلوق ليس فهذا الضيف 

فلأنيا أو فلأن، يا ا علينتياركن، ت العامة يعص نول عن سئل لما ~ اض 
آ•ر البارك( هو المبارك،والعبد تعال محوز،فهو لا )هدا ! فال علينا؟ تباركت 

الضيفبقدوم حصل الذي الشع يقصدون أنهم الماس على والغالب 
•عليهم بمنكر فلا مر كما المعنى مقبول و؛مبه،وهدا 

اللففلية.الناهي معجم اننلر 



ًًًًً=ًً^=ًً=ًًًًصةبم
٤٠٥٥  : J؛w امحزو.سم ةسق

إئسانصؤية طلي الاجسبمة الأسب ( ١ 

أوحيوان'إذاصل•
العرائسأو الخيران هيئة على الدمى البيوت اب أربيشري ا مكشرا 

ذلكأن على يدل ما الآحاديث بعيد،وق عهد مند معروف للنات،وهلا 
أنه.ذلك و الروايات ه،ومن الني بيت ي بل الموي العهد ل معروفا 

قحاء كما حرق من عرائس لهن يكون أن البنات مجن للصغار يأذن كان 
مروةمن الد. رمول )كدم ت عنها اش رصي عائشة عن داود أبي سنن 

بتاتعن السر ناحية الر،ح؛كشفت لهت سر ّهرما لي أومثر تيوك 
قرّأمحبهن ورأى بتام، نالت ؟ عاتشة يا عال• ما ت ققال. لعب، لعاتثة 

فرص؛الت؛ ؟ ومعلهن أرى الدي هدا ما ننال. رئع، من جناحان له 
قالت؟ جناحان له فرس تال جناحان، ؛ نالت، ؟ عاله الذي محيا وما ال ت، 

افم.ومحمول مححك هالت، آجتحة، لها محلا لسليمان أن ممعن أما 
.( تواجد• رأيت حتى 
رمملنا يجوز لا أنه بما ت وفيه العثيْين محمد الشيخ على محنال عرض وقد 

شكلعلى بألماب اللحمب للامحلفال يجوز فهل والحيوان، للإنسان صور 
يوحدلا الذي أما ) فقال! العثيم؛ن محمد الشيخ أجاب ؟• حيوان أو إنسان 

سنل( ولكن ، والرأس الآءضاء من شيء مه يوحد ؤإنما ، كامل نحفل مه 
كانتاللاتي ات البنجض من وأنه ، جوازم ق شك لا فهذا ، الخلقة فيه 



تناهدوكأنما ، الخلقة كامل كان إذا ،وأما يهن تلعب عنها اش رصي عائشة 
هذهجواز من نفي ق فإن ، صوت أو حركة له كان إذا ميما ولا ، إنسانا 

عائشةكانت الق اللعب أن اهر والقن، تماما اش حلق يضاهي لأنه ؛ شينا 
أنطعلا ولكسق ، أول ناحتنابها الوصف مدا على ليست بهز تلعب 

مدهمثل ق ار للكبيرحص لا ما لهم يرحص الصغار لأن نفلرأ ؛ بالتحريم 
مجنبيء مكلفا وليمن ، والتمحلي اللعب على محول الصغير فإن الأمور، 

الإنسانأراد ؤإذا ، وعيثا لجوأ عليه يضح وفته إن نقول حتى العبادات 
يضغهلهثم يلين حتى النار على نحميه أو الرأس ٠^٠^ هذا مثل ق الاحتيامحل 

ا.ر معالمه( تزول حتى 
صاساتطساس٢( 

يتآكالوا ولا واشمة الدمب أنة ي تشربوا لا ) : تال ه الى أن تبت 
)ه' وتوله عليه، متفق ( ^ ١١ي ولكم الدنا ي لم فإنها صحافهما 

للم■واللففل عليه ،ظز ( جهنم نار طئه ي بجرجر إثما الفضة إناء ي يأكل الذي 
المزليةالأواني حكم ما وفيه: للإفتاء الدائمة اللجة على مزال زنحن 

؟.النساء أو للرحال بالذهب المهللية الصحية والأدوات 
الصحيةوالأدوات الأواني يح نحون فلا ذكرت كما الأمر كان إذا الحواب: 

تدلوا)واس، اء والمالرحال علغى القفة أو بالذهب معنلية كانت إذا 

اس.رحمه عيحى بن محمد الشيخ فتاوى محمؤع 



،والشرب بالأكل مالحقة الاصتعمألأت وبقية ( ونالوا• السابقة بالأحاديث 
.، uojJiLJومدأ وانمى العلة لعموم 
بيعهمابجون لا أوالفضة بالذهب المهنالية والطارات الطالية الساعات وهكذا 

.١١٠ءراارجأل...(
وليسبالذهب مطاليا الإناء كان إذا ت باز ابن الشخ على عرض موال وق 

)لات الحديث عاليه ينطبق وهل . ؟ استعماله حرام هذا فهل حالما ذهبا 
نعماز! بين الشخ سماحة فال ت الحواب ؟ والفضه( الذهب آنية ق تأكلوا 

تشربوالا ر ! قال ه والئي ، الهي عليه يًُّلبق هذا أن على العلماء نص 
يولكم الدنيا ي لهم فإنها صحافهما ي تأكلوا ولا والفضة الذهب نة آي 

عليه.مممق الآحرة( 
إثماوالفضة الذهب إناء ي آويشرب يأكل )الذي واللام الصلاة عليه وقال 

مسلم.أحرجه ( جهنم نار بمك ي بجرجر 
:مرفوعامحهما اش رصي عمر ابن عن والمهقي وحسنه الدارنطي وحرج 

ييجرجر فإنحا ذلك من شيء فته إناء آوي أوفضة ذب أناء ي شرب رمن 
يعمالهي فضة( أو ذب إناء ي شرب رمن : ه فقوله . جهنم( نار بملئه 

فيهالمهللي ،ولأن منهمابشيء مطليا كان وما الفضة، أو الذمإ محن كان ما 
الأوانيوهكذا ، الحديث، هذا بنص يجوز ولا فيمغ وجاله، الذهب نينة 

منتكون أن يجوز لا والملأعق القهوة، وأكواب الشاي كأكواب الصغار 

الدانمأن)آآ/ا-ها;اللجا ناوي 



ادالعبعلى اش وسع ؤإذا ، ذلك عن البعد محب بل القفة من أو الذهب 
نيادةعنده كان ؤإذا ، ا عنهالخروج وعدم ، اس بشريعة التقيد قالواجب 

•ا ر ( يبدر ولا يسرف ولا ، امحناحئن اش عباد ل فلينفق 
والإراعالنص بمحرمة والفضة الذهب من )الأواني ت آخر موضع ل وقال 
آسةي تشربوا لا ر ! قال أنه واللام الصلاة عاليه اممه رمول عن ثبت وقد 

(^ ١١ي ولكم الدنا ي لم ؛إن|ا صحاتها ي تأكلوا ولا والفضة الدب 
محوزلا والفضة فالذهب ، عنه انله رصي حذيفة حديث من عليه، متقق 

،والغل الوضوء وهكذا ، افيهالشرب ولا الأكل ولا ، أواني انحاذما 
والواجب. واللام الصلاة عليه اش رسول عن الحديث بنصي محرم كله هذا 
فلاتعمالها امعليه افه حرم وتد ، لم الميستعملها لا حتى بيعها مع 

امنهيتخذ أن محوز ولا ، غبمرهما ق ولا الأكل ق ولا الشراب ق تستعمل 
محننؤع ا لأنه؛ ممنؤع هذا كل الشاي أو للمقهوة أكواب ولا ملاعق 

الأواني...(.
تحريمق والعلة ) ! نال ندامة ابن العلامة تن بفكما التحريم علة وأما 

الفقراء،وهوتلوب والخيلاءاوكسر الفخر من ذلك يتضمنه ما فيها الشرب 
رآ كان كيفما منها،واستعمالحا الهلهارة ق موجود 

اش-رخمه باز ين الشيخ موقع ( ١ر 
(.٣٦٣الخق،)Y/كتاب )٢( 



هبايذمب الطليات الصحيان الأدوات ٣( 

اشإن ) ت ه ني ال(•وتول سرقوا ولا ) ت تعال توله ذلك متع ق الأصل 
(.\لأل منهااصائ :ذم ثلائ لكم م. 
بمثنوحاصة الأي—ام هده ق انتشر •' باز ابن اليخ على عرصى موال وق 

الصحيةالمواد من آءلقم_ا يشتري أن إل بعضهم عند الناس س الموسرين 
منكلمها اكاتها جمأو الماه ير مواسسأو اج المأو ات الحمامكخلامحنات 

أنوالمعلوم تيمته، إل ينفلرون ولا الذهب هذا يزدن ولا الخالص الذهب 
هذهمثل يع بمغ التوجيه ممكن وهل ؟ ذلك ق سماحتكم رأي ما ممنؤع هذا 

؟.فيكم اممه بارك حكمها يجهلون الذين للمسلمئن الأجهزة 
أوملاعق أو والفضة الذهب أواني ق بالأموال التلاعب )...أما الخوان: 

منه،والحذر تركه يجب منكر هذا كل ذلك وأشباه مجواسثر أو منها أكواب 
والأمراءالحالماء مجن العمل هذا فيها الي البلاد ق شأن له من على ويجب 
•ا ر ١( المستعان واف التلاعب هذا ود؛ن المرفن بتن يمولوا وأن ذلك إكار 

٠الأءنطاتئتات الحيوانات ايفاذ ٤( 
ننؤدكبأ محت خوذو\ آذم ثم )رنا : تعال توله ذلك متع ق الأصل 
الآعراف(لأوقولصورة ( )١٣الننر؛؛ئ{ يحب لأ إثة سرمحوأ ولا وائترثوأ وكلوأ 

(.المال إضاعة - محها ذم - : ثلائ لكم /٠ اش إن ) : ه الي 

()محمحرأ(. ٦٣٧٨! باز) ابن للشيخ *تنوعت ومقالات فتاوى بمؤع 



اتالحيوانالشاء حكم عن — اش رحمه — باز بن العزيز عبد الشخ وسئل 
حيااثتتازه محرم ما بين فرق هناك وهل ذكر ما بح حكم وما الحنهلة والطيور 

؟اكحنيط حالة ق حيا اءتتاؤ٥ محوز وما 

ماأو حيا اكاؤْ محرم مجا مواء ~ الحتملة والحيوانات الهليور اقتناء ) ت الحواب 
،التحنيط نفقات ل وبدير راف ؤإمللمال إصاعة فيه ~ حيأ اةتناؤ٥ حاز 
ولأنالمال، إصاعة عن الني. ونهى والتبذير، الإسراف عن اف نهى وقد 
ونصبهاوتعليقها الأرواح، ذوات من وعترها الطيور تصوير إل وسيلة ذلك 

آ«اقدر اتتتازهأ( ولا بيعها محوز فلا محرم وذلك وعترها والكاتب لبيوت اق 
تعاليقمحوز )لا ال؛ فقآخر موصع ل ~ اس رحمه الشخ سماحة وأجاب 

الجالسق ولا الكاتب ق ولا النازل ق الحنطة ات الحيوانولا اكصاؤير 
الصورتعاليق تحريم على الدالة اض رسول عن الثابتة الأحاديث لعموم 
:ذلك لأن وغيرها اليوت ق التماثيل ؤإئامة 

ااس،ولبأعداء افه،وتثبها لخالق مضاهاة ذلك، ق باس،ولأن للمشرك روميالة 
صحوقد ( اش بأعداء والتشبه المال إضاعة من الحئطة الحيوانات عاليق تق 

تيعلا ) عنه! اش رصي طالب، أبى ين لعلي قال أنه س اف رمول عن 
٠٢مسالمر أحرجه سويتهآ إلا مرقا نثرا ولا طمستها إلا صورة 

(,٣٧٧)ه/ باز ابن ٧شخ متترعة ومقالات فتاوى محمؤع ( ١ )
اكاوى)ا/؟ا(.)آ(



والصقوركالحمام الطيور اعفس رهناك نصه! الإفتاء لحنة على مؤال وعرصن 
حلقمن العليور هذه أن وبما كالتحفة أو للمنظر الأسواق ق تباع الي الحطة 

فيمنالحكم هو ما سماحتكم من نرغب لذلك تمر أي بها يوجد ولا اض 
التصويرمن ذلك يبمتر لا )... ! حوايها ق اللجتة قالت النزل؟ ق يضعها 

.( المحور اقتناء مجن ولا اض حلق مضاهاة مجن ولا 
محرما مسواء الحنلمة ات والحيوانالهليور )اقتناء ! آحر موصع ق ونالت 
نفقاتق وتبذير ؤإسراف للمال إضاعة فيه حيا اقتناؤء حاز ما أو حيا اقتتاؤْ 

إضاعةعن ه ني الونهى والتذير الإسراف عن اف نهى وتد التحنيط 
البيوتق التماثيل انحاذ إل ذيمة التحنيط- أي - وكونه ) :،وقالت المال( 

(ذلك فيمنع ومحوها 
هكلطلي ام التماثيل ه(ادفاذ 

٠واليشركتة الحيوانات 

قحاء مجا ذك على الأدلة ومن المسلم اليت ل بقازها فمحرم التماثينإ أما 
كنتإني ٥—اوت جيميل أتاني ر ٠ س تال صحح ند باحمد الإمام مسند 

يكان أنه إلا فيه أنت الدي المن عالك أدخل أن بمعي فلم النالة أتتك 
كلب،المت ي وكان ثماثيل فيه مر فرام اليت ي وكان رجل ئالأ اييت 

مشهبجمل بمي بالمر دمر الشجرة كهيلة فيصعر ثلع اكمثال برأس لنر 
•آ افه. ومول ففعل بثرج بالكلب لنر تو٠كان ومادتان 

;ا(كاوىبةالإذاء)ا/ي:



قالشرعي الحكم هو ما • نصه العثسمين محمد الشيخ على موال، عرصى وقد 
وسنخيول شكل على وبيوتهم السلمين أسواق كل ل الموجودة التماثيل 
قواتحاده وشراؤْ بيعه حرام محو أم حاثز محيا يهل وحليور وحيوانات وسان 

ذلك؟حول لمان الملإحواننا نصيحتكم محي وما بالزينة البيوت 
الموجودةالتماثيل هده ق '.الحكم العثيم؛ن محمد الشيخ ثال ت الحراب فكان 

محرمالتماثيل هذه أن الرفوف على موصوعة أو معلقة كانتا مواء لبيوت اق 
فمرأو حمالأ أو أسودأ أو خيولأ كانت، مواء حيوان تماثيل مادامت، ايتنازمحا 

كاتحؤؤإذا صورة فيه بيتا تدخل لا الملأتكة أن . الى عن بت لأنه ذللث، 
أنذللثج محن شي ءندْ من فعلى فيه خير لا فإنه البيتؤ هذا تدخل لا الملائكة 

بيتهدخول من اللائكة تمتغ لا حتى ؤيزيلمه رأسه يمطع الآ؛ال على أد يتلفه 
قيضعونها ثم بالدرامحم التماثيل هذه مثل يشرون رجال من لتعجبا ؤإنلثا 

إلرجحوا فلو ؤإلأ لهم اليطان تزي؛ر، من وهدا صبيان هم كأتما محالمهم 
يضعأن مؤمن عن فضلا لعاقل ينبغي لا وأنه سفه هدا أن لوجدوا أنمهم 

حتىالصادقة والعزيمة ان بالأيميكون محيا مجن والتخلصن بيته ق عنده محيا 

وكللثؤ ذلق آثمون فهم بقائها على أصروا فإن ؤيزيلوها هلْ على يقضوا 
وشرارهابيعها وأما الهداية ولهم لنا اش نأل إثما بها يزدادون يهم تمر لحظة 

استبمرادمحامحوز فلا ثمنه( حرم شيثأ حرم إذا اْلٌ رإن • الني. لقول فحرام 
لأنالغرض لهدا الدكاكن تأجير محوز ولا وشرارها يعها ولا إيرادها ولا 
ادهلعبيقول وجل عز واف والعدوان الإثم على المعونة باب من هدا كل 



اثمممحأضامسهأ 
الساب{)٢(مورةليي اث إ)؛ 

ااس.اسران على \لأو\ت سق ٦( 
عليهامكتوب الخدران على لوحات بتعليق يقوم *ن عناك السلمين يوت بق 

الشريعةحكم ما ؟ ذلك غبر أو الحسنى اش وأمماء القرآن من آيات 
.العمل؟الإّلأمةفيهدا 

البيوتق القرآن من آيات فيها الق والخرق اللوحات تعليق إن ) ؛ الجواب 
والحاذيرالنكرات من عدد فيه التجارية الحلان أو الوادي أو المدارس أو 

:ومها الشرعية 

والأذكارالآات بئوش الخدران وتحميل لزية هو الغالب ق تحلقها أن' - ١ 
الدايةمن أحلمه من أنزل عما القرآن بانحراف هذا وق الملونة النحرفة 

الحيهلانكزيبن ينزل لر والقرآن • ذلك وتحو بتلاوته والعهد الحسنة والوعثلة 
.وبياناللناس هدى نزل ؤإمما 
البركفإلأ البيع محن وهذا بها للتبرك يعلقونها اكاس من عددأ أ0 ٢" 

إلوتحويله الأرفف على وومحعه بتعليقه لا القرآن بتلاوة هو المشرؤع 
ومحسمات.لوحات 

اشرصي الراشدون وحلفاؤه الُى. عليه كان لما نحالمة ذلك ق أن "؟س 
بلالاتدلع، ق لا اناعهم ق والحتر ذلك يفعلون يكونوا إ فإنهم عنهم 

هذهوعمل الزخرفة أن وغبرها وتركيا الأندلس بلاد ل يشهد التاؤيح 



قإلا يكن ب احي والمالبيوت حيران ي الايات ونقش والرينات اللوحات 
.وهوانهم الم؛ن المصعقا عصور 

أواللوحات هده أن يعتقد الناس يعص فإل للشرك ذريعة التعليق ق أن — ٤ 
اعتقادوهذا والأفات الشرور س وأهاله البيت، نحمي حرون هي المعلقات 

تلاوةحايته أسابا ومن وعلا حل اش هو فعلا محي قاليي مخر؛ شركمحأ 
•ويق؛ن ■بخشؤع الشرعية والأدكار القرآن 

والزيادةفيها التجارة لرؤج وسيلة القرآن انحاذ من علميها الكتابة ق ما ~ ٥ 
ألومعلوم ، لذللثج محالا يكون أن عن القرآن يصان أن ؤيتبغي بها كق 

.نذير أو إمراف، شرائها ق اللوحات هدم بعض 
تعمالهااسحرمة فتشتد باليما مهللية اللوحات مدم من كثثرا أل ٦" 

.وتعليقها 

الالي المعمدة الملتوية كالكتابات واضح عبن، اللوحات هده بعض ق أل ٧" 
أورحلطائر هيئة على مكتوبا وبعضها ثقرا، تكاد لا لأنها بها ينتفع 

.الحرمة الأرواح ذوالتا صور من ذللتا وتحو ساحد 
عندفمثلا ، والأذى للامتهان وسوره القرآن آيات تعريض ذللثا ق أن ٨— 

كماأنواعه اختلاف على المتراكم الآثاث مع توضع آخر إل ييت، من الانتقال 
أوالخدران لهللأء تنزيلها عند محدمثج وكدللثا أحرى أشياء فوفها وتوضع 
.السحا تفلفج 



يقومونبانهم لأمهم إشعارا يعئقوئها القصرين السالمين يعص آل ٩
•شيئا عنهم ض لا أئها مع لهم صماثرهم لوم من ليخنفوا الدين من امور 

قالهدى أئمة عليه كان ما على والسير الثر باب إغلاق ينبغي فإنه وبابملة 
عقائدهمق لمين المأفضل أهلها بأف الني. لها شهد الق الأول القرون 

بهانريد فيها نغالي ولن نيته نجيلها ولن نمحتها لن إننا نائل تال إدا ثم 
نهلالواقع ق ا نقلننإذا أننا ذلك عر فالخواب الجالس، ق اكس تذكير 
يقرؤونأو افه الخالون يدكر وهل ؟ فعلا محدث الذي هو ذلك أل سنجد 
؟إليها رؤؤسهم رفعوا إذا المعلقة الأيات 

الأياتذات الجالس من فكم بخلافه يشهد بل بذلك يشهد لا الواتع إن 
ؤيخابونؤيكذبون رزوسهم فوق معلق هو ما فيها الخالون محالف المعلقة 

امنهيتقيد محن هناك أل فرصتا ولو ؤيقولونه، المنكر ؤيفعلمون ؤيخرون 
المالة.هذْ حكم ق ئ -أثير لا ذليلة قلة 

ا.ر فيه بما ؤيعملون يتلونه اف كتاب على يقبلوا أن الملم؛ن على ُينثغي 
اتالايتعليق حكم مجا )) نصه: العثيمتن محمد الشخ على مزال وعرض 
~رحمهالعثيمين الشيخ أجاب ..؟ مثلا محلى ق الشريفة والأحاديث القرآنية 

ول؛الناس، أحدثه مجبتيع أمر الجالس ق القرآنية الأيإت تعليق ) فقال؛ ~ اس 
يسلالكريم القرآن لأن وذلك الصالح لف العهد ق معروفا ذلك يكن 

النجد.و-ماب،الشخ موال الإسلام مونع 



لوحةيعلق اس النبعض ا رأينا كمبه، وتزين الخدران، به توشى وشيا 
صفةعلى تهندس بحيث تصر، كأنها الأية هذه نحعل طريقة آية فيها مكتوبا 

هذاعلى احد( اف هو رتل ■ السورة علق بعضهم رأينا ، الشرفات فيه البناء 
ووشيانينة يكون أن س أشرف والقران ، تصر هذا تقول رأيته إذا ، الوجه 

اسكتاب يكتب أن بافرك فليس افرك، ؛، JUijbنصد ؤإن لخدران. اق 

الحلسأن نحد ل! فإننا والتذكر، الاتعافل نصد ؤإن بالخدران... ؤيعلق 
اغلهمواتعالناس تقوى فيه تزداد الله ات آيمن شيء فيه يكتجا الذي 

••وتذكرهم 
ُدعةأيضا فهذا ، الصدور على الأيأت تحلق كما التحمحن قصد ؤإن 
علىات الاييكتبوا أن ، هذا بمثل يتحصنون الصالح لم، الكان فما 

فإذاالأحاديث أما الخيار على الآات هذْ تعلق ألا نرى لذلك جدرانهم... 
هذالأن به بأس لا فهذا الخلس كفارة يعلق أن مثل ، المقام يناسب، ما علق 

•ا ر ...( به الناس ؤينتئع تلم.كير 
بضهسهاسميامحزأو٧( 

أحدكمجلس إذا ) :قال انه ه الي عن عنه افه رصي هريرة أبي عن بت 
أيوبأبو رواه ولما ومسلم؛ أحد رراْ آ يسدبرها ولا الميالان ستقبل تلا لحاجته 

ولاالقبلة تستقبلوا فلا الغاتط أنيتم إذا ) : قال أنه ه الي عن الأنصاري 
أوشرقوا ر • •قوله لم ومالخارتم، رواه آ غربوا أو شرقوا دلكن ستديروها 

محممرأ.( ٥٥الفتوح)Y/ ^، ٧١لقاءات :١( 



هذينق ليت حقه ق القبلة لكنت ولمن المدية لأهل محلماب غربوا(:هدا 
الاتحامن.

ستملي يوما رمت ) نال؛ أنه عنهما اف رصي عمر ابن عن وبت 
رواه( الكمة مستدير الشام مستمل حاجته على س التي فرأيت حفصة 
ومسلم.البخاري 

افرصي عمر ابن رأيت ت نال مروان أن والحاكم داود انو وروى 
ألجسالرحمن عبد أبا : فقلت إليها، يبول القبلة متقبل راحلته أناخ عنهما 

وي؛نيسك لكن فإذا ، الفضاء ي هذا عن ثهي إثما ) نال؛ ؟ ذلك عن نهي قد 
حجرابن الحافظ وقال داود، أبو عنه وسكت ( يأس فلا يسرك شيء القبلة 

حسن.إسناده ت لفتح ال 
نهى) : ال نعنهما اف رصي اف عد بن جابر عن داود وأبو أحمد وروى 

.يستملها( يعام يمض أن فل فرأيته يبول الملة نستقل أن الي. 
ففيهيره شيء القبلة وبان بينه لكن إذا أو النيان ق فأما ) قيامة؛ ا؛ن وقال 

لعمومحنيفة وأبي الثوري قول أيضا،وهو يجوز روايتان؛إحداهما،لأ 
ذلكروى البنيان ل واسنيبارها استقبالها يجوز •والثانية الهي ل الآ'ءادبث 

وابنوالشافعي مالك قال عنهمااوبه افه رصي عمر وابن الماس عن 
رجابر...( لحديث الصحيح المندراوهو 

الني)ا/اآآ(.محاب 



ونتالملة استدبار أو امشال حكم عن ت للأفتاء الدائمة اللجنة ومثلت 
واليالأن التعملة الماني حكم ما ثم ، الخلاء أو المباني ل الحاجة قضاء 
بهدمإلا تعديله ممكن ولا ة الشالنستدبر أو تتقبل مراحيض بها يوجد 
لدينايوجد كان إذا وأخيرا ، التعديل لإجراء منه جزء أو كله الحمام 

ثببهل تستدبرها أو. القبلة تستقبل المراحيص وبعض بعد تتقد ولر محللمات 
؟ذلك ل حرج ولا تنفد أنها أم تعديلها 
~ة القبلتقبال اسمحرم انه العلماء أمحوال من الصحيح ت أولا ) ت فاجات 

محوزوأنه غاممل أو ببول الخلاء ق الحاجة قضاء عند وامتدبارها ~ الكعبة 
تقبالهاامق أمامه تريب ساتر الكعبة وبين بينه كان إذا وفيما البنيان ق ذلك 

كثيرفول وهو ، ذلك نحو أو حبل أو مجرة أو كرحل استدبارها ق حلفه أو 
ذهبهذا الذكر(وإل السابقة الآحاديث )وذكروا ثبت لما ؛ العلم أهل من 

إذاما على وتحوه هريرة أبي حديث بحمل الأدلة ؛؛ن حمعا العلم أهل من كثير 
عمروابن افه عبد بن جابر وحديث ، ماتر بلا الفضاء ق الحاجة قضاء كان 

.القبلة و؛ين بينه ساتر مع أو بنيان ل كان إذا ما على عنهم افص رصي 
انيالمبل الحاجة نقاء ق وامتدبارها القثلة استقبال جواز يعلم هذا ومن 
.كلها

أوالقبلة تتقبل مراحيض وبها تنفذ إ لمبان محلaلات هناك كان إذا : ثانيا 
القبلةاستقبال بها الحاجة فضاء ق تكون لا حتى تعديلها نالأحوؤل تتدبرها 



منتقدم لما إثم قلا تعدل لر ؤإذا ، ذلك ق الخلاف من حروجا استدبارها أو 
(را؛.الأحاديث 

الإسلامثسخ بدلك قال وثمن دليله فله البنيان ل حتى بالتحريم قال ومن 
قعام )الهي العسم؛ن! محمد الشيخ نال القيم، ابن وتلميده تيمية ابن 

ؤيتونعالمدينة أهل وحاطسا شينا، يستثن لر و. الي لأن ، والبنيان الفضاء 
وعلىالقبلة نحام الرحاض بناء يجوز فلا وعليه ، خلاء بيوتهم ق يكون أن 

عنهالمنهي الحال هدا على بيته بني ومن هذا يراعي أن المناء ومحلمل مي من 
أبيلقول القبلة انحاْ عن ؤينحرف، محلس أن ؤإما المرحاض انحاه ينثر أن فإما 

اعتهفتنحرف الكعبة تحو ينبث قد مراحيض فوحدنا الشام ندمنا ت أيوب 
اف...ونستغفر 

ببوالمتالانحراف" أي — ذللث، يراعي ولا بعده مجن وممتلكه البيت ي؛اع وفل 
لأمةلسرة تكلفة فهي ولوتكلف، أول فاكنير ، الإثم ق للفاعل مشارك 

رُالقس( على الشيطان يثقله وتكن الدين 
فهوالبنيان ق الحاجة قضاء عند استدبارها أو القبلة استقبال عن نويع ومن 

يضئهريرة اض حدث من، والترهيب الترهمب صحتح ل جاء لما مأجور 
يوأسةد،يرها ولر القبلة يستقيل إ من ر ! اش رسول قال قال؛ عنه اش 

(.٦٣()ا/مسه عئه حنة،ومحي له كتب الغاممل. 

.( ٩٧)م/الدانمة( اللجة ذاوك، ) )١( 

الشن.،دار ( UA/Y)الكي الخرم وص دروس محموئ )٢( 



يثمضاطهاوت4>بما اثغر،فات ٨( 

لأصالي ا أنر ! الموزان،دمه صالح د. الشخ على الموال هدا عرصى 
الغرفةأرصية لأنكرن الآحسان يعص غرذة،وفي من يتكون الذي منزلي 

الغرفةفرش بان  L«Jlpفقط،وأصلي سجادة افرش أن يجوز فهل طاهرة، 
)! فقال — اش حفظه — الشتح أجاب ؟ الحكم تغييرْ؟فما ممكن ولا ملصوق 

الفراشارة طهأو عليها، يصلى الق البقعة طهارة الصلاة صحة ثروط من 
لال بالذي الآعرا؛-ي بول ل بغأمر ه ني اللأن علته؛ بملي الذي 

طاهرا،ص—حت،فراثا ا عليهة،وإرس متنجالآرمرا كانتا جال،وإذا ال
نتجتالق طاهرأ،فالغرفة حائلا النجاسة ودين بينه جعل عليه،لآنه الصلاة 

فرسهاأو فيها، الق ة المجامل غبعد إلا فيها الصلاة تصح لا ارصيتها 
أ.ر طاهر...( بفرش 

ايمحمام.إش بالصحف اتدحوو ٩( 
الدخولحكم ما ؤ ١ العٍيمإن،نصه محمد المب^ على موال عرصى 

عليهاالسجل الإسلامية الآشر٠لة عاليه ماس ؟ومل الحمام إل بالصحف 
الكريم؟الارص 
المرحاضإل ؛المصحف الدحول ) ! فقال ~ اش رخمه — الشح أجاب 

اممهكلام احترام اق ينذلك حرام،لآن بأنه العلماء مجرح القذرة والأماكن 
حافأو المرحاض، حارج وصعه لو يرق أن حاف إذا ،إلا وتعال سبحانه 

الهجرة.اكض)'\/ا،(.دار )ا(



فليتالآش_رطة حففله،وأما لمرورة به يدخل أن حرج فلا ينام آن 
معينةذبدات أن ماهالك كظ؛ة،غاية فيها ليس الأشرطة لكلمح1حمإ،لأن 

ايهيدخل الصوت،؛اإدس ظهر العتن بالحياز مرت إذا الشريط ل موجودة 
(رالذلك ل إشكال ولا 

ماءالؤضوءمن ( ٠١ 
كانمواء منه الوصوء يجوز ماء بأنه وصفه عاليه يصدق ما كل أن الأصل 

_اهماؤء(،ومجيالطهور هو ) ت البحر ماء عن . الي محال ،ومحي مالحا أو عدبا 
رائحتهتغيرت ؤإن فيها اء الممكث طال ؤإن منها الوصوء بجون الخزانات 

ءلهور،ءصوصافهو نحامة بغثر تغيره كان إذا ) ؛ النونان صالح الشح ،محال 
منفيه الرح تلقيه ما بسبب أو فيه نابتإ بسبب أو مكثه ببب تغيره كان إذا 

نلك..(رأا.ونحو الشجر أوراق 
بأنهاالمغى صاحب قال فقد الهلحالب )الصدى(،ووحود الحديدي التآكل أما 
الأن ت والثانية إزالته محيلزم منه الاحتراز يمكن تالآولتما صورتن إل م تنق

(.منه التحرز يثق لأنه عنه يعفى كله فهدا ! فال مجته الاحتراز يمكن 
اممرTنواماهلداصل.( ١١

افصلوات نال وقد الموافل، فيه ؤيصالى القرآن فيه اىلم'يقرأ المزل 
فيهاش ياوكر لا الذي واليت فيه اش ندكر الذي اليت )مثل علمه؛ وسلامه 

الميدة.دار )ما،مأأ( الفتوح س لقاء )١( 



نالت ال نعنه اش رصمي ممعود ابن وعن عليه، متفق واليت( الحي مثل 
رواء( اس كتاب من الصفر الخوف الييوث أصغر ...إن ) : ه اش رسول 

مورأ(ولا محوتكم ي صلاتكم من اجعلوا ) ؛ ه ،وقال الترمذي 
—الظ؛اة الصلاة آي - ييوكم ي بالصلاة )علكم س: الي وتال عليه متفق 
مدات م العالأهل ثال عاليه، متفق الكتوبة( إلا بيته ي الرء صلاة خر ؛إن 

افافترض ا محتى لها خر بيتها ق المرأة فصلاة النساء أما بالرجال خاص 
يالصلاة أحدكم نمى إذا ت) الي. وتال عنه.. الحديث وسيأتي علميها 

صلاتهمن بيته ي جاعيأ اش صلاته؛إن من نصيا ليته فليجعل مسجده 
(.٥٣٩مسالم)١/ (رواه محوا 

بنعبداف عن حاء بيته،كما ق الليل يصلي كان ه الي أن والمشهور 
يصليالمي. قتام ميمونة حالي عند )بت ت قال عنهما اممه رصي عباس 

البخاري.(.رواْ بمبه عن فأنامي يرأّي فآحد يساره عن فقمت اىليل من 
الإحلأص،وأبعدإل أنربر البت، ل الصلاة لأن ) : افه رخمه ندامة ابن تال 
٠أفصل( والسر علانية المجد ق ونمله المر عمل من وهو الرياء مجن 

أحرلأن اليت< ق لا جد المق صلاتها فالأفضل الفريضة صلاة وأما 
يالرجل صلاة ) ؛ تي. القال أكبر، جد المق الحمامة مع الصلاة 

ءوعفا..ّاوعشرين خمة موته وي بيته ي صلاته محي ضعف الحماعة 

هجر؟دار ( ٥٦٦المني)أ/



إلاواجبة الجد ق الخماعة صلاة أن العلم أهل عند الراجح 'ءلثه"بل متفق 
وينوم.الفقهاء من الكثثر له مملرق مشهور ذلك ق والخلاف عدر، من 

♦ايازسلأة..

تس ثال تال ريساف( أماف بن هلال عن منصور عن سفيان عن وكح عن 
الثناءيقم وجل عر اهله ؛إن بجته مر من عليه فليدن أحدكم صلى ذا إر 

•الرزقاآ يتم كما 
امن.اممبي اهتتاء ( ١٢

ارحرث—صيدأوماشية كلبا~إلأكلب اثنتي من •') تال ه الني أن بت 
•محراط( يوم مت اجر• مذ اضن 

كالبأالبيت ق لدينا إن ) ت العثيمإن،مه محمد الشخ على مزال عرمحى وقد 
اعرينأن وبعد حاجة بدون املأب اقتناء حكم نعرف لا وكنا جلبناه انثى 

؟الحل فا ، قتله أليد ولا اليت ألفا لأنه يدما ولر الكل—، ؤلردنا الحكم 
الأمورل إلا الكلب اقتناء' الأتان ش انه;ض مه ثلث، لا ئ : الحواب 

يإذا•ا وقال السابق الحديث ذكر )ثم فيها اقتنائه جواز على الثمع ص الق 
الإثمكحصول الأجر نوايتؤ لأن يأثم؛دللئ، فإنه قيرامحل أجره من ينتقص كان 

فإنياياصثة وبهيم • ذللتا عليه رنبا ما على أي اشمرتم على يدل كلاهما 
الكلاب،اقتناء مجن الكفار فحله بما اغتروا الدين الغرولين أولثلئا كل أنمح 
ئطهرلا الكلاب، نحامة فإن الحيوانات نجاسات أعفلم ونجاستها خيثة وص 

انهالقرآن ق اش نص الذي الخنزير حتى ، ؛التراب، إحداها غلان بلع إلا 



ولكنحسث نحس فالكلب . الخد هدا ساغ لا فنجاصته رجس وأنه محرم 
الخائثالفوز الدين بالكمار اعروا الناس بعض أن نحد الشديد الأسف •ع 

اؤيربونهيقتنونها صرورة وبدون حاجة بدون الكلاب هدْ يقتنون نماروا 

نحاستهالأن نظفت ما بالبحر نظمى ولو أبدأ ئنفلف لا أنها *ع ؤينظفونها 
النيرنهى وقد أموالهم يدلف نضيعون كرة أموالأ محرون هم ُم ، عينية 
وأن^ عز انله إل يتوبوا أن ١^^٧ هزلاع نأنصح انال(. إصاعة ن ع. 

ماشيةأو حرث أو لصيد إليها احتاج س أما ، بيوتهم س الكلاب نحرحوا 
بدلك.الى. لأذن بدلك اص لا فإنه 

مجنالكلية هده أحرحمى إذا أنت له نقول الأخ• موال على الجواب بقي 
إذاولعلها ثزويها ولا عندك تبقها لا عنها مجسثولأ لست فأنت وؤلردتها بيتك 
رزقمجن وتأكل البلد حارج ونحرج ندهب أن لعلها اياب حلف هكذا بقيت 

الكلاب.س غيرها يأكل كما تعال اممه 
قالكلاب كاتتناء المرفvن محن كثير يفعله مجا على أنبه أن أود النامثة وبهذه 

واللامالصلاة عليه الي أن مع باهظة يأثمان يشترونها رمما بل بيوتهم 
أنالعلوم ومحن المن الملغر تقليدأ ذلك يفعلون الكلب( ثمن عن رنهى 
الأمجر حصالصهم مجن كان ا جمق أو ىمنث\' كان مجا ق السامين غر تقاليد 

الإخوةاولأء ونصيحي ، منهم( فهو يقوم ثث )من : ٠ الني لقول بجون، 
منوثوابهم أجورهمم مجمظوا وأن يلوّهم يجففلوا وأن ^ عر اش يمموا أن 



تابومن وتعال سبحانه اش إل ؤنتوبرا الكلاب هذه يدعوا وأن • النقص 
عاJهر١ا.اف تاب 

اهسجد.بقرم< النرال< ( ١٣
لهم!فقال ، اش. رسول ذلك ٠؛^ الجد ثرب ينتقلوا آن سلمه ينو أراد 
يارمولنعم ! فقالوا السجد؟ ثرب تنتقلوا أن تريدون أنكم بلغي قد )إنه 
طبدياركم آتاركم، تكب دياركم، ربتوصلة ! فقال ذلك، أردنا قد اش 

لممرواْ درجة( محلرة يكل ران دواية ري آثاركم( 
بهاش يرفع مما فرب أو بند السجد إل الشي أن • منها فواتي، الحديث، ول 

رصيهريرة أبي حديثا ق را مفذلكا حاء وقد الخaلايا به ومحل الدرجات 
إليسه من حرج ثم ، الوصوء فآسيغ توضأ )من ؛ قال ه الني أن ، عنه اف 

وحطدرجة، بها له اش إلاكتب محلوة عنط ار الصلاة إلا محرجه لا السجد 
(.حطسة بها عنه 

مخلصلأّدعصرة.( ١٤
الخدرانعلى العالقة الأرواح ذوات صور ~ ١ 

مهيحأ مدحل لا اللاثكة إن ) ؛ قال . الني أن بسنده البخاري ق حاء 
التور-على الحيوانات صور ~أي كانتر ؤإن ) ؛ قدامة ابن فال (. صورة 

أبوفمل،...وكان ها رزومقُ؛لع أو حطها وأمكنه يوطأ لا والحيْلان،وما 
أنهإلا مالك، الإمام بسهل،وكدلاث، وما منها ثصسس، مجا التصاؤير يكره هريرة 

الكتب.عالر العشبن،)'ا/حهه(دار الثخ فتاوى 



أنهاعتها اف رصي عائشة عن ...وحاء محرمة يراها ولا تنزهأ يكرهها كان 
تمحاوير،نلمافيه ينمط سهوة لي سترت سفر،وقو من ه الني قادم نالت• 

منهفجعلت تهتكه.نالت تماؤير؟ فيه ستر الخدر )آسيين ت تال رآه 
الرعبد ابن رواه إحداهما( عر متكتا اش. رسول إل أنظر *مدين،كآني 

للذكرىالصور يقتي أن نرى لا )ولهذا • العثيم>إن محمد الشخ وقال 
،ا يتلفهأن عليه الواجب فإن للذكرى صور عندْ من وأن ، يقولون كما 

لأن، ذلك غير أو ؟ ألبوم ق وصمها أو الخيار على وصمها ند كان مواء 
بيتهم(.الملائكة لحول من البيت أهل حرمان يقتفبمي بقاءها 
منهاالكبيرة يما مولا الخدران على الصور )تعليق • أحرى فتوى ل وتال 

فيهاالتعفليم ونصي والرأس، الخم بعض إلا نحرج لر ثان حش حرام، 
.٢١الخلو...( هدا هو الشرك وأصل ظاهر، 

وأبوابالخدران تستر أن بحرم أيضا )وكيلك ! آخر محوصع ق ال ون
تعليقلأن أوغيرها أوحمال واسود حيل من صور فيه بشيء الشبابيك 

اللاوكةتدحل )لا : س الي قول عموم ل فيدحل شأنها من رفع المحور 
وثمتهنتداس الي الفرش ل الصرر هدْ من يوجد ما وأما صورة(، فيه بجتا 
هحلعلى الخلم أهل وحهور لا أو نحرم هل اللم أهل بتن خلافا نيه فإن 

١٧٠:ا(كاوىأركانالإسلام، 



أولفهو حموان صور فيها ليس فرشا يتخذ وأن واجتنابه الويع أراد ممن 
•٢ ر بأس( عليه يكون ألا فأزجو العلماء جهور بقول أحذ ومن وأحن 

•عالقة؟صورة مه بيت لحول محور هل و٠ 
ؤإنمابمحرم صورة،فاليس فيه منزل لحول فأما ) ! اش رحمه قيامة ابن فال 

لالمنكر لإمحادْ حرمته ،بإسقاط للداعي عقوبة أحله من الدعرة ترك أبح 
الإمامكلام ظاهر ي الخروج الداعي، منزل ي رآْ ملت، علك، بجب ،ولا دارْ 

أحمد(م.

الأرواح؟ذوات صور ؛ي|ا غرفة ي الصلاة بجون هل و٠ 

فكانللاقتاء الدائمة اللجنة على الموصؤع هذا حول مزال عرض 
الأرواحذوات صور وجعل حرام، الأرواح ذوايت، تصوير ر ت جوابهم 

لث،.تالفيه الذي المكان ق والصلاة كاللك،. حرام ومحوها لحيهلان ال 
تشتلالق الملابس ل الصلاة وهكذا للضرورة، إلا جائزة غر الصور 

نستاوفد التحريم، ْع صحتا فعله لو لكن تحوز، لا لحيوان صور علك، 
وهتكهغصب تصايير فيه عاتشة عتد مارا رأى لما )أنه ؛ ه الني عن 

اف~رمه ءث؛م؛ن بن الشح مولع ( ١ر 
)أ(المني،)'ا/؟•؟(.



ماأحيوا ،؛ jtSUالقيامة، يوم يعلبون الصور هائم آصحاب إن وتال؛ 
رُ(. خلقتم 

Iوالوماتد الثسط صلى الألواح ذوات صور ٢" 
امجثدامحل جاء فلما جثرامحل ص •رمد على كان أنه ق الني عن بت 
صاؤيرفه ومرا تثالأ الين ي إن ؛ تقال افي. ماله الين دخول عن 

ممماوتانوسادتان منه يتخذ وبالمرأن يقبع أن التمثال يرأس فمر وكلبا 
عليه-مراتيل تدخل ، الي. ذلك تفعل بجرج أن يالكلب ونر تو٠لآن 
جيدبإسناد رءارْ ائي الناحرجه . الملام 

يتكأأو يوطأ موصع حيوان،في صور مه كانت ؤإن ) ثدامة؛ ابن تال 
إذاولأنها ) : الإباحة علة ي ،وتال حاز( والوسائد البمط ق علها،كالي 

ثعبدالق الأصنام تشبه محلا معظمة ولا معززة تكن لر وسدل، تداس كانت 
وطأ،وا،لكروْمبكان ما الم؛اح )أن قيامة؛ ابن تكرْ(،ورحح آلة،ذلأ وئتخد 

زعنها(ر اف رصي عائشة حديث بدليل معلقا كان مجا منه 
قالصورة كانت إذا لكن )) ! — اش رر4 — باز ابن الشخ سماحة وتال 

حبحيلحديث ذكر )ثم ذلك، j حرج تلا بها يرتفق وسادة أو ممتهن بساط 

,^٧٢ص ( ٧٠٦/١الأجة،)نماوى )١( 
«فىا،؟ا(.دارعجر.ا/«)آ(الغفي)،



قالمحورة أن على تدل هذه حبمرائيل )وثمحة ! اف— رحه السابق(.وقال 
ا.ر ...( اللاثكة يحول من تمغ لا ونحوه البساط 

يلزمه؟،ماذا تصاؤير مه بيتأ لحل ن م٠ 
تصاوير؟ةالعليه سرأ فيرى يدعى ؛الرجل عبداس لأيي تلت الروذي تال 

شيءبحرق أهتك_4؟ةال أصغ كيف إليه نفلرت فئ إليه،ءلت ينظر لا 
—يستأجر — يكتري فالرجل ثالث حلعته خلعه أمكنك إن الاس؟ولكن 

ا.ر ...( نعم ! تال محكه؟ أن تصاؤيرترى فيه يرى ائت 
تركأُءح ؤإنما بمحرم فليس صورة، فيه منزل دخول فأما ) • قيامة ابن وتال 

،ولاداره ق المنكر لامح—اد0 حرمته للداءي،يإسقاط عقوبة أجله من الدعوة 
)٣(( أخمد كلام ظاهر ق الخروج الداعي منزل ل رآه من على بجب 

^^ثاسسواساناالأسةاص.

مهليها إٍة4 ي يرك لا كان اه. ومول )ان عنها اف رصي عائشة عن 
(٢١٥)w/ البخاري (رواه )تهلعه أى ( محبه إلا صليب 

مالما)تحن اس~ ~رحمه ؛.^^ ٠١١محمد الشخ ال تت الصليب هو وما 
أن، المعروف الصليب هو عندهم الصليب إن وقالوا أملموا الدين النصارى 

)ا(اكاوى)ا/«آ(.

المارق.)ا/'آآآ(دار الشرب الاداب )٢( 
ا/آ•؟(.اكنى)>)٣( 



جانبمن العلولي ؤيكرن طولأ، يع والثاني عرنحا يع أحدهما يكون 
(•الثاني من أطول 
الذيهذا من شك ق )نحن • الصلبان من لعدد وزععت، الق الصور عن وتال 

.( صلبان هذه وقالوا ، خنلفان يأشكال ممن قبل نشر 
قالحقيقية صلبان على تحتوي الجادة آو الستارة أن الإنسان تحقق فإذا 

الأنلأو تمزيقه الواجعس، فإن صاليعث، أنه تحققنا رفإذا الشمين! محمد الشخ 
شعارإنها ال يقالق الدامية الجمة ق يقال وكذللث، ... تمزيقه النتة 

صء..(>'؛.
اقتناءاسود.1النرإو.( ١٦

وقفيه حرج فلا إسراف، دون ا بهالنزل أهل ليآنس العليور امتلاك أما 
جاءمجا ذللث، ومن العليور، بملاهمة للصبيان يأذن كان . الي أن الحديثر 

الناسأحن ؛ التي. )كان ت تال عنه اش نصي أنس عن لبخاري اق 
جاءإذا وكان — فقأ أحسه تال — أبوعمير له ينال أخ لي كان و، 

ابنقال كالعصفور طذ و)اسر( ( ؟ اض لخل ما عمي، أبا يا : تال. 
تركوجواز الطير بالصفر لمج، )جواز • الحديث، وق ~ اف رخمه ~ حجر 

قالط—تر اك إموجواز به، اللمس، أيح بما يلب الصغير ولدهما الأبوين 
ابهليأنس الطيور عللث، جواز الحديث، وق الفقهاء قال . وتحوه( القفعس 

اكوح)آ/«آ(.اس لقاءات ;١( 



جعلأو بضرب تؤذى ألا اشترطوا أنهم إلا غرهم، عن فضلا الصغار 
ذللث،.ونحو ~ للرماة هدفأ أي ~ للرمي غرصأ 

رجلأرأى ) : ه الله رمول أن عنه اس رصي هريرة أبي عن الحديث ول 
عبدالقادروحسنه داود ابو رواه شيطانه( يتح شيطان فقال لها يلعب خمامة يتح 

.٨٤ ١٣الأصول جامع ل الآرنوو٠ل 
بمصالشخ مماحة ) ت كسمين،نمه محمد الشيخ على مترال، عرض وتد 

الطيورأو الحيوان قيمة غالية،نمل بأسعار وحيواناُت، طيورا يشترون الناس 
؟فضيلتكم رأي الآف،ذما عثرة أو ، الآذة كخمأنل أو ألفا متن إل 

السعر،فلامرتفعة تكون معينة أنواعا هناك أن لي )ذكر ت فقال الشيح أجاب 
بالمةصحيح،اما مقصود شرائها ق الناس،وكان بها رغب إن بدلك بأس 

عنه الى نهى وفد المال إضاعة من هذا يكون أن أحثي فأنا للحمام 
المالإضاعة من كونه ...أمجا عنهمنهي بالحمام اللعب المال،وكذللث، إضاعة 

العهلشمجن تمويت، أو يأكلها القهل يجيء ربما حمامة؟ ل الأف حمة ابذل كيف 
بهايتلهى ربما بها قس الذي فلأن اللهو على إعانة كونه ذلك،وأما أّسه ما أو 

ا.ر ( ودنياه دينه مصالح عن 
دائتؤل.جلودالأسودوالذئاب افتراض ( ١٧

الكلابكجلود المأكول غير حلول ا وأم)... العثيم؛ن! محمد الشيخ فال 
أوماتت، أو ذبحت، مواء ، نحسة فإنها أشبهها ومجا ، والفيلة والأموي والذئاب 

:٤٧٤الثتوح)مآ/البا،-، لقاء 



^ٍ_ءءء___ءءحجبم

لرأم دبغت وسواء نحسة نهي طيبة تكون ولا تحل لا ذبحت ؤإن لأنه تتلت، 
<.١١الراجح...( القول على ندخ 

اص.١^١^^ هاتل ايجهازاصيام سق ( ١٨
ليسهدا وأن به، بأس لا انه نرى ) • ~ اممص ~رخمه العبمتن محمد الشيخ قال 
بالصعقممون الحشرة أن عنه نعرف ما حب لأنه ، بالنار التعذيب باب ْن 

تحرق،لر الحهاز بهيا وألصقتها بورنة أتيت أنك لو ؤيدل الكهربائي، 
•< ر ( احتراق بدون لهلك الكهرباء محل مس لو البشر أن كما 

للضام.اثجؤاثدسفؤة (اسضيال ١ ٩ 
الحرائل■استخدام محوز رهل نصه؛ باز ابن الشخ مماحة على موال عرض 
قراءتها؟بعد فيها العمل فما محوز لا كان ؤإذا علها للأكل كثر 
اعليهللأكل سفرة الحراتد استعمال محوز لا ) فقال! باز ابن الشيح أجاب 

شيءفيها كان إذا الامتهان أنولع بسائر امتهانها ولا للحوائج ملما جعله ولا 
اماذكرنالحال كان إذا والواجب عزوجل اش ذكر من أو القرآنية الايات من 

.)٣( ( ية ارض ل أودفنها أوحرنها ماب محل ق حففلها 

x\r\/rاكوح)\و\ب لقاءات )١( 
(.YAاكوح)r/؟\و\ب لقاءات )٢( 

.الخاوى)ا/؛لأ؛آ(كتاتالدعوة)٣( 



=ء^ءءص==ء=ء^^^ءعءء=^^^ءعحهء

علىتشتمل لا الق والحراثمد الصحف أما ) النونان; صالح الشيح وقال 
،استعمالهاق دأس فلا الآحاديث، أو القرآن من شيء أو اض ذكر من شيء 
•٢ ١ ( أعلم واض . ذلك ق الحدور لعدم 

اسمة.الأوانيبالييارة مسيل احتلاط ( ٢٠
أوالست لصاحب يجوز هل نصه; باز ابن الشخ سماحة على سؤال، عرمحى 

ذلكق بما إليها يذهب الغسيل فجمح واحدة بيارة لبيته يجعل أن العمارة 
؟الأكل بمد اليدين وتغيل الهلعام أواني تغسيل 
للغبيارة جعل ق حرج لا ) فقال; — اض "رخمه الشخ سماحة أجاب 

الأيديق الدسم لأن الأحرى الفضلات مع الطعام من والأيدي الأواني 
لا طرحهيجوز فلا الأطعمة وأنوج واللحوم الخبز أما بطعام ليس والأواني 

ماJارات...( 

٠اتق4امات اسامات فضلات وضع ( ٢١
يضعهالعلعام لبقايا )بالنية ; نصه باز ابن الشيح سماحة على مواله عرض 
بأنيولكن البهائم لتأكله الشارع ل ؤيوضع ونحوم كرتون ل الناس بمص 
العلعاموصح يجوز هل ت والسؤال الفايات.. بقية مع ؤيضعونه الفلافة عمال 

الأحرى؟الممايات مع 

(.٣١٩/٣)اكش )ا(

الفتاوى)ا/ا"ه؟(ىابالدعرة)٢( 



منه اكاللمن لمه ت)الواجب فقال — اف الشخ—رحمه سماحة أجاب 
مكانل جعله وجب الفقراء من اكلمه مجن يوجد لر فإن ، وحد إن الفقراء 

قحففلمه وجب ذلك ييسر لر فان .. البهائم اكلمه حتى الامتهان عن بعيد 
أنبلد كل ق اللمديات وعلى ، ضرها أو — "بلأستك باغت أكياس أو كراتن 

يأحدْأو الهائم اكلمه حتى تفلفة أماكن ق يضعوه أن لديها الموولن تعمد 
ا•١ ( والإضاعة الإهانة عن للطعام صيانة لبهاثمه الماس بعص 
الطعاممن شيء إلقاء محوز )لا ت اف- —حففله القرنان صالح الشخ ونال 

اءةؤإمإهدار فيه هذا لأن كالخمامجات، المجة والحلان القذرة لحلان ال 
.( اش شكر وعدم العمة إل 

الأكلأمر أنه وصيانتها النمام بقايا على ه المي محافنلة على يدل وتما 
إذااللقمة بأخذ وأمر ، يالمديل بمسحها أو الها ينأن فبل اصابحه بلعق 

•ا ر وأكالها( عليها ما ؤإمجاطة سقهلت 

•النوم متد اتبيت اثناري تترك لا ( ٢٢
(مما•رن سونكم-صن ي النار تركوا لا ) :نال ه المي أن عمر ابن عن 
ومسلم.البخاري رواه 

اكاوى)ا/ا"هأ(•)ا(



منأهله على المدينة بيت احرق ر ت تال عنه اف رصي موس آبي وعن 
ؤإذاعدومم، عي النارإثما عد• إن ) ت تال ه الني بشأنهم ،فحدث الليل 

وسلم.البخاري روا0 عنكم( فآطفئوعا ثمتم 
)...؛ه اض رمحول ال )ن؛ ال نعنهما اس رصي عثداس بن جابر وعن 

اكيالة؛آحرنتاآهلجرت ربما ~ الفارة - الغؤسمة ؛إن اضابجح، وأءلغما 
البخاري.رراْ ( الييت 

ادء4ام.سْلح فؤق اتصلأة ( ٢٣
ملحمفوق الصلاة رماحكم ت نصه العث؛م؛ن محمد الشيخ على ّؤال عرض 
(؟)السارة المجسة الفضلات محايع محهلح فوق الصلاة وحكم ؟ الحمام 
الالمعرونة ا خماماتنسهلوح فوق )الصلاة فقال؛ اس~ ~"رحه الشيخ أحاب، 

سطحمحطحها ؤيكون حاص ببناء تستقل لا عندا الحمامات لأن بها بأس 
أيضابها بأس لا النجسة الفضلات محاهع محعلح 'فوق والصلاة ، البيت جيع 

روا،وطهورا( مسجدأ الأرض لي )جعلت ت ه نوله عموم ق لدخولها 
التخاريرُ

.اساراص1ية اسلأةا ( ٢٤
العصويةالدار ق الصلاة ؛تصح ،الأول مشهوران نولان المسالة ده هل 

إليعود ولا الغصس، ق هو إنما النهي أن الصلاة تصحيح ق والعلة الإثم •ع 
الشافعيعن ورواية وماللث، حنيفة أبي قول وهو صحتها ممنع فلم الصلاة 

.٣٠٢الإسلام، أركان ناوي :١( 



الركؤئيودي الصلي لأن تمح لا الصلاة أن الثاني؛ والقول أخمد والإمام 
أرضعلى التعدي من ذلك أن يعلم وهو منصوبة أرض على جود وال

•ا الغير ل ندامة ابن القول هذا ورجح غبمرْ 

•النرل< واليزابات واد>اد؛؛س اثباب أحكام ( ٢٥
بمامنزله بناء ق للمنزل المالك تصرف حرية هو الآنعال هده مثل ق الأصل 

التعديأو للجار الضرر حصول دون ،ولكن منعه ق الحق لأحد وليس شاء 
ه؛الي لقول عام الضرر عن والنهي للجمع المشترك الشاثع الهلريق على 

الآ'؛موالقوم باش يؤمن كان من ) ه؛ الني (•وتال صرار ولا صرر لا ) 
البخاري.رواه جار،( ٠^٥ فلا 

الأبوابنتح النافد الدرب ل ومحوز ) ؛ المستمع زاد صاحب :قال الباب 
السالكمجدود،ءاللريق أو نافد إما وهو الهلريق هو للأستْلراق(.الدرب 

علىا بابيفتح أن منزل صاحب لكل فيجوز كلهم، البلد لأهل مللث، النافد 
؟للتهوية اياب يفتح أن بحوز هل الطريق،ولكن هذا 
يضرلا لأنه للتهوية( اب الب)فتح محوز ) ؛ العثيم؛ن محمد الثسخ قال 

الحاركان إذا إلا ، لا أو حارم بت باب يكوزامام أن بتن فرق أحدأ..ولا 
)! .ؤ ني اللقول يفتحه أن له محل. لا امامه،غحينثد حارم باب بقع يتأذى 

اظر)آ/َا'\ا(.)ا(



يوص،لا واش ) ته جارء(،ونال فلكرم الأحر والوم باش يؤمن كان من 
•ا ر يواثقه( جار، يأمن لا من •' تال ؟ اش رسول يا من ' نالوا ، ثلاثا نالها 

وفهمسكان جماعة ولهه نافد عنر رفاق ض تيمية ابن الإسلام شيح وسيل 
؟انأضئ بابه ي نانا بقح أن لا قفل ذات. لذ شخص 
آخرإر أقرف نكولأ ;أنا يممد نا الذي الدتبِ م بقح آن لا نس ; فأجاف 
ذس؛في الأنتطراق في لا اكاركئن بإذن  ٧١انآصمأ؛ من;ايه الدزب 

وأشأَءناو؛رأآ.
إحراج)لا : تقنع الزاد احب صال قت وميراب ودمت وساباط يوهن 
(.ومناب ودكة وماباط رومن 

خارجي.مقفا لها النوافذ حول زوائد I الررسن 
كالخمر.آخر بجدار يتصل حارجي سقف لها اليت على زوائد ' الساباط 
المنزل.ستلموح عن الامهلمار ميا0 لصرف نافذ جرى • اليزاب 

بهحرت ما نحرج أن بأس لا أنه الصحح ) ؛ العثيم؛ن محمد الشيخ قال 
(.)٣(يجوز لا فإنه يضرهم ثما كان فإن الناس يضر لا مما العادة 
ابهيمصل لا أن بثرط المثانيب إحراج له أن الصحيح ) اليزاب• عن وقال 
كانتواللام الصلاة عليه الني عهد ق حش الناس عادة هذا لأن صرر 

اكرحانم)أ/'هادِأ.)ا(
الصلح(،كتاب الفتاوى محمؤع ) )٢( 
الشرحانمإ)ئ/اها(.)٣( 



يضربرمتخمضأ( نازلأ اليزاب يكون كأن والضرر على الميازيب 
ذلك(.أثب وما الراكب رأس 

٠امحنق لباب واليحج الدْهة احكام ( ٢٦
الإسمنتية(بالخرسانة يصخ للجلوس مرتفع مكان ) العتية هي ؛ الدكة 

واسعاالطريق كان بأن صرر ذلك ق يكن ب إذا ) • العثتصن محمد الشيح ثال 
لهجرت كما ذللت، يفعل أن غله أحد على فيها صرر ولا منخفضة والعنبة 
(.العادة 

يفعلهما أما ) ت العث_سمين محمد الثبخ ،تال الدرجات العدد الدرج وأما 
الشاؤعل ت أو درجات خمن إل بمحل ا ربمدرجا الأن الماس بعض 

المسلمينعلى وضررأ للساؤع تضييقا هدا ق ن محرز،/؟ لا فهدا الضيق 
راذط،( ملك هو بل لأحد ملكا ليس والشارع 

٠يدارجارامحنل استغلال ( ٢٧
يغرزأن جارء جار بمنع )لا : تال ه الني أن عه اف رصي هريرة أبي عن 

عليه.مممق مدار،( ي حشية 
لصاحبالخيار بدل وجوب إل الحدين، وأهل ؤإسحاق أحد الإمام )ذهبا 

علىالخداراوأن احمسا صعلى الضرر وقلة إليه الخار حاجة الخثمتا،ع 
•ا ر ذلك،( ق امتغ إذا الخثسس، صاحس، بطال-ا إجاره الحاكم 

١(،خضرأ.٥ ١ المع)إ/ الثرح :١( 
سام،)إ/٩الرام،ابن بلؤخ شرح (م ٤٢١نوصح؛،٢( 



مواءجارك جدار على الخشب تضع أن لك ر ؛ العشم؛ن محمد الثخ وتال 
الخياريكون أن بدلك،ئل الخيار يتضرر لا أن بشرط يرض إ أم رض 

أنله محل لا فحينتد التهدم من الخيار على ؤيخشى ثقيلا والخشب ضعيفا 
الفإنه يضرم لا كان إذا (،لكن صرار ولا صرر )لأ ه:التي لقول يضعه 

٠٢المذكورر هريرة أبي حدث إليه(،ودليله محتاجا دام ما بمنعه 
٠سؤرالتؤل اؤتفاع ( ٢٨

يرىأن ان للإن؟كن لا الجدار لكن إذا وأما ر • محمد الشخ قال 
القصثرةالجدران أن ا هاو ومعنى بمغ، لا فهنءا اللم على صعد إذا إلا مجته 

.( مموعة 

(بواهه جار• امن لا من الجة لايدحل ) ت ه التي قوله ذللث، ل الأصل 
فلاوالرم ياش يؤمن لكن من ) ه؛ الي •وتول وشرورْ غوائله أي 

الخاري.روا، جار•( يؤذ 

باتجار:تيمحق الأضرارادني ومن 
الأذى.من شكل آوحصول دار• من طرف *دم ي لمب ا٠ 

ماايار،او بناء سقوط أو لهدم سبيا يكون ما • الفاحش الب؛ن الضرر ور 
ملحإل يؤدى ما داتم،أو وجه على بالغا أذى الجر يؤذي ما الناء،أو يوهن 

إلداره محول الآصاوة،كآن الحوائج من يمغ ما وهو الانتفاع حق 

الشرحالمع)أ/؛هاك:ا(



يمغحدارأ سي أو تنور أو حمام لل*موب،أو مطحنة أو للحديد مصنع أو فرن 
صامابإزالته.اوكان مه،وأمر ذكر،مغ مما شينا فعل فان حارم، عن الضرر به 
آ.ر ( بالتسبب أم بالباثرة أكان حاره،مواء يدار تلف من عليه يرتب ما 

حداد،أوكثر أو حاما أو أ فرنداره ق شخص يبي )وان ؛ الالكي-ة وفال 
الدحان،وانإزالة ق احتال إن إلا منه ،ه،فيمغ دحاذبجارْ يفر صائغ،مما 

بجيطانماءافيضر دارْ ق بجري ،أو سقمه على أو جاره دار على مجاءْ بمرق 

الحار.على اس؛ *كح 
حتىأو والتهوية للاصاءة ال الوافتع فجواز ق العلماء يئن حلاف لا 

مجاق الخلاف ولكن مالكه خالص ق مباح تصرف ذللنا لأن البني لتجميل 
الضررمن أنولع منع على الالكي-ة اتفق وند )" للجار، الضرر به يممحل 

أوبسدها حارْ،فيؤمر على منها يكثف طاقة أو كوة فتح ت انحدث،ومنها 
.الشافعية ذلك ق رآآ«وحالف ( مترها 
—الوافد مجن نؤع - المشرفة وحكم ) ؛(١١٦الفتح)ه/ ق حجر ابن ونال 

علىيجبر لر يزمن ل! النازل،فإن عوراُتإ على الإشراف مجن أمن إذا الخوان 
ساترايضع (كأن يتحفنل أن منه أمقل هو الإشراف،ولمن يعدم يومحر صلْ،يل 

نوافد0.أو بيته ماحة به يستر 

الشالإملأس)ه/ااا■(.را(

(.٦١٣اسالإملأصرْ/)٢(



فهدموتكشفه جاره على تطل لكنت إذا النافذة ) ! الشح وتال 
ا.أ ( أفل أو أكثر أو أمتار أربعة وبينه بينك كان سواء ممنوعة 

عوراته.هشف أر بالحار تمحر ادنزل ي عرفة تاء ب٠ 
ناراذس-ارغ ينهما ذاري-ن غى ت الله رحمة محمية ابن الإسلام سيخ س؛زأ 

غنالمفناء د محسإلى مضي غرفه ذارأ غر يعمر أن ١^١^؛ أحد صاحب 
.؟ نا أز ؟ >س بمتوز 3ش . الا>ى الدار 

ما:لزم يإل' غيه بمرق أف مم باتجار إصران ذلك ني كال إل : فأجاب 
نمنعما محي بمأف الجار غر صرر فيه يكن لم فإذا الأّمز، مثارفه نمح 

.٧١الثاء مئ نتع• لم• غي لذرافّ ف نكون نا أن غص الإذراف' 
امحؤد.ص ماجاء•4 ( ٣٠

نمرحاجة.النزل بيع م ذ٠ 
بجملب دارأ،ثم بيع من ) ت الني. عنه،نال اش رصي حذيفة عن ا١ 

الجامعصحح الآل-اني وحسنه التهمي روا، ( فيها له بجارك ب مثلها ي ثمنها 
.(٥٩٩٥)

آودارأ مكم اع بمجن ) : ١^،^ حرث:قال بن عيد موعن ا
رواءه( مثالي بجعله آن إلا فيه له يارك أن تمن مال أنه ارأ،فليعام 

)ا"وه9(.اياح صحح ل الآلباني وحمت كاة 

المع)؛/هْا(.الشرح )١( 
الملح(الفتاوى،كتاب )محمؤع )٢( 



٠النزل ثراء الناس ♦أحق 
والنمشلشخص ملكه نصف البيت لكن فإذا اللكت ي الشريك ت أولأ 

ذلكعلى والأدلة غيره من به أول فالشريك ببيعه ورغب لشريكه الأحر 
كلي )ايقفعأل ؛ . الني قال ومنها الثمعة باب ل الفقهاء يذكرها كثيرة 

•لا~ لقتل وي ~ يصلمح حاتط،لا آو رع أو أرض ي ~ مشرك أي شرك~ 
لم•مرواْ شركه( على بمرض حتى محح أن بمل 
سهافأراد أرض له لكنت من :) ء الني فال : اللاصق ابار : نايا 

الدارجار ت) الي. اآ(.وةال ٠ ماجه)؟؟ ابن صحيح جار،( على ثليعرصها 
^.١٠١١١وحسنه النماثي روا• ( بالدار أحق 

غثرْنل جارْ عر محليعرصها دارْ من ينتقل أن الرجل أراد إذا الفقهاء؛ نال 
أذىعنه ليزول ار.وذلك عقأو أرمحي أي شرائها،وكذلك ق يرغب فمد 

ومزاحته.الخوار 

بعضه.وتأجير النزل بمض ع جب٠ 
جزءامنه يستأجر أن الباغ عر واشرتل ثخءس، من بيتا اشترى تاجر 

البيتهذا يبح بألا الشترى عر الباع واشترط محدد، بمباغ البيت من 
المعاملة؟هذه مثل تحوز هل الأول، لصاحبه إلا 



مدا5أحاتت والإفناء للبجوت الدائمة اللجنة على السؤال هدا عرض 

ا.ر الحديث ل محه الّهي بيعة، ل يعمحن ل داحل لأنه بجون؛ لا ايتع 
انزل.بجع من نمر *محا 
وما1 ورناءهوأرصها المع تناول بجنونها دارا باع من أن إل قيامة ابن أشار 

وضرمرة، الوالرفوف المنصوبة ءراءقها،كالآ؛وارء_، من هو مما بها متصل هو 
عنهامنقملأ كان ما كالكنز،ولأ مرافقها من لمس مجا البح ق يدخل ذللئ،،ولأ 

بغيرالأوتاد على الموصوعة والرفوف والنور كالفرش بمصلحتها بجتص 
اعنهمنفصل غبر ولكنه مرافقها من كان ما وأما الحاممل ل غرز ولا تسمتر 

ا.وحهازر المع ي دخوله كالفتاح،ففي 
.ت الضة بقدر النزل جرة أ٠ 

يشليهل • الدار منابع بمص ثعطل إذا عن تنمية ابن الإسلام خ شخ 
؟ذلك بمدر ال؛حرة من 
المشحمةالمنمعة مى يعطل ما بمدر ايأجرة مل عئه يسمط نعم ؛ -، ٠٠١١^
لعقد)■؟(.يا 

 )(.١٩٤; ١٣))١

اظرالغفي)أ/تما؟؟(.)؟(
الإجارة(.الفتاوى،باب رجمؤع  ٢٣)



الأضام.بأصواف امحئل تمحن ( ٣١
الآساأ-؛لرد تن هم و-ؤنل ها محوبجإ من  ٢٠٥م }واث تعال؛ تال 

دأثمارهاوآدباوغا آصتوابجا دمى لهزم،٤١^٠؛ ظنبجإ يذم ثمتخموثها محوي 
.٠٣١سورة ( )٠٨{ حنن ومكاعاإلى آثاما 
تعالونوله والوءلاء ا1للأبس يريد آصرافها( تعال)ومن نوله ) ت القرطي قال 

الغنمبصوف بالأنتفاع ّجحانه اش أذن وآيعارها( وأوبارها آصوانها )ومن 
منوآصاله النزل متلع الآثاث تعال)أداوا( وقوله ...( المعر وشعر الإبل ووبر 

يسما :الأئاث ومل يكثر حتى بعض إل اكاع بعض واجتماع الكثرة 
ا•وiفأJشأ 

٠متزالع ه الين دهن حمح( ( ٣٢
قبملوالا ) ت ه اض رسول نال ت ال ن; عنه اش رصي هريرة أبي عن 

ُمثنهي صلأم علي،ءإن عيدأ،وصلوا تثري تجعلوا دورأ،ولأ يوتكه( 
(٠كنتها 

الخديث،هاش:هدا معس ل قيل 

)اجعلوارواية ق حاء كما فيها الصلاة يهجر الشور مثل تجعلوها لا ت الأول 
تجورا،•تجعلوها ولا يوتكه( ي صلاتكم من 

فلا) ! العثيم؛؛ن محمد الشخ قال بيته، ق الإنسان يدفن أن بجون لا * الثاني 
العادةمي مده اإمان،لآن الممع يدفن بل ، بيته ق الإنسان يدفن أن يجوز 

الملب.الكتب ١(،دار ٠ ١ ١; القرآن)٠ لأحكام الحاع 



وسيلةيكون ربما سه،نإنه ل ض إذا اووم،ولآته إل ه الي عهد مذ المشعة 
الدينالمسيقن دعوات من بمحرم المكان،ولآنه هدا يعظم الثرك،ءريما إل 

علىيضيق لالمقابر،ولآنه نيارتهم عند ا1سالمين لأموات بالمغفره يدعون 
الالمنزل" " اعوا بمنه،وإدا يسوحمون امون،وريما ذيبعده من الورثة 

واللغوواللعب الصخب من ءند0 محدث ند دليلأ،ولآنه شيثا إلا يساوي 
)ت يقول ه الرممول فإن )؛^؛، ١^٠١مقصود ،ع يتتاقى ما ادمجة والأنعال 

ا•ر (• الآ-؛مة تدكركم المور؛إنها زوردا 
ميمن ما ) ت ه تي اللقول الأنياء ذلك من العلم أهل بعض وامتثنى 

وصعغه.الترمذي رواْ قيض( حيث دفن إلا بموت 
٠اممس.هامحرق ( ٢٣

رإثها؛ — اكلة — الهرة ق ثال اش. رمول أن عنه اض رصي قتادة أبي عن 
•لم ومالخاوي (أحرجه عيكم الظوامن من عي إثما ينجس، ليست 

النزلبأمل واتصالها بالبيت ا ؤلوانهيكئر القعلعل أن يالهلوانين والمقصود 
محس.غثر حناهرة أنها الحديث ومعنى لهم وملابستها 

ابنفعن ذلك، ق الوعيد حاء نقد تهلك حتى القعلة حبس من يحدر ولكن 
حبستهاهرة ي امرأة )عذبت ؛ قال اف. رسول أن عنهما اف رصي صر 
ولاحبستها هى إذ ومقتها أءلم«ئها هي لا الثار فيها فدحلت ماتت حتى 

(.٥٧٢ا/١^^٠) محاب نرح 



الهوامهو والخشاش عليه مشق الأرض( حشاش من تآكل تركتها ص
والحشرات.

باسشم.الرجل ^(صلأة 
بيتهل اف. رسول بنا صلى ) قالت الحارث بنت الفضل أم عن أس عن 

المسائيرواه ه( قبص حتى صلاة بعدها صلى ما المرملات نقرأ المغرب 
-بالناس أي صلاة( يعدها صلى ما نولها) : الحاشية ل الخاوي ،نال  ٩٨٥
رُ. ( أعلم تعال واش — حماعة 

منعلى نكير الثدي فإنه ؤإلأ مرصه لشدة إلا بيته ق ه الني صلى وما 
النيأن هريرة أبى عن الحديث، ق بيوتهم،حاء ل ويصلون الماحي يهجرون 

آمرمح؛طب،وم بحطب آمر أن همٌث لقد بيد، نمم، والأي ) •' قال هؤ 
لايشهدونرجال إل أحاف الاس،ثم رجلا؛يوم آمر دا،تم *يؤذن بالصلاة 
عليه.بيوتهم...(متفق عليهم فأحرق الصلاة 

إييالله رسول، يا ) : نال نكتوم ام ابن أف : الصحح في تت كنا 
بجلتجنينئألأّني;ض؟تابإ 
شيخقال ؛ ( رحصه لك مااجت فالا ثنم فالات النداء؟ ساع هل فالا؛ 

يل١^١■?^ غدا ئرك إذا )نكن : اوى الفتمحموع ق تيمية ابن الإسلام 
علنهباطله الصلا٥ إذ يمالا. ام الصاناة مى نعاله ما على ؤيثاب عليه ينانب 
.النلماء(نلأ نيه:زخ ندا . ؟ ينننخا نإ كأئن إغاذبجا 

ا٦٨/٢ائيى) J١(سنا :



٠

ه{ اءدر اليايث ظج ؤنّ■ ره تربجأ ض ^ } : ممار اض نالا 
ذترثلأالك ص' اد إظ; لتنوا ه ر التجأ ن1ل'ُال صم ين اص 

تيذميام ا-نذاثن ٍظ؛ ر نالا : قالت سلمأ ام وص ءللأ(، 
pit م رصناص ءي م هآ ين ؛pit ءنه;ياضين ؛
مذطاp ربيا م ٍظبم بن انمئ ذائقا ص س داره 

ا.الآJانى٠١ُءت اسراني رواء ( نم  pipبن ؛ pitقزه ننٍد 
لهافتنة من بيتها من الرأة حروج ل لما التفضيل هذا ان الحديث شراح تال 

لعفافها.افضل مترها وللرحال،فكان 
منذلك في بما كل )زندا : الفتاوى ي نتب ابن الإسلام شخ تال 

.والاحتجاب( الا-نتار 

ضهتلاصياصباسات.

منأربع كل همن الني. رنهى ت تال عنهما اف رصي ماس ابن عن 
. ٦٨٤الخا»عهصحح ( والصرد والهدهد والنحلة النملة ث الدواب 
محرزأحمدانه والحرم،واحتارالإمام ابل ق الأدبع هذْ تتل تحريم فالأمل 

الأدىالبيت آهل حثي ؤلعامهم،أو د ونفالساكنين تزذي كانت إذا تتلها 
نيالرأى فقد بالمار، حرنها عن النهي رواية j حاء ح؛ن،ولكن بعد ولو 



ربإلا بالنار نمدب أن يشم لا )إنه ت ه فقال حرنت ند نمل قرية 
داود.أبو رواْ ( النار 

•امحمحق سترجسمان ( ٣٧
السهميرواْ ( الدر تستتر أن )نهى : ني. الأن افن بن علي عن 

وحنهالآuنىر١آ.
ثئلكل إن ؛ نال  Wjني الإل ) ت الحديث يرجع هماس بن اض همد وعن 
محدثولا نائم حلف تصلوا لا ، القبلة به استقبل ما ائتالس وأشرف ، شرفا 

الثوببالخدر تستروا ولا ، صلاتكم ق كنتم ؤإن ، والعقرب الحية اتتلوا و، 
إمنادلُأا.ذلك ل يثبت ولر : اليهقي ••قال الحديث ذكر و• 

ال! يقول ه اف رسول سمععى ) ت ت نال الأنصاري طلحة أبي وعن 
عتهااش رصي عاتقة فأسن ت قال ، تماثيل ولا كلب نه بجتا اللأتكة تدخل 
بسناتدخل لا اللاعة إن ت تال اس. رصول أن علرني مدا إن ؛ لها فتلت 

لا،:  cJUذلك ذكر اش. رمول ست فهل تماثيل، ولا كلب نه 
فآحدتغزاته ي مخرج الله. رسول رأيت تحل، رأحه *ا صآحدثكم ولكن 

U،i  وجهه،ي الكراعية عرنت الط فرأى تدم فلما الياب، على مرته
واسن،نكسوالحجارة أن يآمرنا ل اش إن ت قال وتيه، عتكه حش فجيبه 

اكستأخآأ(.)الأحاديث ;١( 

التصادقكتاب النازل تستير ل حاء ما باب البيهقي سّن '٢، 



رواه. علي( ذلك يعب فلم ، ليفأ وحشرتهما ومادين منه فقطعتا فالت 
•ّلم
بنالله عبيد و محمد ن القاسم فدعوت لي ابما عرت ) ::فال عطاء وعن 

مرند الست اف عبيد رأى اب البعلى وفما فلما عمر، ن اف عبد 
حقنشتي لقد واش : فقالت محمد بن القاسم ودخل فرجع بالدمحاج، 
إلاهو وما صنمحه ما لشيء ذلك إن واض اذ، أصلحك ت فقلت انصرف، 

افرصي عمر ن اف عبد أن فحدثي تال عليه، وغلونا النساء صنعته شئ 
فيهما نامعمر ن اف عبد دعا عرسه يوم كان فلما ، سالماابنه زوج عنهما 

أبوبأبو رأى الباب على وقف فلما عنه، اف رصي الآنصارى أيوب أبو 
مرمئد الرحن عبد أبا يا فعلتموها لقد ! فقال قر، مجن متورا لبيت ال 

.انصرف ثم الخدر، 
لفرأى ، عنهم اش رصي أيوب أبا عمر ابن دعا ؛ نال الرواية هدْ غتر وو 

مجنت ال فق، اء اكعليه غلبنا ؛ عمر ابن فقال ، الجدار على مرأ اليت 
فرجع، طعاما لك أطعم لا واف ، عليلث، أحنى أكن فلم عليه أخشى كنتا 

لحلفلما ، الكدي فروة أبي ابنة سلمان تزوج ) ت تال جريج ابن وعن •آ• 
نزوجأن لك اف قضى إن أوصاني اش. رسول إن هده يا ت تال عليها 

المطاعالرء محلس حلت إنلثا ، فقالتا ، طاعة عليه تحتمعان ما أول فتكون 
بالمحا ، فقال ، مرأ بيتا فرأى ، وندعوففعلا نصلي قوس • لها فقال ، أمره 

تتحولولر بمحموم ليس ؛ فقالوا ، كندة ق الكعبة أوتحولت ، محموم محتكم 



.الباب على مترا إلا ستر كل يهتك حتى أيحله !لا فقال ، كنية ق الكعبة 
.٠^؛^ سد هذا 

يكونأن ؤيثبه ، عنه اش رصي الخهناب بن عمر عن ذلك كراهية ق وروينا 
.(.أعلم واش . الرف من فيه لما ذلك 

•واللثن الحجارة ؛ الحديث ل فقال سهيل عن اض عبد بن حالي ورواه 
افيهاللف—ظ سبب كان ؤإن ، الخيار كسوة كراهية على تدل اللفظة وهدم 
.التماثيل من فيه لما كانت الكراهية أن على يدل الحديث هدا طرق من رؤينا 
أءاJمر١ا.واش 

منلحاجة كان مجمورة،فإن غير نور بالحيقنان ستر فأما ) ; فدامة ابن وفال 

علىتر الفأشبه حاجته، ق يستعمله لأنه به أس ببردافلأ أو حر وقاية 
ستر) ا*وةال ر فهومكروه( حاجة لغير كان ؤإن يدنه على ه يلبالباب،وما 

تحريمهق يبت لر إذ الشافعي مدهب وهدا محرم غير مكروه ان الحيء؛ل
لماكره ءنهم،وإنما اش رصي الصحابة زمن j عمر،وئحل ابن نعله دليل،وند 

محرمهو ٠ فيل المآكول،وقد ق رف والاللبوءس ق كالريادة السرف من فيه 
لماالكراهة على محمل ثبت، ولو يثبت ل؛ الهي أول،فإن ءنه،والآول للنهي 
(ذكرناه 

التصادقكتاب النازل تستر ق جاء محا باب اليهقي سنن ، ١ ؛ 
ا/ّا'آ(.الغي)،:آ(



•^، ٣٤١سطح فؤق النؤم ( ٣٨
سطحعلى الرجل ينام آن )نهى الي. أن ؛ قال عنه اف رصي جابر عن 

(.وق٨٢٦المحٍحة )الآحاديث الألباني وصححه الرمدى رواه ( عليه بمحجور ليس 
ممدحجار عليه ليس ييت ظهر على بات من ) ؛ قال الرسول. أن رواية 
)١(.الآرنؤوط القادر عبد وصححه داود أبو رواه ( الل»مه منه برتن 
قالآلباني ح«إاب(.صححه سه )ليس للخاريت الفرد الأدب كتاب وق 

(.٨٢٨)الصحيحة 

الوتوع،وآماعن الإنسان بحجب الذي فهو الحجاب أما ) ت الأثتر ابن تال 
منحجرته ما والحجرت )حجر( م يكون أن "،مجوز ججار بالراء" 

السقوط(.من السهلح على النائم بمغ ؛ثما آيضأ حاثهل..وذلك 
اسرااص.عقؤية ( ٣٩

الخمر فيه الذي البيت بآن واحد غير )تطع : الحنبلي مفلح بن محمد قال 
هلالخمر ق محارته فيمن الرواية أحتلفت الحسين أبو القاصي يتلف-ونال 

—الأول بحرقاوحه بحرق)والثانية(لأ روايتان)إحداهما( ؟على بنته بمرق 
بنعمر وحد تاك عبيد أبي بنت صفية روت ما بطة"" ابن اختارها 
فحرقعمر يه قامر شرابا ثقيف من رحل بيت ق محه اف رصي الخطاب 

يصطنعأنه طالب أبي بن علي عند رحل على توم شهد الحارث •وتال يته■• 
ثمماله وأنهب يته وحرق فكسرت بها وسعهاّفأمر مشربها محته ق الخمر 

:ا(حا.عالأصرل)اا/أأه:



يتهق وجد لم م!رحل لأخمد منصور ابن بطة.نال ابن ونفاْ،رواهما حليه 
نملكما يته بحرق نحارنه كانت ؤإن ؤي—ودب الخمر براق نال خمر؟ 

يتيجرق فلا ~ الخمر ييع التاجرة أي ~ كبترة أنها الثانية •وجه عمر•• 
يعملعمن تل مسعيداف أبا سمعت حنبل الكبائر.نال كبقية عليها فاعلها 
لهؤئقال ذلك ل يوعفد أن أرى الخوار؟نال من محول أن ترى وينعه الكر 

القاصيذلك،ذكر من بمنح حتى السلطان إل أص0 أنهى ؤإلأ اتهى فإن 
أن) : الشرعية الأداب حاشية ق قال لكن ؛. الأم؛١^١١ق الرواتن 

علىأحد يتجرأ لا حتى الخليفت؛ن اجتهاد من تنكيل فهو بعدم وما هازا صح 
دليللا إذ عاما تثريعا يتخذ فلا الإسلام بلاد ق ويعها الخمر صح 

٠*؛(لأزضاة.فتاداثسوستياص 
ومقتنياته.النزل أثاث ي زكاة لا ٠ 

البخاريرواء ممدنه( فرمه ولا عبد، ي السلم على )ليس ! الني قال 
فيها،وهوزكاة لا المنية أموال أن ق أصل الخديث هذا ؛ النووي تال لم، وم

إإذا بنيانه،وذللث، ولا ومقتنياته المنزل أثاث ق زكاة فلا العالماء،وءاليه نول 
عروضمجن ليت الحالة هازْ ق لالسع،لآنها عرصها المالكا نية ق يكن 

فقعل.للاقتتاء هي الزكاة،وإنما فيها تحب الق التجارة 

الثرب)ا/ا:آ!أ(.:ا(كتابالآداب 



الدار.أجرة ي الزكاة ٠
حالإذا ا حيعهزكاة فعليه العقد حن من الدار صاحب الأجرة ملك إذا 

الحول.عليها 

وجبتتزجر عمارة أو تؤجر أرصأ منه كان وما ؛) الإفتاء للجنة فتوى وق 
أوالأرض نفس ق الحول،لأ عليه حال إذا - الأجرة ق -أي فيه الزكاة 

ا.ر العمارة،( 

.السجد سطح فؤق النيل بناء ( ١٤ 
محتويالمجد بأن علما ؟ المجد فوق للإبحار أو حاص مكن بناء يجوز همل 

.والحديث الفقه وكتب الشريف( )المصحف اف كتاب على 
كانن،إذا فأجابتت والإفتاء للبحوث الدائمة اللجنة على المزال هدا عرض 

ماغفلا ا حاصملكا تملكها وأنث ، المسجد على وقفا ليت الأرض هنْ 
الذيللحى مجدا الأرصي الدور ونحمحثص أكثر أو دورئن ْ>، بمائها من 

لأن؛ للإبحار أو ، بلثظ خاصا مسكنا يليه وما الثاني الدور وجعل ، تسكنه 
ذلكرق المصلحة ولرجح ، الوصع هذا على والسكن السجد بناء النية 

الجال()آ(.إل الحي أهل لحاجة 

(.٣٣٢الفتاوى)ا/)١( 

)آ()ه/آآآ(.



صاحب( ٤٢

ولاملطانه ي ولا ييص ي الرجل يؤمن ولا ) : ه الني نول نه والأصل 
•وغثرْ لم مرواه ( يإذنه إلا تكرمته على بجلن 

منبالإمامة أول بيت،نصاحيه ق أتممت إذا الحماعة ) ت قيامة ابن قال 
ونصحإمامهم ككه كان إذا وأممه منه أقرا هو من فيه كان غارْ،وإن 
آ.ر حلافا نعلم ولا وحذيفة•• وابوذر عود مابن ذلك فعل وراءه، صلاتهم 

٠الشترك الننل سقف ( ٤٣
إصلاحهالمل،وءاايه لصاحب الطا؛قين بين الذي قف ال! المالكية ال ق) 

الحنفية.قال كما عاليه،اي الحلوس العلو انهاوم،ولصاحب إن وبناؤه 
ئنبكالحدار والمل العلو صاحب ؛ن ؛مشرك القف الشافعية! وقال 

لصاحبوارصه السنل ماترلصاحب ؛ه،فإنه الأنتفاغ ق لاشتراكهما ملكن، 
كوةفتح أو وتد دق لأحدهما عاليه،ولمن الاستناد العلو العلو،فلصاض، 

لصاحب)وليس ! أبوحنيمة روقال ر الأحر...( بأذن إلا يضايق مما ونحوه 
الفل(.يوهن بناء نياده الحلو 

٠امحؤل بمص وص حتكم ( ٤٤
دونسفلها،ومفالها دون الدار علو وقف بجون ; والحابلة الشافعية ال ق) 

يصحالاحراولأنه دون أحدهما وقف وممهما،فجاز بجون عينان علو،لأنهما 

.ar/T)المغى )ا(

•٦(.٩ ؛،/ الزحير،) وأدك،د.وب الإسلأس الث )٢( 



الاستقرارحق له يثيت من إل الاللث، يزيل تصرف السفل،ولآنه أو العلو بح 
نجازلكوح(رُوالتصرف 

٠الماسي على الجلوس ( ٤٥
بنحيد عن الحديث ،وق بالكافرين التشبه من هو وليس الإباحة فيه الأصل 

يانقلت عنفب، وهو اس رسول إل انتهست، رفاعة أبو فال فال هلال 

اممصرسول فأقبل دينه ما يدري لا دينه عن يسأل جاء غريب رجزا الله رسول 
فقعدحديدأ قوائمه حلت بكرسي فأتي إلي انتهى حتى حطبته ترك و. 

.(روا،فأتمها حطثته أتى ثم افص علمه مما يعلمي فجعل ر. الله رسول عليه 
.٥٣٧٧المائي 

٠( ٤٦

الكهربائيةالدفايايت، أمام الصلاة حول الإفتاء لحنة على مزال عرض 
قالكهربائية الدفايايتج تخدام اسحكم ما ونصه الشتاء فصل ق وبجاصة 
الؤإنه ار نالدفايا'ت، إن يقولت الإخوان بعض لأن الشتاء فصل ق المساحي 

المار؟استقبال يجوز 

مملحةأحل من المسجد ق الدفايامتح وضع من مانع لا ) ت جوابهم فكان 
كهربائيةطاقة هي ؤإمما ارا، نليست، لأنها استقبالها، مجن مانع ولا المصلن 

الإصاءة(رما(.لماُت، تثبه 

رائكالإملأس الفته )١( 

.١  ٠٧٢٦رنم نوى ( ٣٨٥)ه/ اللخة ناوي )٢( 



يا(التطاووياسان.
اياعة.علامات ن م٠ 

عندما*لحثريل تال . الني أن عنه اف رصي هريرة أبي عن لصحيحين اق 
(منها ..)قذكر آشراؤلها عن سأحدثك ولكن ) : الساعة قيام ونت عن مآله 
;لم لرواية (،وق أشراطها من فداك البنيان ق البهائم رعاء تطاول ؤإذا 

(.البنيان ق يتطالون الثاء رعاء العالة العراة الخفاة ترى )وأن 

بيتايبي كان ممن كلأ أن البنيان ق التطاول ومعنى ) ت حجر ابن الخاففل قال 
ا،لثاهاةالراد يكون أن ومحتمل الآحر، ارتفلع من أعلى ارتفاعه يكون أن يريد 

را؛.ذلك...( من والزحرفة،أوأِ الزينة به 
.الدمحي ضان فع ر٠ 

أنله محرز لا ولكن بناء ستحدث أن للدمي محوز أنه إل ندامة ابن أشار 
اواتهجمجوار ل^اوق الحاوؤين ا.للمان بناء من أطول يكون حتى مله 
قالدمى دار دون دارا لم ماستحنوث وجهان،ؤإن العلو ق المساإمان لآ؛نية 
علىا ارتفاعهق يزيد فلا انهدمتر دار0،فإن مدم الدمى يلزم فلا العلو 

فلهشيء منه تشعث، ؤإن محدده، لر منها علا ما انهدم الم،وإن الدار ارتفاع 
ا*ر ... ؤإصلاحه ترميمه 

(.٨٨نحاواري،)ّآا/)١( 
الغنى).ا/0آأ•(.اظر )أ(





٠ايغزو بآداب صيق سهأا•■اقو 
ا(منادابدخولاصو.

النزل.أهل من الاستئذان ؛ أولا 

أ(

سثانسوامئ 1يووطم' ءٍن تيوئ ثذظوا ق اقوا الدين ايها أيا ت تعال تال 
ر^(سةاض.^ثُاضاتيائفلم>تمهأص 

ملغثرهم بيوت ق الدحول عن عمائم تعال اش ينهى الأية دْ هق 
همتقوممن الوحشة ؤإزالة لإيناسهم وذلك أهالها على واللام الإمتثذان 
أنمحب لا حالة على يكوي، قد الإنساؤا أن الامتثدان وجوب من والحكمة 

خاصة..هيئة أو حاهس عمل من عليها أحد يرام 
متفقالمم( أجل من الاممدان جعل إثما ) ه؛ التي تال الحديث ول 

يستأذنحش امرئ ييت جوف ي ينظر أن لامرئ محل لا ) ت ه ءلثه•وةال 
البابثقب من اف رسول بيت داحل إل نظر الماس أحد أن الحديث ول • ( 

حتىالثمب مجن عينه عن يبحث فكان عصا معه وكان الرسول^ فعلم 
نمنهعينه ئمممم عليكم يطلع رأيتموْ من ر إ الي. تال هدرأ بجعلها 
الصحيحن.ل والحديث ( هدر 

فاؤيحقق حرمتها لها يجفثل الدخول قيل المسكونة البيوت على والأستئدان 

العوراتوانكشاف، والمضايقات المفاجآت من الحرج أهلها على ويوفر أمنها 



والشرابام الطع،عورات البدن عورات ) منها كثيرة المنزل وعورات 
الآثااثا(.الاواس،عورات ،عورات 

وتطرقمعلث، يالبيت رب لعل مرة الباب تطرق ثلاثا•• يكون والإستتذان 
يردك.أم ■حولاان، Jbأيآذن لري الثالثة وتطرق انت من يعلم حش الثانية 
...{؛ ٠٥تذذه -م تذغلوه ه اخذا ليا يؤذيا ل؛ }٢٥ هاد: دلال 

اكور-ورأ ( ٢٨)

أومفتوحا اب البكان مواء اتتحامه بجون فلا أحد المنزل ل يكن لر فإن 
أهله.يأذن حتى الآحمى على بالتحريم أغلقه فد امأ مغلةا،لآن 

بماذاق ه; /، jtلذ ناذجترا اذءنُا هز محل ر-ن1ه محاد: ينال 
أنالزائر المزل أمل طالب إن الأية وق اكود مورأ ( ٢٨)علمّ{ ثنظولأ 

المزللأمل يكون فقد نفسه ل غضاصة يجد أن دون يرجع أن فعلته يرجع 
ظروفهم•

محإقاع محيا نقولإ ثن ثوتا ض ان جناح طمح؛ }يل تحال: وتال 
اك_ورمودة ( ٢٩)تقنولأ{ ذق تدولأ نا بمالإ زاث 

منحاجة أو منفعة أو للإنمان ٌّيغ وفيها بمكونة، ليت الي البيوت أُا 
مرةأول مها آذن إذا الكن عن المفصلة الضيافة وبيوت كالفنادق الحاجات 

كهم،•



تالخاصة النزل غرف يحول ي الإمسدان ب، 
لم•ذالأين ابماهإ نعأ الدين أتيا الدين صا رنا محاد: ثال 

ممتنولأتا؟قموحقن المم ٠^١٠ ثل بن مرام ثتاظ الثلم يتلئوا 
نيمنىهلم-ذلاص

شإالة تتن بمسكللك غر جمبمغز ص' بمس ياح 
التويورأ ، ٠٨١'حي؛{ غيم ذاللة الآثام 

وصيانهممماليكم تثدنهم يأن بالمؤمن اف يلزم الرباني الأمر ُنا وفا 
؛آومات ثلاث ق الحالم يبلغوا لر الذين 

آوعادة النوم ثياب ل الناس يكون الفجر(*حتث صلاة مل رمن ~ ١ 
الخروج•ثياب وفوز نمرونها أنهم 

نحلعالونت هذا ول الظه؛رة(: من ماثكم محعون روحتن ٢" 
أهله.ْع يكون وتد سلولة النوم لباس ؤيلثس ثيابه الإنسان 

ثياببمى ولالنوم إرادة ونت قإنه (أ العشاء صلاة يعد )ومن 
والخلوةالأيل 

يبلغوالر الذين الآومح'د دخول بجون فلا لكم، مدرات الأوثان)تلاث هذه 
الأسدان.بمن. إلا يلكم نيها الخلم 
بمذغنياخ طك ذفا جز أيئ : تمال اف ننال الأويات باتي وى 

طلٍنإزاث ال1ّات لقز اث ثن كللك نض قلى بمئز هم طناثولأ 
قالكما الأونات عموم يتأذنوا أن فعليهم انمغار يبلغ حى ءيز(.أما 



بنالدين  usئذظذ'ما 1لئل؛ الا,لذارث.بغز نبغ رإ,إئا :
-تكز{)اْ(.ءر،اضذاش'ءوز هزاوتر اث ثبهزمملك;مح 

الهزل:امل اُلأك الاتظاع ي الاسهداه ج( 
الحديث( ودمه وعرصه ماله حرام، ايلم على السلم كل ) ت ه الني تال 

وغتره-الترمذي رواه بتمامه 
الغثريتعدي يتضرر وقو أمواله ومن خصوصياته من هو الغير يملكه ما فكل 
فالسياراتحماه من ؤيعتبره به يتعلق ا مان إنلكل محفظ والشمع عليه 

أصحابهابأذن إلا بها الأنتفاع للاخرين بجون لا الاتصال وأجهزة والأراصي 
عاليها.التعدي يجوز لا حرمة لها فكلها 

ضّهشص>جنقضوآما 
اومابجإ بجون أو بجوبمإ من ثآئوا أن أمسئم عر ولل حنج النريض 

أواغنامئم' بجون أو أحواتفم بجون أو احوايئم محويت؛ اذ اميابجإ محوٌت؛ 
أومماتحة حالاة5أإأوماممحتم أوبجون أحواوئم أوبجون عناتغم بجون 

ثوتاذطثم أذقانا؛إذا أن جمثا ائلوا أن ياخ عاوتمم' ليل ضدملهإ 
محزاث جئ قط تاذكأ الله جد ئذ ثظ اشئز عر نشوا 
ال_ورمررة ( ٦١)تعقلون{ ^di»؛ الآيات 

أذنواإذا هن،ا ! العلماء بعض )تال الآياتت هل،0 حول يره نفق القرؤلي تال 
القة القرابيآكل،لآن أن فاله يأذنوا ل! أو له أذنوا ت آحرون •وقال ذلك ل له 

منهمالنفوس مح تعطفا القرابة تلك ق لأن منهم-وذلك إذن هي بينهم 



علموا.)وتال(ادنإذا يدلك ؤيروا شينهم من هذا يآكل أن العطف يدلك 
الطمامكان إذا تثدان اصمغير من النسب حهة من الأكل لنا أباح ت العربي 
)توله ق الصديق وأما أحده...( لهم يكن لر دونهم محرزا كان ،فإذا مذولأ 

يرؤيلتفاهته يه ممليب صاحبه نمس أن م عالإذا ! نقيل صديةك^إ( آو 

>،وب \س' الآوراق ^> ١ي 
انزل:أهل أمرار 

قونع فقد متعمدأ تمصه لا أمرار أو حطابات أو أوراق على اطلع فمن 
آشوا١^^؛ أيها }يا • الحجرات سورة ق تعال حرمه،تال واف التجسس، 

بممقميعثب رلا ثجسوا وئا إثم الظن يغص إلأ الظذ مى كشرا اجثقثوا 
نحسواولا الهوا ولا ) تس الني وتال الحجرات.، سورة ( ١٢)...{ يغصا

البخاري؛تمامه.رواه الحدينا و( 
حدساإل الأمّتماع هو ت والتحس اليء، عن البحث، هو ت والتجسس 

كارهون•وهم الخر 
وقل.أصحايه، بإذن إلا محر أي نشر وعدم الأسرار بحفغل مطالبا والمسالم 

تالناس..تال كرام صفات مجن الر حففل الفرزدق عد 
الماص-كتومكرام عند والمن لأيكتزالتإلأءنلهثرفّ 

م^دوموالاب^ ئيات؛ح^ صلت ل ست ق صنيى المر 

اسطهالكتب آ(،دار  T٠٧\/ اننلر) 



مروكشفه حانة، مره المرء كشف ) ؛ الحكماء بمص وقال 

حيانة..(.

تالزؤج من الأ،اسءلان م( 
منزله..وحدود حمام ق التصرف، قبل منه والأستتذان الزوج ءلاعة فالواجب 

المعنى؛هذا تزكي الي الآحاديث ومن 
الحاJيث،؟..( بمعصية يدهر 1| ما حق والطاعأ المع ) ه.'الني ال ق •

بتمامه.البخاري رواْ 

بأذنإلا مالها من دسا تنتهك أن لامرأة بجون لا ) ت؛ الني قال ~' 
(•زدج4ا 

(.بإذنه إلا زوجها بيت ي امرأ؛ تأذن لا ) ؛ التي. قال و~ 
أوتأذن أن الرجل لزوجة يجوز ؛هل الإنتاء لحنة على عرض موال ول 

ذلكيجوز )لا ! اللجتة فأجات غاتب؟ وهو زوجها بيت بدحول تمح 
ااحتهوابن وابنه ا وأحيهالزوج وأبي، ا كأبيهلها؛ محارم كانوا إذا إلا 

ا.هؤلأءأ وأمثال وحالها وعمها 
المرأةتنمق )لا ؛ يقول الله. رسول سمعت ؛ نال الاهلي، امامة أبو روى 
ذاكتال ايلعام؟ ولا افه رسول يا ت نيل ( زوجها بإذن إلا محتها س شكتا 

(. ٤٣١٣رنم) اكرى )ا(



قندامه ابن وصعقه وغيره ( ٢٦٦)آ/ سه ق داود ابو أموالا(رواْ آثضل 

ما) ت ه الله رمول ال ننالت عنها اف رصي عاثشة عن وجاء المغي 
كسببما مثله وله أجرعا لها كان مصية زوجها،عإر ييت من الرآة أمقت 

ميء(أجورهم من يتتتص أن غير من ذلك مثل امقت،وسحازن يما ولها 
البخاري.رواه 

تتصرفالعادة بحكم غيرها،لآذها على المرأة تياس بمح لا ر • ندامة ابن قال 
المرقوالإذن وعيته لحضورها منه، وشصيق فيه، زوحها،ووتبهل ال مق 

لث،ذلا متعه،فإن هذا !افعالي لها تال كأنه فصار الحقيقي، الإذن مقام يقوم 
ذلائ،،لآنلها يجز لمر ممر ولا مالي مجن شرعي ولا بشيء تصدقي لا : وتال 
أ•أ ( العرق للإذن نفي الصريح المنع 

البابيهلرق آن غترْ بيت وصل إذا الزائر فعلى بلطف؛ اثباب ط>ق ؛ ثانيا
رصيمزعجة،فالصحابة بءiريقة يكرره لا الخرس زر يضغهل أو بهدوء مرة 
بحجرولا بيدهم لا بغلفرهم ؛،^ ٣١١على الماب يدقون كانوا عنهم اش 

دقااب البعلميه فدقت، أخمد الإمام إل امرأة حاءين، السبيل، حير ومييلهم 
أي) تترحل الدق هدا يقول وهو فخرج أمر عن أله تأن تريد عنيفا 

الشرطة(..

الني)ا-/ا"'ا•(.



آبىأن الصحيحين ق ثبت نقد ، ثلاث على يزيد فلا الباب طرق كرر ؤإن 
امتأذن؛إذا يمول . الله رمول سممت ... ) ! نال الآمعري مومى 

(٠ناليتصرف له يؤذن للم ثلاثا أحدكم 
أملعلى لام اليكون الأسثدان نبعد : امحزل أمل ملي انملأم ؛ يالثا 

بمي)يا ت اف. رمول لي نال ت نال عنه اف رصي أنس روى البيت،ىا 
الترديروا، طى(ب آهل وعر عاله' يركه يكن لملم آهلك عر يحلن إذا 

(.٢٦٩٨)صحيح حس حدث ويال 

يقولبهاءولأ معروفا كان إن أوكمحته اسه نذكر بالممس؛ ؛ رابما 
ارنيأست قال) عنه اش رصي جابر عن ورد ،لما معك( (،أو)ًاحبك )أنا 
همهها(ضقكأنه اظ أظ ى،ئلال : فقلت ذا؟ م اياب،نال ينحت فه 

عليه.

كان) : نال بر بن اف عبد عن الننل: باب، تجاه اأ>ضف عدم خامسا: 

مندلكن وجهه لقاء من الثاب يستقل ب توم ياب أر إذا اش. رّول 
عليهايكن الر الدور أن وذللث، علكم الملام أوالآسر،ويقول الأبمن ركنه 

الأدبj الخاري رواء انصرف( ؤإلأ له آذن )نإن رواية أبرداود-وو رواْ ا مسور ^٠^٠ 
(.٤٦٧٣;الشكاة)صحيح ص وغال\لأو\ني الفرد 

امالأمال نحوها،قأو بالمصحة وذلك : بالدخول البيت رهعارامل سائسا: 
(،وقالنعليه محرك أو يتنحخ أن له استحب، بيته الرجل لحل إذا ) • أحمد 



أشمآي — ا،ستآنس الدار لحل إذا أيي كاد ) ت عود مبن عبداس بن عامر 
(.يستآنمرا حش صوته وتكالم،ور؛ع — يونمهم بما آمحلها 

كله.شأنه ق التيامن محب كان التي^ فإن اليمض؛ باثرجل الدخول سابعا: 
إذاكان ر ت . الني أن عنها اف رصي عائثة فعن ؛ بالسواك البدأ يامنا: 
(.٢٢٠)ا/ ملم .روا، ( بالواك بدآ يته يحل 

لقوله.وذلك ؤبمددخوله: البيت من الخيؤج نيل يممتين صلاة تاسعا: 
يحلنادوء،وإذا همج تمتعانك ركمن محل منزلك من حرجث إذا )  ؛

الآلانيوصححه الزار رواه ( السوء ملدحل تمتعانك ركعمن نحل منزلك إل 
(.٥٠٥)الخاسمر ،صحٍح 

٠ائتؤل آذضاردخول ٢( 
رمولنال قال؛ عنه اش رصي الآثعرى مجالك أبى عن داوود أبى منن وق 
ومحنا1ولج حعن أمألك م اللهم : فليقل بته، الرجل ولج )إذا : ٠ اممه 

ثمتوكلنا، ربنا افه وعلى حرجتا، افه وبم ولتا، افه يم الهمج، 
عراعله(.يسالم 

عاشإن اش على ضامن كلهم ثلاثة ) ؛ التي. نال يال؛ إمامه ر عن 
عزاش على لهوضامن سلام بجته لحل من ت الختة لحل مات ؤإن كفي 

(٢٢٥٣^)وجل...(سحابي 



•ا(اذضرااسسسم.
)! يقول هؤ اس رمول سممت ! عنها اف رصي حكيم بنت حولة نالت 

يضر•لآ حالق، ما شر من التامات اس أعوذ؛كالمات هال ثم متزلأ نزل من 
.لم مروا، ذللث،( منزله من يرتحل حش شيء 

النثدمن دماءالمهج ٤( 
أذايمي قال- )من : ه اف رمول محال : محال عنه اف رصي أنس عن - ١ 

ينالباض، إلا نوة ولا حول ولا اش، عالي توكلت افه يسم بجته~ت من حرج 
والترمذي.داوود أبو رواه الثسثن( عنه وتنحى لومت، وكفئت هديت له 

منحرج إذا كان التي. آن عنها اش رص سلمة أم المزمتئن أم وعن ٢" 
آوأضل أن بك أعوذ إني اللهم اس، على توكالتا اش، )يم محال؛ بيته 

أمروا٠ علي( يجهل أو أجهل أو ا؛للم، أو أنللم أزل،أو أو آزل أو اصل، 
والترمذيداوود 

لأنعرصة فهو بيته من حرج إذا الإنسان )أن الآدءية هدم من والحكمة 
أنفناسب أشبهه( وما حية أو عقرب من حيوان عليه يعتدي أو شيء يصيبه 

يوكلأمرْإلاش..

يظلمأن محيمكن بهم ونحتك الاحرين للقاء يعرصه محته من المرء حردج إن ثم 
عاليه.يجهل أو لمانه يزل أو 



.منه وايضؤج ا1ح4ام دخوو منآداب ٥( 
)! ثال عنهما اف رصي عباس ابن عن منه؛ والخريج الحمام لحول دعاء ~١ 

وقومسلم. البخاري رواْ ( اهه م يمال الكثيف لحل إذا .و النؤغ كان 
الجني؛ن ما )مر ه■' اممه رسول •تال نال عنه اس رصي علي عن الترمذي 

.( اش م بت يتول أن الكثيف لحل إذا آدم يي وعورات 
اللهمث هال الخلاء يحل إذا الي. كان ر ; قال محه اف رصي؛ أنسر وم، 

٤٤٧١ الخا»ع وملم،صحح الخاري رواه ( والخبائث الخبث من بك اعوذ إني 
الخا.عي،ماأ(.صحح غفرانك ت تال الغاتط من حرج إذا ) ه؛ التي وكان 

الخم.ام.لحول عند السري، الرجل، تقديم ٢" 
الحمام.من الخروج عند المنؤ، الرجل، تقديم ٣" 

^غلأق،لهابالنرق.اتس.

لممالآبواب---(رواْ )...وآغلتوا ت ه اف رمول تال:قال جابر عن 
التي،تال كما الشيطان شرور من؛ التحصن، ذلك ؤ، العلة أن ! ١^١٠٠أهل، قال 
بابا..(.يفتح ولا ّأناء محل لا الشطان بب؛إن ) : . 

لأ(منآداباممامو.
أناش ومول نال؛ عطاء نعن، ت الئزل ي وحيدأ النوم ةبمب ~١ 

الر • قال جعفر أبي ا،وعز، وحده بيت ي يبيت أو وحده الرجل يسار 
ولعا(.يكون لا الشيطان فإن وحدك، بيتلئ، 3، تبت 



بنالراء نمن : الأم ابانب على والاضطجاع اكوم مل الوضوء - ٢
وضوءكمضجعاك؛توضأ آتيت إذا ) هؤ! اممه ول رم، Jli^قال عازب 

عف....(منق الأيمن شقاك على اضطجع ثم للصلاة 
إلأحدكم آوى )إذا : الي.  JUعليه: الوم تل الفراش نفض - ٣ 

عليه...(حلفه ما دري لا اش،ةإنه يسم إزار«،وليتل بداحلة فراشه،؛لسفضه 
البخاري.رواه 

إلهلا اض ) الكرص آية قرأ من أن اقر ه الي فإن : الكرم آية تراءة - ٤ 
تقربهولا حافظ اف من عليه يزال لن الأية نحتم حش القيوم...( الحي هو إلا 

البخاري.ي الحديث يصح.وأصل حتى النياطتن 
فراشهإل أوى إذا كان M الي أن ومنها ت التوم أذكار على الحرص ٥" 

أمريإليك،وفوضت وجهي ور,جهت للءك نمي اسلمن اللهم ) نال؛ 
إلاضاك ئجا ولا ملجآ لليلق،،لأ ورعة للااث،،رمة فلهري للياك،وألحآمح، 

البخاري.روا0 ارّالت،( الدي ونسلك أنزلت، الذي يكتابلث، إليلث،«أ.ثتا 
كتابت لم مصحيح ل جاء ت النزل ي الغراش من الحاجة على زاد ما ٦" 

الىقال واللباس الفراش س الحاجة على زاد ما كراهة باب والزينة اللاس 
قال( االشي1لان للضيف،،ورايع لأهله،وفراش وفراش للرجل، فراش ر ه؛ 

للماها0هو إثما فانحاذ0 الحاجة على زاد ما أن معناه ت العياء قال ت المؤوي 
مذمومماومحوم،وكل فهو الصفة بهذه كان ومجا الدنيا بزينة والألمهاء والاحتيال 

•وقيل عليه ؤيساعد ؤيسنده يه ويوسوس يرتضيه لأنه الشيطان إل يضاف 



(ومقيل عاليه ميت للشيطان كان حاجة لخر كان إذا ءلاهره،وإنه على إنه 
٣(.٠ ٤ / ا ٤ ) مسلم صحيح 

ااند[و.نظافة ٨( 
يأمرعبداف كان ! ثالت مسعود بن لعبداس ولد أم عن نياد أبي عن " "١ 

عالهاندرمت ما نصبة أو تينة فها التمت لو حتى محتكسس يداره 

كلتنظف أن بالدار يأمر الربيع كان • قالت الربيع مرية عن سفيان عن ٢— 

يوم■

الناسJاأاها ) ! المن^ر على يقول عته اف رذي عمر كان • قال أملم وعن ٣" 
٤(. ٤٦)؟؛v/ الفرد الأدب ق البخاري رواه ( اؤيكم مئعليكم أصالحوا 
•باليهود( تشبهوا )ولا رواية ول المنزل• وهوت مثوى جع والمثاوي 

.أبوابهامن اسوت وآتوا ٩( 
مناير ومحأ محودغا بن امحوت ثاكوأ يألأ اير ودس }••• ت تعال اس قال 

اوقر0سورة ( ١٨٩)كملحو)،{ لعلككم الله واكئوأ أنوائها مئ البنون وأكوأ اثس 
هوالمشرؤع بأن ظاهره على المعنى قيل أبوابها( من الموت )وآتوا تعال قوله 
العنيونيل أموارها، بتسور أهالها مفاجأة كبوز فلا أبوابها من البيوت إتيان 
تعالاش ندبتا الذي مأتاها مجن الأمور نأتي أن وجوب على مثلا أطلق 

الكبا"اآ(،دار ،)Y/ القرطي ضر 



٠ميايضا النؤاو دعاءتيمن ١( ٠
(٢٩)اكزلئ{ ين زائن ثازلك نوق انزلتي }زم؛ب : تعال اف تال 

الومتونصررة 

اانرأل،ويه.اا(بناء 
الإسراءسررة ( ٩٣)رامف...{ من ست لك ؟قولأ راو تعال؛ تال " ١ 

نيدمومحإ عاد بمد بن حاثاء ■ؤظم إذ ر}واذكووأ تحال؛ وتال ٢" 
الدألاء ف1دكتوأ سوكا المحال وثتحولأ تحتووا نهولها من شءتوه الآوض 

القالعم اس ذكر الآماف.ح؛ن مورو ( )٤٧منسيين{ الاوض ني ثنئوا ولأ 
نمورألم لكون المهول لهم ر يأنه منها ذكر ثمود توم على أنممها 

..عظيمةنحم فهده .. بيوتامنها لنحتوا والجال 
^^نيهازيمهمشظود٣- 
دآذبارعااصوابجا دمن ا؛انبجأ ييذم ظنبجإ محوم تشخمونيا محوكا ^٢ ١١

؛٣١سورة )•٨( { حن ومتاعاإلى أثاثا وأذعارفا 
المتنازل،فإن المنلعرف واكزين الجميل الإنسان حياة ل الحمال فمن 

وتوازنألوانه وهدوء أثاثه ونتاب المكان نظانة ل لذة يذلكاإونحد تأنس 
مييع..رسام بيد مرسومة فنية لوحة صار أركانه،وكأنما 

أدممن ما . للم، كان ولد ر العربي؛ ابن ،نال إسرافاذلك وليس 
ذلكيعد الثرة،ولم ي الصنعة،وحتا ي الممة،واعتلأء ي الطاف،غلأء 



١()١ نصديثت{ ربك يتننؤ روأئا ت اش تال كما محرظ(،والآمر رآه ولا ترئ 
الضحىسورة 

ماا(الإسرافداص.
الياينكاثوأ ؛^' ٥١إة ٠ ^١ تذن دلأَ }... : تحال اش قال 

تمالت}-"دلأَونال الإمراء، مدر؛ -^ ٦٦)ممورا{ ارغ الق؛طالأ وكالأ 
محلإ'}ولأ تمال؛ وتال الأنمام، صرر؛ ( ١٤١)النسرءلأأ يحب لأ أية سرثوأ 

(٢٩ض؟{)ظوتا قض البمط مّ بممحا % محقك ار نظولئ :ذكَ 
الإممراء>مررْ 

ت^ ٣١ه الإسراف ومن 

حاءما ذلك والآJاث.ومن واللوحان والتحف الزينة ل لإسراف ا ٠
حتىالماعأ تقوم لا ) الني.:عن محه اش رصي هريرة أُي عن 
للأل-اني)بمماآ(الصحيحة السلسلة بالراحل( محوتأيثجيرنها الئاس محي 

الخهلهلة.الثياب ت هي والمراحل 
لغيرتعمل التكمف وأجهزة المنزلية الإصاءة ترك ق لإسراف ا ٠

صرورة.

قالأسرة يكفي ما تقدير موء سب الآءلعمة رمي ل لإسراف ا ٠
الرئيسية.الوجبات 

ساحاتغسيل ق كبيرة مبالغة ق ؤإهدارها الميا0 تدفق ق لإسراف ا ٠
الحمامات.j الاغتسال ي والإْلالة المنزل 



بلغتعادة هى ا وكأنمحاجة لغير الهاشة الكالأت و الإمراف 
الإدمان.

إلاحاجة لغير وأدواره أمننه ورم المنزل بناء توسيع ق الإسراف 
تذلك ق الزاجرة النصوص ومن ، والشهرة المباهاة ابتغاء 

مصايع٠ داتسور، أي؛ بيع ت5إأ زآلإئو)، : تعال اش تال ١( 
): الميسر التمر ق .ُال الشعراء مورة ( ١٢٩-١٢٨)يظدولأ{ سءإ 
المارةمن خرون فتمنه تشرفون عاليا بتاء محرتثع مكان بكل أتثغون 

دينالل ية بنائيكم علود يعلا راف ؤإمحعبث ؟وذلك 
قعنلمدون كانكم مشنية وحمونأ منيحة تصورأ والدنيا،وتتخالون 

ولأمضن...(ا'ا.الريا 
(الشال ي الناس حش،؛،!ارو الأئ نندم )لا : ق الي ص ١( 

.صحيحه ق البخاري رواه 

شيءكل ي لوجر الرجل إن ) : قال عنه اش رصي خاب وعن ٢( 
لةلال( التراب ي بجعله شيء ي )إلا : رواية ول ( الماء إلا 

للأبنى)ا'آ\/آ(الصحيحة 

(.٣٧٢المسر،)تر الق:١( 



٠سمر س الأهل ملي ليلا الننل يدخل لا ( ١٣
البخاريرواْ ( ليلا أهله الرجل بملرق آن . الغ، نهى ) : تال جابر عن 
الثعثةكشط حش ليلا تدحلوا حتى *أمهلوا ر• • أحرى رواية ول لم• وم

شعرسل منذلم،وتزيغجر كان إذا شعرها الزوجة ترجل اي ( الفأ ونستحي 
الزوج.يكره مما ونحوه الحانة 

~ة والعالمفره، حنال ند الزوج كان إذا ياكد وذلالئ، ) ; يث، الخال شراح تال 
روعهمق ويدخل أهله يزعج يلا لالبيت، بهلرق أته ~ أعلم تعال واس 

الزوجهتتزين ولر تستعد ولر ها نفمهملة تكون ند الزوجة أن الخوف،،وقيل 
بحضورهوأبلغها ذللثج تبل عليها اتصل فإن فجأة، عليها دخوله محرجها 

الحرج.وزال الحلة زالت، 
االبيتالسوط تغليق ( ١٤

البخاريروا، ( البيت ي السوط يتمالٍو، آمر الغ.ؤ أن ) ! عباس ابن عن أو 
ليردب) رواية ق •جاء  ١٤٤٧الصح؛حة السالاة ق الآJاني وصححه اكرد لأدب ال 

بهمحمل لا أي مبرح غير يكون أن فيه يشرمحل بالمومحل اهاله(،والضربا 
١الخدى اك^ارر 

ها(الخادماتالنرق.
رسولال بي وانطلقت، بندي أمي اخذلتإ ت عنه- افه -رصي أنس يقول أو 

وتدإلا الأنمار من امرأة ولا رجل يبى لر إنه افه رسول يا :) فقالت، ه اض 
لخد•، هاداابي إلا به اتحمك ما على أندر لا ؤإني نطة، أنحغئلثا 



محؤيةمميي يا ، ّنإن مثر .ؤ اس رصرل يمحلمت لاك بدا ما ؛لخدمحاك 
وجهي(■ي عيس ولا انتهرني، ولا صبة، صبي لا و، 

؛ال؛ما سقن حمثر .ؤ الي رحدمت تال• عنه الله رصي أنس وعن ؛؛ا 
وكانترى ب ترى لشيء ولا صس لر صث0 لشيء ؛ال وما ؛ط أف 

البخاري.روا0 حلعا(. الناس آحسن من والسلام الصلاة عاليه اش رسول 
ييد•؛ط مسا اش. رسول صرب رما ت نالت عنها اس رمحي عانثة وعن أو* 

نط؛يتتمشيء  ٠٠٠نيل وما اش صبيل ي بجاهي آن إلا حائما ولا امرأة ولا 
ملمردا، وجل( عر ه متتيم الد محارم من شيء يتمك أن الأ صاحبه من 

ثلاتأنالخة )أهل موله: عنهم أجمر الذين الحنة أهل ل التي. وتال ألا* 
(رواْوملم تئى ذي لكل القلب رهيق رحيم ورجل : - منهم ذكر و- 

^*٣٢سمُل ههمم 

منقمعت لي غلاما أضرب )كت قال: عنه اف رضي معود أبي وعن ه
هرفإذا فالتفت عاليه. منك عاليك أندر اش أن مسعود أبا صوتا':اعالم حلمي 
لرلو اك إنأما فقال; افه، لوجه حر فهو اف رسول يا تلت: ه افه رسول 

لمماكار..(رواْ للفحك آو اكار فك تفعل 
ايثبخ.منآداب ( ١٦

الإئء،وآوكوامحلوا ) : ه اف رسول قال : اليل ي اممح ممليأي ١- 
اشاسم ويالكر عودا إناثه على يعرض أن إلا أحدكم يجد ا ؛إن ••• المنام 

سلمروا، آ بجنهم الين أهل على محرم المارة- الفويسمة-أي فلءمعل،ءإن 



نهى) ت ،قال عته اش رصي هريرة أبي •قعن السقاء ي من الشرب عدم ٢
عاليه.متفق ( آوالقرية السقاء ي من يشرب أن اش رّول 

با(منأدابئئدةاسام.
العرب.نبلاء عادة من يوللئ، ت بالأكل اليدء مل اليدين عسل ~ ١ 

وكلاش مم ) ه تي الال ق: الم،ن باليد والأكل أ-افية 
فلدكرأحدكم أكل إذا :) ه الي عاليه.وقال متفق يلك( مما بسك،وكل 

اشم بI نليقل أوله ي تعال اس امم يدكر أن نسي تعال،؛إن اش اسم 
صحح.حسن ؛حديث وهال، والر*د>ى داود أبو رواه وآُ؛مءا أوله 

اليآن عنه اممه رصي آمامة أش فعن •' اللعام من الانتهاء بعد ش الحمد — ٣ 
غيرفيه مباركا يا حدأكثعرأ س الحمد ) ت قال مائدته رفع إذا ان كه 

البخاري.(رواه ربنا عنه متعي ولا مكفي 
أكلمن ) ه؛ الله ول رمقال ت نال عنه الله رصي أنس بن معاذ وعن 

قوةولا مي حول غعر من ورزتثيه هذا  ٩۶٠٠٠١٠؟الذي فه الحمد فقال؛ ملعاما 
حن.حديث ! ونال والرعذي أبوداود رواه ( ذنبه من نندم ما له عمر 

رمولعاب )ما I قال عنه الله رصي هريرة أبي، عن، • الطعام إعابة عادم ~ ٤ 
عليه.،تفق ( تركه كرمه ؤإن أكاله ائتها• نط.إن ءلعا٠ا . افه 
رواْممحممأ( آكل لا > : ه افه رمول قال : الأكل حال الإتكاء عدم ٥- 

جانبيه.أحد على وصاية على معتمدأ الحالس هو البخاري.والتكئ 



عنهمااف رصي عباس ابن فعن '' الشرب أثناء الكأس ي القتفس عدم ٦— 
وحسنهالترمذي رواْ ( فيه ينفخ أد الأناء ي يتنفس أن نهى ر • ه الثي أن 

الننل.استخدامماتف منأداب ( ١٨
ماعلى احرص ر ال نه تفالي للحاجة إلا الهاتف امتخدام عدم - ١ 

مضيعةالهاتف ق والثرثرة ( لساناك عليك أماك ) ه الى وفال ( يثقعاك 
(.انال إضاعة ) اض كره ومما والمال للوقت 

)نال و. ني والاستراحتهم: أوثان و الاخرين على الاتصال عدم ٢- 
محبحشى أحدكم لأيوّن ر ه وقال ليد•( السلمون ملم من الملم 
ضرار(.ولا ضرر لا ) ه وتال لنمه( عب ما لأحيه 

بالسلامعبره لم الميبدأ أن فالأمل اللام: بعد يالممس التعريف ٣" 
المتصل.لايعرف علميه المحل أن وبجاصة ه ينفويعرف 

٠الننل مجالس  Lmاتجلوس أداب من ( ١٩
إلأحدكم انمى إذا ) ه الني '•فال ابلوس ل به من على الملام ~ ١ 

فلمستفلملم قام إذا ؛ليجلس،ثم بجلس آن له بدا فلملم،؛إن الجلس 
الترمذي.سن الآحرة(صحح من أحق الأول 

و_؛نيجلس لا ) ه ني الال إلا؛أذنهما:نالتجاورين ي؛ن التفريق عدم ٢- 
دوادآبي سنن آصحح بإذنهما الأ رجمحا 

الرجليتيم لا ) ه ني الذه:نال بجلس ثم مكانه من احدأ يقيم لا ٣" 
مسلم.رواه تفءوا،وتومهوا( فيه،واكن يجلى ثم محله من الرجل 



محمح؛
السامعبدالرخمن بن لواش عباالرام،الثسخ بلؤخ من الآحكام توصيح —١ 

ه.١ ٤ الخديثة،م\ا النهضة ومهليعة ،مكتة الثالثة ،الهلعة 

النرمؤ.للمصحم، فهد الماللثإ العلماءامحمع من ا،لسر،محموعة "التفر أ~
ة.الخامالعالمية،اسوة الكتب ،دار القرآن،القرءلي لأ-حكام ٣—الخامع 
الخزرى،دارالأتير ابن الرمول،محداللين أحاديث، ق الأصول ٤—حا»ع 

ام. ٤٠٣الثانية الهلعة الفكر، 

الرياضاكومي،شبة مفلح بن المرعية،محمد والمح الشرعية ه-الآداد_إ 
الحديثةاا،ماه.

الفائس.الأشقر،دار عمر والشياض(،انمضر الخن اُ~ءالم 
العلوعاين،مكشب، الثانية، أبوغدة،العلعة عبدالفتاح الماثي،ءلعة ٧—سن 

الأسلأمة،ا-،؛اه.

الإسلامي.الصحيحة،الآلاني.الكنم، الأحاديث، اللة ٨ّ— 
النجدي.العاصمي عبدالرحمن التوحيد، كتاب مرح ~ ٩ 
الآثار١العثيمين،دار محمد الشخ المستقغ، زاد على المع الشرح ~ ١ ٠ 
الألباني.تحقيق النذري، والترهيب، الترغيب صحح ~ ١ ١ 
الألباني.تحقيق البخاري، الفرد، الأدب -صحيح ١ ٢ 

أحمدوترتسسق والإءتاء،جع العلمية للبحوُح، الدائمة اللجنة ""فتاوى  ١٣
م. ٦١٤١ العاصمة ،دار الأول الدودس،العلبعة 



الفكر،الطبعةالزحيالي،دار وهبه وأدكه،الدكتور الإسلامي ١-الفقه ٤
اكالةا،'؛ام.

القرصاوى.يوسف معاصرْ،الوكتور "فتاوى ١ ٥ 

التريا،الهلبعةالعبم؛ن،دار محمد الإملأم،الشخ أركان اوى فت— ١ ٦ 
الآولآآ؛اه.

ام.٤ ١ ١^٢ الكب،اس اسن،دارعالم الشخ -فتاوى ١٧
التركيالقدمي،نحمق ندامة ابن عبداف محمد الدين المغى،موفق — ١ ٨ 

ه.١ ٤ ٠ هجرا ،دار الأول الطبعة حلو، وعبدالفتاح 
الشن.العثيمين،دار محمد الشيخ المكي، الحرم وذاأ-ى دروس "محموعة ١ ٩ 
باز.بن عبدالعزيز متنوءة،الشيح ومجقالأُت، فتاوى محمؤع — ٠٢ 
تيمية.،ابن الإسلام شيخ ذاوى محمؤع " ٢ ١ 

العثيم؛ن.محمد الشح فتاوى آ'آ~محموع 
الهجرة.الفوزان،دار صالح الشخ فتاوى من المنتقى " ٢٣

٤jU"Y  ام.٤ الأول،آ١ العالمية،اسن العرب،دارالكتب
البص،؛رة.العثيمان،دار محمل، الشيخ اكتوح، الباب "لقاء ٢٥



الحتويات
\سص-الباب عنوان الرقم 
٥عاؤف ت م

س1ذلصقبمصةامح؛ل 
٦_ ق لشطان ا ١

٧لخنفي١لزل ا ٢
١١الخن.................... لدفع البيت عب عند لذبح ا ٣
١٣......... ٠٠٠ؤ..لأ..ؤ...ؤ.ّ....ّؤ.ّ.ؤانيل.س التشازم ٤
١٤ابيلثوود......ّ.........ّا..ّلأ.؟. تارك غول؛ ٥

سانلصمحباخىم1س.ي
٥١ ....... صورة.................على الحمة لآاعاب ا ١
١٦......... .ؤ.ؤ انزل....... لآوانيسباسفي ا ٢
١٩....... قالزل...بالذهب المس اس الأدوات ٣
١٩. ٠٠٠..٠٠نية...............الحط الح؛واات انحاذ ٤
٢١الحيوسمتلأ....ا.ّ....ّ.ؤ.. شم على الماثل انحاذ ٥
٢٣ادزل.ا....ء...ءّ.ء.. و الخدران على اس -ملق ٦
٢٦ ٠٠٠الزللأّ..يم..يم..؛.j القبلة انحا، j المرحاض بماء ٧
٣٠....... ٠٠٠بطهارته........بمك بما المفروشة الغرف ٨
٣٠........... خمامالزل....الدخولبالممحفإل ٩
٣١... ١٠٠.........الخزانات............ماء ،ن الوضوء  ١٠
٣١الخرآنوالوانلوادزل....ّ..ّؤ...لأ.ّ..ّلأ....لأ.ّ..  ١١
٣٣.... .٠...١٠٠..٠٠٠.............واف.الكلب انماء  ١٢
٣٥المجد بقرب النزل  ١٢



٣٥صورة.................. ب مزلأ تدخل لا اللائكة 
٠٤ الترل.... ق الأيبمشه ق والصاليان الاواّية ألنجمة 

٤٠اك1ءالطورفيامحل 
٤١الزل............. و والذئاب جلود افتراش 

٤٢الخثرات؟....•••.••••• ناتل الكهراثي الخهاز تعليق 
٤٢.... . ٠٠....................  ٠٠للهلعام. ممرة الخرائاو استعمال 
٤٣العامة...................... بالسارة الأواني غل اخلاطؤ 

٤٣.......................... القمامة ق العلعام نخلات وصع 
٣٦ابي.ؤؤ......................... محو المن ي تترك لا 

٤٥ ٠١... ٠.١١ .... ١ ..... ..... . . ٠٠١.... الحمّام. سهلح فوق الصلاة 
٤٥.. .٠ .. . ّ.٠ ١ ّ ّ..٠ .. . ٠ ٠ ّ ١ . ٠ ١ ؤ ّ.. العصوية الوار ق الصلاة 

٤٦الزل.................. ق والٍزاب والروض اياب احكام 
٤٨........................... النزل لباب والديج الدكة احكام 

٤٨........ ١. . ...٠ ................... النزل جار جدار استغلال 

١٤٩ ...................................... النزل.. سور ارتفلع 
٤٩النزل جار حق 

٥١النزل ييع ل جاء ما 
jvj_ ) ٥٤........................ ....... الآنعام امحراف النزل

٥٤منزله ق المت دفن حكم 
٥٥....... ٠ ٠ .........٠ ٠ ّ.؟ ........ ٠ ...٠ ..٠ ...٠ ٠ المنزل ق القعلهل 

٥٦........... المنزل.................... ق ارجراهله صلاة 
^٠.١٥ .......  ١٠؟...... ....١.......١ لها محر منزلها ق الراة صلاة 

٥٧بالبيان النزل ق المل نتل 



٥٨النزل جدران سز  ٣٧
٦١النزل مطح نوق النوم  ٢٨
٦١النزل ي الخمر عقوبة  ٢٩
٦١rقا'اثادزلوس..... زلكة لا ■٤ 
•١٦.ب.ب................... فوقالزل بماء  ٤١
٦٤بالإمامة..ؤ.ّؤ؟.......ّّ..ّ.ّ.ّ....ا.ّ... احي النزل صاحب  ٤٢
٦٤الشرك النزل منف  ٤٣
٦٤النزل مض ونف حكم  ٤٤
٦٥الكراسي على الخلوس  ٤٥
٦٥اماماكفايةاصيةؤاّّ..ا.......ء..ؤ.ّ...ا... الصلاة  ٤٦
٦٦اكلاولفياJنLن  ٤٧
٦٧بالنزلاد٠ون الأنطاع  ٤٨
٦٧الفاجع ق التفريق  ٤٩
_.uiruسائل_^س

٦٨النزل دخول آداب ن م ١
٧٦انزل دخول أذم ٢
٧٧نزوله يريد النزل ذكر ق ٢
٧٧دطءا>وجمنالزل ٤
٧٨................. منه......١ والخروج الحمام دخول آداب من ٥
٧٨الأيل.............................. ق النزل ابواب إغلاق ٦
٧٨النزل ق الوم آداب من ٧
•٨النزل نذلانة ٨

٨٠ايوابهأ من الموت انوا د ٩



٨٠........... ........................ماركا النزل لكون دعاء ■١ 
٨١وتزينه النزل بتاء  ١١
٨٢الإمافJادزل  ١٢
٨٤مفر.................. بعد الأعل على ليلا النزل دخل لا  ١٢
٨٤النزل ق الموط تعليق  ١٤
٨٤النزل ي الخادم  ١٥
٨٠الطخ آداب من  ١٦

٨٦الطعام مائدة آداب من ؛١١ 
٠٨٧. ّا.٠ ّا....٠ . ...؟..النزل ق الهاتف امتخدام آداب من  ١٨
٨٧النزل......................... بالى ق الخلوص سآداب  ١٩




